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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานใน
รายวิชาการจัดการการขนสง่ผู้โดยสารส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่มสาขา
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

1447 

พงศ์เสวก เอนกจ านงค์พร และธัญญลักษณ์ เอนกจ านงค์พร  

 การประเมินผลการด าเนนิงานพฒันาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุร ี 1460 

นิติพล ธาระรูป และณัฐวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช  



 

XI 
 

 สะท้อนคิดทัศนศิลปศึกษาสู่การย้อนคิดการศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนามนุษย์ 1472 

มาลี  จิรวัฒนานนท ์  

 บ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร : ทางเลอืกใหม่ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สงัคม 1489 

ทิวาพร เดชมณ ี  

 ปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีแชร์ลูกโซ่ 1503 

พลิสสุภา พจนะลาวัณย ์  

 การสะท้อนคิดด้วยตนเองในนักโทษชายเรือนจ ากลางบางขวาง 1525 

อุสา สุทธสิาคร และอรสม สุทธสิาคร  

 ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาไทย: เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและผูป้ระกอบการ 1536 

ณัฐสรณ ์เกตุประภากร  

 สร้างเสริม Self Esteem ผู้เรียน..พร้อมก้าวสู่โลกกว้างของสงัคมแห่งการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 1546 

รัตนาภรณ์  ประวัตวิัชรา  

 การสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป  กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ตราแม่ประนอม 1565 

จินตนา พงษ์รามัญ  

 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และสว่นประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยว: การสังเคราะห์งานวจิัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์อภิมาน 

1580 

มยุรี เสือค าราม โกวิท รุ่งเสรีรัช และณัฏฐชา อุบลนุช  

 แรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลี : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

1599 

ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม อมรรัตน์ ค้าทวี และวรรณวิศา ใบทอง  

 การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสของการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมและการตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1613 

อู่ธนา สุระดะนัย  
 การจัดการความหลากหลายในองค์การของกลุ่มเพศและกลุ่มเชื้อชาติ 1628 

สุชาวดี  เดชทองจนัทร์  ลิมปนนาคทอง  
 ที่มาและรปูแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญ ประจ าสภาผู้แทนราษฎร 1641 

ชยภัทร ประจวบมอญ  

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

 การพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทองโดยวิธีบอกซ์ – เจนกินส ์และวิธีการของวินเตอร์ 1656 

บุญหญิง สมร่าง  สุณี ทวสีกุลวชัระ ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา และลักขณา เศาธยะนันท ์  

 พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปาก
พะยูน  จังหวัดพัทลุง 

1670 

กัลยา   ตันสกุล  
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 การเปรียบเทียบความแกร่งของวิธีการประมาณคา่สัมประสิทธิก์ารถดถอยส าหรับตัวแบบการถดถอย
เชิงเส้นพห ุเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ 

1686 

กฤตพร ธิตะจาร ีจุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง และ ธิดาพร ศุภภากร  

 การเปรียบเทียบสถิติทดสอบส าหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณีความคลาด
เคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที ่

1700 

กรองกาญจน์ สุขพันธ ์อ าไพ ทองธีรภาพ และอภิญญา หิรัญวงษ์  
 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

แบบ 2 กลุ่ม 
1713 

ปูเป้ สุดศิลา อ าไพ ทองธีรภาพ และบุญอ้อม โฉมท ี  

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่ม
ที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน 

1728 

ณัฐชา ชุ่มสนุทร อภิญญา หิรัญวงษ์ และบุญอ้อม โฉมที  

 การพัฒนาระบบห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วยนาโนไบโลโซมเพื่อเพิ่มความคงตัวและกิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระในระบบทางเดินอาหารจ าลอง 

1742 

พัชรินทร์ เตียงแก้ว และภคมน จิตประเสริฐ  

 วิธีการเปรียบเทียบพืน้ที่ใต้โค้ง ROC ส าหรับข้อมูลชุดเดียวกัน: กรณีศึกษาแบบจ าลองคะแนนเครดิต 1756 

เบญจพร เอ่ียมประโคน และณตัติฤดี  เจริญรักษ์  
 ระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเดื่อ 1770 

วรรณนิภา  แก้วศรี และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล  
 ระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท 1783 

ณัฐวุฒิ  นะติ๊บ และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล  
 ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญการค้า 1796 

ปองพล  ธูปทอง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล  
 ระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 1810 

ราชภัฏ  บุญยิ่งยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล  

 การเปรียบเทียบตัวแบบอนุกรมเวลาแบบผสมส าหรับการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีปัจจัยเชิง
ฤดูกาล 

1824 

อนุธิดา  อนันต์ทรัพย์สุข  และนัท กุลวานิช  
 การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินคา้แบรนด์ตรสีรา 1837 

ไตรภพ จิตนาริน และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล  
 สูตรการผกผันเมอบิอุสนยัทั่วไป 1850 

นิตติยา ปภาพจน ์  
 การพัฒนาแอปพลิเคชนัการแจง้เหตุเตือนภัยเพื่อสังคมไทย 1861 

ชนินทร เฉลิมสุข อภิชาติ ค าปลวิ และมานิต ฉลภิญโญ  
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 การพัฒนาแอปพลิเคชนัแนะน าสถานทีท่่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน 1873 

อภิชาติ ค าปลิว ชนินทร เฉลิมสขุ และเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ  

 ระบบการจัดการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม 1886 

อินทิรา ทวีบตุร และพชิยา  สุขปลั่ง  

 การหาปริมาณกรดออกซาลิกในต้นอ่อนทานตะวนัโดยใช้ คริสตัลไวโอเลตเปน็รีเอเจนต์ 1896 

พิมพ์ชนา ฮกทา และณัฏฐ์ฏาพร รัตนพงศ์  

 วิเคราะห์การใช้งานระบบการจดัการเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย  

1904 

อารีรัตน์ มีเย็น เจษฎา  แก้ววิทย์ คัดเค้า  สันธนะสุข และประยง  มหากิตติคุณ  

สำขำโลจิสติกส์ และวิศวกรรมศำสตร์  

 ความเป็นไปได้ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต: กรณีศึกษา
ผู้ให้บริการขนส่งสนิค้าอุปโภคบริโภคทางถนน 

1919 

ธีรชัย เรืองพรวิสุทธิ์  
 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

แผ่นวงจรพิมพส์ าเร็จรูป 
1932 

กิตติพงศ์ ปิ่นอนนัต์สกุล และฐติิกร พัตนพิบูล  

 ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร 1945 

จิตติพงษ์ บษุบา กีรติ เฮงประเสริฐ วณัฐพงศ์ ดอกพุฒ เจษฎา ฤทธิ์สนธ ์อัษฎา จันต๊ะนาขต  
และศุภฤกษ์ มานิตพรสทุธ ์

 

 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุม PLC และระบบ IOT ในการควบคุมระบบเสียง อุณหภูมิ และความ
ความชื้นส าหรับธุรกิจบา้นนกนางแอ่นกินรัง 

1956 

เฉลิมชนม์ ไวศยด ารง และรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ ์  

 Design and Implementation of Home Security and Automation Systems in Pervasive 
Computing Environment 

1973 

S. Innet, S. Tanasetsiri, S. Phatanakarn and T. Kanlayawongsa  

 การเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสินค้าด้วยการวางแผนจัดการทรัพยากรตามภาระงาน ของบรษิัท
ผลิตเม็ดพลาสติก 

1986 

เกษม อุทัยไขฟ้า และสุภนันท์ ตันวรรณรักษ์  
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รำยนำมคณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรษน์ พลวชิัย ที่ปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ ที่ปรึกษา 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนนัท์ ประธานกรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี   รองประธานกรรมการ 

6. ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.อัศวิน ปสุธรรม กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา อคัรนุพงศ์ กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธสิาคร กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตติยา ปภาพจน์ กรรมการ 

12. อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพบิูล กรรมการ 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสนุทร กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐริกา จูงพล  กรรมการ 

15. อาจารย์ยงยุทธ แก้วอุดม กรรมการ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์ กรรมการ 

17. นางสาวลลิดา ปรีดากรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. นางสาวลลิดา ปรีดากรณ์   กองส่งเสริมงานวิจยั ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ  

2. ดร. แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์   กองส่งเสริมงานวิจยั ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ 

3. นางวิไลลักษณ์ วงสุวรรณ์   กองส่งเสริมงานวิจยั ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ 

4. นางสาวนิรมล สุดคนึง    กองส่งเสริมงานวิจยั ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ 

5. นางสาวณัฐธยาน์ สารกุล   กองส่งเสริมงานวิจยั ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ 
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม 
 

รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  

1. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรด์ุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน ์รัตนสัค คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณ ีอิสิชยักุล สาขาวชิาวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานชิเจริญธรรม คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สืบพงศกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

7. อาจารย์ ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

8. อาจารย์ ดร.ภาสกร ธรรมโชต ิ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา  ทองคง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  ด าพิทักษ ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

13. อาจารย์ ดร.ปภัสสร เธียรปัญญา นักวิชาการอิสระ 

14. อาจารย์ ดร.เบญจพร ดีขุนทด นักวิชาการอิสระ 

15. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ นักวิชาการอิสระ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช คณะการจัดการการท่องเที่ยว  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

17. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์มนต์พานทอง คณะการจัดการการท่องเที่ยว  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิทร ์อยู่เพชร สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบก ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชน พลโยธา ภาควิชาจติวิทยา คณะมนษุยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

22. อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธนิ  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

23. อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา  คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

24. อาจารย ์ดร.อารยา ผลธัญญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

25. อาจารย์ ดร.ปรีชญา แม้นมินทร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

26. อาจารย์ ดร.อนัญญา กรรณสูต ส านักวชิาสหวิทยาการ มหาวทิยาลัยมหิดล          
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

27. ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์ คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

28. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

29. รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานชิกิจโกศลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

30. รองศาสตราจารย์ ดร. สอาด นวิิศพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

31. รองศาสตราจารย์ ดร.จริยา อุ่ยยะเสถียร คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คทา ประดิษฐวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง  
ศิริเจริญ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

36. อาจารย์ ดร.ชาญชัย เหลาหา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรันย์ อินทโกสุม คณะวิทยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบงั 
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38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วทิูสุรพจน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

39. อาจารย์ ดร.สว่าง แป้นจนัทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

5. อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

7. อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
8. อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. อาจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวฒันา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณ ี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติมา อัครนุพงศ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษิรินุช  นิ่มตระกูล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
13. อาจารย ์ดร. สันนุด ีเสลารัตน ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
14. ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี เกศวยุธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
19. อาจารย์ ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธสิาคร คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศ์ิลป์              

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
21. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศ์ิลป์       

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลคิุปต คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศ์ิลป์       

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศ์ิลป์         

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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24. รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน อัศวเมฆิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

29. อาจารย์ ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

30. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

31. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

33. อาจารย์ ดร.โสภาค พานชิพาพบิูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

34. รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา กาญจนสนุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

35. อาจารย์ ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา เสยานนท ์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

37. อาจารย ์ดร.นิออน  ศรีสมยง คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

38. อาจารย์ ดร.มนรัตน ์ใจเอ้ือ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

39. อาจารย์ ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

40. อาจารย์ ดร.ธนธร วชิรขจร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

41. อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศลิป์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม 
 

1. อาจารย ์ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2. รองศาสตราจารย์. ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3. อาจารย ์ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดุษณี เกศวยุธ  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.นิตติยา ปภาพจน ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 
7. รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 
8. อาจารย ์ดร.โสภาค พาณิชพาพบิูล  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพันธ์พงษ์ ข าอ่อน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
11. อาจารย์ ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
12. อาจารย ์ดร.ธนธร วชิรขจร  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
13. อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
14. อาจารย ์ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศลิป์  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XX 
 

ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติ (UTCC Academic Day) คร้ังที ่2 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนำยน 2561 

อำคำร 24  ชั้น 8 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

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

08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.40 น.  พิธีเปิดงาน UTCC Academic Day คร้ังที่ 2 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ักขณา เศาธยะนันท์  
       รักษาการรองอธิการฝ่ายวชิาการ  
       ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 

08.40-17.30 น. การน าเสนอผลงานวชิาการ 

 สาขาบริหารธุรกิจ       ห้อง 24-08-01 
 สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์  ห้อง 24-08-02 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ห้อง 24-08-03 
 สาขาเศรษฐศาสตร์       ห้อง 24-08-04 
 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   ห้อง 24-08-05 
 สาขาบริหารธุรกิจ และบัญชี      ห้อง 24-08-06 
 สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์     ห้อง 24-08-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5503.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5303.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5302.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5304.pdf


 

XXI 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร UTCC Academic Day  คร้ังที่2 

ห้อง 24-08-01 สำขำบริหำรธุรกิจ 

Chairman: อำจำรย์ ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ และ อำจำรย์ ดร.ฐติิกำนต์ สัจจะบตุร 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด  

1 0032 08.40-09.00 น. การรับรู้และทัศนคติที่มผีลต่อพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ 

นัฐพล รักษา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2 0037 09.00-09.20 น. พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูม ิ
จังหวัดกาญจนบรุ ี

บดินทร ์กล่อมวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3 0043 09.20-09.40 น.  ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์
ของที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลอืกซื้อท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อคอนโดมเินียม
ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

นิติทัศน ์ลมุนพันธ ์ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

4 0049 09.40-10.00 น.  การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจเลือกใช้
บริการบัตรเครดติ 

ธันย์ชนก บุญพรม  คณะการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5 0051 10.00-10.20 น. พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของ
ผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 

ธีรพัฒน ์ บุญญอารักษ ์ คณะการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6 0067 10.20-10.40 น.  การตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าของ
ลูกค้าท่ีใช้บริการสถาบันเสริมความงาม 

ทิวานันท์ โตนุ่ม คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

7 0076 10.40-11.00 น.  กลยุทธ์การตลาดของร้านโซห่วยในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความอยู่รอด 
กรณีศึกษา รา้นโชห่วย ในเขตอ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อวัสดา  กิจสวน คณะวิจัยและสถิติ
วิทยาการทางปัญญา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

8 0081 11.00-11.20 น. ธุรกิจสปาไทย: มิติของการพัฒนาทุน
มนุษย์ภายหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

พุทธพร อักษรไพโรจน ์ คณะเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

 

 

 



 

XXII 
 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด  

9 0083 11.20-11.40 น.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม ่มีอิทธิพลต่อความส าเรจ็
ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมผลไม้แปรรูป 

เต็มสิร ิทองภิญโญชัย คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

10 0088 11.40-12.00 น. แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทนุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
เชียงราย 

จิรพัฒน์ อุปถัมภ ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

11 0087 13.00-13.20 น.  การตัดสินใจใช้บริการสถานเสริมความ
งามและสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัด
จันทบุร ี

เบญจวรรณ สระวัง คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

12 0091 13.20-13.40 น. คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด  
และแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซื้อเครื่องส าอาง 

ณัฏฐชยากาญจน ์        
บินสุวรรณ ์

คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

13 0096 13.40-14.00 น. การสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า และแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า 

ณัฐภสัสร ชาลีกุล คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

14 0098  14.00-14.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ชัยวัฒน์  ม่วงทอง คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

15 0101 14.20-14.40 น.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
เสื้อผ้าเด็กในกรุงเทพมหานคร 

ณัฏฐพร ศุภสรรพตระกลู คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

16 0105 14.40-15.00 น.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีสกัดจากผลเมล่อน 

ตฤณ อ่วมสอาด คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

17 0113 15.00-15.20 น.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
วิตามินอาหารเสริม 

จิรัชยา วิจิตร คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

18 0117 15.20-15.40 น. Dressing Application แอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมธรุกิจความสวย
ความงาม 

วราภรณ ์ แก้วค าหาญ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

 



 

XXIII 
 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด  

19 0118 15.40-16.00 น.  แผนธุรกิจผลติและจ าหน่ายเสื้อผ้าวัยรุ่น
ภายใต้แบรนด์ KULJA 

พิมพ์ชนก กุลจรัสธนา คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

20 0123 16.00-16.20 น.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

สาวิตร ี แสงสวัสดิ ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

21 0127 16.20-16.40 น.  การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนยีมของ
ผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

กมลวร เรืองแก้ว คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกริก 

22 0134 16.40-17.00 น.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภค 

ปรารถนา พะสิม คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกริก 

23 0135 17.00-17.20 น.  การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย กรณีศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจ 

จิราพร วิโรจน์สกลุ  คณะบรหิารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXIV 
 

ห้อง 24-08-02 สำขำบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ โลจิสตกิส์ และวิศวกรรมศำสตร์ 
Chairman: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษณี เกศวยุธ และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย 

 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด  

1 0079 08.40-09.00 น. Cost-effectiveness Analysis of 
Laparoscopic Cholecystectomy 
Compared with Open 
Cholecystectomy at a Private 
Hospital in Myanmar 

Pye Paing Heing Faculty of Economics 
Chulalongkorn 
University 

2 0103 09.00-09.20 น. การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของยาอะ
ริพิพราโซลเปรียบเทียบกับยารสิเพอริ
โดนในผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม 

กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวช
วิวัฒน์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 0110 09.20-09.40 น.  ปัจจัยด้านสินเช่ือท่ีมีผลต่อการท าก าไร
ของธนาคารพาณิชย์กรณีศึกษา  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) และ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 

พีรญา ศรีประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4 0120 09.40-10.00 น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการท า
ก าไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

ปิยพงศ์ พู่วณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5 0128 10.00-10.20 น. Factors Associated With Infant and 
Under-five Mortalities in Myanmar 

Lal Hrin Mawi Faculty of Economics 
Chulalongkorn 
University 

6 0131 10.20-10.40 น.  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินใน
การด าเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ภูมิภาคบนบกจากสถานคีวบคุมความดัน
ก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA 6) 

ณัฏฐณิชา สร่างโศก คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7 0132 10.40-11.00 น.  FACTORS AFFECTING HEALTH 
SEEKING BEHAVIOR OF PEOPLE IN 
EJIN HORO COUNTY, CHINA 

Yuan Yuan Faculty of Economics 
Chulalongkorn 
University 

8 0136 11.00-11.20 น. TECHNICAL EFFICIENCY IN PUBLIC 
DISTRIC HOSPITAL IN VIETNAM 

Lam Thi Binh Faculty of Economics 
Chulalongkorn 
University 

 

 



 

XXV 
 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด 

9 0149 11.20-11.40 น.  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
โครงการคลังสินค้าใหเ้ช่ารูปแบบดั้งเดิม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

วีระพัฒน์ ธนอมรกาญจน ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

10 0152 11.40-12.00 น. Determinants of Inward Foreign 
Direct Investment from China, 
South Korea and Japan and its 
contribution to Economic Growth 
in Cambodia 

Puthi Phan Kan Faculty of Economics 
Chulalongkorn 
University 

11 0016 13.00-13.20 น.  ความเป็นไปได้ของการขนส่งสินคา้
ภายในประเทศไทยด้วยตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 12 ฟุต: กรณีศึกษาผู้ให้บรกิาร
ขนส่งสินค้าอุปโภคบรโิภคทางถนน 

ธีรชัย เรืองพรวิสุทธิ ์ คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 0050 13.20-13.40 น. ผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยงในโซ่อุปทาน
ต่อผลการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการณส์่งออกไม้ยางพาราแปร
รูปไทยสู่ตลาดจีน 

Natakorn Umnat School of 
Management Mae Fah 
Luang University 

13 0057 13.40-14.00 น. Key Success Factors for improving 
Community-Based Tourism Supply 
Chian 

ประกายพฤกษ์ พานิช School of 
Management  Mae Fah 
Luang University 

14 0155 14.00-14.20 น. การวัดประสิทธิภาพในการผลิตสปัปะรด 
โดยวิธีการ Data Envelopment 
Analysis (DEA) : พื้นที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

กิตตินันท ์รุ่งเรือง School of 
Management  Mae Fah 
Luang University 

15 0108 14.20-14.40 น.  การประยุกต์ใช้การวิเคราะหล์ักษณะ
ข้อผิดพลาดและผลกระทบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลติแผ่นวงจรพิมพ์
ส าเรจ็รูป 

กิตติพงศ์ ปิ่นอนันต์สกลุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรรีาชา 

16 0154 14.40-15.00 น.  ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อ
การเกษตร 

ศุภฤกษ ์มานิตพรสุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

17 0160 15.00-15.20 น.  การประยุกต์ใช้ระบบควบคุม PLC และ
ระบบ IOT ในการควบคุมระบบเสยีง 
อุณหภูมิ และความความชื่นส าหรบัธุรกิจ
บ้านนกนางแอ่นกินรัง 

เฉลิมชนม ์ไวศยด ารง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด 

18 0163 15.20-15.40 น. การออกแบบและใช้งานระบบรักษา
ความปลอดภัยในบ้านและระบบอตัโนมัติ
ในสิ่งแวดล้อมแบบแพรห่ลาย 

ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

19 0165 15.40-16.00 น.  การเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสนิค้า
ด้วยการวางแผนจัดการทรัพยากร ของ
บริษัทผลติเมด็พลาสติก 

สุภนันท ์ตันวรรณรักษ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXVII 
 

ห้อง 24-08-03 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
Chairman: รองศำสตรำจำรย์ดวงพร หัชชะวณิช และรองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตติยำ ปภำพจน์ 

 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนท่ีสังกัด  

1 0001 08.40-09.00 น. การพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทองโดยวิธี
บอกซ์ – เจนกินส์ และวิธีการของวินเตอร์ 

บุญหญิง สมร่าง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2 0031 09.00-09.20 น. พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลในพื้นท่ีต าบลเกาะหมาก อ าเภอ
ปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

กัลยา  ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

3 0042 09.20-09.40 น.  การเปรียบเทียบความแกร่งของวิธีการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยส าหรับตัว
แบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่านอก
เกณฑ์ 

กฤตพร ธิตะจารี คณะวิทยาศาสตร์          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 0044 09.40-10.00 น.  การเปรียบเทียบสถิติทดสอบส าหรับสมมติฐาน
เชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณี
ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ 

กรองกาญจน์ สุขพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 0045 10.00-10.20 น. การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย
ของตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม 

ปูเป้ สุดศิลา คณะวิทยาศาสตร์          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 0047 10.20-10.40 น.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร
สองกลุ่มท่ีอิสระกัน กรณีความแปรปรวนของ
ประชากรไม่เท่ากัน 

ณัฐชา ชุ่มสุนทร คณะวิทยาศาสตร์          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 0056 10.40-11.00 น.  การพัฒนาระบบห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วยนาโน
ไบโลโซมเพื่อเพิ่มความคงตัวและกิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระในระบบทางเดินอาหารจ าลอง 

พัชรินทร์ เตียงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 0072 11.00-11.20 น. วิธีการเปรียบเทียบพื้นท่ีใต้โค้ง ROC ส าหรับ
ข้อมูลชุดเดียวกัน: กรณีศึกษาแบบจ าลอง
คะแนนเครดิต 

เบญจพร เอี่ยมประโคน         พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 0104 11.20-11.40 น.  ระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรง
มะเดื่อ 

วรรณนิภา  แก้วศรี คณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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10 0106 11.40-12.00 น. ระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิว
สปอร์ท 

ณัฐวุฒิ  นะติ๊บ คณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11 0107 13.00-13.20 น.  ระบบจัดการข้อมูลซ้ือขายอุปกรณ์ทาง
การเกษตร กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญการค้า 

ปองพล  ธูปทอง คณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12 0109 13.20-13.40 น. ระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ราชภัฏ  บุญยิ่งยง คณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13 0111 13.40-14.00 น. การเปรียบเทียบตัวแบบอนุกรมเวลาแบบผสม
ส าหรับการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีมี
ปัจจัยเชิงฤดูกาล 

อนุธิดา  อนันต์ทรัพย์สุข   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 0112 14.00-14.20 น. การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา
สินค้าแบรนด์ตรีสรา 

 ไตรภพ จิตนาริน คณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

15 0119 14.20-14.40 น.  สูตรการผกผันเมอบิอุสนัยท่ัวไป นิตติยา ปภาพจน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

16 0130 14.40-15.00 น.  การพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัย
เพื่อสังคมไทย 

ชนินทร เฉลิมสุข มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

17 0133 15.00-15.20 น.  การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี ความ
เป็นจริงเสมือน 

อภิชาติ ค าปลิว มหาวิทยาลัย.เอเชียอาคเนย์ 

18 0147 15.20-15.40 น. ระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม อินทิรา ทวีบุตร คณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

19 0150 15.40-16.00 น.  การหาปริมาณกรดออกซาลิกในต้นอ่อน
ทานตะวันโดยใช้ คริสตัลไวโอเลตเป็นรีเอเจนต์ 

พิมพ์ชนา ฮกทา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

20 0167 16.00-16.20 น.  วิเคราะห์การใช้งานระบบการจัดการเอกสาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  

อารีรัตน์ มีเย็น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

 



 

XXIX 
 

ห้อง 24-08-04 สำขำเศรษฐศำสตร์ 
Chairman: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เติมธรรม สิทธิเลิศ 

 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด  

1 0005 08.40-09.00 น. กลยุทธ์การพัฒนากระชายด าและ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกระชายด า 

พนารัช ปรีดากรณ ์ คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2 0007 09.00-09.20 น. การตัดสินใจท างานของข้าราชการพล
เรือนหลังเกษียณอายรุาชการ 

สุภาพร  ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3 0008 09.20-09.40 น.  ปัจจัยก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้วใน
เขตกรุงเทพ วิเคราะห์โดยวิธี 
Hedonic Pricing Model 

นิภารัตน ์  สีดวง คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

4 0014 09.40-10.00 น.  การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานการตดิฉลากสารก่อภูมิแพ้ 
สินค้า Coconut Milk Drink ของไทย
ที่ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย 

กุลธิดา กอบการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5 0020 10.00-10.20 น. ผลกระทบของการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในระบบการ
คมนาคมขนส่ง ต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

ปิยะนุช พาอุ่นใจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6 0025 10.20-10.40 น.  วิเคราะหศ์ักยภาพตลาดกลางผักและ
ผลไม้ไทยเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ
เมียนมา 

อัทธ ์พิศาลวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

7 0028 10.40-11.00 น.  คุณลักษณะอาหารส าหรับผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครฯ 

พีรพัศ อึ้งประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

8 0036 11.00-11.20 น. โครงสร้างและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย 

ธัชทร  พรมอ่อน คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

9 0039 11.20-11.40 น.  ปัจจัยที่มีผลให้แรงงานเมยีนมาเข้ามา
ท างาน ในกรุงเทพมหานคร กรณ ี
แรงงานไร้ฝมีือในกิจการก่อสร้างและ
การบริการ 

วิภารัตน ์จงด ี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 



 

XXX 
 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด 

10 0041 11.40-12.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ
ท าก าไรของธนาคารพัฒนาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

คุณหญิง เลขะกลุ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

11 0060 13.00-13.20 น.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลต่อมลูคา่
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย ไปประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

วงศ์ศักดิ์ พรหมแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

12 0061 13.20-13.40 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลต่อราคา
ยางพารา : ราคายางพาราแผ่นรมควัน
ช้ัน 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

อาทิตย์ ตั้งถาวรชัยกุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

13 0077 13.40-14.00 น. ผลกระทบของการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนต่อผู้ประกอบการ 
OTOP 

ศุภากร  ทรัพย์ทว ี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

14 0078 14.00-14.20 น. การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ความ
พึงพอใจในชีวิต และความสามารถ
ทางปัญญา 

ดุษณ ีเกศวยุธ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

15 0082 14.20-14.40 น.  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามนั
ปาล์มดบิของในภาคใต้ประเทศไทย 

เอกกร ภุมามรินทร ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

16 0084 14.40-15.00 น.  พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรของ
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ลักษณะเฉพาะของเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

ปุณยวีร ์อิ่มแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

17 0089 15.00-15.20 น.  Determinants of the Utilization 
of Maternal Health Services in 
Myanmar 

Myat Thu - San  คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 0090 15.20-15.40 น. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
INCOME AND FOOD INTAKE IN 
CHINA 

Xinfang Li คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 



 

XXXI 
 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด 

19 0095 15.40-16.00 น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ลภสัรดา ศรียา คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

20 0097 16.00-16.20 น.  การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระ
หนี้ของรัฐบาลไทยโดยวิธีงบดลุ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2561 – 2570 

ศรีประภา จิตต์สอาด คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

21 0099 16.20-16.40 น.  ปัจจัยก าหนดความเป็นไปได้ในการก่อ
หนี้ภาคครัวเรือน 

ฉวีวรรณ กาบขาว คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

22 0102 16.40-17.00 น.  พฤติกรรมผู้บรโิภคและความคิดเห็นต่อ
การซื้อสินค้าติดเครื่องหมาย KU SAFE 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

กัณฑมาศ แก้วน่วม คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

23 0145 17.00-17.20 น.  การวิเคราะห์มลูค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิกีฬา 

ธนวรรธน ์พลวิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXII 
 

ห้อง 24-08-05 สำขำกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมบริกำร 
Chairman: อำจำรย์ ดร.ธนธร วชิรขจร อำจำรย์ ดร.นิออน ศรีสมยง และอำจำรย์ ดร.ศรินยำ ละอองอินทร์ ทยำนศิลป์ 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด  

1 0002 08.40-09.00 น. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจต่อการจัดการการเรียนรู ้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการจดัการ
การขนส่งผูโ้ดยสารส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่ม
สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว 

พงศ์เสวก เอนกจ านงค์พร คณะมนุษยศาสตร์และการ
จัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2 0011 09.00-09.20 น. การวิเคราะห์การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 

อภิสรา กวางคีร ี คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย ์

3 0012 09.20-09.40 น.  ความสัมพันธ์ของวิถีความเชื่อล้านนา 
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัตศิาสตร์
ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม ่

ศศิพิสิฐ นิวัธน์มรรคา คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย ์

4 0015 09.40-10.00 น.  กลยุทธ์การตลาดส าหรับกลุม่
นักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ต 

ปิยะพันธ์ บุญเนือง การบริการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์วิทยาเขต
ภูเก็ต 

5 0022 10.00-10.20 น. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน   
ชากแง้ว 

อัจฉรา ศรลีาชัย คณะมนุษยศาสตร์และการ
จัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

6 0023 10.20-10.40 น.  ปัจจัยผลักดันและปัจจยัดึงดดูที่ท าให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมา
ท่องเที่ยวท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุร ี

นกัญ จันทโภโต คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

7 0027 10.40-11.00 น.  ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา 

อมรรัตน ์ทองน้ าแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 

 

 



 

XXXIII 
 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด 

8 0033 11.00-11.20 น. อิทธิพลของการรับรู้เรื่องความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 

นรเศรษฐ ์ค าส ี คณะมนุษยศาสตร์และการ
จัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

9 0046 11.20-11.40 น.  การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: หมู่บ้านผลิตผา้
ไหมเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ 

ศุภางค ์นันตา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร ์

10 0069 11.40-12.00 น. ผลกระทบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เปรียบเทยีบระหว่างป่าชุมชนแม่กลาง
หลวงและป่ากิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม ่

วันมงคล ยิ้มย่อง คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

11 0070 13.00-13.20 น.  การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนของ บ้าน
โต้งหลวง  ต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

ปิยะพร   จันทะบุตร คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

12 0085 13.20-13.40 น. การศึกษารูปแบบกการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน แหล่งน้ าพุร้อนหนองหญา้ปล้อง 
จังหวัดเพชรบุร ี

นิออน ศรสีมยง คณะการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

13 0094 13.40-14.00 น. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต: กรณีศึกษา
เพลินวาน อ าเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

อภิดิฐ  อุทิศธรรมศักดิ ์ คณะมนุษยศาสตร์และการ
จัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

14 0053 14.00-14.20 น. การพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจใน
ยุคดิจิตลั 

พฤทธ์ิ เทศจีบ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

15 0100 14.20-14.40 น.  Community Participation as a Tool 
for Tourism and Environmental 
Conservation: A Case of Bang Ta 
Boon Village, Phetchaburi, 
Thailand 

กฤษดา ตั้งชวาล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฎเพชรบรุ ี

16 0125 14.40-15.00 น.  การส่งมอบคณุค่าและการออกแบบ
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

กฤติกา คุณูปการ คณะการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 



 

XXXIV 
 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด 

17 0146 15.00-15.20 น.  การรับรู้ของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ
ของสายการบินไทย กรณศีึกษาลกูค้า
ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

กอบกฤต สุขสถิตย ์ คณะการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

18 0140 15.20-15.40 น. How to deal with the Millennials 
in the workplace 

ฐานิตา ฆ้องฤกษ ์ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXV 
 

ห้อง 24-08-06 สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบัญช ี
Chairman: อำจำรย์ ดร.สุกัญญำ รักพำนิชมณี และ รองศำสตรำจำรย์. ดร.กติติมำ อัครนุพงศ์ 

ล ำดับ Paper 
No. 

เวลำที่น ำเสนอ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ หน่วยงำนที่สังกัด  

1 0122 08.40-09.00 น. ประสิทธิภาพของการทบทวนการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สุวิทย ์ ไวยทิพย ์ คณะบริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

2 0003 09.00-09.20 น. ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ปิยะณัฐ  ถุนพุทธดม คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

3 0021 09.20-09.40 น.  ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคา
หลักทรัพย์กลุ่มโรงพยาบาลที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ณัฐพงศ์ จ านงค์พิศ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4 0024 09.40-10.00 น.  กลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
มากกว่าตลาด 

ปราโมทย ์สิริพรหมภัทร คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5 0035 10.00-10.20 น. ปัญหาภาษเีงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายของ
ธุรกิจจัดหานักแสดง กรณีศึกษาบริษัท 
โมเดลลิ่ง จ ากดั 

ปิยรัตน ์ดอกกุหลาบ คณะบญัชี มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

6 0062 10.20-10.40 น.  ผลกระทบของสมรรถนะการสอบบัญชี
ที่มีต่อคุณภาพงบการเงินของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

รัตติยา วงศรีลา คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

7 0064 10.40-11.00 น.  จรรยาบรรณของผูส้อบบัญชีภาษอีากร กรรณิการ ์ ผิวสะอาด คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

8 0066 11.00-11.20 น. ผลด าเนินงานและราคาหลักทรัพย์
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ศิวะพร ผกาแก้ว คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

9 0071 11.20-11.40 น.  ผู้ตรวจสอบภายในกับการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

ธนัยนันท ์ภัทรวิริย
โภคิน 

คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

10 0074 11.40-12.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ร้อยโทขวัญชัย  ชมศิร ิ คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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11 0080 13.00-13.20 น.  การรายงานทางบัญชีดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร ์

สุนทร ี สุนทรโชต ิ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

12 0086 13.20-13.40 น. องค์ประกอบของคุณภาพรายงาน
ตรวจสอบภายใน 

บรรดาศักดิ ์ชูสาย คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

13 0093 13.40-14.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร
กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ
บริษัทประกันภยั 

พลัฎฐ ์อินทรจันทร์ บริษัท ฟอลคอน ประกันภยั 
จ ากัด (มหาชน) 

14 0115 14.00-14.20 น. ความเป็นดิจิทลัของส านักงานบัญชีไทย ปาริชาต ิมณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

15 0124 14.20-14.40 น.  ผลกระทบของร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
ต่ออัตราส่วนทางการเงิน ด้านผู้เชา่ของ
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ: กรณีศึกษากลุม่อุตสาหกรรม
บริการ 

จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม คณะบญัชี มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

16 0141 14.40-15.00 น.  การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็น
ของผู้มีหน้าที่เสยีภาษีในเขต
กรุงเทพมหานครต่อมาตรการภาษเีพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 

ศกลวรรณ ถี่ถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

17 0143 15.00-15.20 น.  KAMกับการเปลี่ยนแปลงหน้ารายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความท้า
ทายต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 

ภัชรพรรณ ์กรรโณ คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

18 0148 15.20-15.40 น. การบัญชีดิจิทลัและการเตรียมความ
พร้อมในการเรยีน การสอนนักศึกษาใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

อมรา ติรศรีวัฒน ์ คณะบริหารธรุกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
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19 0159 15.40-16.00 น.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนนิงาน
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม กับผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทย 

สุกัญญา รักพานิชมณ ี คณะบญัชี มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

20 0162 16.00-16.20 น.  สัดส่วนของคณะกรรมการต่างชาติกับผล
การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 
SET100 

ณัฐนพร สุพิชยา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

21 0164 16.20-16.40 น.  คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีผู้ประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพึงพอใจ 

วันวิสา  กลิ่นหอม คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ห้อง 24-08-07 สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
Chairman: อำจำรย์ ดร.โสภำค พำณิชพำพิบูล และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์พงษ ์ข ำอ่อน 

 

ล ำดับ Paper 
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1 0004 08.40-09.00 น. การสร้างแบรนด์บุคคลในยุคประเทศ
ไทย 4.0 

ตระหนักจติ ยุตยรรยง คณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2 0006 09.00-09.20 น. ศึกษาแนวทางบูรณาการกลยุทธ์การ
บริหารกิจการสถานโีทรทัศนร์ะบบ
ดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 

นครินทร ์ ชานะมัย คณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

3 0029 09.20-09.40 น.  กระบวนการสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก รายการ 
“แอนิเมชันคลับแซด” 

ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง คณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสยาม 

4 0073 09.40-10.00 น.  เครือข่ายทางการสื่อสารในองค์การกับ 
ความผูกพันต่อองค์การ ความคิด
สร้างสรรค์ และสมรรถนะของทีมงาน 

มานา ปัจฉิมนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

5 0116 10.00-10.20 น. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

สุภิฐศราค ์ชุติมันต์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 0121 10.20-10.40 น.  การศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้ง
บนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น 

พลิน ีเสรมิสินสิร ิ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

7 0139 10.40-11.00 น.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างแบ
รนด์กิจการเพื่อสังคมกลุ่มอาหารออร์
แกนิค 

สุภาวด ีจรุงธรรมโชต ิ  คณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

8 0144 11.00-11.20 น. ลักษณะและประเภทของผู้บรโิภคสื่อ
สมัยใหม่แบบโพรซเูมอร ์ในยุคประเทศ
ไทย 4.0 

พล เนื่องจ านงค์ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9 0153 11.20-11.40 น.  พฤติกรรมและประสบการณ์ของ
ผู้ใช้บริการครีเอทีฟ สเปซ “ช่างชุ่ย” 

พัชราภรณ ์ทัพศรีสวสัดิ ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

10 0017 11.40-12.00 น. การประเมินผลการด าเนินงานพัฒนา
จังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัด
ราชบุร ี

นิติพล ธาระรูป คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑติย ์

11 0018 13.00-13.20 น.  สะท้อนคิดทัศนศลิปศึกษาสู่การยอ้นคิด
การศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพฒันา
มนุษย์ 

มาลี จิรวัฒนานนท์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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12 0038 13.20-13.40 น. บ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร : ทางเลือกใหม่
ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่
สังคม 

ทิวาพร เดชมณ ี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

13 0040 13.40-14.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : 
ศึกษากรณีแชรล์ูกโซ ่

พลิสสภุา พจนะลาวัณย ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

14 0058 14.00-14.20 น. การศึกษาการบริโภคอาหารเคลื่อนท่ี 
(Food Truck)ที่มีต่ออิทธิพลของ
กระแสนยิม   

จิระวรรณ ไชยปรีชาวิทย ์ คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

15 0068 14.20-14.40 น.  ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาไทย: 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
ผู้ประกอบการ 

ณัฐสรณ ์เกตุประภากร คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

16 0065 14.40-15.00 น.  การสะท้อนคดิด้วยตนเองในนักโทษ
ชายเรือนจ ากลางบางขวาง 

อุสา สุทธิสาคร คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกตศ์ิลป์ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

17 0126 15.00-15.20 น.  สร้างเสริม Self Esteem ผู้เรียน..
พร้อมก้าวสู่โลกกว้างของสังคมแหง่
การเรยีนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

รัตนาภรณ ์ประวัติวัชรา คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกตศ์ิลป์ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

18 0137 15.20-15.40 น. ที่มาและรูปแบบการควบคุมตรวจสอบ
ของคณะกรรมาธิการสามญั ประจ า
สภาผู้แทนราษฎร 

ชยภัทร ประจวบมอญ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

19 0142 15.40-16.00 น.  การสื่อสารอัตลักษณไ์ทย ผ่านบรรจุ
ภัณฑ์อาหารส าเรจ็รูป  กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑ์ ตราแม่ประนอม 

จินตนา  พงษ์รามัญ คณะศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

20 0151 16.00-16.20 น.  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทาง
จิตวิทยา และส่วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยว: การสังเคราะห์งานวิจัยโดย
ใช้หลักการวิเคราะห์อภมิาน 

มยุร ีเสือค าราม ส านักสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

21 0156 16.20-16.40 น.  แรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลี : 
กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษา
เกาหลี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม คณะมนุษยศาสตร์และ  
ประยุกค์ศลิป์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
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22 0158 16.40-17.00 น.  การควบคุมอาชญากรรมจาก
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อลด
โอกาสของการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมและการตระหนักถึง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล: กรณีศกึษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อู่ธนา สุระดะนัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

23 0166 17.00-17.20 น.  การจัดการความหลากหลายใน
องค์การของกลุ่มเพศและกลุม่เช้ือชาติ 

สุชาวดี เดชทองจันทร์      
ลิมปนนาคทอง 

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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1 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์กลุ่มโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors Affecting Stock Returns in The Health Care Sector of The Stock 
Exchange of Thailand 

 

ณัฐพงศ์ จํานงค์พิศ1 และภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 
 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์
กลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ใช้ปัจจัยภายในซึ่ง
ได้แก่ Altman’s Z-Score อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น 
อัตราส่วนวัดการกระจุกตัว การควบรวมกิจการ และปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่ จํานวนนักท่องเที่ยว 
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์หมวดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดค่าตรวจรักษาและค่ายา ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบ
อนุกรมเวลารายไตรมาส ต้ังแต่ช่วงเวลาปีพ.ศ. 2551-2560 ด้วยสมการถดถอยและแบ่งช่วงเวลาของ
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 
ผลการศึกษาในส่วนที่หน่ึงโดยใช้ปัจจัยภายใน และแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา พบว่าในช่วง

เวลาที่หน่ึงก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ. 2555-2557 ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทน
ราคาหลักทรัพย์คือ อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น และในช่วงเวลาที่สองภายหลังเข้าร่วมประชม
คมเศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ. 2558-2560 ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์คือ Altman’s 
Z-Score และอัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น ผลการศึกษาในส่วนที่สองโดยใช้ปัจจัยภายในและ
ภายนอกในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2551-2560 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์คือ  
Altman’s Z-Score อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์หมวด
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดค่าตรวจรักษาและค่ายา และตัวแปรหุ่นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ. 2558-2560  
คําสําคัญ: หลักทรัพย์, โรงพยาบาลเอกชน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 

This research aimed to study factors affecting yields in healthcare sector listed 
in the Stock Exchange of Thailand. The internal factors included Altman’s Z-Score, 
return on equity, price per earnings ratio, concentration ratio and merger and 
acquisition. The external factors comprised of tourist numbers, healthcare sector 
index of Dow Jones Industrial Average, The Stock Exchange of Thailand index and 
medical care sub-group of Thailand consumer price index. The said data were time 
series secondary data in quarterly time from the period between 2008 to 2017. In this 
research, the regression equation was applied and the periods were separated. 

 
The first part of this research was divided into two periods and the internal 

factors were applied. The results prove that the first period before Thailand entered 
into the Asean Economic Community between 2012 and 2014, factor affecting yields 
was price per earnings ratio while the second period after Thailand entered into the 
Asean Economic Community between 2015 and 2017, factors affecting yields 
comprised of Altman’s Z-Score and price per earnings ratio. For the second part of 
the research, the internal and external factors between 2008 and 2017 were applied. 
It was found that the factors affecting yields were Altman’s Z-Score, price per earnings 
ratio, healthcare sector index of Dow Jones Industrial Average, medical care sub-group 
of Thailand consumer price index and dummy variables (the period of Thailand 
officially entered into the Asean Economic Community 2015-2017). 
 
Keywords: Securities, Private Hospital, AEC 
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ความสาํคญัและที่มาของปญัหาวิจัย 

จากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น จํานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น 
(ปิยะนุช, 2559) จึงทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการขยายตัวมากขึ้น โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการควบรวมกิจการ ซึ่งเป็นการลดภาวะอุปทานล้นตลาด และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งน้ีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ
ไทยถือว่าเป็นธุรกิจที่ โดดเด่นและสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ เ น่ืองจากระดับค่า
รักษาพยาบาลอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบจากประเทศคู่แข่ง(สํานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จึงเป็นรูปแบบการ
ให้บริการทางการแพทย์ที่จะนําไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด อีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทยคือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community) ที่มีเป้าหมายการเป็นตลาดหรือฐานการผลิตเดียวกัน (Single market 
and production base)ผ่านนโยบายการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญคือการเคลื่อนย้ายปัจจัยการ
ผลิตทั้งทุนและแรงงานได้อย่างเสรี ทําให้เกิดผลทางมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี ตลอดจน
มาตรฐานสินค้าและกฏระเบียบที่ใช้ร่วมกัน ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือ
เข้าสู่สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และใช้ปัจจัยข้างต้นในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพ่ือการ
เติบโตอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถนําผลลัพธ์
จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายในการดําเนินงาน รวมไปถึงนักลงทุนสามารถนําปัจจัย
ที่ใช้ในการศึกษามาประกอบการตัดสินใจสําหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

 Thomas  Arkan (2016) ศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์คูเวต โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานทางการเงินรายปีต้ังแต่ ค.ศ. 2005 ถึงค.ศ. 
2014 ด้วยวิธี Multiple Regression Analysis ภายหลังการขจัดตัวแปรที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยวิธี 
STEPWISE พบว่าอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์คูเวต 
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หมวดอุตสาหกรรมบริการคือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น(ROE) อัตรากําไรต่อหุ้น(EPS) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้น(PE)  
 
 พงศ์พันธ์  ด่านวรรธนกุล และ วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี
ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนต้ังแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือน โดยใช้วิธีการ
สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการคือ ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ (EX)  
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ส่วนที่หน่ึงเป็นการศึกษาปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ธุรกิจ
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ตัวแปร Altman’s Z-
Score(ALT) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น(PE) 
อัตราส่วนวัดการกระจุกตัว(CR) และการควบรวมกิจการ(M&A) โดยมีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 
ช่วงเวลาด้วยกันคือช่วงเวลาก่อนที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ปีพ.ศ.2555-2557) 
และภายหลังที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ปีพ.ศ.2558-2560)โดยใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบ
สมการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธี Panel data  
 
 ส่วนที่สองเป็นการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ตัวแปร Altman’s Z-
Score(ALT) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น(PE) 
อัตราส่วนวัดการกระจุกตัว(HHI) จํานวนนักท่องเที่ยว(TOUR) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์
หมวดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ(DJIA) ดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดค่าตรวจรักษาและค่ายา(CPI) 
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ตัวแปรหุ่นทางฤดูกาล(RAIN,SUMM,WINT) และ
ตัวแปรหุ่นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ. 2558-2560(AEC) ในช่วง
เวลาปีพ.ศ. 2551 – 2560 โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส รวมทั้งหมด 39 ไตรมาส โดยการวิเคราะห์ใน
รูปแบบสมการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีกําลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method) 
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แนวความคิดและสมมติฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปร แนวความคิดและสมมติฐาน แหล่งที่มา 

ผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล 

การศึกษาส่วนที่หนึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง13แห่งได้แก่ SKR, KDH, 
BH, SVH, RAM, BDMS, AHC, VIBHA, NTV, CMR, MCHAI, 
NEWและBCH ส่วนสองท่ีใช้มูลค่าตามราคาตลาด(Market 
Capitalization) อุตสาหกรรมบริการ หมวดการแพทย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Altman’s Z-Score (ALT) 
สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยจากการสังเกตเกณฑ์
ในการพิจารณาค่า Z-score ซึ่งยิ่งมีค่ามากโอกาสในการ
ล้มละลายยิ่งตํ่า (Altman, 1968) 

คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(ROE) 
จากงานวิจัยของ Thomas  Arkan (2016) ที่ใช้บ่งบอกถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรม
บริการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น 
(PE) 

จากงานวิจัยของ Thomas  Arkan (2016) ที่ใช้บ่งบอกถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรม
บริการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อัตราส่วนการกระจุกตัว
(CR,HHI) 

สะท้อนความสามารถในการกําหนดราคาสินค้าและบริการ 
จากระดับการกระจุกตัวซึ่งบ่งบอกระดับการผูกขาดของ
อุตสาหกรรม 

คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การควบรวมกิจการ (M&A) 
สะท้อนการขยายตัวของธุรกิจทั้งในแนวด่ิงและแนวราบซึ่ง
กําหนดให้ตัวแปรหุ่นเท่ากับ 1 ในช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างทํา
การเข้าซื้อกิจการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จํานวนนักท่องเท่ียวที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย 

(TOUR) 

สะท้อนถึงก ลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลท่ี เ พ่ิมขึ้นจากลูกค้า
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดค่าตรวจ
รักษาและค่ายา (CPI) 

สะท้อนแนวโน้มรายได้ของโรงพยาบาลท่ีเพ่ิมขึ้น จากระดับ
ราคาสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้น ภายใต้ทฤษฎีความยืดหยุ่น
อุปสงค์ต่อราคาท่ีอยู่ในระดับตํ่าสําหรับสินค้าที่มีความจําเป็น
ต่อการดําเนินชีวิต 

กระทรวงพาณิชย์ 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดาว
โจนส์หมวดอุตสาหกรรมการ

ดูแลสุขภาพ (DJIA) 

จากงานวิจัยของ พงศ์พันธ์  ด่านวรรธนกุล และ วรรณรพี  
บานช่ืนวิ จิตร  (2556)  ที่ ใช้บ่ งบอกถึ งปัจ จัยที่ มีผลต่อ
ผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมบริการ 

S&P Dow Jones Indices 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) 

จากทฤษฏี  Capital Asset Pricing Model ที่ กํ าหนดใ ห้
ผลตอบแทนของตลาดมีผลต่อการกําหนดราคาหลักทรัพย์
ผ่านส่วนชดเชยความเส่ียง (Risk premium) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตัวแปรหุ่นทางฤดูกาล
(SUMM,RAIN,WINT) 

ผลของฤดูกาลท่ีมีผลต่อการเจ็บป่วยซึ่งนําไปสู่รายได้ของ
โรงพยาบาล เช่น ในหน้าฝน มีสภาพอากาศร้อนชื้น ทําให้
การเจ็บป่วยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

ให้ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
เท่ากับ 1 ในไตรมาสท่ี2, 3 และ4 

ตามลําดับ 
ตัวแปรหุ่นช่วงเวลาในการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

การปรับเปล่ียนเชิงนโยบายเพ่ือตอบรับเป้าหมายในรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจ ส่งผลไปยังการเปล่ียนแปลงปัจจัยพ้ืนฐาน ภายใต้
การเคล่ือนย้ายทุนและแรงงานได้อย่างเสรี  

กําหนดให้ช่วงเวลาหลังปีพ.ศ.
2558 เท่ากับ 1 และช่วงเวลา
ก่อนหน้าปีพ.ศ.2558 เท่ากับ 0  
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ผลการทดสอบ Hausman test ในการศึกษาส่วนที่หนึ่ง 

ช่วงเวลา รูปแบบการประมาณ ค่าสถิติ Prob. 
ปีพ.ศ. 2555-2557 Random 6.278135 0.2801 
ปีพ.ศ. 2558-2560 Random 3.335332 0.6484 

 ผลการทดสอบ Hausman test พบว่า แบบจําลองที่นํามาใช้ในการศึกษาทั้งในช่วงเวลาที่
หน่ึง(ปีพ.ศ. 2555-2557) และช่วงเวลาที่สอง(ปีพ.ศ. 2558-2560) ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก
ได้ ดังน้ันรูปแบบของแบบจําลองที่นํามาใช้ในทั้งสองช่วงเวลาที่ทําการศึกษามีความเหมาะสมกับ
แบบจําลองในรูปแบบ Random effect model 

ผลทดสอบการวิจัยในส่วนทีห่นึ่งในรูปแบบ Panel Data  
เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

โรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาก่อนและหลังที่ประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ.2558 จึงแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาออกเป็นสองช่วงเวลา
ดังตารางต่อไปน้ี 

ช่วงเวลา พ.ศ. 2555-2557 พ.ศ. 2558 - 2560 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0.0070 0.0878 0.9302 0.0172 1.0275 0.3063 
ALT 0.0514 1.1012 0.2729 0.3528* 6.6942 0.0000 
ROE 0.0729 0.1091 0.9133 0.1173 0.2823 0.7782 
PE 0.4464* 4.9286 0.0000 0.3308* 6.5312 0.0000 
CR -0.1943 -0.8853 0.3777 0.0049 0.0459 0.9634 

M&A 0.0345 0.4387 0.6616 0.0175 0.5827 0.5612 
 R-squared               =  0.1854 R-squared               =  0.5567 
 F-statistic                =  5.6460       F-statistic                =  28.6392 
 Durbin-Watson stat  =  1.9822 Durbin-Watson stat  =  2.0297 
 Prob.                      =  0.0001 Prob.                      =   0.0000 

หมายเหตุ: *ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01       

ผลทดสอบการวิจัยในส่วนที่สองด้วยสมการถดถอยในรูปแบบกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Square Method) 

การศึกษาในส่วนที่สองมีการเพ่ิมปัจจัยภายนอกเข้ามาในการศึกษา เน่ืองด้วยตัวแปรปัจจัย
ภายนอกเป็นตัวแปรที่มีผลต่อทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์จึงต้องใช้การประมาณการสมการถดถอย
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ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method) โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาสในช่วงเวลา
ปีพ.ศ. 2551–2560 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 
C 0.0794 1.4397 0.1623 

ALT 0.6835* 3.7818 0.0009 
ROE -0.0527 -0.0595 0.9530 
PE 0.2836** 2.2689 0.0322 
HHI -0.0669 -0.0912 0.9280 

TOUR 0.0161 0.0954 0.9247 
DJIA 0.0407*** 1.8293 0.0793 
CPI 0.0400*** 2.0109 0.0552 
AEC -0.0426*** -1.7150 0.0987 
SET 0.1622 1.0863 0.2877 
RAIN -0.0376 -0.5575 0.5821 

SUMM -0.0121 -0.2581 0.7984 
WINT -0.0611 -1.3223 0.1980 

R-squared   =   0.840401 F-statistic   =   10.97018 
Durbin-Watson stat   =   1.761288 Prob.    =   0.000000 

หมายเหตุ: *ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01      

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05                    

***ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาในส่วนที่หน่ึงโดยใช้ปัจจัยภายในพบว่า ในช่วงเวลาที่หน่ึงปีพ.ศ. 2555-2557 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์คือ อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น ส่วนในช่วงเวลาที่
สองปีพ.ศ. 2558-2560 ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์คือ Altman’s Z-Score และ
อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น ส่วนตัวแปรอ่ืนไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผลการศึกษาในส่วนที่สองโดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอก พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์คือ Altman’s Z-Score อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์หมวดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดค่าตรวจ
รักษาและค่ายา และตัวแปรหุ่น(ช่วงเวลาที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ. 
2558-2560) ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
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อภิปรายผล 

 การศึกษาในส่วนที่หน่ึงตัวแปร Altman’s Z-Score มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลาภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ปีพ.ศ. 2558-2560) จากสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทําให้นักลงทุนหันมาให้ความสําคัญกับงบการเงินมากขึ้น จึงสะท้อนออกมาผ่านตัวแปร
ดังกล่าวที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรอัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้นภายหลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(ปีพ.ศ. 2558-2560) พบว่า ความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อคุณภาพกําไรปรับตัว
ลดลง (จากค่าสัมประสิทธ์ิที่ลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า) เน่ืองจากผลของการเปล่ียนแปลงเชิง
นโยบายจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจทําให้นักลงทุนยังขาดความชัดเจนของผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงเกิด
การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อหลักทรัพย์ธุรกิจโรงพยาบาล 
 
 การศึกษาในส่วนที่สองโดยมีการเพ่ิมปัจจัยภายนอกเข้ามาในการศึกษาพบว่า ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์หมวดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมีผลต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงภาวะตลาด(Market Sentiment) สอดคล้องกับ
การศึกษาของพงศ์พันธ์ ด่านวรรธนกุล และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2556) ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค
หมวดค่าตรวจรักษาและค่ายาสามารถใช้เป็นดัชนีช้ีนําราคาหลักทรัพย์ จากทฤษฏีความยืดหยุ่นอุป
สงค์ต่อราคาที่กล่าวว่า สินค้าที่มีความจําเป็นจะมีความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาต่ํา เมื่อปรับระดับ
ราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้น ปริมาณการบริโภคจะปรับตัวลดลงตํ่ากว่าโดยเปรียบเทียบ จึงทําให้
รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า จากนโยบายการ
เคลื่อนย้ายแรงงานทางการแพทย์อย่างเสรีภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition 
Arrangements: MRA) ที่ประเทศสมาชิกมีเพียงการลงนามในข้อตกลงแต่ยังไม่มีการลงนามแสดงข้อ
ผูกพัน จึงเกิดความไม่สมบูรณ์ในนโยบายดังกล่าว อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาล
พบว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยชาวต่างชาติภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กน้อย (พัชราวลัย และคณะ, 2557) จึงเป็นสาเหตุให้นักลงทุนตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าวผ่าน
ราคาหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการแพทย์จากรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในหลาย
ประเด็นยังขาดความชัดเจน ผู้ที่เก่ียวข้องควรติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือวางแผนการ
กําหนดนโยบายในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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กลยุทธก์ารลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในกลุม่หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าตลาด 
Dollar-cost averaging Strategy in Portfolio that Outperform the Market 

 

ปราโมทย์ สิริพรหมภัทร1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน  โดยลงทุนในหุ้นที่ถูกคัดเลือกจาก

เงื่อนไขของการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนกับการใช้กลยุทธ์เดียวกันลงทุนใน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)  

เงื่อนไขของการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะลงทุนทุกๆสิ้นเดือนด้วยเงินจ านวน 10,000 บาท โดยเลือก
ลงทุนจากบริษัทที่อยู่ในดัชนี SETHD และวัดประสิทธิภาพผลตอบแทนคาดหมายและความเสี่ยง 
โดยค านวณจาก ราคาหุ้น (ราคาปิดรายเดือน) ในอดีตของบริษัททั้ง 30 บริษัทย้อนหลังไป 6 เดือน 
โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการทดสอบออกเป็น 9 ช่วงระยะเวลา ตามรอบการประกาศดัชนี SETHD 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 (รวม
ทั้งสิ้น 9 รอบการประกาศ) ใช้อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล  อายุ 10 ปี แทน
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง เพ่ือค านวณหาค่า Sharp’s Ratio ของหุ้นแต่ละบริษัทและดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทดสอบจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีค่า Sharp’s Ratio 
มากกว่าค่า Sharp’s Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ และมีค่ามากกว่า 1    รวมถึงการน าทฤษฎีกลุ่ม
หลักทรัพย์กับการจัดการความเสี่ยง มาค านวณหาสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทฯ ที่สามารถเกิด
กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนจาก
การลงทุน ระหว่างการลงทุนในแต่ละบริษัทด้วยสัดส่วนที่เท่าๆกันกับการลงทุนในแต่ละบริษัทตาม
สัดส่วนที่ท าให้เกิดกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (MVE Portfolio) และการลงทุนในดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยต้นทุน และน าผลทดสอบที่ได้มาทดสอบระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อีกครั้งหนึ่ง 

ผลการศึกษาพบว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน โดยลงทุนด้วยเงินจ านวน 10,000 บาท
ทุกๆสิ้นเดือน ในบริษัทที่ถูกคัดเลือกจากเงื่อนไขของการวิจัย เปรียบเทียบกับการลงทุนในดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ นั้น การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด จากช่วงระยะเวลาการทดสอบตั้งแต่ เดือน 
กรกฎาคม 2556 ถึง เดือน ธันวาคม 2560 คือการลงทุนในบริษัทที่ถูกคัดเลือกจากเงื่อนไขการของ
วิจัย และลงทุนในแต่ละบริษัทด้วยสัดส่วนการลงทุนที่เท่าๆกัน จะให้ผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 
24.42 ซึ่งมากกว่าลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้ผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 17.93 แต่อย่างไร

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ก็ตามเมื่อน าผลการทดสอบมาทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติพบว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการใช้
ข้อมูลราคาจากอดีตสามารถน ามาพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตได้อย่างแน่นอน  

 
ค าส าคัญ: การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน, SET High Dividend 30 Index, กลุ่มหลักทรัพย์ที่มี 
              ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ, Sharp’s Ratio 
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Abstract 
 Study on Dollar-Cost averaging investment strategy. By investing in shares 
that are selected based on the research conditions for comparing the return of 
investment with the same strategy investing in the SET Index. 
 According to the conditions of the research, researchers will invest at the 
end of the month by investing 10,000 THB in the company existing SETHD and 
measuring the efficiency of an expected return and risk, based on the stock price 
(historical closing price) of the 30 companies in period of past 6 months by dividing 
test into 9 periods following to announcement of SET Index's SETHD period from 
June 2013 to June 2016 (Totally 9 rounds) By using 10-year Treasury Bills and 
Government Bonds instead of risk-free rate to calculate the Sharp's Ratio of each 
company’s stock and SET Index. The test will be done by investing in companies 
with has Sharp's ratio value higher than the stock's Sharp's ratio value of SET Index 
and the value also more than 1 including the introduction of Theory of Portfolio 
and risk management to calculate the proportion of investment in each company 
that can grow portfolio which has an efficiency mean and variance. To compare 
return on investment between the equally proportional investment in each 
company,  the investment in each company in proportion to grow an effective 
portfolio (MVE Portfolio) and the investment in the SET Index by Dollar-Cost 
averaging. 
 The results show that the Dollar-Cost averaging investment ; by investing 
10,000 THB every end of month in company that are selected based on the 
research conditions compare to investment in the stock market index, is the most 
profitable investment. From the test period from July 2013 to December 2017 was 
the investment in a company that are selected based on the research conditions.  
Besides, the investment in each company with the same proportion of invest, the 
return is 24.42%, which is higher than the stock market index which is 17.93%. 
However, we found that when the test results were tested in statistical significance, 
it can’t be confirmed that the use of historical price data can predict future returns 
certainly. 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดท าข้อมูลกลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมด 5 

กลุ่มดัชนี ประกอบด้วย  
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX)  
2. ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group และ SET Sector 

Index) 
3. ดัชนี SET50 และดัชนี SET100 (SET50 Index และ SET100 Index) 
4. ดัชนี sSET (sSET Index) 
5. ดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index) 

หนึ่งในวิธีที่นักลงทุนให้ความสนใจ คือการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในกลุ่ม
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ตามแต่ละประเภทที่กล่าวมาในข้างต้น โดยให้เหตุผลว่า บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
ดัชนีดังกล่าวนั้น เป็นบริษัทฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐาน และสภาพคล่องที่ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ที่
มีชื่ออยู่ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์นั้น ถูกคัดกรองโดยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

การศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ต้องการที่จะศึกษาถึงการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องการค้นหาบริษัทรวมถึงสร้างเงื่อนไขการลงทุน เพ่ือให้ได้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ที่มากกว่าอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) 
โดยการเลือกลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ดัชนี SETHD และใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบถัว
เฉลี่ยต้นทุน ในการลงทุน 

วิธีการลงทุนที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบ คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน
ซึ่งเป็นการลงทุนในจ านวนที่เท่าๆกันในทุกช่วงระยะเวลา ทั้งนี้งานวิจัยฉบับนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึง
การน ากลยุทธ์การลงทุนซึ่งโดยปกติจะถูกใช้กับการลงทุนผ่านกองทุน มาประยุกต์ใช้กับการลงทุนใน
หุ้นสามัญ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทยอยลงทุนเป็นงวดๆ ในจ านวนเงินที่เท่าๆกันทุกงวดโดยไม่สนใจ
ราคาของหุ้นว่าจะขึ้นหรือลงมากเพียงใด เพ่ือขจัดอารมณ์ที่ใช้ในการลงทุนและสร้างวินัยการลงทุนที่
มีประสิทธิภาพ  เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง  แต่ไม่สามารถรับ
กับความเสี่ยงและความผันผวนของราคา ในระยะสั้นได้ 

นอกจากนั้นแล้วงานวิจัยฉบับนี้ได้น าทฤษฎีการบริหารพอร์ตและจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ มาช่วยหาสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกลงทุน เพ่ือ
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เปรียบเทียบให้เห็นถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้จะมีการเปรียบเทียบการลงทุนใน
กลุ่มหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการถัวเฉลี่ยต้นทุน ทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ 

1. การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์จ านวนหนึ่งที่ถูกเลือกจาก SETHD และมีคุณสมบัติผ่าน
เงื่อนไขท่ีถูกก าหนดขึ้น โดยลงทุนแต่ละบริษัทด้วยสัดส่วนที่เท่าๆกัน 

2. การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์จ านวนหนึ่งที่ถูกเลือกจาก SETHD และมีคุณสมบัติผ่าน
เงื่อนไขที่ถูกก าหนดขึ้น โดยลงทุนแต่ละบริษัทด้วยสัดส่วนการลงทุนแต่ละบริษัท ตามที่
ค านวณได้จากทฤษฎีกลุม่หลักทรัพย์กับการจัดการความเสี่ยง 

3. การลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยต้องการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน  โดย
เปรียบเทียบผลตอบแทน และความเสี่ยง ระหว่างการลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัทที่ถูก
เลือกน ามาค านวณดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) กับ การลงทุนในดัชนีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX ) และการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของสัดส่วน
การลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ระหว่างการลงทุนในหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท เป็นจ านวนเท่าๆกัน 
กับ การลงทุนโดยใช้การค านวณความเสี่ยงในอดีตของแต่ละหลักทรัพย์ เพ่ือน ามาก าหนดสัดส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท 

ทั้งนี้ผลการศึกษา จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักลงทุนที่ก าลังเริ่มศึกษาและมีความ
สนใจที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสามารถน าไปใช้เป็นแบบแผนหรือประยุกต์ใช้กับการลงทุนของนักลงทุนที่สนใจ 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

1.1 ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด โดยทฤษฎีดังกล่าว มีความเชื่อว่า ตลาดที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ระดับราคาของหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากับราคาตลาดเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนข่าวสารอย่าง
สมบรูณ์ หากการตัดสินใจซื้อขายหุ้นของนักลงทุนในตลาดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
คาดคะเน ด้วยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงอย่าง
รวดเร็วเมื่อมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเข้ามา ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถท าก าไรเกินปกติได้ หรือ
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กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นจะสอดคล้องกับข่าวสารข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัท ในระบบการแข่งขันเสรี ระดับราคาจะเป็นปัจจัยที่
ท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรไปยังส่วนต่างๆของระบบเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่
ตลาดหลักทรัพย์ท าหน้าที่จัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม ราคาหุ้นก็จะสะท้อนถึงมูลค่าที่
แท้จริงตามปัจจัยพ้ืนฐานของแต่ละบริษัท ซึ่งในโลกของความเป็นจริงแล้วตลาดที่มี
ประสิทธิภาพนั้นมีน้อยมาก ดังนั้น ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพจึงตั้งบนสมมุติฐาน ดังนี้ 
1.1.1 จ านวนผู้ซื้อและผู้ขายมีมากรายจนกระทั่งไม่มีบุคลใดมีอ านาจในการก าหนด  

ราคาหุ้นได้และราคาที่เกิดขึ้นจะเป็นราคาที่มีแนวโน้มเข้าสู่ดุลยภาพ 
1.1.2 ผู้ลงทุนแต่ละคนมีพ้ืนฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นเหมือนกัน (homogeneous 

expectation) ซึ่งก าหนดขึ้นจากความน่าจะเป็น (probability distribution) ของ
อัตราผลตอบแทน 

1.1.3 ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับราคาและข่าวสารต่างๆของ
หุ้นอย่างสมบรูณ์ 

1.1.4 ผู้ลงทุนทุกคนเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ณ ระดับ
ราคาความเสี่ยงหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 

ในทางปฏิบัติตลาดไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในทุกตลาด ซึ่งสามารถจ าแนก
ความมีประสิทธิภาพของตลาด จากพฤติกรรมข่าวสารข้อมูลได้เป็น 3 ระดับดังนี ้

1. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ า เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่าง
สุ่มและมีความยืดหยุ่นต่ า เนื่องจากนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านราคาได้อย่างเท่า
เทียมกันและข้อมูลด้านราคามีน้อยจึงไม่มีใครเอาเปรียบใครได้จากข้อมูลด้านราคา ท า
ให้การเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีตเป็นไปโดยไม่อาจคาดคะเนได้ ราคาหุ้นในปัจจุบัน
จึงมีการเคลื่อนไหวแบบเชิงสุ่ม ข้อมูลด้านราคาและปริมาณการ ซื้อขายหุ้นในอดีตไม่
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนแนวโน้มราคาหุ้นในอนาคตได้ 

2. ตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ราคาเป็นตัว
สะท้อนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อ สาธารณะชนทั่วไป ราคาดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไป
เมื่ออุปสงค์และอุปทานของหุ้นเปลี่ยนไปเมื่อใดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ จนกระทั่งเกิด
ดุลยภาพใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นปานกลางนี้จะมีการน าข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นมาค านวณราคาพ้ืนฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัวอย่างรวดเร็ว 

3. ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นตลาดที่ราคามีความยืดหยุ่นมาก ซึ่งตลาด
หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพในระดับนี้ ราคาจะเป็นตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสารทุกชนิด ไม่
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เพียงแต่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลที่ไม่เปิด เผยอีก
ด้วย ซึ่งหมายความว่า ไม่มีใครมีอ านาจผูกขาดในการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือสร้างก าไรที่
ปกติได้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลภายในก็ไม่สามารถน ามาใช้สร้างราคาได้ เพราะทุกคนรู้
ข้อมูลภายในอย่างรวดเร็วเหมือนกัน 

1.2 แนวคิดการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar - cost Averaging Investment : DCA )  
การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน เป็นการลงทุนในจ านวนที่เท่าๆกันในทุกช่วงระยะเวลา  หัวใจ
ส าคัญของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน คือการทยอยลงทุนเป็นงวดๆด้วยจ านวนเงินที่
เท่าๆกันทุกงวด โดยไม่สนใจราคาของหุ้นว่าจะขึ้นหรือลงมากเพียงใด เพ่ือขจัดอารมณ์ที่ใช้
ในการลงทุนและสร้างวินัยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ   ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง  แต่ไม่สามารถรับกับความเสี่ยงและความผันผวนของ
ราคา ในระยะสั้นได้  ทั้งนี้การลงทุนด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว  นักลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุน 
หรือหุ้นในจ านวนที่มากข้ึนหากราคาหุ้นปรับตัวต่ าลง และจะซื้อได้น้อยลงในขณะที่ราคาหุ้น
ปรับตัวสูงขึ้น และเมื่อครบก าหนดตามกรอบระยะเวลาที่นักลงทุนได้ก าหนดเป้าหมายเอาไว้ 
การคิดมูลค่าต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นักลงทุนได้ซื้อไป ก็ท าได้โดยการน ามูลค่าพอร์ททั้งหมด
มารวม และหารด้วยจ านวนหุ้นในพอร์ทของนักลงทุน ซึ่งก็จะได้เป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
หลักทรัพย์ดังกล่าว  

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนจะช่วยให้นักลงทุนจะช่วยลดปัญหาการทุ่มเงินลงทุนไปใน
หลักทรัพย์ที่นักลงทุนต้องการ แต่เข้าลงทุนผิดช่วงเวลา หรือมองสัญญาการซื้อขายผิดพลาด 
อย่างไรก็ตามการลงทุนด้วยวิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนนั้น นักลงทุนควรจะเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
ด้วยความพิถีพิถัน กล่าวคือมีการศึกษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการ
วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่างๆที่เป็นปัจจัยต่อ
หลักทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุน  

1.3 การวัดประสิทธิภาพการบริหารพอร์ทการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง 
ด้วย Sharp’s Ratio ศาสตราจารย์  William F. Sharpe เจ้าของรางวัลโนเบล สาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจ าปี ค.ศ. 1990 ผู้คิดค้นการวัดประสิทธิภาพการบริหารพอร์ทการลงทุน 
โดยคิดจากผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) จากการลงทุน ลบด้วยผลตอบแทน
ที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-Free Rate) และน าไปเทียบต่อหน่วยกับความเสี่ยงของพอร์ท
การลงทุน ซึ่งความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุนดังกล่าว สามารถค านวณได้จาก ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( Standard Deviation) ของพอร์ทการลงทุน เขียนเป็นสูตรการค านวณได้ดังนี้ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_F._Sharpe
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Sharp’s ratio   = 
 

เมื่อ    คือ  ผลตอบแทนคาดหวังของหลักทรัพย์ 

   คือ อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง 

   คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 

1.4 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์กับการจัดการความเสี่ยง เป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาโดย 
Harry Markowitz ในตอนต้นทศวรรษ 1960 ซึ่งให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย-
ความแปรปรวนของกลุ่มหลักทรัพย์ (mean-variance portfolio analysis) ประเด็นส าคัญ
ที่ถูกน ามาใช้ในการวิจัยฉบับนี้คือการหาสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ท าให้
เกิดกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ  (Mean-Variance 
Efficient Portfolio : MVE portfolio) โดยผู้ ศึกษาต้องการหาสัดส่ วนการลงทุน ใน
หลักทรัพย์แต่ละบริษัท ที่ท าให้พอร์ทการลงทุนมีค่า Sharp’s Ratio มากที่สุด โดยค านวณ
จากสูตร 

 
 
 

โดยที ่
 
 

 
เมื่อ  
 
 
 
 
 
 

คือ สัดส่วนการลงทุน มหีน่วยเป็นร้อยละ

คือ ผลตอบแทนคาดหวงัของหลักทรัพย์ B

คือ ผลตอบแทนคาดหวงัของหลักทรัพย์ C

คือ ความแปรปรวนของผลตอบแทนหลักทรัพย์ B

คือ ความแปรปรวนของผลตอบแทนหลักทรัพย์ C

คือ ค่าสหสัมพนัธร่์วมระหวา่งหลักทรัพย์ B และ หลักทรัพย์ C

คือ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์ B

คือ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์ C
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และในการหาค่า W จะหาได้จากสมการ 

 
 
เมื่อ                              คือ ความแปรปรวนร่วมของผลตอบแทนระหว่าง หลักทรัพย์ B  

และ หลักทรัพย์ C 

ในกรณีที่ในพอร์ทการลงทุนมีหลักทรัพย์มากกว่า 2 บริษัท ผู้ศึกษาสามารถใช้ ฟังค์ชั่น 
Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือการค านวณหาสัดส่วนการลงทุน เพ่ือให้ได้พอร์ทการ
ลงทุนที่มีค่า Sharp’s Ratio มากที่สุดได ้
 

2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Abeysekera and Rosenbloom (2000) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกล

ยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar - cost Averaging Investment : DCA ) กับกลยุทธ์การ
ลงทุนด้วยเงินจ านวนเดียวทั้งหมด (Lump Sum - LS) โดยการใช้แบบจ าลอง Monte Carlo ศึกษา
จากข้อมูลผลตอบแทนรายเดือนของดัชนี S&P500 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 1926-1997 และอัตรา
ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังระหว่างปี 1934-1998 ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า กลยุทธ์การลงทุน
แบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar - cost Averaging Investment : DCA ) เหมาะส าหรับการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ า หรือการเปลี่ยนแปลงของราคาต่ า ส่วนกลยุทธ์การลงทุนด้วยเงิน
จ านวนเดียวทั้งหมด (Lump Sum - LS) นั้น เหมาะส าหรับหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง หรือการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสูง โดยสรุปได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar - cost 
Averaging Investment : DCA) ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ ส่วนกล
ยุทธ์การลงทุนแบบกลยุทธ์การลงทุนด้วยเงินจ านวนเดียวทั้ งหมด (Lump Sum - LS)  ให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่า และมีความเสี่ยงมากกว่า ซึ่งการเลือกกลยุทธ์จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ได้รับ 

Leggio and Lien (2001) ได้ท าการศึกษากลยุทธ์การลงทุนแบบ LS (Lump sum) , BH 
(Buy and Hold) , DCA และ VA โดยน าข้อมูลดัชนี S&P 500 เป็นตัวแทนส าหรับกลุ่มหลักทรัพย์
กิจการขนาดใหญ่ และดัชนี Ibbotson Small Company เป็นตัวแทนกลุ่มหลักทรัพย์กิจการหุ้น
ขนาดเล็ก ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA นั้นให้ผลตอบแทนที่ต่ าในสินทรัพย์ที่
มีความผันผวนสูงอย่างเช่นหุ้นขนาดเล็ก 
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Marshall (2000) ได้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกลยุทธ์ระหว่างการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย
มูลค่าพอร์ท กับกลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน โดยการใช้วิธีทางสถิติทดสอบหาค่าเฉลี่ยเพ่ือ
เปรียบเทียบ ราคาเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
Return - IRR) ภายใต้สมมติฐาน ของสภาวะตลาดทั้งในช่วงปรับตัวเพ่ิมขึ้น ลดลง และผันผวน ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่า การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่าพอร์ทมีต้นทุนเฉลี่ยต่ ากว่า และให้ผลตอบแทน
เฉลี่ย IRR สูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน และต่อมาได้ทาการทดสอบโดยการท า
สถานการณ์จ าลองการลงทุนอีก 500 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของ S&P 500 index ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 1996 ถึง 31 มีนาคม 1989 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ไตรมาส 
พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่าพอร์ทให้ผลตอบแทนดีกว่ากล
ยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน 

 ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช และสุรชัย จันทร์จรัส (2552) ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 24 กลุ่ม 
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2549 ทดสอบโดยใช้แบบจ าลอง Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) ซึ่ งผลการศึ กษ าพบว่ ามี ราคา
หลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมจ านวน 15 กลุ่มย่อย จากทั้งหมด 24 กลุ่ม ที่แสดงถึงการมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากระดับนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาดัชนีราคาหลักทรัพย์รวม
ของตลาด (SET Index) พบว่า ไม่สามารถใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีตมาพยากรณ์ราคาใน
อนาคตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  ซึ่งหมายความว่า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลราคา
หลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมมาทดสอบ 

 พัดชา จุนอนันตธรรม และสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การลงทุนในหุ้น
ปันผล จากการศึกษาพบว่าในช่วงปี 2549 – 2553  การลงทุนในหุ้นปันผลให้ผลตอบแทนรวม เฉลี่ย
ร้อยละ 25.3 - 36.5 ต่อปี สูงกว่าผลตอบแทนรวมของตลาดซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 21.1 ต่อปี และพิจารณา
รายปี พบว่า ในปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า หุ้นปันผลยังคงให้ผลตอบแทนรวมสูงกว่าตลาด 
เนื่องจากมีผลตอบแทนจากเงินปันผลชดเชยผลขาดทุนจากราคาหุ้นที่ปรับลดลง  และเมื่อพิจารณา
ความเสี่ยงจากความผันผวนราคา พบว่า หุ้นปันผลทุกกลุ่มมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หุ้นต่ ากว่าตลาดโดยรวมนอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมจาก 2 ทางเลือก 
ระหว่างการลงทุนในหุ้นปันผล และการฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย์ ส าหรับช่วงเวลา 10 ปี (ปี 2543 - 
2553) พบว่า การลงทุนในหุ้นปันผลให้ผลตอบแทนรวมสูงกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารพาณิชย์ถึง  
6.65 เท่า และผลต่างของผลตอบแทนรวมนี้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่อช่วงระยะเวลาการลงทุนเพ่ิมขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลได้แก่ ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
ฉบับออนไลน์ SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) และ ระบบข้อมูลสถิติ
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1.1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ( SET INDEX ) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 ถึง 
เดือนธันวาคม 2560 

1.2 ราคาของบริษัทที่ถูกจัดในอยู่ในกลุ่ม SET High Dividend 30 Index (SETHD) ตาม
ประกาศในแต่ละรอบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 

1.3 การจ่ายปันผลตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ของหุ้นที่ได้ถูกน ามาลงทุนในงานวิจัย 
1.4 อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 

2556 ถึง เดือนธันวาคม 2560 เพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ผลตอบแทนปราศจาก
ความเสี่ยง ( Risk Free Rate )  

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้จากวิธีการ

ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ในกลุ่มหลักทรัพย์ SETHD ตามประกาศในแต่ละรอบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 
กับการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET INDEX )  ซึ่งการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ 
SETHD มีการจัดกลุ่มทุกๆ 6 เดือน โดยจะประกาศปีละ 2 ครั้งคือ เดือนธันวาคม (หลักทรัพย์ที่มีการ
ประกาศในเดือนธันวาคม จะถูกน ามาค านวณดัชนีในช่วง เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน)  และ
เดือนมิถุนายน (หลักทรัพย์ที่มีการประกาศในเดือนมิถุนายน จะถูกน ามาค านวณดัชนีในช่วง เดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม) ทั้งนี้งานวิจัยได้เก็บข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ SET High Dividend 30 
Index (SETHD) ดังนี้ 

 
ประกาศ ระยะเวลาการใช้ค านวณดัชนี 
มิ.ย.-56 กรกฎาคม 2556 - ธันวาคม 2556 
ธ.ค.-56 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 
มิ.ย.-57 กรกฎาคม 2557 - ธันวาคม 2557 
ประกาศ ระยะเวลาการใช้ค านวณดัชนี 
ธ.ค.-57 มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558 
มิ.ย.-58 กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
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ธ.ค.-58 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 
มิ.ย.-59 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559 
ธ.ค.-59 มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560 
มิ.ย.-60 กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560 

 
จากนั้นน ามาสร้างเงื่อนไขในการเลือกบริษัทที่จะลงทุน โดยการศึกษาจะต้องแบ่งช่วง

การศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ  
1. ช่วงการคัดเลือกบริษัทที่จะลงทุน โดยก าหนดเงื่อนไข และมีขั้นตอนการเลือกบริษัทที่

จะลงทุน ดังนี้ 
1.1 ค านวณผลตอบแทนรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย SET INDEX และผลตอบแทนรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือนของ 
ราคาหุ้นทั้ง 30 บริษัท ที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม หลักทรัพย์ 
SETHD (SET High Dividend 30 Index) 

1.2 ค านวณหาผลตอบแทนคาดหวัง และความเสี่ยง ของหุ้นทั้ง 30 บริษัท ที่ถูก
คัดเลือกให้อยู่ในบริษัทที่อยู่ในดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index) 
จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1.1 

1.3 ค านวณค่า Sharp’s ratio  จากผลตอบแทนในอดีต (ย้อนหลัง 6 เดือน) ของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Set Index และหุ้นทั้ง 30 บริษัท โดยก าหนดให้อัตรา
ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 
2556 ถึง เดือนธันวาคม 2560 เป็นอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิง ผลตอบแทน
ปราศจากความเสี่ยง ( Risk Free Rate) 

1.4 คัดเลือกหุ้นของบริษัทฯ ที่จะน ามาทดสอบ โดยเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นของ
บริษัทฯ ที่มีค่า Sharp’s ratio มากกว่า ค่า Sharp’s ratio ของผลตอบแทน
จากการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่ามากกว่า 1 

1.5 ค านวณหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละหุ้น โดยใช้ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
กับการจัดการความเสี่ยง เพ่ือหาสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนที่ท าให้เกิด กลุ่ม
หลักทรัพย์ ที่มีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ  (Mean-
Variance Efficient Portfolio : MVE portfolio) 

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า นักลงทุนจะต้องมีการค านวณค่าผลตอบแทนคาดหมาย ความเสี่ยง ค่า 
Sharp’s Ratio และ สัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัท ทุกๆ 6 เดือน ตามรอบการประกาศดัชนี 
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SETHD เนื่องจากในแต่ละรอบการประกาศ จะมีบริษัทฯ ที่ถูกน าเข้ามาค านวณดัชนี SETHD และ มี
บางบริษัทฯ ที่ถูกถอดออกจากการค านวณดัชนี SETHD 

2. ช่วงทดสอบการลงทุนผ่านหุ้นสามัญของบริษัทที่ถูกคัดเลือกมาด้วยวิธีการลงทุนแบบถัว
เฉลี่ยต้นทุน โดยตั้งสมมติฐานว่า ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ศึกษา ด้วยเงินจ านวน 10,000 
บาท ในทุกๆสิ้นเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 – เดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้การ
ทดสอบจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 การทดสอบคือ 

2.1 ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละบริษัทด้วยน้ าหนักการลงทุนที่เท่าๆกัน 
2.2 ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละบริษัทด้วยน้ าหนักการลงทุนตามสัดส่วนที่ท าให้เกิด 

กลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีค่าเฉลี่ย แปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ 
2.3 ลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)  

จากนั้นเปรียบเทียบผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทั้ง 3 การทดสอบ โดยเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ว่าหากใช้วิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน การลงทุนในการทดสอบใดที่
จะให้ผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการลงทุนเดียวกัน  

อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการเปรียบเทียบนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ  

1. เปรียบเทียบผลตอบแทนเป็นช่วงระยะเวลาที่ท าการลงทุนทุกๆ 6 เดือน ซึ่ง
มีทั้งหมด 9 ช่วงระยะเวลาการสอบ  

2. เปรียบเทียบผลตอบแทน โดยมีสมมติฐานว่า มีการลงทุนแบบต่อเนื่องตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งหมด 54 
เดือน และมีการปรับพอร์ตการลงทุนในทุกๆ 6 เดือน ซึ่งจะมีการขายหุ้น
ของบริษัทฯที่ไม่เข้าเง่ือนไขการทดสอบ และน าเงินที่ได้จากการขายหุ้น ไป
ลงทุนต่อรอบการลงทุนถัดไป 
 

3. ทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติ ของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ถูก
เลือก ทั้งจากการลงทุนในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และลงทุนตามสัดส่วนที่ท าให้เกิดพอร์ต
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์เป็นค่าคงท่ีค่าหนึ่ง 
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ผลการทดสอบ  
การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar - Cost Averaging Investment : DCA )ในบริษัท

หลักทรัพย์จาก SETHD (SET High Dividend 30 Index) ที่มีค่า Sharp’s Ratio มากกว่า 1 และ
มากกว่าค่า Sharp’s ratio ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET INDEX ) แบ่งผลการ
ทดสอบออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. ผลการทดสอบ โดยแยกเป็นช่วงระยะ 6 เดือน ตามรอบการประกาศดัชนี SETHD (SET 
High Dividend 30 Index) 

2. ผลการทดสอบจากระยะเวลาที่เริ่มการศึกษา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 ถึง เดือน
ธันวาคม 2560 โดยมีการตั้งสมมติฐานการลงทุนแบบต่อเนื่อง และปรับพอร์ตการลงทุน
ทุกๆ 6 เดือน ให้สอดคล้องกับการประกาศดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 
Index) 

ลักษณะที่ 1 : ผลการศึกษา การทดสอบในช่วงระยะ 6 เดือน ตามรอบการประกาศดัชนี 
SETHD (SET High Dividend 30 Index) อธิบายได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงผลตอบแทนการลงทุน ราย 6 เดือน 
 

จะเห็นได้ว่า หากแยกพิจารณาผลตอบแทนทุกๆ 6 เดือน หรือตามรอบการประกาศดัชนี 
SETHD (SET High Dividend 30 Index) การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ การลงทุนด้วยวิธี
ถัวเฉลี่ยต้นทุน และมีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุน และจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนที่มี
ประสิทธิภาพ (Mean-Variance Efficient Portfolio : MVE portfolio) ในกลุ่มบริษัทที่เลือกลงทุน
ตามเงื่อนไขของการศึกษา ซึ่งให้ผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 12.45 ในช่วงการลงทุน เดือนมกราคม 
2557 – เดือนมิถุนายน 2557  

และการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่เลือกลงทุนตามเงื่อนไขของการศึกษา โดยลงทุนในสัดส่วนที่
เท่าๆกัน เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น้อยที่สุด หรือขาดทุนมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 6.91 
ในช่วงการลงทุนเดือน กรกฎาคม 2556 – เดือนธันวาคม 2556  

 

ช่วงระยะเวลาทดสอบ ก.ค.-ธ.ค. 56 ม.ค.- ม.ิย.57 ก.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.- ม.ิย. 58 ก.ค.-ธ.ค. 58 ม.ค.- ม.ิย. 59 ก.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.- ม.ิย. 60 ก.ค.-ธ.ค. 60

Gain/Loss 's SET -4.96% 7.77% -3.58% -1.84% -5.81% - 1.71% 0.36% 4.97%

Gain/Loss 's Port (BALANCE) -6.91% 7.98% -1.42% 1.12% -5.63% - 8.93% -0.75% 11.36%

Gain/Loss 's Port (MVE) 0.57% 12.45% -0.96% 0.69% -6.72% - 10.99% 1.08% 7.33%
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ลักษณะที่ 2 : ผลการทดสอบจากระยะเวลาที่เริ่มการศึกษา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 
ถึง เดือนธันวาคม 2560 โดยมีการตั้งสมมติฐานการลงทุนแบบต่อเนื่อง และปรับพอร์ตการลงทุน
ทุกๆ 6 เดือน ให้สอดคล้องกับการประกาศดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index)  ได้ผล
ทดสอบตามตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลตอบแทนการลงทุน แบบต่อเนื่อง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 54 เดือน 
 

การลงทุนโดยเฉลี่ยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์เท่าๆกันให้ผลตอบแทนเท่ากับร้อย
ละ 24.42  ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด ณ สิ้นสุดระยะเวลาทดสอบ เดือน
ธันวาคม 2560  เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET 
INDEX )  และการกระจายสัดส่วนการลงทุนตามทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุน และจัดการความ
เสี่ยง  

ในระยะเวลาสิ้นสุดการทดสอบ ณ เดือน ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 17.93  ซึ่งมากกว่าการลงทุนในบริษัทที่ถูกเลือกโดยเงื่อนไขของการศึกษา และ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุนจากการค านวณ ตามทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุน และจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทที่ถูกเลือกโดยเงื่อนไขของการศึกษาเท่ากับร้อยละ12.57 ณ 
ช่วงเวลาที่สิ้นสุดการทดสอบ 

ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดช่วงการลงทุนแบบต่อเนื่องจาก  
เดือนกรกฎาคม 2556 – เดือนธันวาคม 2560 นั้น  พบว่า 

1. การลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนมากที่สุด คือการลงทุนโดยใช้ทฤษฎีการจัดพอร์ตการ 
ลงทุน และจัดการความเสี่ยง มาค านวณสัดส่วนการลงทุน ซึ่งให้ผลตอบแทนในขณะนั้นเท่ากับร้อย
ละ 27.31 

2. การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด คือการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ( SET INDEX ) ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2558 – เดือนธันวาคม 2558 มีผลขาดทุน
เท่ากับร้อยละ 10.23 

เมื่อน าผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นมาทดสอบทางสถิติ เพ่ือหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ถูกคัดเลือก กับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี
หลักทรัพย์ฯ (ซึ่งก าหนดให้เป็นค่าคงที่) โดยใช้การทดสอบทางสถิติ T-Test โดยตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H0  :  ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกให้ผลตอบแทนน้อยกว่า 

56-2 57-1 57-2 58-1 58-2 59-1 59-2 60-1 60-2

Gain/Loss 's SET -4.96% 8.25% 4.88% 3.56% -10.23% - 6.56% 7.56% 17.93%

Gain/Loss 's Port (BALANCE) -6.91% 12.94% 14.23% 9.49% -2.88% 13.13% -0.41% 24.42%

Gain/Loss 's Port (MVE) 0.57% 27.31% 25.91% 18.24% 4.93% 24.49% -4.54% 12.57%
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หรือเท่ากับ การลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
H1 : ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกให้ผลตอบแทนมากกว่า  

การลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 

ก าหนดให้ค่าระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หรือระดับความน่าเชื่อถือร้อยละ 95 และมี
จ านวนประชากรเท่ากับ 9 (จ านวนรอบระยะเวลาการลงทุน) ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

การทดสอบ T-Test ( One-tailed test ) : กรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม 
DF. = 8 

α = 0.05 : T-STAT = 1.8595 (One-tail) 

ต่อเนื่อง MVE VS SET ต่อเนื่อง BAL VS SET 
ไม่ต่อเนื่อง MVE VS 

SET 
ไม่ต่อเนื่อง BAL VS 

SET 
µ  0.0419 µ 0.0419 µ  -0.0017 µ  -0.0017 

AVG. 0.1179 AVG. 0.0870 AVG. 0.0318 AVG. 0.0183 
STD. 0.1129 STD. 0.1052 STD. 0.0651 STD. 0.0685 

N 9.00 N 9.00 N 9.00 N 9.00 
t value 2.0191 t value 1.2865 t value 1.5444 t value 0.8792 
  
โดยก าหนดให้   ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เป็นค่าคงที่ (µ) 
  ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ถูกคัดเลือกคือ AVG. 
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ STD. 
  จ านวนรอบระยะเวลาการทดสอบเท่ากับ N 

จากการทดสอบทางสถิติ ด้วยวิธี T-Test เห็นได้ว่า มีเพียงการลงทุนแบบต่อเนื่อง และ
ลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ค านวณได้จากทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้ผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบทางสถิติที่ออกมานั้น ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์หากพิจารณาโดย
ค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน เพราะการลงทุนด้วยสัดส่วนการลงทุนตามทฤษฎีการจัดพอร์ต
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพนั้น ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ  

อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มดัชนี  SETHD (SET High Dividend 30 Index) เริ่มมีการ
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ซึ่งท าให้ช่วงระยะเวลาในการทดสอบ ค่นอข้างที่จะน้อย ส่งผล
ให้ผลการทดสอบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า หากเพ่ิมระยะเวลาการทดสอบมากกว่านี้ ผลตอบแทน
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ของการลงทุนในกลุ่มดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index) จะยังคงให้ผลตอบแทนการ
ลงทุนที่มากกว่าการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) หรือไม่  

ค่า Sharp’s Ratio เป็นเพียงการวัดประสิทธิภาพพอร์ทการลงทุน การน าค่า Sharp’s 
Ratio มาเป็นปัจจัยหลักในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ไม่สามารถยืนยันได้ว่า การลงทุน
นั้นจะประสบผลส าเร็จในอนาคต เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการหาค่า Sharp’s Ratio เป็นข้อมูลในอดีต 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถบอกได้เพียงว่า Sharp’s ratio เป็นเพียงเครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการวัด
ประสิทธิภาพของราคาหุ้น หรือพอร์ตการลงทุนในอดีต  

นอกจากนั้น การค านวณสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่จะลงทุน โดยการน าข้อมูลราคาใน
อดีตมาค านวณหาผลตอบแทนคาดหมาย และความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ เพ่ือใช้ส าหรับการ
ค านวณเพ่ือหาสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ในอนาคต ยังไม่สามารถยืนยันว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนมากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งเห็นได้ชัดจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ไม่สามารถ
ยืนยันผลตอบแทนได้ว่าจะมากกว่าการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลอดทุก
ช่วงเวลา ตัวแปรที่ส าคัญที่สามารถยืนยันข้อสันนิฐานดังกล่าวได้อย่างเห็นชัดคือ การค านวณการ
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และค่า Sharp’s Ratio หลังจากผ่านการทดสอบ ซึ่งพบว่า สัดส่วนการ
ลงทุนถูกก าหนดในช่วงการคัดเลือกบริษัทที่จะลงทุนนั้น ไม่สามารถท าให้เกิด กลุ่มหลักทรัพย์ ที่มี
ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ  (Mean-Variance Efficient Portfolio : MVE 
portfolio) ในระยะเวลาขณะทดสอบ 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ สัดส่วนการลงทุน ที่สามารถค านวณได้จาก ทฤษฎีการจัดพอร์ตการ
ลงทุน และจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทเพ่ือ
น ามาค านวณหาผลตอบแทนคาดหมาย ความเสี่ยง และ Sharp’s Ratio ของพอร์ตการลงทุนใน
เดือนมกราคม 2556 – เดือนมิถุนายน 2556 และช่วงระยะเวลาทดสอบการลงทุนตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม 2556 – เดือนธันวาคม 2556 อธิบายได้ดังตารางที่ 3 

 

หลักทรัพย์ 
สัดส่วนการลงทุนช่วง 

คัดเลือกหุ้น 
สัดส่วนการลงทุน 

ช่วงทดสอบ 

สัดส่วนการลงทุน 
ช่วงทดสอบ 

(ที่ควรจะเป็น) 

DELTA 60% 60% 100% 

LPN 27% 27% 0% 



 
 

27 

 

หลักทรัพย์ 
สัดส่วนการลงทุนช่วง 

คัดเลือกหุ้น 
สัดส่วนการลงทุน 

ช่วงทดสอบ 

สัดส่วนการลงทุน 
ช่วงทดสอบ 

(ที่ควรจะเป็น) 

SAMART 13% 13% 0% 

Risk Free 3.58% 4.02% 4.02% 

ผลตอบแทน/ 
ผลตอบแทนคาดหมาย 

65.51% 19.06% 62.86% 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ความเสี่ยง) 

0.1940 0.1909 0.2867 

Sharp's Ratio 3.1924 0.7882 2.0523 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงตัวอยา่งการเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนที่มีประสิทธภิาพ 

จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่ถูกเลือกมานั้น เป็นสัดส่วนการลงทุนที่ท าให้
เกิดผลตอบแทน และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ  (Mean-Variance Efficient Portfolio : 
MVE portfolio) ในช่วงเดือน มกราคม 2556 – เดือนมิถุนายน 2556 แต่อย่างไรก็ตาม หากใช้
สัดส่วนที่ค านวณได้นั้น น ามาเป็นสัดส่วนในการลงทุนช่วงเดือนที่ท าการทดสอบการลงทุนตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2556 – เดือนธันวาคม 2556 จะท าให้ ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนเท่ากับ 
19.06% ต่อปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1909 และค่า Sharp’s Ratio ของพอร์ตการลงทุน
เท่ากับ 0.7882 ซึ่งไม่ใช่ค่าท าให้เกิดผลตอบแทน และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ (Mean-
Variance Efficient Portfolio : MVE portfolio) โดยสัดส่วนการลงทุนที่ท าให้เกิดผลตอบแทน 
และความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพ นั้น นักลงทุนจะต้องลงทุนในบริษัท DELTA เพียงบริษัทเดียว 
ซึ่งจะท าให้เกิดค่า Sharp’s Ratio ของพอร์ตการลงทุนที่มากที่สุดได้ 

ทั้งนี้การใช้ทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุน และจัดการความเสี่ยง เพ่ือต้องการให้ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่สามารถน ามาใช้กับการลงทุนในอนาคต เนื่องจาก การลงทุนใน
อนาคตมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่น ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริง ในแต่ละเดือน และการความผันผวนของระดับราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน ดังนั้นแล้ว 
การศึกษาทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุน และจัดการความเสี่ยง เพียงเพ่ือให้นักลงทุนสามารถใช้เป็น
หนึ่งในข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจและพิจารณาถึงผลตอบแทนในอดีตของหลักทรัพย์ที่ต้องการ
ลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้ และเป็นการยืนยันผลการทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ยังคงเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเห็นได้
จากการทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติ T-Test ของผลตอบแทนเฉลี่ย ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่า การใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีตมาพยากรณ์ราคาและผลตอบแทนในอนาคตได้
อย่างแน่นอน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
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ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มตี่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา 
Expectations of Tourists Inflvencing Hotel Business in Songkhla 

Province 
 

อมรรัตน์  ทองน ้ำแก้ว1, เจษฏำ นกน้อย2 และวำสนำ สุวรรณวิจิต3 
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยเรื่องนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยว

ที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลำ จ้ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล  จ้ำแนกตำมพฤติกรรมกำร

ท่องเที่ยว และเพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว ใช้กลุ่ม

ตัวอย่ำง 400 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำม สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ 

ค่ำเฉลี่ย  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรเปรียบเทียบทดสอบค่ำที (t-test) และค่ำเอฟ (F-test) 

ควำมสัมพันธ์วิเครำะห์โดยกำรทดสอบค่ำ Chi-square พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง

จ้ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล อย่ำงมีระดับนัยส้ำคัญทำงสถิติในภำพรวมอยู่ที่ระดับ 0.01 จ้ำแนกตำม

พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีระดับนัยส้ำคัญทำงสถิติในภำพรวมอยู่ที่ระดับ 0.05 และระหว่ำง

ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กัน 

ค าส าคัญ: ควำมคำดหวัง, โรงแรม, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
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Abstract 

This research purposed, firstly, to compare the difference of expectation of tourists 

that influence hotel business in Songklha Province, classified by personal factors and 

traveling behaviors, and secondly, to study the relationship between personal factors 

and traveling behavior. The sample group contained 400 persons. The questionnaire 

was used for data collection. Statistics for data analysis included frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test, and f-test. According to the relationship 

testing with Chi-square, it was found that the overall result of difference classified by 

personal factors has the statistical significance at 0.01; classified by traveling behaviors 

at 0.05. The result personal factors and traveling behaviors demonstrate that they are 

related.  

Keywords: Expectation, Hotel, Tourist’s behavior  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันที่สูงมำกเป็นล้ำดับต้น ๆ โดยในปัจจุบันนี มีโรงแรม

เกิดขึ นมำกมำย หลำกหลำยรูปแบบ และในอนำคตอุตสำหกรรมโรงแรมจะมีกำรพัฒนำไปตำม

เทคโนโลยีท้ำให้ผู้บริโภคที่มำใช้บริกำรนั นมีสิทธิ์เลือกมำกขึ นตำมควำมพอใจ ในปี 2558 เป็นต้นไป

คำดว่ำนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะมีจ้ำนวนเพ่ิมมำกขึ นเนื่องจำกมีกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรีหรือ AEC 

ดังนั น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ้ำเป็นต้องมีกำรเตรียมกำรรองรับนักท่องเที่ยวที่

เพ่ิมขึ น เช่น กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงหรือจุดเด่นเพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันเพรำะถ้ำ

โรงแรมมีสินค้ำและบริกำรที่เหมือนกัน ผู้บริโภคก็อำจจะตัดสินด้วยโปรโมชั่นหรือรำคำที่ถูกที่สุด 

(ชัยวัฒน์ ชัยสิริพร, 2557) ปัจจุบันจังหวัดสงขลำมีโรงแรมในจังหวัดสงขลำเป็นจ้ำนวนมำก และคำด

ว่ำจ้ำนวนโรงแรมจะเพ่ิมมำกขึ น เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ เพ่ิมมำกขึ นเช่นกัน ทั งนี ปัจจัยที่ท้ำให้

ธุรกิจโรงแรม ขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ น เช่น ควำมมีชื่อเสียงและภำพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลำ กำร

ขยำยตัวของธุรกิจสำยกำรบินต้นทุนต่้ำ กำรเปิดกำรค้ำเสรี  สิ่งเหล่ำนี เป็นปัจจัยส้ำคัญที่ท้ำให้

นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจหลั่งไหลเข้ำมำและใช้บริกำรมำกขึ นด้วย 

จำกควำมส้ำคัญดังกล่ำว ท้ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยว

ที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลำ เนื่องจำกจังหวัดสงขลำเป็นเมืองใหญ่ทำงภำคใต้ตอนล่ำง เป็น

เมืองศูนย์กลำงกำรค้ำและท่ำเรือที่มีควำมส้ำคัญทำงเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของภำคใต้ และมี

สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจมำกมำย โดยผลวิจัยดังกล่ำวจะเป็นข้อมูลส้ำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจจะด้ำเนินธุรกิจด้ำนกำรโรงแรม ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ

คุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริกำรโรงแรมในจังหวัดสงขลำ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดสงขลำ จ้ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดสงขลำ จ้ำแนกตำมพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว 
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3. เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจ

โรงแรมในจังหวัดสงขลำ 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

จรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2551) ได้กล่ำวว่ำ กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นกำร

ค้นหำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื อหรือกำรใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทรำบถึงลักษณะควำมต้องกำรและ

พฤติกรรมของเขำ ค้ำตอบที่ได้จะช่วยให้นักกำรตลำดจัดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่สำมำรถสนองควำม

คำดหวังของนักท่องเที่ยวได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งค้ำถำมที่ช่วยในกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 

6Ws และ 1H ได้แก่ 

1. ใครอยู่ในตลำดเป้ำหมำย (who constitutes the market?) เป็นค้ำตอบเพ่ือทรำบถึง

ลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย (occupants) 

2. ผู้บริโภคซื ออะไร (what does the market buy?) เป็นค้ำถำมเพ่ือทรำบถึงสิ่งที่ตลำด

ซื อ (objects) 

3.  ท้ ำ ไมผู้ บริ โภคจึ งซื อ  (why does the market buy?) เป็นค้ ำถำมเ พ่ือทรำบถึ ง

วัตถุประสงค์ในกำรซื อ (objectives) 

4. ใครมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (who participates in the buying) เป็นค้ำถำมเพ่ือทรำบ

ถึงบทบำทของกลุ่มต่ำง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในกำรตัดสอนใจซื อ (organization) 

5. ผู้บริโภคซื ออย่ำงไร (how does the market buy?) เป็นค้ำถำมเพ่ือทรำบถึงขั นตอนใน

กำรตัดสินใจซื อ (operations) 

6. ผู้บริโภคซื อเมื่อใด (when does the market buy?) เป็นค้ำถำมเพ่ือทรำบโอกำสกำร

ซื อ (occasions) 

7. ผู้บริโภคซื อที่ไหน (where does the market buy?) เป็นค้ำถำมเพ่ือทรำบถึงโครงกำร

สร้ำงช่องทำง ที่ผู้บริโภคจะไปซื อในช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยนั น ๆ (outlets) 
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สรุปได้ว่ำ กำรศึกษำพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวจะท้ำให้นักกำรตลำดสำมำรถสร้ำงกลยุทธ์ทำง

กำรตลำดที่สร้ำงควำมคำดหวังให้แก่นักท่องเที่ยวและควำมสำมำรถในกำรค้นหำวิธีทำงแก้ไข

พฤติกรรมในกำรตัดสินใจซื อสินค้ำของนักท่องเที่ยวในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ

ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองของธุรกิจมำกยิ่งขึ น ที่ส้ำคัญจะช่วยในกำรพัฒนำตลำดและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีขึ นอย่ำงต่อเนื่อง 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

อรจันทร์ ศิริโชติ (2556) ได้กล่ำวไว้ว่ำส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7Ps) ประกอบด้วย  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. รำคำ (Price) 3. สถำนที่หรือช่องทำงในกำรจัดจ้ำหน่ำย (Place) และ 4. 

กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 5. กระบวนกำร (Process) 6. หลักฐำนทำงกำยภำพ (Physical 

evidence) และ 7. บุคคล (People) เป็นกลยุทธ์ที่จ้ำเป็นส้ำหรับธุรกิจบริกำรที่จะต้องบูรณำกำรให้

ร่วมกันเพื่อควำมส้ำเร็จในกำรแข่งขัน 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product)หมำยถึงสิ่งใดๆ ก็ตำมสำมำรถที่บริษัทน้ำเสนอออกสู่ตลำดเพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจ้ำเป็นของลูกค้ำเป้ำหมำย ผลิตภัณฑ์ได้แก่ สินค้ำ บริกำร 

ประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ บุคคล สถำนที่ สินทรัพย์ องค์กร ข้อมูลข่ำวสำร และควำมคิด ( Kotler 

and Keller, 2006 ) ส่วนผลิตภัณฑ์บริกำร ไม่ใช้สิ่งของที่จับต้องมองเห็นได้ เมื่อลูกค้ำซื อสินค้ำ 

ลูกค้ำจะได้สินค้ำชิ นนั นกลับมำเป็นเจ้ำของ ในทำงกลับกันเมื่อลูกค้ำซื อบริกำรและเนื่องจำกบริกำร

นั นไม่มีตัวตน ลูกค้ำจึงไม่มีอะไรกลับมำเป็นเจ้ำของแต่จะได้รับประสบกำรณ์จำกกำรใช้บริกำร

ส้ำหรับบริกำรบำงประเภทที่มีตัวสินค้ำร่วมกับบริกำร 

2. รำคำ (Price)หมำยถึง จ้ำนวนเงินที่ลูกค้ำจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ (สินค้ำและหรือ

บริกำร) เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับลูกค้ำ รำคำเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน

ส่วนประสมกำรตลำดที่สร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทในขณะที่องค์ประกอบอ่ืนเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

รำคำเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมกำรตลำดที่อำจกล่ำวได้ว่ำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ง่ำยที่สุด 

3. สถำนที่หรือช่องทำงในกำรจัดจ้ำหน่ำย (Place) รูปแบบของกำรจัดจ้ำหน่ำยบริกำรจึง

เกี่ยวข้องกับกำรไหลเวียนขององค์ประกอบ 3 ประกำรดังต่อไปนี  
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(1) กำรไหลเวียนของข้อมูลข่ำวสำรและกำรส่งเสริมกำรตลำด เกี่ยวข้องกับกำรกระจำย

ข้อมูลข่ำวสำร เนื อควำมและสื่อ/วัตถุที่ใช้ในกำรส่งเสริมกำรตลำดส้ำหรับข้อเสนอบริกำรของบริษัท 

วัตถุประสงค์ของกำรไหลเวียนข้อมูลข่ำวสำรและกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ กำรท้ำให้ลูกค้ำสนใจซื อ

บริกำรของบริษัท 

(2) กำรไหลเวียนของกำรเจรจำต่อรอง มุ่งเน้นกำรบรรลุข้อตกลงในลักษณะและรูปแบบของ

ข้อเสนอบริกำรรวมถึงเงื่อนไขกำรให้บริกำรเพ่ือให้สำมำรถปิดกำรขำยหรือกำรท้ำสัญญำกำรซื อ

บริกำรได้ วัตถุประสงค์ของกำรไหลเวียนของกำรเจรจำต่อรอง คือ กำรขำยสิทธ์ในกำรใช้บริกำร 

ตัวอย่ำง เช่น กำรขำยบัตร หรือกำรส้ำรองที่นั่ง ห้องพัก บัตรล่วงหน้ำ เป็นต้น 

(3) กำรไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ บริกำรต่อร่ำงกำยลูกค้ำหรือบริกำรต่อสิ่งของของลูกค้ำ

จ้ำเป็นต้องมีอุปกรณ์อ้ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งมอบบริกำร ส่งผลให้กลยุทธ์ในกำรจัดจ้ำหน่ำย

ของธุรกิจบริกำรประเภทบริกำรประเภทบริกำรต่อร่ำงกำยลูกค้ำหรือบริกำรต่อสิ่งของของลูกค้ำ

จ้ำเป็นต้องพัฒนำระบบเฉพำะพื นที่ในสถำนบริกำรแต่ละแห่ง 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)เป็นเครื่องมือกระตุ้นควำมต้องกำรซื อที่ใช้สนับสนุน

กำรโฆษณำและกำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย ซึ่งสำมำรถกระตุ้นควำมสนใจ กำรทดลองใช้ หรือกำร

ซื อโดยลูกค้ำคนสุดท้ำยหรือคนกลำงในช่องทำง 

5. กระบวนกำร (Process)เป็นส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งต่อ

กำรอยู่รอดและควำมส้ำเร็จของธุรกิจบริกำร เนื่องจำกกำรผลิตและกำรส่งมอบบริกำรต้องอำศัย

กระบวนกำรกำรบริกำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั นตอน วิธีกำร งำนประจ้ำและงำนต่ำงๆ ที่ต้องปฏิบัติตำม

ก้ำหนดเวลำ รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรให้กับลูกค้ำ 

6. หลักฐำนทำงกำยภำพ (Physical evidence) เป็นส่วนประสมทำงกำรตลำดเพียง

องค์ประกอบเดียวที่ลูกค้ำสำมำรถจับต้องมองเห็นสัมผัสได้ชัดเจนที่สุด เป็นองค์ประกอบที่กระทบกับ

อำรมณ์ควำมรู้สึกและควำมพึงพอใจของลูกค้ำได้ง่ำยและรวดเร็วเพรำะลูกค้ำสำมำรถสัมผัสได้ 
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7. บุคคล (People) เป็นองค์ประกอบที่ส้ำคัญอย่ำงยิ่งในส่วนประสมกำรตลำดบริกำร 

บุคคลจะประกอบไปด้วยพนักงำนของบริษัท ลูกค้ำและลูกค้ำรำยอ่ืนๆ ที่มีส่วนร่วมอยู่ ใน

สภำพแวดล้อมบริกำร 

สรุปได้ว่ำแนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด เป็นสิ่งส้ำคัญต่อกำรก้ำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆทำง

ธุรกิจที่จะต้องมีกำรจัดส่วนประสมกำรตลำดให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของธุรกิจที่

แตกต่ำงกันไป เพ่ือดึงดูดและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรเมื่อได้เข้ำมำใช้บริกำร เพ่ือตรงกับ

ควำมคำดหวังที่ผู้ใช้บริกำร คำดหวังไว้เช่น รำคำ ผลิตภัณฑ์ สถำนที่ตั ง เป็นต้น ประกอบกับพนักงำน

ขององค์กรต้องมีควำมสุภำพอ่อนโยนและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ นอกจำกนี ธุรกิจจะต้องมีกำร

วำงแผนงำนหรือกระบวนกำรในกำรท ำงำนที่ชัดเจน เพ่ือประหยัดเวลำและให้เกิดประสิทธิภำพ 

ทฤษฎีความคาดหวัง 

อุไรวรรณ เกิดผล (2539) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ทฤษฎีควำมคำดหวัง (Expectation Theory) ซึ่ง

นักจิตวิทยำกลุ่มปัญญำนิยม เชื่อว่ำมนุษย์เป็นสัตว์โลกท่ีใช้ปัญญำหรือควำมคิดในกำรตัดสินใจว่ำ จะ

กระท้ำพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือจะน้ำไปสู่เป้ำหมำยที่จะสนองควำมต้องกำรของตนเอง จึง

เกิดสมมติฐำนดังนี  

1. พฤติกรรมของมนุษย์ถูกก้ำหนดขึ น โดยผลรวมของแรงผลักดันภำยในของเขำเองและ

แรงผลักดันจำกสิ่งแวดล้อม 

2. มนุษย์แต่ละคนมีควำมต้องกำร ควำมปรำรถนำและเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน 

3. บุคคลตัดสินใจที่จะท้ำพฤติกรรมโดยเลือกจำกพฤติกรรมหลำยอย่ำง สิ่งที่เป็นข้อมูลให้

เลือก ได้แก่ควำมคำดหวังในค่ำของผลลัพธ์ที่จะได้ภำยหลังจำกกำรแสดงพฤติกรรมนั นไปแล้ว 

สรุปได้ว่ำ ควำมคำดหวัง คือ ท่ำที ควำมรู้สึก หรือ พฤติกรรมในตัวบุคคลเกิดควำมต้องกำร

ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนำคตข้ำงหน้ำ เป็นกำรคำดคะเนถึงสิ่งที่จะมำ

กระทบต่อกำรรับรู้ของคนเรำโดยใช้ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอกถึงควำมคำดหวัง ควำม

คำดหวังไม่ได้บ่งบอกถึงกำรกระท้ำเพียงอย่ำงเดียวอำจรวมไปถึงแรงจูงใจ ควำมเชื่อ ควำมรู้สึก 
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ทัศนคติและค่ำนิยม บุคคลมีควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกันเพรำะต่ำงคนมีควำมคิดและควำมต้องกำร

แตกต่ำงกัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกร (Population) ที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริกำรโรงแรมใน

จังหวัดสงขลำ 

กลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) ที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  นักท่องเที่ยวที่ใช้บริกำรโรงแรมในจังหวัด

สงขลำจ้ำนวน 400 คนเนื่องจำกผู้วิจัยไม่ทรำบจ้ำนวนที่แน่นอนจึงใช้สูตรทำงสถิติของคอเครน 

(Cochran) ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค้ำถำมและวัตถุประสงค์ (IOC) ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องที่

ยอมรับได้ต้องมีค่ำตั งแต่ 0.67 ขึ นไป และค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมพบว่ำค่ำ

ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั งฉบับอยู่ที่ 0.94  

เก็บข้อมูล 

 เก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมโดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

จำกโรงแรมท่ีมีจ้ำนวนห้องพักมำกท่ีสุด 5 อันดับ ของจังหวัดสงขลำ  

วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม ดังนี  

1. ตอนที่ 1 ค้ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมซึ่งประกอบด้วย เพศ 

อำยุศำสนำสถำนภำพอำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงค่ำควำมถี่และหำ

ค่ำร้อยละ 

2. ตอนที่ 2 ค้ำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมของกำรท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย จ้ำนวนครั งที่เคย

เข้ำพักโรงแรม(ไม่รวมครั งนี ) วัตถุประสงค์กำรเข้ำพักโรงแรม วิธีกำรเดินทำง จ้ำนวนสมำชิกท่ีร่วมเข้ำ

พัก ลักษณะควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำพัก และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพัก(ต่อครั ง)วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร

แจกแจงค่ำควำมถี่และหำค่ำร้อยละ 
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3. ตอนที่ 3 ค้ำถำมเกี่ยวกับควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัด

สงขลำ  ซึ่งประกอบด้วย  ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพวิเครำะห์ข้อมูล

โดยกำรหำค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยใช้ระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคชั น 

(Interval Scale)  

4. กำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยว จ้ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลโดยกำร

ทดสอบค่ำที (t-test) ส้ำหรับตัวแปรที่มี 2 ตัวเลือก และทดสอบค่ำเอฟ (F-test) ส้ำหรับตัวแปรที่มี

มำกกว่ำ2 ตัวเลือกกรณีพบควำมแตกต่ำงจะเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีLSD 

5. กำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยว จ้ำแนกตำมพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวโดย

กำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test) กรณีพบควำมแตกต่ำงจะเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธี LSD 

6. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววิเครำะห์

ข้อมูลโดยกำรทดสอบค่ำ Chi-square 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสงขลา พบว่า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 21 – 30 ปี นับถือศำสนำพุทธ มีสถำนภำพโสด มี

อำชีพนักเรียน/นักศึกษำ และมีรำยได้ต่้ำกว่ำ 10,000 บำท  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสงขลา

พบว่ำนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจ้ำนวนกำรเข้ำพักโรงแรม 1 – 2 ครั ง มีวัตถุประสงค์กำรเข้ำพักโรงแรม

เพ่ือท่องเที่ยว วิธีกำรเดินทำงโดยรถส่วนตัว มีจ้ำนวนสมำชิกที่ร่วมเข้ำพัก 2 – 3 คน มีลักษณะ

ควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำพักเพ่ือนสนิท/เพ่ือน มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพัก (ต่อครั ง) 1,001 – 2,000 บำท 

ตอนที่ 3 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา  พบว่ำ

ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวอยู่ใน

ระดับมำกที่สุดเรียงตำมล้ำดับ ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำน
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กระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยและด้ำนรำคำ ส่วนควำมคำดหวังที่อยู่ในระดับ

มำก ได้แก่ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

(1) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดสงขลำ จ้ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ นักท่องเที่ยวที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคำดหวังต่อ

ธุรกิจโรงแรม ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร 

และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรแตกต่ำงกัน นักท่องเที่ยวที่มีสถำนภำพต่ำงกัน มีควำมคำดหวังต่อ

ธุรกิจโรงแรมด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนบุคลำกรแตกต่ำงกัน นักท่องเที่ยวที่มีอำชีพต่ำงกันมีควำมคำดหวัง

ต่อธุรกิจโรงแรม ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน

บุคลำกร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำง และนักท่องเที่ยวที่มีรำยได้ต่อเดือนต่ำงกันมีควำม

คำดหวังต่อธุรกิจโรงแรม ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนบุคลำกรแตกต่ำงกัน  

(2) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดสงขลำ จ้ำแนกตำมพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว พบว่ำ นักท่องเที่ยวที่มีจ้ำนวนครั งที่เคยเข้ำพัก

โรงแรมต่ำงกัน มีควำมคำดหวังต่อทุกด้ำนแตกต่ำงกัน นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์กำรเข้ำพัก

โรงแรมต่ำงกันมีควำมคำดหวังต่อธุรกิจโรงแรม ด้ำนบุคลำกรแตกต่ำงกัน นักท่องเที่ยวที่มีวิธีกำร

เดินทำงต่ำงกันมีควำมคำดหวังต่อทุกด้ำนแตกต่ำงกัน นักท่องเที่ยวที่มีจ้ำนวนสมำชิกที่ร่วมเข้ำพัก

ต่ำงกันมีควำมคำดหวังต่อธุรกิจโรงแรม ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย ด้ำน

กำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำงกัน 

นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำพักต่ำงกันมีควำมคำดหวังต่อธุรกิจโรงแรม ด้ำน

ผลิตภัณฑ์ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำงกัน และ

นักท่องเที่ยวที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพักต่ำงกัน มีควำมคำดหวังต่อทุกด้ำนแตกต่ำงกัน  

(3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว พบว่ำ เพศของ

นักท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กับจ้ำนวนครั งในกำรเข้ำพักโรงแรม จ้ำนวนสมำชิกที่ร่วมเข้ำพัก และ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพัก อำยุของนักท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กับจ้ำนวนครั งในกำรเข้ำพักโรงแรม

วัตถุประสงค์กำรเข้ำพักโรงแรม วิธีกำรเดินทำง จ้ำนวนสมำชิกที่ร่วมเข้ำพัก ลักษณะควำมสัมพันธ์

ของผู้เข้ำพัก และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพัก สถำนภำพของนักท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กับจ้ำนวนครั งใน
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กำรเข้ำพักโรงแรม วัตถุประสงค์กำรเข้ำพักโรงแรม วิธีกำรเดินทำง จ้ำนวนสมำชิกที่ร่วมเข้ำพัก 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ของผู้ เข้ำพัก และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพัก อำชีพของนักท่องเที่ยว มี

ควำมสัมพันธ์กับจ้ำนวนครั งในกำรเข้ำพักโรงแรม วัตถุประสงค์กำรเข้ำพักโรงแรม วิธีกำรเดินทำง 

จ้ำนวนสมำชิกที่ร่วมเข้ำพัก ลักษณะควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำพัก และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพัก และ

รำยได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กับจ้ำนวนครั งในกำรเข้ำพักโรงแรม วัตถุประสงค์กำร

เข้ำพักโรงแรม วิธีกำรเดินทำง จ้ำนวนสมำชิกที่ร่วมเข้ำพัก ลักษณะควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำพัก และ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำพัก  

การอภิปรายผล 

จำกผลกำรวิจัยสำมำรถอภิปรำยได้ ดังนี  

ประเด็นที่ 1 คือ นักท่องเที่ยวที่มีควำมคำดหวังต่อธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ

มีอำยุระหว่ำง 21 – 30 ปี มีอำชีพนักเรียน/นักศึกษำ มีรำยได้ต่อเดือนต่้ำกว่ำ 10,000 บำท ซึ่ง

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปำลี คล้ำยเพชร (2553) ที่ศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรมำท่องเที่ยวเพลินวำน ในส่วนของด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลได้ผลกำรวิจัยที่

เหมือนกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำลักษณะด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะที่ส้ำคัญ และสำมำรถช่วยใน

กำรก้ำหนดตลำดเป้ำหมำย ช่วยอธิบำยถึงควำมคิดและควำมรู้สึกของกลุ่มเป้ำหมำย ข้อมูลด้ำน

ประชำกรจะสำมำรถเข้ำถึงบุคคลได้เร็วขึ น และมีประสิทธิผลต่อกำรก้ำหนดตลำดเป้ำหมำยได้ชัดเจน

มำกยิ่งขึ น  

ประเด็นที่ 2 คือ กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ

ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลำ จ้ำแนกตำมพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว โดยผลจำกกำรวิจัยในข้อนี ตรง

กับสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ระบุไว้ว่ำ นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวแตกต่ำงกันมีควำม

คำดหวังต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลำ แตกต่ำงกัน ตำมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกำร

ท่องเที่ยวที่กล่ำวไว้ว่ำ กำรแสดงออกนั น อำจมีรำกฐำนมำจำกอุปนิสัยหรือควำมต้องกำรขั นพื นฐำน

ของแต่ละคน ที่อำจจะคล้ำยคลึงกันหรือแตกต่ำงกัน หรืออำจจะมำจำกสิ่งแวดล้อม หรือประสบ

กำรณ์ที่ได้รับในขณะนั น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวย่อมมีควำมแตกต่ำงกันส่งผลต่อ

ควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน 
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ประเด็นที่ 3 คือ กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัด

สงขลำนั น 7 ด้ำน จำกกลุ่มตัวอย่ำง มีควำมคำดหวังในด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัด

จ้ำหน่ำย ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพอยู่ในระดับมำก

ที่สุด ส่วนควำมคำดหวังด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรำ

ภรณ์ สุขแสนชนำนันท์ (2559) ในประเด็นที่ว่ำกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมคำดหวังและควำมพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวต่อกำรใช้บริกำรโฮมสเตย์ในเกำะยอนั น กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคำดหวังทุกด้ำน

ในระดับมำกที่สุด ส่วนปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดนั น มีควำมคำดหวังในระดับที่ต่้ำกว่ำควำม

คำดหวังด้ำนอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ำควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมสำมำรถสร้ำงได้

จำกควำมพึงพอใจให้เกิดขึ น  

 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง ตำมปัจจัยส่วนบุคคล มีควำมแตกต่ำงกันทั งหมด

อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยส่วนบุคคลแต่ละคนมีควำมคำดหวังแตกต่ำงกันออกไป

ตำมเพศ อำยุ ศำสนำ สถำนภำพ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน สอดคล้องกับแนวคิด “Consumer 

Behavior Model” ปิยภำ แดงเดช (2557) ได้กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อกำรซื อ และมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อ ซึ่งส่งผลต่อควำมแตกต่ำงด้ำนควำมคำดหวังให้มีควำมแตกต่ำงกัน  

  เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง ตำมพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว มีควำมแตกต่ำงกัน

ทั งหมดอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2556) 

ที่ศึกษำปัจจัยพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโรงแรม คุณภำพกำรบริกำร ส่วนผสมกำรตลำดบริกำร และ

คุณค่ำตรำสินค้ำที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำชำวต่ำงชำติที่ใช้บริกำรโรงแรมระดับห้ำดำวแห่ง

หนึ่งในกรุงเทพมหำนคร ประเด็นที่ว่ำ ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม ส่งผลต่อควำมคำดหวังของลูกค้ำ ที่ใช้

บริกำรโรงแรม เนื่องจำกพฤติกรรมที่ผู้บริโภคท้ำกำรซื อ ท้ำกำรประเมินผล และใช้สอยผลิตภัณฑ์

และกำรบริกำรนั น เพ่ือคำดว่ำจะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้ำนควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยว ทำงโรงแรมควรให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ทั ง 7 

ด้ำน เพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ นในตลำดธุรกิจ และเพ่ือตอบสนองด้ำนควำมคำดหวัง

ของนักท่องเที่ยวได้ครบ ตรงประเด็น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. จำกกำรศึกษำครั งนี ท้ำกำรศึกษำในเรื่องควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจ

โรงแรม ผู้ที่จะศึกษำต่อไปสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมในมุมมองของปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำร

โรงแรมของผู้ให้บริกำร เพ่ือที่จะพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำรโรงแรมให้มีควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขันมำกขึ นและเพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวเมื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

2. สำมำรถน้ำไปปรับปรุงได้ ด้วยกำรน้ำควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรม

ไปทดสอบกับสถำนที่อ่ืนๆ โดยกำรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่ำงหรือขยำยขอบเขตในกำรวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์

ควำมรู้ที่หลำกหลำยเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และเป็นกำรป้องกันกำรเกิดปัญหำที่อำจจะส่งผลต่อธุรกิจ

โรงแรมในระยะยำว 

3. เนื่องจำกควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวมีควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกใช้หรือต้องกำรที่พัก

เป็นอย่ำงมำก ดังนั น จึงควรให้มีกำรจัดอบรมหรือสัมมนำเพ่ือหำแนวทำงในกำรสร้ำงนักบริ กำรที่ดี

และมีคุณภำพ รวมถึงแนวทำงในกำรพัฒนำธุรกิจโรงแรมให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับรำคำ 
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การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง  ของลกูค้า
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร ์

Perception and Attitudes Influencing Internet Banking Behavior of 
Bangkok Bank Customers at Exchanging Tower Branch 

 

นัฐพล รักษา1 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการ
รับรู้ และปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเอ็กเชนทาวเวอร์  ประชากรที่ท าการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขา  
เอ็กเชน ทาวเวอร์ จ านวน 400 คน  จากจ านวนประชากรทั้งหมด 219,000 คน (ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา  เอ็กเชน ทาวเวอร์, 2559) สามารถน าไปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรยามาเน่ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973 : 125, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, (2549) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-
30,000 บาท มีการรับรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ รับรู้ว่าสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้ด้วยตนเอง มีทัศนคติต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์
กิ้งมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯ ที่มีอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า (r = 0.417) 

ค าส าคัญ : การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ธนาคารกรุงเทพ  
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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Abstract 
The objective of this research was to study the factors of population 

characteristic, perception and attitudes affect to customers for Internet Banking Usage 
Behavior of Bangkok Bank Public Company Limited, Exchange Tower Branch. The 
research population included 400 Bangkok Bank branches, 219,000 Bangkok Bank 
branches, and 2559 branches. Taro Yamane (Taro Yamane, 1973: 125, cited in Tanin 
Jaruja, 2006) 

The result of study found that most sample groups were female, 20-30 years 
of age, graduated in Bachelor Degree, single, and were private sector’s employees, 
the average income were 15,001-30,000 baht.  Totally perception to Internet Banking 
Usage was in in high level.  The highest mean was the perception of Internet Banking 
using by oneself.  The attitude toward to Internet totally was in high level.  The highest 
mean was the level of the safety in Internet Banking usage.   The totally behavior of 
Internet Banking users was in average level.  The highest mean was the money 
transaction through Internet Banking.  From the result of the first assumption, we 
found that the customers of Bangkok Bank Public Company Limited, different in age, 
marriage status and average income having their significant difference at the 0 . 0 5 .  
The result of the second assumption, we found that perception of Bangkok Bank 
Public Company Limited customers to Internet Banking were significant difference at 
the 0.01,  which were related in low level (r=0.417) 

Keywords: Perception, Attitude, Behavior, Internet Banking, Bangkok Bank Public   

                 Company Limited 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
กระแสโลกออนไลน์ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของ

ผู้บริโภคในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่ที่
ผู้บริโภคสามารถท าธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจ า เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่
จะใช้บริการดิจิตอลแบงค์กิ้ง (Digital Banking) ซึ่งหมายถึงการให้บริการลูกค้าในการท าธุรกรรมกับ
ธนาคาร    โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องมาธนาคาร   เช่น   การให้บริการอินเทอร์เน็ต(Internet Banking)   
และโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Banking) เป็นต้น โดยการใช้บริการดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital 
Banking) มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้บริการ อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง  (Internet 
Banking) และ โมบาย แบงก์กิ้ง (Mobile Banking) เพราะสะดวกสบายกว่า และสามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาด้วยตนเอง 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีผู้ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (Internet Banking) 
และ โมบาย แบงก์ก้ิง (Mobile Banking) จ านวน 220.1 และ 248.1 ล้านราย เติบโตจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 126.9 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการโอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการ 
หรือสอบถามยอดเงิน เป็นต้น ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการใน
การใช้บริการของผู้บริโภคที่สามารถท าได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้การบริการในรูปแบบดังกล่าวได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักวิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขา เอ็กเชนทาวเวอร์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เอ็กเชนทาวเวอร์ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เอ็กเชนทาวเวอร์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ และมีรายได้ต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักบริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตโดย
พนักงานธนาคารแนะน า สมัครใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตโดยยื่นใบสมัครที่สาขาเหตุผลที่ใช้
บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาธนาคาร ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด ด้านการยอมรับทางเทคโนโลยี และด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก การตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก
ที่สุด 
 เกศวิทู ทิพยศ (2557) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 1. 
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์(Online Banking) ของลูกค้าธนาคาร 

ตวัแปรอิสระ 

1 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระดบัการศึกษา 

1.4 สถานภาพสมรส 

1.5 อาชีพ 

1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2 ปัจจยัดา้นการรับรู้ 

3 ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง 

การรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง 
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ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ถ้าหาก (1)  การท าธุรกรรมของลูกค้าผ่าน
ทางธนาคารออนไลน์ได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้องแม่นย า (2) ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยเมื่อท าธุรกรรม
ออนไลน์กับเว็บไซต์ของธนาคาร (3) ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย (4) การท าธุรกรรมผ่านทางเว็ปของธนาคารสามารถด าเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ด้วยความ
รวดเร็ว และ (5) ธนาคารช่วยแก้ปัญหาที่ฉันพบกับการท าธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 2. ปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่าส่วนประสม
ทางการตลาดของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ (Online Banking) ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร คือปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ 
 สุภัทรา โพธิ์สุวรรณ (2557) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ธนาคาร
พาณิชย์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งอันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย 
รองลงมา คือ ธนาคารกรุงเทพ และอันดับที่สาม คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ สถานที่ที่ใช้
งานมากที่สุดคือ ที่บ้าน โดยจ านวนครั้งที่ท าธุรกรรมเฉลี่ย เดือนละ 3 - 4 ครั้ง ส่วนใหญ่ใช้บริการ
ในช่วงวันธรรมดาเวลา 17.00 – 22.00 น. ในส่วนของประเภทธุรกรรมที่ใช้งาน อันดับแรกคือ 
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของตนเอง และปัจจัยที่ไม่เลือกใช้มาจากหลายสาเหตุ อย่างเช่น ปัจจัย
ด้านกายภาพ ซึ่งได้แก่ รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่มีความสนใจ จากการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านการรับรู้ถึง
ความสะดวกในการใช้งาน (PEOU: Perceived ease-of-use) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และในด้านปัจจัย
ส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้าน
ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ (Place) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
 
สรุปผลการวิจัย  

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.25) มีอายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 62.00) จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 77.50) สถานภาพโสด (ร้อยละ 62.25) มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 70.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 57.50)  

2. ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชนทาวเวอร์ มีการรับรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.03) โดยพบว่าประเด็นที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้สูงสุด 3 

อันดับแรก คือ รับรู้ว่าสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้ด้วยตนเอง ( X̄ = 4.12) รับรู้ว่า

ปัจจุบันมีการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ( X̄ = 4.08) และ
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รับรู้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( X̄ = 
4.05) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ต่ าสุด คือ รับรู้ว่าระบบอินเทอร์เน็ต

แบงก์กิ้งสามารถใช้งานได้แม้อยู่ต่างประเทศ (X̄ = 3.99) 
3. ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชนทาวเวอร์ มีทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.06, S.D. = 0.41) โดยพบว่าประเด็นที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติ

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความปลอดภัยในการใช้งาน (X̄ = 4.16) ระบบ

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพมีประสิทธิภาพ น่าใช้งาน (X̄ = 4.14) และการท าธุรกรรม

ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความจ าเป็น (X̄ = 4.11) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับ

ทัศนคติต่ าสุด คือ ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงมีความสะดวกในการใช้งาน (X̄ = 3.94)  
4. ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชนทาวเวอร์ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.20) โดยพบว่าประเด็นที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมสูงสุด 

3 อันดับแรก คือ การท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ( X̄ = 3.96) การใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งผ่านสมาร์ทโฟน (X̄ = 3.90) และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งผ่าน

อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ต เป็นต้น ( X̄ = 3.63) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่ลูกค้ามี

ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมต่ าสุด คือ การถอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (X̄ = 2.58)  
5. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 “ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชนทาวเวอร์ ที่มีลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งแตกต่างกัน” ผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า ลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯ ที่มีอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงไม่แตกต่างกัน 

6. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 “การรับรู้ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง” ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า การ
รับรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
(r = 0.417) 

5.1.7 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 “ทัศนคติของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาว
เวอร์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง” ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า 
ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับต่ า (r = 0.482) 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ ประเด็นที่ลูกค้ามีระดับการรับรู้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ รับรู้ว่าสามารถใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้ด้วยตนเอง รับรู้ว่าปัจจุบันมีการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ที่เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และรับรู้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีการรับรู้ถึงคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ซึ่งมุ่งเน้นการท าธุรกรรมด้วยตนเอง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัคจิรา นิลเกษม 
(2556)  สุภัทรา โพธิ์สุวรรณ (2557)  ส่วนประเด็นที่ลูกค้ามีระดับการรับรู้ต่ าสุด คือ รับรู้ว่าระบบ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสามารถใช้งานได้แม้อยู่ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการ
ท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่ให้ความส าคัญต่อการรับรู้
ในประเด็นดังกล่าว  

จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ ประเด็นที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความปลอดภัยในการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพมี
ประสิทธิภาพ น่าใช้งาน และการท าธุรกรรมระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความจ าเป็น ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าลูกค้าธนาคารมีความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และให้
ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นล าดับแรก  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลวิจัยของ เกศวิทู ทิพยศ (2557)   ส่วนประเด็นที่ลูกค้ามีระดับทัศนคติต่ าสุด คือ ระบบ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความสะดวกในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าระบบในการใช้ให้บริการท าธุรกรรม
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง อาจยังมีความยุ่งยาก จึงท าให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มาใช้บริการไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าท่ีควร 

จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ ประเด็นที่ลูกค้ามีการแสดงพฤติกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การท าธุรกรรม
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งผ่านสมาร์ทโฟน และการใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ต เป็นต้น ตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่า ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้สมาร์ทโฟนเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของตนเอง
นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสาร ดังจะเห็นได้จากมีการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง 
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สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550,หน้า 9)  ส่วนประเด็นที่ลูกค้ามีการแสดงพฤติกรรมต่ าสุด คือ 
การถอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง แสดงให้เห็นว่าธนาคารส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้มีบริการ
ดังกล่าว หรือหากมีก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง จึงท าให้ไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ ส่วนใหญ่มีการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งผ่านสมาร์ทโฟน ดังนั้น การวิจัยในครั้งต่อไปอาจวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งผ่านสมาร์ทโฟน เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้พัฒนาการ
ให้บริการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อจ ากัดในการศึกษา  การแจกแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า  แต่ไม่
สามรถแจกแบบสอบถามได้ต่อเนื่อง   เพราะช่วงเวลาที่สามารถแจกแบบสอบถามได้คือช่วงเวลา
กลางเดือน  เพราะเป็นช่วงที่จ านวนลูกค้าในสาขามีจ านวนไม่มาก 
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พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จังหวดั

กาญจนบุร ี

Service behavior of members of members of rubber plantation 

cooperatives Thongphaphum in Kanchanaburi 

บดินทร์ กล่อมวงศ์1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์
กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  2)เพ่ือศึกษาระดับการให้ความส าคัญของสมาชิก
สหกรณ์ต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ   
จ านวน 400 ตัวอย่าง เก็บแบบสุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์สถิติค่าร้อยล่ะ และทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์  

   ผลการวิจัยพบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผา
ภูมิ วัตถุประสงค์หลักของสมาชิก คือ จ าหน่ายสินค้าเกษตรได้แก่ ยางพารา โดยส่วนใหญ่มาใช้
บริการ 1-2 ครั้ง/เดือน เหตุผลที่มาใช้บริการ เพราะได้ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อ่ืน 
สมาชิกตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง มาใช้บริการเพราะสหกรณ์ซ้ือหรือขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม 
มีความต้องการใช้บริการซ้ า และแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ 

ด้านกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ สมาชิกให้ความส าคัญกับการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์ ยางพารา เพ่ือประมูลขายให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ด้านราคา สหกรณ์ซื้อหรือขายได้ในราคา
ที่สมาชิกพอใจใช้บริการ ด้านสถานที่ตั้งของสหกรณ์ มีความเหมาะสมสะดวกในการเข้าถึง การ
ส่งเสริมสมาชิกส่วนใหญ่สามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้จากอินเตอร์เน็ต ด้านบุคลากร สมาชิกให้
ความส าคัญกับความถูกต้องแม่นย า ด้านสภาพกายภาพสมาชิกให้ความส าคัญกับแรงงานที่สหกรณ์มี
ไว้ให้บริการ ด้านกระบวนการสมาชิกส่วนใหญ่จะเข้ามาติดต่อใช้บริการด้วยตนเอง  

 
ค าส าคัญ: สหกรณ์, พฤติกรรม, ยางพารา 
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Abstract 

 The Objective of this research is to Service behavior of members of 
members of rubber plantation cooperatives Thongphaphum in 
Kanchanaburi. The purpose of this research 1) study Cooperation member’s 
behavior in using the Thongphaphum Cooperation Serviced in Kanchanaburi 2) To 
study the importance of the strategic cooperatine marketing mix of Agricultural 
Cooperative Thongphaphum. Members of 400 respondents have provided data. 
Questionnaires were used to collect data. Data analysis, statistics, percentages and 
the chi-square test.  

The finding of the research about Cooperation member’s behavior in using 
the Thongphaphum Cooperation Serviced in Kanchanaburi. Main objectives of the 
members to sell rubber are used by the service 1-2 times / month. It has a high return 
compared to other places. Members decide to use the service manually. Use the 
service because cooperatives buy or sell products at reasonable prices. There is a 
need for repeat services and introduce people to use the service. 

The finding of the research about Strategic Marketing Mix of the 
Thongphaphum Cooperation Serviced in Kanchanaburi. Product members focus on 
the collection of rubber products to auction for a fair price. Price Cooperation buy or 
sell at the price member are satisfied. Place location of cooperative it is convenient 
to access. Promotions most members are able to keep track of cooperative news 
from the internet. People members focus on accuracy. Physical Evidence members 
pay close attention to the workers at the cooperative. Process most of the members 
will come into contact with the service. 

 
Keywords: Cooperative, Behavior, Rubber 
 

 

 



 
 

55 
 

บทน า 

การพัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นนโยบายหลักที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 
ให้เข้มแข็ง ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นสถาบันที่ช่วยในการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตร ทั้งด้านการ
ผลิต การพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาด 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสมาชิกมีความสามารถในการผลิต และการตลาด และยกฐานะความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความส าเร็จ จะช่วยพัฒนาการประกอบอาชีพ และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกษตรกรสมาชิกได้รับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการเข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกับสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ มีการอบรม ให้
ความรู้ในการผลิตและการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิก สนับสนุนและแนะนาให้มีการผลิต
สินค้าคุณภาพ ขายสินค้าได้ราคาเป็นธรรมหรือสูงกว่าท้องตลาดและมีรายได้เพ่ิมขึ้น สนับสนุน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ 
จัดหาตลาดสินค้าให้เกษตรกรสมาชิก เพ่ิมอ านาจการต่อรอง ไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง มีเงิน
เฉลี่ยคืนก าไร ให้ค าปรึกษาวางแผนการผลิต และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพ ท าให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังให้เกษตรกรสมาชิกปฏิบัติตาม
ระเบียบของสหกรณ์การเกษตร เช่น การช าระหนี้ ท าให้มีวินัยทางการเงินมากขึ้นดังนั้น การ
สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรสามารถพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรได้อย่างส าเร็จ หน่วยงานภาครัฐควร
ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์การเกษตร โดยในส่วน ของเกษตรกร
สมาชิก ควรให้การสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าคุณภาพ อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต การรับรองมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานฟาร์ม พัฒนา
ความรู้ ทักษะ ในการผลิต การแปรรูป และการตลาดให้แก่บุคลากรของสหกรณ์การเกษตร และ
สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ โดยก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรให้ชัดเจน (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร , 2558) 

โดยสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นเผื่อให้
สมาชิกได้มีการรวมกลุ่มเผื่อจ าหน่ายผลผลิต คือ ยางพารา โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เผื่อให้สมาชิก
ไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง แต่เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าในปัจจุบัน ปี2560 ส่งผลให้
ราคายางพาราตกต่ า แต่ผลผลิตในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องมาจากการ
สนับสนุนจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ ท าให้เกิดกระบวนการรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางขึ้นมาก เนื่องจาก
พ่อค้าคนกลางตั้งจุดรับซื้อใกล้พื้นที่เพาะปลูก สะดวกต่อการน าไปขาย แต่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคน
กลางตามไปด้วย 
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จากที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางทอง
ผาภูมิ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ของสมาชิกว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สงผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทราบปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์ของสมาชิก เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ และ
สหกรณ์เกษตรอ่ืนๆ   
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  

2. เพ่ือศึกษาระดับการให้ความส าคัญของสมาชิกสหกรณ์ต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ของสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)  ตัวแปรตาม(Dependent Variables) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 

4. จ านวนพื้นที่ในการเพาะปลูก 

5. รายได้ 

ความส าคัญกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 

1. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 

2. ปัจจัยทางด้านราคา 

3. ปัจจัยทางด้านช่องทางการเข้าใช้บริการ 

4. ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ปัจจัยทางด้านสภาพกายภาพ 

6. ปัจจัยด้านบุคลากร 

7. ปัจจัยทางด้านกระบวนการ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการของ

สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
Kotler (1997,p.105) ได้วิเคราะห์การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นการค้นหาหรือวิจัยที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภคค าตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมดังรายละเอียดนี้ (แก้วตา จินดาวัฒน์ , 2548) 

1.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (occupants) 

1.2 ผู้บริโภคซื้ออะไร (what does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงสิ่งที่ตลาดซื้อ 
(objects) 

1.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (why does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการซื้อ (objectives) 

1.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (who participates in the buying?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสอนใจซื้อ (organization) 

1.5 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (how does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงข้ันตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (operations) 

1.6 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (when does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบโอกาสการซื้อ 
(occasions) 

1.7 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (where does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงโครงการสร้าง
ช่องทาง ที่ผู้บริโภคจะไปซื้อในช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น ๆ (outlets) 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่
ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 

2.แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้า

อุปโภคและบริโภคท่ัวไป เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ที่จับ
ต้องไม่ได้ (Intangible Product) เป็นสินค้าและบริการที่น าเสนอต่อลูกค้าหรือตลาด  

กลยุทธ์การตลาดที่น ามาใช้กับธุรกิจการบริการจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาด
ที่แตกต่างจากการตลาดโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีการต้อนรับขับสู้ เป็นหัวใจหลักในการ
ท าธุรกิจ ศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ Kotler (1997,p.109) กูรูด้านการตลาดชั้นน าของโลก ได้
ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิด
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ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคท่ัวไป จ าเป็นจะต้องใช้
ส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง
ประกอบด้วย (แก้วตา จินดาวัฒน์ , 2548) 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่ง
ที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไป
แล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible Products) และ 
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Products) 

2.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น 
การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่
น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) 

2.4 ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการ
และเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

2.5 ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มี
ทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

2.6 ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่า
จะเปน็ด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

2.7 ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
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3.แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางพารา 
“สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนิน

กิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ดังนั้น สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่แก้ปัญหาในด้านการท ามาหากินท่ีเหมือน หรือคล้ายๆ 
กัน หรือความต้องการบริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตาม
ล าพัง หรือตั้งขึ้นมาเพ่ือด าเนินการ ให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกว่าที่
แต่ละคนเคยได้จากการด าเนินกิจการเองตามล าพัง (ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริม
สหกรณ์ , 2559) 

สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัด ตั้งขึ้น และ
จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจการ
ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และ
ช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2459 ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้ในจังหวัด พิษณุโลก เป็นสหกรณ์การเกษตรชนิด
ไม่จ ากัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ต่ าและมี หนี้ สินมากมีสมาชิก
แรกตั้ง จ านวน 16 คน ทุนด าเนินงาน จ านวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 80 
บาท และเป็นทุนจากการกู้ธนาคารสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จ านวน 3 ,000 
บาท วัตถุประสงค์สหกรณ์การเกษตรด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกด าเนิน
ธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
ตามพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือให้เกิด ประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ สหกรณ์ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ท าให้
สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้น จากการกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ ามาประกอบอาชีพ ท าให้มี
ที่ดิน ท ากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินท ากินมากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิต ตั้งแต่การใช้ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์การใช้ปุ๋ย การใช้ยาปราบศัตรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอย่าง
มีคุณภาพ ผลิตผล ที่ได้จึงเป็นไปตาม ความต้องการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลใน
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม การศึกษา และการอนา มัย  
(ราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ 0004/800 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550) 

สหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 ตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 หมู่1 ต.ท่า
ขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 คุณ จินดา โพธิ์ทอง เป็นหนึ่งในผู้ร่วมต่อตั้ง ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษาสหกรณ์สวนยางทองผาภูมิ จ ากัด และเป็นครูยางกิตติมศักดิ์ ระดับประเทศ ของ
ส านักงานกองทุนสวนยาง ในปี2553 (ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี , 2560) 
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สรุป สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง เป็นสหกรณ์การเกษตร ที่เกษตรกรชาวสวนยางได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้น เพ่ือรวบรวมวัตถุดิบมา
แปรรูปเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้แก่สมาชิก มีการถือหุ้น มีการจัดหาแหล่งเงินทุนเผื่อกู้ยืม ตลอดจน
สร้างโอกาสทางเลือกด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริม และสนับสนุน และมีอ านาจต่อรองด้าน
การตลาด  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาผู้ที่เคยมาใช้

บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ อ าเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี ที่มีจ านวนครั้งใน
การใช้บริการมากกว่า 3 ครั้งต่อปี โดยเป็นผู้ที่เคยมาใช้บริการในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มตามข้ันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุของการวิจัย  

เพ่ือในการวัดพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ อ าเภอ ทองผาภูมิ 
จังหวัด กาญจนบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย 
ตอน 1 เป็นแบบสอบถาม ด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอน 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการ ของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ อ าเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 
ตอน 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการใช้บริการ ของสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ 
จังหวัด กาญจนบุรี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานในการวิจัย 
ช่วยออกแบบสอบถามตลอดจนช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถ
อ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวม จากผู้ที่ใช้บริการสหกรณ์ ฯ ที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Respond Questionnaire) ใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ วัตถุประสงค์หลัก คือ 

จ าหน่ายสินค้าเกษตรได้แก่ ยางพารา โดยส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1-2 ครั้ง/เดือน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 
อายุระหว่าง 51-60 ปี รายได้อยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท/เดือน(มาจากการน ายางพารามาขาย) 
โดยส่วนมากมีพ้ืนที่เพาะปลูก 11-20 ไร่/คน เหตุผลที่มาใช้บริการ เพราะได้ผลตอบแทนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับที่อ่ืน สมาชิกตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง มาใช้บริการเพราะสหกรณ์สามารถขาย
ยางพาราได้ในราที่เหมาะสม และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ในราคาท่ีเหมาะสม 
สมาชิกมีความต้องการใช้บริการซ้ า และแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ 

ด้านกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด  
ผลิตภัณฑ์ สมาชิกให้ความส าคัญกับการรวบรวมผลิตภัณฑ์ ยาพารา เพ่ือประมูลขายให้ได้ราคาที่เป็น
ธรรม ราคา สหกรณ์ซ้ือหรือขายได้ในราคาท่ีสมาชิกพอใจใช้บริการ สถานที่ตั้งของสหกรณ์ มีความ
เหมาะสมสะดวกในการเข้าถึง การส่งเสริม สมาชิกส่วนใหญ่สามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้จาก
อินเตอร์เน็ต บุคลากร สมาชิกให้ความส าคัญกับความถูกต้องแม่นย า สภาพกายภาพ สมาชิกให้
ความส าคัญกับแรงงานที่สหกรณ์มีไว้ให้บริการกระบวนการสมาชิกส่วนใหญ่จะเข้ามาติดต่อใช้บริการ
ด้วยตนเอง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 51-60 ปี สามารถตัดสินใจใช้บริการ
สหกรณ์ได้ด้วยตนเอง ในกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน สมาชิกให้ความส าคัญในด้านต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน ตามผลของการวิจัยข้างต้น ซึ้งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์กองทุนสวนยางทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ท าให้สหกรณก์องทุนสวนยางทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี สามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม ได้ต่อไป 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ความต้องการที่สมาชิกให้ความส าคัญ
ในแต่ล่ะส่วน จากการมาใช้บริการสหกรณ์สวนยางทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี สอดคล้องกับ
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมาย สามารถท่ีจะน า
กลยุทธ์ ที่เหมาะสมมาพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเก่า และดึงดูดลูกค้าใหม่ท าให้กิจการ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยนี้ อาจเป็นแนวทางของการพัฒนากลยุทธ์การตลาด ของ
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สหกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกให้ได้ 
ท าให้สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ได้ต่อไป  

 
เอกสารอ้างอิง 
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ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2559 กรุงเทพฯ. 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 2560 ข้อมูลการเกษตรปี2559/2560. 
แก้วตา จินดาวัฒน์ 2548 ความคิดเห็นในการเปิดให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร    
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ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

Lifestyle, Housing Image, and Motivation Affecting to Buying Decision 
for a Condominium along the Purple Line MRT 

 

นิติทัศน์ ลมุนพันธ์1 และชุติมาวดี ทองจีน2  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์

ของที่อยู่อาศัย และแรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรื อ
บริเวณใกล้เคียงที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทั้งหมด 16 สถานีและท าการคัดเลือกให้เหลือ
เพียง 10 สถานี โดยแบ่งเท่าๆ กัน ทดสอบความน่าเชื่อถือด้วย Cronbach Alpha ได้คา่ 0.952 สถิติ
ที่ใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 30-39 ปี  
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานองค์กรเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
50,000 บาทขึ้นไป และมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 4 คน นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบอีกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการ
เลือกซื้อ และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง อยู่ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ด้านภาพลักษณ์ท่ีอยู่อาศัย ด้าน
แรงจูงใจในการเลือกซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ: คอนโดมิเนียม รถไฟฟ้าสายสีม่วง การตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 
  
 The objective of this research was to study the Lifestyle, Housing Image, and 
Motivation affecting to buying decision for a condominium along the purple line MRT. 
The data was collected through questionnaires that were used as the research 
instrument.  The sample consisted of 400 people via Simple Random Sampling, from 
16 MRT stations, and the selection is only 10 stations.  Population is people who live 
within a condominium or neighborhood want to buy a condominium along the Purple 
Line MRT including people who live within a condominium or nearby needed to buy 
a condominium along the Purple Line MRT.  These questionnaires were used, with a 
reliability of 0.952.  The inferential statistics, which used in hypotheses testing, was 
multiple regression analysis. 

The results from study found that the majority are female, age between 30-
39 years old, single.  Most of them had Bachelor’s degree and work at private 
company.   Their personal incomes are 50,000 Bath or more and the number of 
members in their family are 4 people.  Moreover, the overall mean of lifestyle, 
housing image, motivation, and Buying Decision is at high level. 

The hypotheses testing results found that the lifestyle, housing image, and 
motivation affecting to buying decision for a condominium along the Purple Line MRT 
at the statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Condominium, Purple Line MRT, Buying Decision 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 ที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญส าหรับชีวิตมนุษย์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชากรใน
ต่างจังหวัดเลือกที่จะย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเข้ามาศึกษาต่อ หรือท างานในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวน
มาก ท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่อยู่ใจกลางเมืองหรือไม่ห่างจากใจกลางเมืองมากนัก  
มีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่สามารถจะสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจากท่ีดินใน
ตัวเมืองกรุงเทพมหานครมีไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือราคาที่สูงจนไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัย
อย่างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ที่เหมาะส าหรับผู้มีผู้ที่ยังไม่มีรายได้หรือ
รายได้ไม่สูงมากนัก ดังนั้นจึงได้มีการขยายความเจริญและพัฒนาในขอบเขตรอบนอกตัวเมืองหรือ
ปริมณฑล เพ่ือเพ่ิมที่อยู่อาศัยและระบบขนส่งเพ่ือให้รองรับต่อความต้องการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 หากมองย้อนไปถึงจ านวนประชากรภายในกรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่า จ านวนประชากร
จากส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย พบว่า จ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 5,686,252 คน ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 5,692,284 คน ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 5,696,409 คน ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 5,686,646 คน (ข้อมูลส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2556-2559) จะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรลดลง และเมื่อน าข้อมูลประชากรของเขตพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี มาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 
1,148,973 คน ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,165,070 คน ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 
1,180,178 คน และในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,195,218 คน (ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2556-2559) จากข้อมูลการที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนลงน้อยลง และในจังหวัด
นนทบุรี มีจ านวนมากขึ้นอาจเกิดจากการขยายตัวของเขตโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดังนั้น การเดินทางจึงต้องมีการขยายตัวเพ่ือสอดรับกับการขยายตัวของพ้ืนที่ที่จะเกิดใหม่อย่าง
จังหวัดนนทบุรี  

ปัจจุบันการเดินทางกลายเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อการด าเนินชีวิต คนส่วนใหญ่มักจะเลือก
การเดินทางที่ตอบสนองความต้องการ เช่น ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและประหยัดเวลามาก
ที่สุด แต่จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันคนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้ากันมากข้ึน ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ได้ขยายการ
เดินทางที่ตอบสนองคนเมืองอย่าง รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เริ่มต้นจาก สถานีเตาปูน-คลองบางไผ่ และยัง
มีจุดเชื่อมต่อไปยัง รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) , 
2559) และสายสีชมพู (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 2554) ในอนาคต  

การเลือกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็มักจะเน้นไปที่ติดสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ท าให้ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าซื้อเพ่ืออยู่อาศัย
หรือเก็งก าไร ดังนั้น บริษัทชั้นน าที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ได้เห็นถึง
โอกาสที่จะเข้ามาท าธุรกิจ โดยเริ่มมีการหาพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นใหม่หรือพัฒนา
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คอนโดมิเนียมเดิมที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ประชาชาติ
ธุรกิจ ออนไลน์, 2560 )ที่มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ในการจะเริ่มต้น
โครงการใหม่ๆ นักลงทุนหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องศึกษาถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตว่าเป็นแบบไหน เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต้อง
ความต้องการ แต่ก็ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เดียวที่จะท าให้คอนโดมิเนียมนั้นสามารถขายได้ แต่ยังมีเรื่องของ
ภาพลักษณ์ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นตัวชี้วัดในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมโดยส่วนใหญ่มักจะถูก
ตัดสินใจจากประการณ์ที่เคยได้เห็น ได้รับรู้หรือเคยได้ยิน ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรทั้งภายใน
และภายนอกเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะสิ่งเหล่านี้จะท าให้คนเกิดการจดจ าไปตลอดและการจะ
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นสามารถท าได้ยาก และเมื่อเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแล้ว สิ่งต่อมาคือการ
จูงใจอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายนั้นหันมาสนใจในสิ่งที่เราก าลังเสนอ ส่วนใหญ่สิ่งที่จะมาจูงใจในการ
เลือกซื้อสินค้าสักอย่างมักเกิดขึ้นจากเหตุผลที่ต้องการ ว่าจะซื้อไปท าอะไร ซื้อเพ่ืออะไร คุ้มไหมที่จะ
ซื้อ ซื้อมาแล้วจะดีหรือไม่ ต่อมาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่ซื้อเพราะเพียงอยากได้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วหายไป ซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนนี้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดข้ึนเมื่อไหร่แต่ก็สามารถ
สร้างมันให้เกิดขึ้นได้ และเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจที่จะซื้อแล้วนั้นถือเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่จะน ามาตัดสินแล้วว่าองค์กรต่างๆ เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของ
กลุม่เป้าหมายหรือไม ่
 จากข้อมูลต่างๆ จะเห็นได้ว่าความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมมีความต้องการเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก โดยมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต หรือความต้องการในการลงทุนใน
ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างมากในอนาคตโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่ง
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจการซื้อคอนโดมิเนียมแต่เมื่อมองในแง่ของผู้ซื้อแล้วนั้นมาจาก 
ชื่อเสียงของบริษัท ท าเลที่ตั้ง ราคาที่มีความเหมาะสม การออกแบบโครงการ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จึงต้องมองถึงปัจจัยเหล่านี้เพื่อที่จะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและแข่งขันในตลาดได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา เรื่อง การด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ท่ีอยู่อาศัย และแรงจูงใจใน
การเลือกซื้อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพ่ือให้ผู้วิจัยและ
ผู้ประกอบการได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง โดยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้านการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วง 
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2. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการซื้อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
4. การศึกษาถึงการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย และแรงจูงใจในการตัดสินซื้อ
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 205-209) ได้กล่าวถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) ว่า ค่านิยมหรือคุณค่า หมายถึงความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือหมายถึงอัตราส่วนผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต 
(Lifestyle) หมายถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิตโดยแสดงออกในรูปของ กิจกรรม (Activities) ความ
สนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs 

Andreson and Rubin (1986, p.53) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ของผู้บริ โภค
เกี่ยวกับองค์กร โดยองค์กรจะเปรียบเสมือนคน ซึ่งมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดย
จากแนวคิดของ Anderson and Rubin ได้แบ่งภาพลักษณ์ออกเป็น 6 ลักษณะ  

1. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกจ าลองขึ้นมา 
2. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ 
3. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่อยู่นิ่งและรับรู้ได้ 
4. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน 
5. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกท าให้ดูง่ายแก่การเข้าใจและแตกต่าง 
6. ภาพลักษณ์มีความหมายและแง่มุม 
พิบูล ทีปะปาล (2545: 156-159) สาเหตุที่ท าให้เกิดแรงจูงใจมีหลายกรณี  
1. แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ (Product Buying Motives) แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับตัว

ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและได้รับความพึง
พอใจ แต่ผู้บริโภคเองนั้นก็ต้องค านึงถึงทรัพย์ที่มีอยู่ ว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคต
หรือไม ่

2. แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่
ผู้บริโภคได้ไตรตรองแล้วว่าสมเหตุ สมผลหรือไม่ ท าไมถึงต้องซื้อสินค้าหรือบริการ 

3. แรงจูงใจทางด้านอารมณ์ (Emotion Buying Motive) 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyers Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนการตัดสินซื้อของ

ผู้บริโภค ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ตามแนวความคิด Kotler and Keller, 2012 (อ้างอิงจาก  
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ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ: 2558, 8-9) ดังนี้  
1.การตระหนักถึงปัญหา  
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร  
3. การประเมินทางเลือก  
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประเภทงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ชุด  

กลุ่มประชากร ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบสถานี หรืออยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียมที่อยู่
ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง เนื่องจากการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมาก โดยจะใช้สูตรการ
ค านวณหากลุ่มเป้าหมายของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาด
เคลื่อน ±5%  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 400 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 16 สถานี โดยท าการคัดเลือกให้
เหลือเพียง 10 สถานีๆ ละ 40 คน ได้แก่ 1.สถานีสามแยกบางใหญ่ 2.สถานีสะพานพระนั่งเกล้า 3.
สถานีแยกนนทบุรี 4.สถานีศรีพรสวรรค์ 5.สถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 6.สถานีกระทรวง
สาธารณะสุข 7.สถานีแยกติวานนท์ 8.สถานีวงศ์สว่าง 9.สถานีบางซ่อน 10.สถานีเตาปูน ดังนั้น จึงใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
แบบสอบถามเรื่อง ด้านการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้ท าการศึกษาและหาข้อมูลจาก
วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ ข่าวสารจากเว็บไซด์ และได้ท าการสร้างแบบสอบถามข้ึน แบบสอบถามถูก
ค านวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยการใช้วิธีหาค่าอัลฟ่าของคอนบราด (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยส่วนที่ 1 เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2- ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเก่ียวกับ
ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อ และการตัดสินใจซื้อ 
ตามล าดับ แบบสอบถามในครั้งนี้ได้ท าการผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ท าการ
ปรับปรุงเนื้อหาตามค าแนะน าเรียบร้อยแล้วจึงแจกแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด เพ่ือน ามาหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งผลการทดสอบเท่ากับ 0.952 จึงท าให้ทราบว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถืออย่างมาก และได้ท าการปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งตามค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนน าไปแจกให้ครบ 400 ชุด  
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วิธีการทางสถิติ  
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) เ พ่ืออธิบายคุณลักษณะทางด้านข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (จุฑามาศ พัดวิจิตร, 2559) สถิติอ้างอิง เป็นผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบเพ่ือหาตัว
แปรอิสระ ได้แก่ การด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อตัวแปร
ตาม  ได้แก่ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง  ดั งนั้นจึงใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
สรุปผลการศึกษาภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สรุปผลได้ว่า 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานองค์กรเอกชน รายได้ต่อเดือน 50 ,000 บาทขึ้นไป และมี
จ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 4 คน  

2. ข้อมูลด้านปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอย่าง
มากในการด าเนินชีวิตโดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่ชอบศึกษาหาความรู้
ในสิ่งที่สนใจเสมอๆ และมักให้ความสนใจกับคอนโดมิเนียมที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง จึง
น าไปสู้การตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมที่ตอบโจทย์กับการด าเนินชีวิตของตนเองมากท่ีสุด 

3. ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัยอย่างมาก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มักมีการ
ส ารวจตรวจสอบภาพลักษณ์ของคอนโดมิเนียมที่ต้องซื้ออยู่เสมอ และมักจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่
เป็นที่รู้จักในตลาดอยู่เสมอ เพราะ คิดว่าชื่อเสียงและภาพลักษณ์จะแสดงถึงการให้บริการที่ดี 

4. ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการเลือกซื้อ พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญกับแรงจูงใจใน
การเลือกซื้อ ผลการศึกษาพบว่า มักตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมจากท าเล ที่ตั้ง โดยคอนโดมิเนียม
เหล่านั้นต้องมีการเดินทางที่สะดวกสบาย และมักตัดสินใจเลือกซื้อห้องที่ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในห้องหัก เป็นส าคัญ 

 
ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะห์การด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ท่ีอยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
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ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 

การด าเนินชีวิต .151 .169 4.273 .000 
ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย .315 .319 6.942 .000 

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือ .429 .381 7.589 .000 
R²= .540, F= 155.189, P*<0.05 

 
แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ การด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย และ

แรงจูงใจในการซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจาก Significance ที่ระดับ 0.000 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นพบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย และปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การเลือกซ้ือ ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง การ
วิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F=155.189 ค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1 ตัวแปรมีผลต่อตัวแปรตาม 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square = .540) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้น พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต ด้านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย และด้านแรงจูงใจในการซื้อ มี
ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ร้อยละ 54 โดย 
ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ t = 

4.273  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ท่ีอยู่อาศัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสาย
สีม่วงที่ t = 6.942 และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ t = 7.589  
 เมื่อพิจารณาจากน้ าหนักของผลกระทบของอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง พบว่า แรงจูงใจในการซื้อ (Beta= .381) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงมากที่สุด ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย (Beta= .319) มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงรองลงมาและปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต 
(Beta= .169) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงน้อยที่สุด 

 
อภิปรายผล 

1. ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในเรื่องของการด าเนินชีวิตเป็น
อย่างมาก ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรินยา สงค์ประเสิร์ฐ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อค่านิยมในคอนโดมิเนียมตากอากาศระดับหรูในอ าเภอหัวหิน ในด้านความมี
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เอกลักษณ์ ซึ่งพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่พักอาศัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ครอบครองสิ่ง
ที่หรูหรา ไม่ซ้ ากับใคร ความสะดวกสบายในการเดินทาง ชอบเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจอยู่เสมอ และคิดว่า
คอนโดมิเนียมที่เลือกตอบโจทย์ในการด าเนินชีวิต 

2. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย ชูสุ่น (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับ ความมั่นใจในชื่อเสียงขององค์กร ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของบริษัทจะท าให้ท่าน
ได้รับการบริการที่ดี และภาพลักษณ์คอนโดมิเนียมมีความทันสมัย   

3. แรงจูงใจในการเลือกซื้อ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมประเภทสูงไม่เกิน 8 ชั้น (High Rise) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านความสะดวก
สบายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่อง การเข้าถึง
สาธารณูปโภค การหาซื้ออาหารรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ และการเดินทางสะดวก  
 4 ปัจจัยด้านตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม. (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ ความสะดวกสบายมากที่สุด เช่น การเดินทาง การดูและรักษา เหตุผลอันดับ
ต่อมาคือ คอนโดมิเนียมเป็นที่พักอาศัยที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิต ต่อมาการเก็บข้อมูลของกลุ่มวัย
ท างาน พบว่า แหล่งข้อมูลของกลุ่มคนวัยที่งานที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมมากทีสุด มาจาก อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ครอบครัว/เพ่ือน/คนรู้จัก ในส่วนถัดมายัง
พบอีกว่า ในขั้นตอนการประเมินผลหลังการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจหลังการ
ซื้อคอนโดมิเนียม โดยเรื่องท่ีพึงพอใจมากที่สุดมาจาก สถานที่ตั้ง การเดินทางสะดวก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ทางธุรกิจ 
 ผลการวิจัยในปัจจัยการด าเนินชีวิต ภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ก่อให้เกิดประโยชน์โดยการน าข้อมูล
จากผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจใน
อนาคต โดยผลการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ มีดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ หญิง อายุ 30-39 ปี สถานภาพ 
โสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานองค์กรเอกชน รายได้ต่อเดือน 
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50,000 บาทข้ึนไป และมีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 4 คน ดังนั้น ผู้ประกอบสามารถน าข้อมูล
ข้างต้นน าไปก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการท ากิจการในอนาคต 
 2. ด้านการด าเนินชีวิต พบว่า สิ่งที่กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมนั้นมี
ความต้องการเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมนั้นตอบโจทย์ในการด าเนินชีวิต ผู้ประกอบการต้องท าความ
เข้าใจถึงคนกลุ่มใหม่ๆ และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ชอบความมีอิสระ
ทางความคิดและเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารออนไลน์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่วัยรุ่นแต่เป็นทุกวัยที่ใช้
ระบบสื่อสารออนไลน์ รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง ดังนั้น ผู้ประกอบจะต้องมองหาท าเล
ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น คอนโดมิเนียมติดถนนหลัก ติดรถไฟฟ้า หรืออยู่ห่าง
จากถนนหลักไม่เกิน 300 เมตร เพื่อที่ให้ผู้พักอาศัยสามารถเดินทางเข้าออกได้ด้วยเท้าไปยังถนนหลัก
ได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าหากเกินกว่าที่จะเดินเท้าได้ควรมีรถรับ-ส่ง ไว้บริการส าหรับผู้อยู่อาศัย  
 3. ด้านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่เป็นที่
รู้จักในตลาด และจะส ารวจ ตรวจสอบภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคอนโดมิเนียมอยู่เสมอ เพราะคิด
ว่าคอนโดมิเนียมที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีนั้นจะแสดงถึงการให้บริการที่ดี ดังนั้นผู้ประกอบการ
จึงต้องให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ที่จะสื่อออกไปยังผู้ซื้อให้ดีสม่ าเสมอหรือดียิ่งขึ้นไป รวมถึง 
พนักงานภายในคอนโดมิเนียม และภาพลักษณ์ของตัวอาคารที่ต้องดูความสะอาด ไม่มีเศษขยะหรือ
ใบไม้รอบบริเวณ ต้นไม้ที่ร่มรื่น การจัดสรรห้องควบคุมต่างๆ ให้เข้าที่อย่างลงตัว เพราะเมื่อผู้ที่ต้อง
เข้ามาซื้อจะสังเกตตั้งแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยจนถึงห้องทิ้งขยะเลยก็ว่าได้  
 4. ด้านแรงจูงใจในการซื้อ พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่มีแรงใจจูงใจในการตัดสินใจซื้อมาจาก 
ความต้องการของท าเล ที่ตั้ง ของคอนโดมิเนียม พ้ืนที่ใช้สอย และการเดินทางที่สะดวกสบาย ผู้
ประกอบสามารถน าเอาข้อมูลส่วนนี้ไปศึกษาเพ่ิมได้ว่า ผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงมี
ความต้องการที่เลที่ตั้งอยู่ติดรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ทางด่วน ติดถนนหลัก หรือติดริมแม่น้ ามาก
ที่สุด และต้องการขนาดของพ้ืนใช้สอยภายในห้องชุดมากน้อยเพียงใด  

5. การตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อมาจาก การ
เปรียบเทียบกับคอนโดมิเนียมหลายๆ แห่ง ตรงนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันคู่แข่งในตลาดมีเพ่ิมมากขึ้นจึง
ท าให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกเยอะมากข้ึน ดังนั้นท าให้ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาองค์กรหรือภาพลักษณ์ให้ดี
และโดดเด่นอยู่เสมอ องค์กรจะต้องคิดหาวิธีทางว่าจะท ายังไงให้บริษัทหรือองค์กรอยู่ติดภายในใจ
ของผู้ซื้อเสมอ และเมื่อผู้ประกอบการสามารถเอาทุกสิ่งเข้าไปอยู่ในใจของผู้ซื้อได้แล้ว แต่ก่อนจะ
ตัดสินใจซื้ออาจจะต้องผ่านความคิดเห็นภายในครอบครัวเสียก่อน ดังนั้นผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้
มองเพียงแค่ผู้ซื้อแต่อาจจะต้องมองย้อนไปถึงครอบครัวว่าครอบครัวสามารถมั่นใจในตัวองค์กรได้
หรือไม่ มีความเสียในการซื้อมากน้อยเพียงใด และเหตุผลอ่ืนๆ จนกว่าจะเกิดความพอใจสูงสุดจึง
ตัดสินใจซื้อ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาด้านข้อมูลทั่วเพ่ิมขึ้นโดยอาจจะเจาะลึกมากกว่านี้ เช่น งบประมาณใน
การซื้อคอนโดมิเนียม ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยที่ต้องการ แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ ใช้เวลานาน
เพียงใดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ใครคือผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  
 2. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าเป็นแบบสอบถามปลาย เพ่ือให้เข้าใจถึงผู้บริโภคมากยิ่งที่ขึ้น
ว่าต้องการอะไรในการที่จะตัดสินซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
 3. ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆ เช่น กลยุทธ์การเจาะตลาดคอนโดมิเนียมตามรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในตัดสินใจซื้อหรือการใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขายสูงสุด 
 4. ควรศึกษาแบบเจาะลึกถึงแบรนด์ที่ก าลังมียอดขายสูงสุดในตลาด เพ่ือท าการศึกว่าถึงกล
ยุทธ์วิธีทางด้านการตลาดที่องค์กรนั้นๆ ใช้ในการก าหนดยุทธ์ในแต่ละตลาด เป็นต้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยอิสระในครั้งนี้จะส าเร็จไม่ได้ถ้าหากขาดอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ผู้ที่
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจเลือกใช้บริการ
บัตรเครดิต 

Marketing mix factors affecting consumer behavior in using credit card 
 

ธันย์ชนก บุญพรม1 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต รูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บัตรเครดิตของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่
ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และใช้จ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.907 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่
มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
30,000บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บัตรเครดิตของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้  บัตร
เครดิตของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 
ค าส าคัญ: บัตรเครดิต, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

 

                                                           
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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Abstract 

The study aims at analyzing the marketing mix factors, lifestyle, and 
perceivedusefulness affecting decision to use credit card of consumers in 
Nakhonpathom.The example used in the study chooses from consumers in 
Nakhonpathom, selectedby using a purposive sampling method of 400 people. A 
questionnaire was used,with a reliability of 0.907 and the content accuracy was 
examined by a panel ofexperts. The statistics used for data analysis were Descriptive 
Statistics, whichincluded Percentage, Mean, Standard Deviation and inferential 
statistics, which usedin hypotheses testing at the level of significance 0.05 was 
multiple regressionanalysis. 

The results indicated that the majority of participants were female with 31-
40years of age. They completed bachelor’s degrees, work in private company, 
andearned average monthly incomes between 20,001 – 30,000 bahts. The results 
ofhypotheses testing revealed that marketing mix factors and perceived 
usefulnessaffecting decision to use credit card of consumers in Nakhonpathom at 
thesignificant level of 0.05. However, lifestyle did not affect decision to use creditcard 
of consumers in Nakhonpathom. 

 
Keywords: Credit card, marketing mix 
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บทน า 

ถึงแม้ว่าการปรับปรุงเกณฑ์การก ากับดูแลบัตรเครดิต  และสินเชื่อส่วนบุคคลจะส่งผลต่อ
การเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม Non-banks  จากสภาวะการแข่งขันท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นดังนั้น
กลยุทธ์การเข้าถึง  และเข้าใจลูกค้าเพ่ือให้บริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการก าหนดความเป็นผู้น าตลาดบัตรเครดิตในระยะข้างหน้า  (คมคาย ทองอยู่. 2556)  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  ( 2558 )  ผลส ารวจความเห็นของสถาบันการเงิน
ต่อแนวโน้มความต้องการสินเชื่ออุปโภคบริโภคในไตรมาสที่  4  ปี  2560  ที่พบว่าด้านการบริโภค  :  
ผู้ประกอบการตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตเมือง  และต่างจังหวัดที่แตกต่างกัน  โดย
พบว่ากลุ่มคนเมืองจะลดความถี่ในการซื้อสินค้าลงแต่จะใช้จ่ายต่อครั้งเพ่ิมขึ้นจากการซื้อสินค้า
โปรโมชั่นหรือสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เพ่ือให้ได้ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่ถูกลงนอกจากนี้ยังนิยม
ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค  เนื่องจากราคาถูกกว่า
และมีบริการส่งสินค้าโดยไม่คิดเงิน  ( Free shipping )  และรองรับช่องทางการช าระเงินหลากหลาย  
ทั้งการรับ ช าระเงินออนไลน์  บัตรเครดิต  และบัตรเดบิตตลอดจนการช าระเงินเมื่อส่งสินค้าที่บ้าน  
(Cash on delivery )  ซึ่งที่เป็นที่นิยมมากขณะที่ผู้บริโภคต่างจังหวัดกลับเพ่ิมความถี่ในการซื้อมาก
ขึ้น  แต่เลือกซื้อสินค้าขนาดเล็กลงและนิยมซื้อจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเนื่องจากมีเงินในการ
จับจ่ายต่อครั้งไม่มากนัก  ( ธนาคารแห่งประเทศไทย,  2560 ) 

ถึงแม้ว่าในปี 2555 รัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายการปรับเงินเดือนเริ่มต้นส าหรับผู้จบ 

ปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท  ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง

ประเทศไทยถึงเกณฑ์รายได้ขั้นต่ าของผู้มีสิทธิถือครองบัตรเครดิตคือต้องมีรายได้ขั้นต่ า  15,000   

บาทต่อเดือนท าให้ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่

สถาบันการเงินต่างวางกลยุทธ์  เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดเพ่ือ

ต้องการขึ้นเป็นผู้น าของการให้บริการบัตรเครดิต  แต่การขยายฐานลูกค้าก็ยังถูกจ ากัดอยู่ที่นักศึกษา

จบใหม่  ( First Jobbers )  ซึ่งมีจ านวนไม่มากนักถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่มีการใช้เงินสูงกว่ากลุ่มผู้บริโภค

อ่ืน  แต่ก็ยังขาดความยับยั้งชั่งใจในการจับจ่ายใช้สอยเงินและยังมีการออมเงินในระดับที่ต่ าซึ่งส่งผล

ให้สถาบันผู้ให้บริการบัตรเครดิตยังมีความหวั่นต่อความสามารถในการช าระเงินคืน  และนอกจากนี้ผู้

ให้บริการบัตรเครดิตยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเติบโตจากภาวะอ่ิมตัวของฐานลูกค้า  โดยลูกค้า

ส่วนใหญ่มักจะถือครองบัตรเครดิตอยู่แล้วอย่างน้อยคนละ 2 – 3  ใบ ท าให้การเร่งขยายฐานลูกค้า

ในภาวะเศรษฐกิจของปีนี้ของผู้ประกอบการบัตรเครดิตยิ่ งมีความเข้มข้นในการแข่งขันกันมากขึ้น 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเข้มงวดมาก

ขึ้นในการออกบัตรเครดิตของสถาบันการเงินที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ  NPL  

สูงขึ้นทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  นอกจากจะต้องท าการด าเนินการขยายฐานลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต

แล้วยังต้องรักษาคุณภาพอีกด้วย  รวมถึงการพิจารณาเครดิตที่ค่อนข้างเข้มงวดในลูกค้ารายใหม่หรือ

การลดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมต่อรายได้ของลูกค้า  และต้องรักษาความสามารถในการท าก าไร

หลังจากต้นทุนทางการตลาดปรับสูงขึ้นตามภาวะการแข่งขัน  ซึ่งการด าเนินงานจึงเป็นความท้าทาย

ของธนาคารพาณิชย์ที่จะปรับตัวและปรับวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือท าผลก าไรและได้ครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดมากขึ้น  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตในแต่ละสถาบันธนาคาร ซึ่งถือ

ว่ามีผู้ที่ถือบัตรเครดิตอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่ต้องการที่จะศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร  เพ่ือการจัดการ

ให้องค์กรมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเพ่ิมฐานลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต  เพ่ือขึ้นเป็นผู้น า

อันดับหนึ่งของตลาดบัตรเครดิต  สร้างผลก าไร  มูลค่าการด าเนินงานให้กับองค์กร  และสร้างความ

แข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดบัตรเครดิต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกถือ
บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและทบทวนทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือนา
มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม  
 พฤติกรรมผู้บริโภค  ( Consumer Behavior )   หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการ
ค้นหา  การซื้อ  การใช้การประเมินผล  การใช้สอยผลิตภัณฑ์  และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนอง
ความต้องการของเขา  ( Schiffman and Kanuk, 1994 ) 
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พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา  

ซื้อ  ใช้  ประเมินผล  หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์  บริการ  และแนวคิดต่าง ๆ  ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่  ทั้งเงิน  เวลา  และก าลังเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ  อันประกอบด้วย  ซื้อ

อะไร  ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร  อย่างไร  ที่ไหน  และบ่อยแค่ไหน ชิฟแมน  และคะนุค  (Schiffman  

and  Kanuk, 1987) 

2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  
นิติพล ภูตะโชติ (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมบริการ 

(Marketing Mix for Service Industry) หมายถึง กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจ
น ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ  
นอกจากนี ้ยังน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและท าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดย
ส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วย 7Ps (The Seven Components) 
มีรายละเอียด ดังนี้  

1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจมีไว้เพ่ือเสนอขาย
ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์หรือบริการในอุตสาหกรรมบริการมีองค์ประกอบส าคัญ  ได้แก่ 
(1) ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการหลัก (2) ลักษณะเฉพาะ (3) บริการมีให้เลือกหลากหลาย (4) ความ
น่าเชื่อถือของบริการ (5) ชื่อตรายี่ห้อ (6) ประโยชน์ของบริการ (7) การออกแบบบริการ (8) ความ
สะดวกสบาย  

2). ราคา (Price) 
 ต้องให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของกิจการ ซึ่งโดยปกติอุตสาหกรรม

บริการมีวิธีการตั้งราคาค่าบริการ ดังต่อไปนี้  
การตั้งราคาค่าบริการโดยค านึงถึงต้นทุน  ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ค่าวัตถุดิบ 

ค่าแรงงาน ค่าทักษะความช านาญ และประสบการณ์ แบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายอ่ืนบวกก าไร
ที่ต้องการการตั้งราคาค่าบริการโดยค านึงถึงการแข่งขัน  

3). สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution)  
ธนาคารมีสาขาตั้งอยู่ในสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก มีจ านวนจุดให้บริการที่รับบัตรสินเชื่อส่วน

บุคคลมีเพียงพอ และมีท าเลที่ตั้งโดดเด่น สังเกตง่าย อยู่ในจุดที่ผู้ใช้บริการเดินผ่าน ถือเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญ โดยเฉพาะการมีจ านวนร้านค้าที่เป็นพันธมิตรรับบัตรเครดิตเป็นจ านวนมาก การมีสาขา
อยู่ใกล้ท าเลที่ผู้ใช้บัตรเครดิตสามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวกและความสะดวกในการช าระเงิน
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ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารต่างๆ นักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ความ
สะดวกในการสมัครเป็นสมาชิก การมีตัวแทนให้บริการต่างๆ ทั่วโลก และความสะดวกในการช าระ
เงิน เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

4). ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติ การรับรู้ และเกิดพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้คนหรือไม่ใช้
คนก็ได้ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายเครื่องมือ ซึ่งอาจเลือกใช้เครื่องมือเดียวหรือหลาย
เครื่องมือโดยใช้หลักการใช้เครื่องมือแบบผสมผสาน (Integrated marketing communication 
หรือ IMC) ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

5). กระบวนการให้บริการ (Process of Service) ซึ่งจะมีขั้นตอนให้บริการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการมากที่สุด ให้เกิดประทับใจและความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริการ ทั้งนี้
กระบวนการให้บริการไม่ควรให้มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ควรมีความรวดเร็วและมีมาตรฐาน  

6). บุคลากร (People)  
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) 

การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการทางานจะสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ 

7). ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ(Productivity and Quality of Service)  
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) การเพ่ิมประสิทธิภาพการทา

งานให้ได้ผลดีนั้นจะท าให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้คุณภาพการบริการนั้นจะ
สามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งขันและสร้างความภักดีต่อสินค้าได้ อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุน
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพนั้นหากปราศจากความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนและ
การเพ่ิมข้ึนของรายได้แล้วจะท าให้เกิดผลด้านความเสี่ยงขึ้นมา 

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้  
7.1 พนักงานระดับผู้เชี่ยวชาญ  
7.2 คุณภาพของบริการ  
7.3 ความพึงพอใจของลูกค้า  
7.4 ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  
7.5 สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้า  
7.6 เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย  
7.7 รับประกันคุณภาพบริการ 
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จะเป็นตัวกระตุ้นทางการตลาดในการสร้างความต้องการซื้อในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือให้

สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด ซึ่งหมายถึงการตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค 

กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

 จากการศึกษาดังกล่าวสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ได้ดังนี้ 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการออกแบบแบบสอบถาม

(Questionnaire )  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารวิจัยทีเกี่ยวข้องและตัวอย่างงานวิจัยที่ส่วนประสม

การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต  โดยแบบสอบถามมีรายละเอียดแบ่ง

ออกเป็น  3  ส่วน  ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยสอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ย  หนี้สิน  จ านวนบัตรเครดิต

 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต  
- ผลิตภณัฑ ์ 
- ราคา  
- ช่องทางการให้บริการ  
- การส่งเสริมการตลาด  
- กระบวนการให้บริการ  
- ผู้ให้บริการ  

- ประสิทธิภาพและคณุภาพการบริการ 

 

ลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพการสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- รายได ้
- หนี้สิน 
- จ านวนบัตรที่ถือครอง 
- ความถี่ในการใช้บัตรเครดติ 
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ที่ถือครอง   ความถ่ีในการใช้บัตรเครดิต  ซึ่งค าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ   ( Check 
List )  โดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2   สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต  โดยใช้ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า   ( Rating Scale)  เพ่ือรวบรวมข้อมูล
จากประชากร  และ / หรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  และ  น ามาวิเคราะห์แล้วแปลผลโดยใช้การ
ก าหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของลิเคิร์ท   ( Likert )   

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เขียนความคิดเห็นส่วนตัวเพ่ือผู้วิจัยจ าได้น าไปใส่ในส่วนปรับปรุงแก้ไข  และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์กับการน าไปด าเนินการในองค์กรที่เป็นหน่วยงานให้บริการด้านบัตรเครดิต  จะได้รู้ถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต 

 
สรุปผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บัตรเครดิตของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครปฐม โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปีส่วนใหญ่มี
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001– 30,000 
บาท มีบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ 2-3 ธนาคาร จ านวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 5 
ครั้งต่อเดือน และใช้บัตรเครดิตเพราะเพราะไม่มีค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมอยู่
ในระดับส าคัญมาก 

ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ธุรกิจบัตรเครดิตนั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก อีกท้ังยังมีชนิด
แลประเภทของบัตรเครดิตเกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย ส่งผลให้ยอดบัตรเครดิต ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวนลูกค้าที่มีความประสงค์จะยกเลิกบัตรเครดิตสูงขึ้น อาจสูญเสียลูกค้าให้คู่แข่งท้ังคู่แข่งทางตรง
และคู่แข่งทางอ้อมได้ และอาจเกิดการขาดทุน เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
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อภิปรายผลการศึกษา 

ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายการศึกษาเพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลของ
การวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ผลจากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิต  พบว่าปัจจัยส่วนประสม
การตลาดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้ามาก เนื่องจากปัจจัยส่วนประสม
การตลาดเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจในตัวผลิตภัณฑ์ และมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อหรือใช้บริการของลูกค้า โดยปัจจัยที่มี
ความส าคัญ คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ต้องมีความสะดวกและง่ายในการซื้อสินค้าและบริการ 
สามารถใช้ได้กับเครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารในประเทศ รองลงมาคือปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ 
มีจ านวนสาขามากครอบคลุมการให้บริการและสามารถช าระค่าบัตรเครดิตได้หลายทาง เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการใช้บริการมากข้ึน ส่วนปัจจัยด้านราคา มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในการใช้บัตร ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และปัจจัยด้านบุคลากร 
พนักงานบริการสุภาพรวดเร็วและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ซ่ึงจะสร้างความประทับใจแก่
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557 : 72 – 75) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 –40 
ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหรือ
พนักงานของรัฐ มีต าแหน่งหน้าที่การงานในระดับหัวหน้างานหรือพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทียบเท่าระดับ
ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีบัตรเครดิต คิดเป็นร้อย
ละ 60.75 ผลการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่ถือบัตรเครดิต เหตุผลผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกถือบัตรเครดิตเพราะขนาดบัตรกะทัดรัดออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท บัตร
เครดิตที่ถือครองในปัจจุบันและที่ใช้บ่อยที่สุด คือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดการใช้บริการผ่านบัตร
สัปดาห์ละครั้งในรอบ 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ใช้บัตรเครดิตเพ่ือถอนเงินสดมาใช้ล่วงหน้า คิด
เป็นร้อยละ 20.75 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบัตรเครดิตบุคคล /พนักงานธนาคารพาณิชย์ คิด
เป็นร้อยละ 39.00 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขต จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม
ทั้ง 7 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรด้านกระบวนการบริการและด้านลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านราคา 
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ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตร
เครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้แก่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 
ประโยชน์จากการวิจัย 

1. ผู้ประกอบการ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปปรับวิธีการด าเนินธุรกิจด้วยกล
ยุทธ์การด าเนินการด าเนินธุรกิจทางการตลาด เพ่ือท าให้ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นและสร้างผลก าไรให้กับผู้ประกอบการ 

2. ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ผู้บริโภคหรือลูกค้า จะทราบถึง
ความพึงพอใจและเหตุผลในการเลือกใช้บัตรเครดิต 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบภาพรวม ควรที่จะมีการศึกษา

แบบเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละด้านของการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและ
สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  

2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจเพียงพ้ืนที่เดียว
เท่านั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรท้าการศึกษาในลักษณะเดียวกันที่เป็นเขตพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือการน าเอา
มาใช้เป็นข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจบัตรเครดิตได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

3. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในท้องถิ่นเพียง
เท่านั้น เพ่ือให้ทราบถึงความนิยมและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ หากมีการส ารวจความนิยมและ
ความพึงพอใจ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยถึง ผลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
ผลิตภัณฑ์อ่ืน เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อันก่อให้เกิดประโยชน์และ
การพัฒนาการสื่อสารการตลาดมากยิ่งขึ้น 
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The Impact of Risks in Supply Chain on Organizational Performances 
of Thai Rubber Wood Sawn Exporter to China Market 

Natakorn Umnat1*, Narat Hasachoo2, Pornwasin Sirisawat3 

Abstract 

The purpose of this research is to explore the relationship between supply 

chain risks and organizational performances in the supply chain of Thai rubber wood 

sawn exporter in southern part of Thailand, who export to china.  By supply chain 

risks consist of demand side risks, supply side risk, regulatory risks, infrastructure risks 

and catastrophic risks. While, organizational performances including revenue, average 

profits and sales volume. Empirical findings from the use of regression and correlation 

analysis show that a higher risk in supply chain will cause a significance lower in 

organizational performances. Supply chain risks, which are demand side risks and 

regulatory risks do have the negative effect on the organizational performances of the 

exporters.  

Keywords: rubber wood sawn, supply chain risks, organizational performances 
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Introduction 

In the past years, the rubber wood industry is one that plays a significant role 

in Thailand's agricultural sector and it has continued to grow. Thailand exported 67 

million cubic meters of rubber wood, which the total value is more than 28 billion 

baht (Global Trade Atlas 2017a). Currently, the major export market of Thai rubber 

wood is China, the export value is up to 28 billion, which is almost 99% of export 

value, follow by another 1% including Malaysia, Taiwan, India, Japan and Hong Kong. 

 

Figure 1 Importers of Thai rubber wood (Economic Intelligence Center 2016) 

Currently, the largest source of rubber planting is still in the southern part of 

Thailand (around 65% of plantation area in Thailand). Secondly, North eastern (20%) 

followed by Central (10%) and Northern (5%). Total area of rubber plantation in the 

country is around 22 million rai (Rubberthai 2017). 

As mentioned that southern part of Thailand is the most significant for the 

rubber wood production, where the distribution of rubber trees plantations is 

frequent. And due to the impact of staining, the sawmill that uses rubber wood need 

to be close to the planting area. As the supply chains of rubber wood in Thailand. 

Actually, rubber wood sawn is transported to furniture and other processing factories 
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in the central and Bangkok mostly by road, but it is also exported from ports in the 

south part of the country.  

The export of Thai rubber wood to China in 2016 has slowed down due to the 

uncertain global economic situation, causing China to export furniture to the European 

Union and the United States, which make the number of Thailand’s exportation 

decreased. Moreover, the export price of rubber wood in Thailand has continued to 

increase, so China has also reduced the purchase volume from Thailand (Thai Hevea 

Wood Association 2017). 

According to the export statistics of Thailand's rubber wood, export value of 

rubber wood in Thailand in 2012-2015 has fluctuate (Global Trade Atlas 2017b). In 

2015, the export value of Thailand to China have decreased. It is also found that the 

trend of export of rubber wood has decreased in other countries such as Malaysia, 

Taiwan and Hong Kong. 

Although rubber wood is more popular compared to the past, the evolution 

of rubber wood in Thailand still has some problems. Due to the unique characteristics 

of rubber wood combined with a lack of skills, knowledge and information in Thailand 

about rubber wood availability, harvesting, processing and marketing have led to 

inefficiency, waste and the production of low-quality products. Thai rubber wood 

processing has tended to focus on speed and the maximization of throughput rather 

than on optimizing the productivity. Moreover, rubber wood exports have been under 

competitive pressure from other low-cost producers, such as Indonesia and Malaysia. 

Then, the competitiveness of supply chain depends highly on the ability to control 

various risk in supply chain of the exporting Thai rubber wood to China Market. The 

researcher studies the risk in supply chain and look into the various factors of supply 
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chain risk that affects to the organization performances of the Thai rubber wood sawn 

exporter especially to China market. 

Research objectives 

This research aims to explore the current supply chain risks, which appear in 

the supply chain of Thai rubber wood sawn exporters. Follow by the use of regression 

and correlation to analyze, if there was any statistically relationship between the 

change in risk and organizational performances. 

Supply chain risks and organizational performances 

“Risk” was defined as the situation involving exposure to danger. It could 

cause by any of known and unknown causes. Base on the study of supply risk, many 

of researchers also define and classify supply risk in many similar and different 

perspective. Dittman (2005) define risk as a fact of life for any supply chain, whether 

it’s dealing with quality and safety challenges, supply shortages, legal issues, security 

problems, regulatory and environmental compliance, weather and natural disasters, 

or terrorism. There’s always some element of risk. Risk is a natural element of every 

supply chain and risks should not always be considered as negative because often 

they reveal new opportunities and chances in a firm (Ponis and Ntalla 2016). On the 

other hand, risk can be defined as “the probability of an unwanted outcome 

happening” as well (CIPS 2017). 

Table 1 Risks drivers in Supply chains 

Risk factors Risk drivers References 
Demand side risks - Fluctuations in customer demand 

- Distorted customer order information or demand 
quantities 

- Customer requirements 
- Fulfill customer orders 

Ho, Zheng, Yildiz qnd 
Talluri 2015; Wagner 
and Bode 2008; 
Christopher and Peck 
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- Reliability of information from customers 
- Price changes 

2004; Tummala and 
Schoenherr 2011 

Supply side risks - Logistics supplier performance (reliability in the delivery 
of goods and the ability to fulfill orders) 

- Quality of suppliers 
- Breach of contract / appointment of supplier 
- Logistic performance of logistics service providers 

(transport) 
- Fluctuations in capacity or shortages in the supply 

market (lack of rubber wood) 

 Zsidisin 2003; Ho, 
Zheng, Yildiz and Talluri 
2015; Wagner and Bode 
2008; Tummala and 
Schoenherr 2011; 
Merna and Smith 1999; 
Christopher and Peck 
2004 

Regulatory, legal 
and bureaucratic 
risks 

- Political changes due to the new legislation or other 
requirements 

- Rules, regulations and government policies regarding 
domestic trade 

- Rules, regulations and government policies on import-
export 

- Organizational barriers or operations within the supply 
chain 

Wagner and Bode 2008; 
Tummala and 
Schoenherr 2011; 
Merna and Smith 1999 

Infrastructural risks - Interruption or loss of capacity due to the problems of 
labor protests, fire, explosions, industrial accidents 

- Fluctuations or failures of IT infrastructure internal the 
organization (viruses, computer software) 

- Losing of capacity due to technical reasons 
(deterioration of machinery) 

- Fluctuations or defects of IT infrastructure external the 
organization 

Wagner and Bode 2008; 
Tummala and 
Schoenherr 2011; 
Mason-Jones and Towill 
1998 

Catastrophic risks - Political instability, war, political unrest or other social 
and political crises 

- Disease or epidemic 
- Natural Disaster 
- International terrorism 

Wagner and Bode 2008; 
Christopher and Peck 
2004; Mason-Jones and 
Towill 1998; Merna and 
Smith 1999 

The present study of supply chain risk refers to risk associated with in supply 

chain and the subsequent impact on customers, which risks are the disappointing 

failures with goods and service (Zsidisin 2003). Before making any important business 

decision, the firms need to identify risks to develop an appropriate response plans in 

fact to reduce or eliminate the adverse impact (Tummala and Schoenherr 2011a). At 

a time, the competition in a field of business is higher and higher, that is why supply 

chains are more complex and lengthy, the probability of unsuccessful supply chain is 
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increase, due to the risk of supply chain failures. So, it is important for firms to plan 

for the disruptions and develop emergency plans to design or redesign their supply 

chains. Firms also need to understand supply chain connection, identify potential risk 

factors, their possibility, the result and hardness. Risk management can then be 

developed to avoid the identified risks, at least mitigate and control them. 

Conceptual background and hypotheses 

According to the study of risks in supply chain and organization performance, 

Wagner and Bode (2008a), Florian and Constangioara (2014) proposed the constructs 

of supply chain risks and organizational performances. The construct showed that the 

extent of risks in supply chain could determine the organizational performances. As 

well as, the literatures, showed that the exist of risks in supply chain could cause 

lower performances. The higher risks in their supply chain means the more disruption 

and negative consequences that organization would get, such as quality problems, 

customer’s complaints, delays, as well as mismatch between supply and demand. 

To identify Indicator variables corresponding to supply chain risks, researcher have 

followed the study of Wagner and Bode (2008b), which separate risks in supply chain 

as follow: Demand side risks, Supply side risks, Regulatory, legal and bureaucratic risks, 

Infrastructural risks, Catastrophic risks. Hypothesis will be formulated as follow: 

 Demand risks found to be one of the internal factors of the supply chain 

(Christopher and Peck 2004a; Mason-Jones and Towill 1998a). The drivers of demand 

risks could understand as, order fulfillment errors, inaccurate forecasts, swing 

demands, Information distortion, lack of supply chain visibility, and exaggeration of 

demand during product shortage. While some paper has proved that demand risks 

have the negative effect on the supply chain performances (Wagner and Bode 2008c; 

Tummala and Schoenherr 2011b). 
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H1: The higher demand side risks, the lower organizational performances 

Supply risks were categorized as an internal factor to the supply chain 

(Christopher and Peck 2004b; Mason-Jones and Towill 1998b). The factor could also 

lower organizational performances (Wagner and Bode 2008d). It defined as supplier 

fulfillment errors, selection of wrong partners, high capacity utilization supply source 

and inflexibility of supply source (Tummala and Schoenherr 2011c). 

H2: The higher supply side risks, the lower organizational performances. 

Sovereign was categorized into the Environmental risk, which the risk 

associated with external (DMDirect 2006). Sovereign assesses the risk associated with 

out of control when going overseas, potential political instability, government 

regulations (Schoenherr, Tummala and Harrison 2008). Wagner and Bode (2008e) had 

finding that changes in the political environment due to the introduction of new laws 

and administrative barriers for the operation of supply chains caused the lower 

performances. 

H3: The higher regulatory, legal and bureaucratic risks, the lower 

organizational performances. 

Infrastructural risk was defined as risks in operations, including the reliability of 

equipment, loss of an information technology system, human errors and Accidents. 

Infrastructural risks were also defined as information or system of the organization 

(Tumala and Schoenherr 2011), information risks cover any threat to the business in 

an organization’s information. These risks can be business programs damage to or loss 

of information arising from major system faults (Lemieux 2004), such as Information 

infrastructure breakdowns, lack of effective system, even IT platforms among supply 
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chain partners (Tumala and Schoenherr 2011), these all could affect the supply chain 

as well (Xin 2013). 

H4: The higher infrastructural risks, the lower organizational performances. 

Mason-Jones and Towill (1998c), Christopher and Peck (2004c), Merna and 

Smith (1999) describes more on supply chain risk about the external risk, which are 

external to the supply chain and arise from interactions with its environment, 

including accidents, extreme weather, crime, natural disasters, wars, etc. These risks 

cause the lower supply chain performances (Tummala and Schoenherr 2011d; Wagner 

and Bode 2008f). 

H5: The higher catastrophic risks, the lower organizational performances. 

Based on Richard, Devinney, Yip and Johnson (2009), Ho, Au and Newton 

(2002), researcher use accounting indicators to quantify organizational performances. 

Indicator variables corresponding to organizational performances are as following: 

Revenue, Average profits and Increase in sales.  

Methodology 

This research is designed as a quantitative research with purposive sampling. 

The sample of this research are all of the exporter Thai rubber wood in the Sawmill 

Rubberwood and Kiln dried industrial in southern part of Thailand, who join the Thai 

Hevea wood association, the biggest association of Thai rubber wood in Thailand, and 

export rubber wood to china market as well. Based on the population in this research 

currently consisted of 37 organizations in southern part of Thailand. The researcher 

distributed the questionnaires to all 37 entrepreneurs. By follow up and hand out 

questionnaires are 18 usable responses, which are 48.65% of the response rate.  
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The general information was collected in questionnaires, the sample are the 

exporters of the Sawmill Rubberwood and Kiln dried industrial, which the experience 

of the organization ranged from less than 5 to more than 20 years, the number of 

employees is over a hundred. Other than, given the range of Organization's Average 

Gross Revenue from less than 10 million to 400 million per year. On average, the 

Revenue of the responses are 10-30% increased since last year. More detail of the 

sample can be found in table2. 

As researcher is using a survey-based questionnaire, questionnaires were 

tested both validity and reliability. The validity was proved by 3 different advisor and 

those who expertise in agricultural supply chain. While, reliability was estimated by 

Cronbach’s alpha. The questionnaires are asking the exporters to assess 2 part, which 

first part is asking on the risks in their supply chains and second, their current 

organizational performances, which the value of alpha coefficient are range from 

0.731 to 0.893 (as shown in Appendix), represent that 𝛼 are more than 0.7, which is 

acceptable for measurement scale. Estimating Risks in supply chains, researcher using 

the five-point Likert scale in the questionnaires from 1 means very high risks to 5 

means very low risks, to assess the data. Exporters were also asked to assess different 

aspects of organizational performances in their organizations. As well as measuring 

the organizational performances, researcher would also use a five-point Likert scale, 

which 1 means much lower to 5 means much higher. The result shown in table 3. 
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Results 

Table 2 Sample characteristics 

 Percent of total sample 
Experience of the company  

6-10 years 22.2 
11-15 years 44.4 
16-20 years 5.6 
more than 20 years 27.8 

Number of Employees more than 100 100.0 
Organization's Average Gross Revenue (in Thai Baht) 

0-10 million/year 16.7 
10-50 million/year 11.1 
50-100 million/year 27.8 
100-200 million/year 5.6 
200-400 million/year 38.9 

Revenue increased in percent since last year 
0%-10% 72.2 
10%-20% 5.6 
20%-30% 22.2 

Table 3 Summary statistics for organizational performance 

Variables correlations  b 𝑆𝐸𝑏 𝛽 t  p Hypothesis Result 

Demand side risks -.848** -.537 .072 -.865 -7.448 .000** H1 Support 

Supply side risks -.888** .072 .092 .136 .781 .450 H2 No support 

Regulatory, legal 
and bureaucratic 
risks 

-.772** -.343 .063 -.476 -5.406 .000** H3 Support 

Infrastructure risks -.656** -.128 .115 -.115 -1.114 .287 H4 No Support 

Catastrophic risks -.300 .163 .043 .262 3.811 .002** H5 No Support 

Model summary: Constant= 5.352, 𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡= .111, 𝑅= .988, 𝑅2= .976, F=98.40, p-value= .000 

**. Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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The correlation of the construct is summarized in table 3. By the table show 

that the Organizational performance associate with demand side risks, supply side 

risks, regulatory, legal and bureaucratic risks, infrastructure risks, as well as catastrophic 

risks. The correlation coefficient r (-1  r  1) posits the strength and direction of the 

relationship between variables, which are supply chain risks and organizational 

performances in the negative linear relationship. As the result, supported that supply 

chain risks do have the negative relationship to the organizational performances, 

which values near -1 interpreted a strong negative relationship and values near 0 show 

a week relationship (Rumsey and Unger 2015).  

From the regression analysis, supply chain risks explain 97.6% of the variance 

of organizational performances, H1 assume an impact of Demand side risk to 

organizational performances with standardized coefficients of -.865, this hypothesis is 

significant (t = -7.448, p  0.05), which support to the H1. Moreover, table 3 point out 

H3 on Regulatory, legal and bureaucratic risks do have negative impact on 

organizational performances. These hypotheses are significant with the standardized 

coefficients of -.476 (t = -5.406) with p value less than 0.05. However, the effect of 

Catastrophic risks on organizational performances as proposed in H5 was significant 

by positive impacts with standardized coefficients of .262 (t = 3.811, p  0.05). 

Otherwise, H2 and H4 were not supported as showed in table 3 with the value of t 

are .781 and -1.114 (p= .450 and .287). 

Discussion 

Based on the sample of 18 southern exporter Thai rubber wood sawn from 

the total population of 37, who export rubberwood sawn to china market. The result 

of this research focuses on the impact of risk in supply chain of the exporter to the 

performances of the organization.  
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Supply chain risks partly explain the variance in organizational performances 

that there is no significant relationship between supply side risks, infrastructure risks 

and organizational performances. The high value of 𝑅2 show that the organizational 

performances of Thai rubber wood sawn exporters are deeply depend on many 

factors in supply chain risks, which cover demand side risks, regulatory risks and 

catastrophic risks. 

In conclusion that supply chain risks do have the effect on the organizational 

performances. Hence, having the research cover the supply chain risk in rubber wood 

sawn industrial, term of exporters, are relevant as a context of decision making for 

the organization to understand, which sources of risks in supply chain that the 

organization should consider. The finding of this research represents the relationship 

of demand, supply, regulatory, infrastructure, catastrophic risks and organizational 

performances. Anywise, the use of Likert scale was just a rough estimate for the 

overview of supply chain, using real numbers in term of the organizational 

performances might be more accurate. Moreover, the limitation of the research due 

to company size that is varied from a small to large enterprise as the demographic of 

the respondents are not well distributed this may lead to the biased results. For this 

research could represent only a part of the Sawmill and Kiln dried rubberwood 

industrial. There are other important parts, which play significant role in Thailand's 

agricultural sector, which could be a point of interest for the future research such as 

Rubberwood Parts and Furniture Flooring Kitchenware Manufacturer, Laminated 

Board MDF Board Plywood Manufacturer, Wooden Toys Manufacturer and other 

Supporting Business in rubber wood industrial. Although, China is the biggest market 

for Thai rubber wood industrial, other countries such as India also imports  more 

rubber wood from Thailand every year.   
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Appendix 

Items Number 
of 

items 

Cronbach 
alpha 

Factor 
loading 

Item to total 
correlation 

Mean 

Demand side risks 4 .814   2.611 
Fluctuations in customer demand   .841 .671  
Distorted customer order information or 
demand quantities 

  .800 .625  

Reliability of information from customers   .823 .683  
Price changes   .866 .753  

Supply side risks 3 .893   3.000 
Quality of suppliers   .974 .963  
Breach of contract / appointment of supplier   .984 .976  
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Items Number 
of  

items 

Cronbach 
alpha 

Factor 
loading 

Item to total 
correlation 

Mean 

Fluctuations in capacity or shortages in the 
supply market (lack of rubber wood) 

  .937 .865  

Regulatory, legal and bureaucratic risks 3 .782   3.333 
Political changes due to the new legislation or 
other requirements 

  .974 .919  

Rules, regulations and government policies 
regarding to trading 

  .816 .584  

Organizational barriers or operations within the 
supply chain 

  .753 .471  

Infrastructural risks 4 .731   4.111 
Interruption or loss of capacity due to the 
problems of labor protests, fire, explosions, 
industrial accidents 

  
.843 .680 

 

Fluctuations or failures of IT infrastructure 
internal the organization (viruses, computer 
software) 

  
.844 .672 

 

Losing of capacity due to technical reasons 
(deterioration of machinery) 

  .761 .556  

Fluctuations or defects of IT infrastructure 
external the organization 

  .630 .418  

Catastrophic risks 4 .787   3.069 
Natural Disaster   .508 .357  
Political instability, political crises and 
International terrorism 

  .941 .789  

Logistics issues such as transportation, ports   .936 .702  

Market and economic conditions.   .913 .782  
Organizational performances 3 .786   3.000 

Revenue   .920 .850  
Average profits   .969 .884  
Increase in sales   .765 .594  
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พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 
Automobile Buying Behavior of Consumers in Nakorn Pathom 

 

ธีรพัฒน์   บุญญอารักษ์1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัด
นครปฐม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม จ านวน 400 คน  โดยใช้กระบวนการ
ส ารวจ เก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโดยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 27-35 ปี ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท สถานภาพโสด 
ผู้ให้ข้อมูลและค าแนะน าประกอบการเลือกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นตัวเอง ประเภทรถยนต์ที่เลือกซื้อ
ส่วนมากเป็นรถเก๋ง เหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์ก็เ พ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง 
วัตถุประสงค์การใช้รถยนต์ใช้เพ่ือไปท างาน สิ่งส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อรถยนต์คือราคา ส่วนมาก
ผู้ใช้รถยนต์วางแผนที่จะซื้อรถยนต์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป โดยใช้ การค้นหาข้อมูลตามสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์เป็นส่วนสนับสนุนในการเลือกซื้อรถยนต์ด้วยตัวเอง  

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคมีค่าความส าคัญ
ทางสถิติสูงที่สุด ในด้านการใช้สอยสินค้าให้คุ้มค่าที่สุด เช่นการประหยัดน้ ามัน สมรรถนะท่ียอดเยี่ยม 
เป็นต้น รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญ กับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการซื้อ การส่งเสริมทางตลาด บริการหลังการขาย ราคา และ การเข้าถึงสินค้า ตามล าดับซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ว่าผลการทดสอบส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด,พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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Abstract 

his study aimed to examine the Automobile Buying Behavior of Consumers in 
Nakorn Pathom. The samples are consumers in Nakorn Pathom at 400 people. This 
survey using a questionnaire tools to collect data evaluated by descriptive statistics 
and analysis of the average standard deviation to multiple regression analysis. 

The study indicated that most consumers are male. Between the ages of 27 - 
35 years old. Most of them are  Employee. Revenue in the range 20,001-30,000 Baht. 
The singer Most informants and guides are self-selected. Most cars are saloon. The 
reason for buying a car is for the convenience of traveling. The purpose of using a car 
is to go to work. The most important thing in buying a car is the price. Most car users 
plan to buy cars over 2 years. The use of television advertising is aided by the 
purchase of cars.  

In addition, the results of statistical analysis. Buying behavior of consumers is 
the most important harbors higher in the field of functional products for the best 
value, such as fuel excellent performance. The second is the marketing mix with a 
focus on the consumer. Namely product quality, buying process, boosting the market, 
the after-sales service and access to the product. Which is based on the assumption 
that the test marketing mix to influence buying behavior in the level of statistical 
significance at 0.05. 

 
Keywords: Marketing mix, Buying Behavior         

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

รถยนต์คือยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่ง ขนาดย่อม เพราะ

สะดวกและรวดเร็ว อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยจึงขยายตัวจากการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ประกอบการรถยนต์เหล่านี้จึงจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาในด้านกลยุทธ์การขาย การบริการลูกค้า 

และการตลาดที่ใช้ในการแข่งขันกันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถยนต์ ราคา เงื่อนไขการให้

สินเชื่อ ท าเลที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาด หรือ การให้บริการหลังการขาย ที่จะบ่งบอกถึงความเป็น

ตัวตนของผู้ใช้ ทั้งรูปทรง เทคโนโลยีที่น ามาใช้ จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต
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รถยนต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชีย ท าให้ภาพรวมของอุตสาหกรรม

รถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก าลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนถ่ายครั้งส าคัญ โดยได้รับปัจจัยบวกจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้น จึงมีการน ากลยุทธ์ด้านการแข่งขันเพ่ือพัฒนายอดขาย 

การบริหารต้นทุนในการท าธุรกิจที่ต่ าลงโอกาสในการท าก าไรก็มากขึ้น (นิวรรณ เตือนใจยา, 2556)  

 สิ่งเหล่านี้เน้นเรื่องการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เพ่ือสร้างยอดขาย ท าให้ 

ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม ใน

ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะแก่ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ อีกท้ัง

เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 
2.เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ของ

ผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม    

ประโยชน์ของการวิจัย 
1.ท าให้เข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 

ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถน าไปวางแผน
ทางการตลาด และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ 

2.ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับยานยนต์ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน 

3.ท าให้ได้ข้อเสนอแนะทางการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ในอนาคต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 

2.ท าให้ทราบถึง ส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ของ

ผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.อาชีพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.สถานะภาพการสมรส 

6.รายได้ 

7.ยี่ห้อรถยนต์ที่เลือกซ้ือ 
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5.รายได้ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

1.ผลิตภัณฑ์ 

2.ราคา 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4.รายการส่งเสริมการตลาด 

การเลือกซ้ือ 

1.การรับรู้ถึงปัญหา 

2.การค้นหาข้อมูล 

3.การประเมินทางเลือก 

4.การเลือกทางเลือก 

5.การประเมินภายหลังการซื้อ 
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พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้
ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจและบริการที่สามารถสร้างความพอใจ
ในการซื้อให้กับผู้ซื้อมากท่ีสุด ซึ่งสาเหตุที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการอาจเป็นเพราะสินค้าหรือ
บริการนั้นมีสิ่งจูงใจบางประการที่สอดคล้องทัศนคติของผู้บริโภค ดังนั้น ส่วนที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ แรงจูงใจ พบว่าการเรียนรู้และประสบการณ์จะมีผลต่อแบบอย่างพฤติกรรมทั้งในแง่ดีและไม่ดี 
และในขณะเดียวกันก็จะส่งผลถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซึ่งหน้าที่ของแรงจูงใจคือ การกระตุ้น
พฤติกรรมและมีผลโดยตรงต่อความต้องการ ดังนั้น นักการตลาดจะต้องตระหนักเสมอว่า ถ้าต้องการ
ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าก็ต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคก็สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคและน าไปสู่การซื้อสินค้าในที่สุด (ปัญญิศา มีชัยมั่น
จิต, 2558) 
ผกามาศ มณีรัตน์ (2556) ได้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หมาย
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ปุญญิสา สมฟองทอง (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีกิจกรรมการผสมผสานเครื่องมือให้สามารถตอบสนองความต้องการ และยัง
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบเป็น 4กลุ่ม 
หรือ 4Ps คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ้าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
ผลิตภัณฑ์ (Product : P1) 
ชูชัย สมิทธิไกร (2557 : 143) ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ (Product) ว่า ผลิตภัณฑ์ในที่นี้จะมีความหมาย
รวมถึงสินค้าและหรือการบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล องค์กร และอ่ืนๆ โดยนักการตลาดจะ
มุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ราคา (Price : P2) 
ชูชัย สมิทธิไกร (2557 : 148) ได้กล่าวถึง ราคา (Price) ว่าผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดหา เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่

ผู้บริโภคจะเกิดความพ่ึงพอใจและยินดีจะจับจ่าย เพ่ือซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้การก าหนด

ราคาให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึงควรค านึงถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภค

ต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ และต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย 
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place : P3) 
ยพุาวรรณ วรรณวาณิช (2556 : 95) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การเคลื่อนย้าย
บริการจากธุรกิจไปสู่ผู้บริโภค วิธีที่เหมาะสมและใช้กันทั่วไป คือ วิธีการขายตรง เพราะเป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายทีส่ั้น และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดส าหรับบริการบางประเภท เช่น การบริการที่ใช้
ความรู้ความเชี่ยวชาญสูง แต่ส าหรับบริการอีกหลายประเภทยังต้องผ่านคนกลาง โดยอาจเป็น
ช่องทางหนึ่งระดับ สองระดับ หรือ สามระดับก็ได้ ดังนั้นช่องทางการจัดจ าหน่ายในตลาดบริการจะมี 
2 ทางเลือก เช่นเดียวกับตลาดสินค้า องค์กรจะเลือกใช้วิธีการขายตรงเพียงช่องทางเดียว หรือใช้การ
ขายตรงร่วมกับการขายผ่านคนกลางก็ได้ 
การส่งเสริมการตลาด (promotion : P4) 
ฤดี หลิมไพโรจน์ (2557 : 87 : 127) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการขายสิ่งส าคัญคือการโฆษณาเพราะ
การโฆษณาในธุรกิจบริการ ในชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้ต้องพบเห็นการโฆษณาอยู่ทุกวัน 
นับตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนถึงเวลาเข้านอน การโฆษณาจะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและนับวันก็จะยิ่ง
ทวีความส าคัญมากข้ึนทุกขณะ การโฆษณาเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงคนหมู่มาก
ได้ดีที่สุด และการโฆษณามักเป็นจุดติดต่อจุดแรกระหว่างนักการตลาดบริการกับลูกค้า โดยท าหน้าที่
ในการสร้างการรับรู้ แจ้งข่าวสาร ชักชวน และเตือนความทรงจ า การส่งเสริมการขายในธุรกิจบริการ 
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ถือเป็นการสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์ในการจูงใจเป็นหลัก 
ทั้งนี้ค าว่า “Promotion”ตามความหมายในภาษาลาตินจะแปลว่า“การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า” และ
แน่นอนว่าการ “Promotion” ถูกออกแบบให้ท าหน้าที่ เพ่ิมยอดขายเร่งให้บริการใหม่ท่ีแนะน าออก
สู่ตลาดติดต่อตลาดเร็วขึ้น และเร่งการตัดสินใจซื้อบริการของผู้บริโภคให้เร็ว อนึ่ง การส่งเสริมการ
ขายไม่ได้จ ากัดอยู่แค่การส่งเสริมการขายไปยังลูกค้าเท่านั้นธุรกิจบริการยังสามารถส่งเสริมการขาย
หรือจูงใจพนักงานภายในบริษัท รวมทั้งจูงใจหรือกระตุ้นสมาชิกในช่องทางการตลาดได้อีกด้วย 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2559 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคโดยการประสมประสานศาสตร์
ต่างๆ เช่นศาสตร์ด้านจิตวิทยา (Psychology) เป็นการศึกษาเก่ียวกับบุคคล ศาสตร์ด้านสังคม 
(Sociology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่ม ศาสตร์ด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)เป็น
การศึกษาเก่ียวกับบุคคลมีส่วนร่วมกับกลุ่มอย่างไร ศาสตร์ด้านมานุษยวิทยา (Anthropology)เป็น
การศึกษาผลกระทบของสังคมที่มีต่อบุคคล และศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ ท าให้เข้าใจพฤติกรรม
ผู้บริโภคได้ดีขึ้นและจัดเป็นองค์ความรู้ใหม่ส าหรับนักการตลาดในยุคนั้น ซึ่งในอดีตการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคมักจะอ้างอิงทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชื่อว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการด้วยตนเอง โดยการพิจารณาจากผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมีเหตุผล และจะต้องได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดจึงจะท าการตัดสินใจ แต่ในภายหลังพบว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไม่ได้
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ตัดสินใจซื้อด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากครอบครัว เพ่ือน สื่อ และบุคคลต้นแบบ 
รวมทั้งการตัดสินใจซื้อเกิดจากอารมณ์ และสถานการณ์ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเกิด
จากปัจจัยหลายๆ ด้านที่ท าให้เกิดโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีกระทบต่อกระบวนการคิดและอารมณ์
ของผู้บริโภคขณะท าการตัดสินใจซื้อชูชัย สมิทธิไกร (2557: 6) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
(consumer behavior)หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก (select) 
การซื้อ (purchase) การใช้(use) และการก าจัดส่วนที่เหลือ (dispose) ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน จิรนุช ต้อยปาน (2556 : 154) กล่าวว่า 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย 6ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรับรู้ความต้องการและ
ค้นหาของมูลข้อที่ต้องการเพ่ือเปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคา สุดท้ายจะประเมินทางเลือกว่าจะ
เลือกสินค้าไหนที่ได้ตรงความต้องการจึงตัดสินใจซื้อ และเมื่อซื้อสินค้านั้นแล้วก็จะมีประสบการณ์กับ
สินค้านั้น แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจจะไม่ได้เป็นตามขั้นตอนนี้ทั้งหมด เช่น เมื่อจะซื้อสินค้าท่ี
ใช้ประจ าทุกวัน เช่น ยาสีฟัน เรามักมียี่ห้อ ขนาด อยู่แล้วในใจ จะข้ามขั้นตอนที่สองและสามไปซื้อ
เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าด้วย แต่ถ้ามีประสบการณ์ที่ไม่พอใจกับสินค้าเดิมก็จะมาเข้าข้ันตอน
ทั้งสี่ใหม่ เป็นต้น ณัฐฐา ฉางชูโต (2556 : 86) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง
ผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาด
ว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระท า
ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์26
การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ (2) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาดที่ว่าจะ
ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาด
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2556 : 9) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมที่เกิดข้ึนในกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการบริโภคใดๆ เชิงเศรษฐศาสตร์ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์ 
(ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558, หน้า 39-40) ก าหนดโดยนักจิตวิทยา ชื่อ มาสโลว์(Abraham Maslow) 
เป็นทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย มาสโลว์ มองว่า ความต้องการของมนุษย์มี
ลักษณะเป็นล าดับขั้น จากระดับต่ าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการ
ตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอ่ืนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งล าดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์มีดังนี้  
 1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือ
ความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ยา รักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น 
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 2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น 
ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การ
งาน 
3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม)  (Affiliation or 
Acceptance Needs) เป็นความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของ
มนุษย์เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความ
ต้องการได้รับการยอมรับ ความต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น 
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการ
การได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความ
ต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 
 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการท าทุกอย่างเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เป็นต้น 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณัฏฐ์ โตรุ่งเลิศ 2558 ได้ศึกษาการวิจัยถึงส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่จะท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 1. ผู้ซื้อรถยนต์Toyota Camry Hybrid 2. ผู้ซื้อรถยนต์Toyota Camry รุ่น
ปกติกลุ่มละ 3 ตัวอย่าง และงานวิจัยนี้จะใช้หลักการถามย้อนกลับเพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพและ
ความถูกต้องของข้อมูล จากการศึกษาพบว่าการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ Toyota Camry Hybrid นั้น
จะตัดสินซื้อรถยนต์ด้วยปัจจัย 1. ตราสินค้า 2. สมรรถนะและสิ่งอ านวยความสะดวก 3. ภาพลักษณ์
ทางสังคมและการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ Toyota Camry รุ่นปกตินั้นจะตัดสินใจซื้อจากปัจจัย 1. ตรา
สินค้า 2.ราคารถยนต์ที่คุ้มค่า 3. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 4. ราคาขายต่อที่ดี 5. สมรรถนะและสิ่ง
อ านวยความสะดวก และ 6. ภาพลักษณ์ทางสังคมงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช่ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกค้าต่อไปได้และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่สามารถเรียนรู้ถึงปัจจัย
ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลได้ 
กิตติยา หนูมี 2557 ได้ศึกษาการวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทัศนคติทาง
การตลาดของการซื้อ และความพึงพอใจหลังการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อรถยนต์อีโคคาร์ตั้งแต่ปี 2556 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 



 

111 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Least 
Significant Difference 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26  – 33 ปี สถานภาพโสด 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้น
ไป การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์อีโคคาร์ยี่ห้อนิสสัน รุ่น อัลเมร่า ราคา 450,001 – 
500,000 บาท ซื้อรถยนต์อีโคคาร์เพราะประหยัดน้ ามัน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์อีโคคาร์เป็นสมาชิกในครอบครัว ทัศนคติทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
มากทีสุ่ด คือ ด้านกระบวนการ 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลลักษณะทั่วไป ได้แก่ อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัวระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการให้ความส าคัญกับทัศนคติทางการตลาดแตกต่างกัน และข้อมูลลักษณะ
ทั่วไป ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจหลังการซื้อรถยนต์อีโคคาร์
แตกต่างกัน 
ธนชัย เฉลิมชัย 2557 ได้ศึกษาการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์
นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์
นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) 3) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งประเภทหรูหรา
(Luxury Car) ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย Multiple Regression ซึ่งจาก
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมีอายุ 35-40 ปีสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 
50,001-80,000 บาท เคยใช้รถยนต์นั่งประเภทหรูหราส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อ Mercedes – Benz 
และมีรถยนต์ในครอบครอง 2 คัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยภายในส่งผลต่อการเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 ได้แก่ด้านรูปแบบการด ารงชีวิต และ ด้านบุคลิกภาพ และด้านปัจจัยทางสังคม
ส่งผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งด้านกลุ่มอ้างอิง และกลุ่มครอบครัว แต่ในส่วนของ ปัจจัย
ภายในด้านการรับรู้ไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) ของประชากร
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ธีรพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2558 ได้ศึกษาการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภท
อีโคคาร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อ
รถยนต์ประเภทอีโคคาร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครกับปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษา



 

112 
 

ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ประเภท
อีโคคาร์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2557 โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการศึกษาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21  – 30 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้น
ไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท สถานภาพโสด ลักษณะการใช้งานรถยนต์ คือ ใช้
งานในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่และใช้เดินทางต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้ง เลือกซื้อรถยนต์อีโค
คาร์ภายในปี พ.ศ.2557 ราคารถยนต์อยู่ระหว่าง 500,000 – 750,000 บาท และเลือกตัดสินใจด้วย
ตนเอง โดยยี่ห้อรถที่เลือกซื้อ คือโตโยต้า สถานที่ๆเลือกซื้อ คือ โชว์รูมรถยนต์ ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
รถยนต์เป็นครั้งแรก แต่หากมีการซื้อรถยนต์อีกครั้งในอนาคตก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ประเภท
อีโคคาร์ เลือกวิธีการช าระเงินแบบผ่อนช าระกับสถาบันการเงิน กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญกับปัจจัย
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากเป็นล าดับแรก รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 
ดังนั้นข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ในด้านบุคลากรผู้ให้บริการควรมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้
มีความรู้ในรายละเอียดของสินค้าเพ่ือให้สามารถอธิบายให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ด้านผลิตภัณฑ์
ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุระหว่าง 21  – 30 ปี โดย
พัฒนารูปแบบการใช้งานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้านราคาควรจัดการส่งเสริม
การตลาดส าหรับผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ในช่วงเทศกาลประจ าปี เช่น วันปีใหม่ เนื่องจากในช่วง
ดังกล่าวผู้มีรายได้ประจ าส่วนใหญ่จะได้รับเงินปันผลประจ าปี (โบนัส) ผู้บริโภคจะนิยมเลือกซื้อสินค้า
ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นหลัก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โชว์รูมรถยนต์ควรตั้งอยู่ในท าเลที่ผู้บริโภค
สามารถเดินทางไปซื้อสะดวก เช่น แหล่งชุมชน หรือมีที่จอดรถสะดวกและปลอดภัย ด้านการส่งเสริม
การตลาด เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาสูง ดังนั้นผู้ประกอบการควรเน้นเรื่องบริการหลังการ
ขาย เช่นการให้บริการซ่อมบ ารุง หรือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจ าปี เป็นต้น 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ธุรกิจทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
อย่างไรก็ตามปัจจัยส่วนบุคคลก็มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อรถยนต์เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
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ท าการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อรถยนต์อย่างครอบคลุม
ทุกด้าน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้
ก าหนดวิธีการ ด าเนินการวิจัย จากรูปแบบการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสร้างเครื่องมือ
ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แล้วน ามาเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ในประเภทการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว 
(One-Shot Case Study) เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาสู่ผลการสรุปปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐมต่อไป 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรในจังหวัดนครปฐม อายุระหว่าง 18 – 60 ปีทั้งเพศชาย

และเพศหญิง โดยจะท าการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรในจังหวัดนครปฐมทั้งหมด 900,808 

คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน , 2560) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยผู้ศึกษา

ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนได้ 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05 ดังนี้ 

สูตรการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 

𝑛 = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

เมื่อ  𝑛 = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  𝑁 = จ านวนประชากรในที่นี้คือประชากรในจังหวัดนครปฐม 

  𝑒 = ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยของประชากร 
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การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ต้องการศึกษามีจ านวน 900,808 คนโดยผู้ศึกษาก าหนดระดับความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 95% ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนได้ 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนี้ 

 

  𝑛 =       900,808   

        1+900,808 (0.05)2  

       =  400 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 400 ท าให้การท าวิจัยในครั้งนี้จึงเก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 

ตัวอย่าง โดยจะใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) 

ซ่ึงผู้ศึกษาสุ่มประชากรจากกลุ่มลูกค้า ที่ซื้อรถยนต์จากตัวแทนจ าหน่าย และ ศูนย์บริการรถยนต์ใน

จังหวัดนครปฐม 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค

จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครปฐม 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ

รถยนต์ ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม  โดยลักษณะของค าถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)ของลิเคอร์ท (Likert, 1970, p. 76) ซึ่งก าหนด

มาตรฐานส่วนไว้ 5 ระดับดังนี้    

1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด    

2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย   

  3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง   

 4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก    

5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 

โดยคะแนนที่ได้รับจะน ามาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามระดับ 

ความส าคัญโดยยึดตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981, pp. 179-187) 

  Maximum – Minimum =     คะแนนสูงสุด – ต่ าสุด 

             Interval   จ านวนช่วง 

     =    5-1 =0.8  

      5 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความ   

การพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจะพิจารณาค่าเฉลี่ยของแนวโน้ม 

การตัดสินใจ โดยแบ่งช่วงระดับแนวโน้มการตัดสินใจในแต่ละระดับด้วยวิธีก าหนดความกว้างของ 

อันตรภาคชั้นเท่ากันและใช้สูตรการหาความต้องการของอันตรภาคชั้นซึ่งจะได้ระดับแนวโน้มการ 

ตัดสินใจ ดังนี้ (Best, 1977, p. 14)  

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด    

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก    
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ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง    

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย    

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วท าการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ในการบรรยายข้อมูลร่วมกับแสดงผลจ านวนผู้ให้ข้อมูลและร้อยละ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) โดยแสดงค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) เพ่ือวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และวัดการกระจายของลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

3. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัด
นครปฐม ใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 

   นิยามค าศัพท์ 
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  หมายถึง  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  อาชีพ  ระยะเวลาในการท างาน  
ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด  หมายถึง  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมทางการตลาด  คือสิ่งที่ผู้บริโภคน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ในการเลือกซ้ือรถยนต์   

ศูนย์บริการรถยนต์  หมายถึง  สถานที่ให้บริการของผู้จ าหน่ายรถยนต์ โดยศึกษาด้านท าเล
ที่ตั้ง  ความเพียงพอของศูนย์บริการ  พนักงานต้อนรับ  ความช านาญของช่างเทคนิค  ราคาค่าบริการ  
การรับประกันอะไหล่  ความน่าเชื่อถือของศูนย์บริการ  ความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริ การ  
การบริการรวดเร็ว  และความเป็นมาตรฐานของศูนย์บริการ 

ผู้บริโภค  หมายถึง  ประชาชนหรือบุคคลที่มีอ านาจในการเลือกซื้อและมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใช้รถยนต์และเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ในเขตจังหวัดนครปฐม 

พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติหรือกิจกรรมต่างๆของ
ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเลือกซ้ือ 
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การเลือกซื้อ  หมายถึง  การเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่มีอยู่หรือก าหนดขึ้น 

ความพึงพอใจโดยรวม  หมายถึง  ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือ การท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของ
ลูกค้า 
วิเคราะห์ผล 

จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ซื้อรถยนต์ในจังหวัดนครปฐมในปี 2560 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
400 ราย สามารถ อภิปรายผลโดยแยกตามข้อมูลในแบบสอบถามได้ 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้รถยนต์ ในจังหวัดนครปฐม 
ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 27-35 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด  
ส่วนที่ 2 ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ของท่าน 
ผู้ให้ข้อมูลและค าแนะน าประกอบการเลือกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นตัวเอง ประเภทรถยนต์ที่

เลือกซื้อส่วนมากเป็นรถเก๋ง เหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์ก็เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง 
วัตถุประสงค์การใช้รถยนต์ใช้เพ่ือไปท างาน สิ่งส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อรถยนต์คือราคา ส่วนมาก
ผู้ใช้รถยนต์วางแผนทีจ่ะซื้อรถยนต์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยโดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ 
ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .439 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ 
จากมาไปหาน้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน .411 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รูปแบบการออกแบบตัวรถยนต์ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .600   

2. ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.821 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคารถยนต์ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .825 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.22 ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .614 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การกระจายของศูนย์บริการมีความ 
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .677 โชว์รูม ศูนย์บริการมีท าเลที่ตั้ง
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เดินทางสะดวก และสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน .658 และ .723 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.27 ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .619 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีส่วนลดราคารถยนต์ และข้อเสนอพิเศษ 
อัตราการช าระเงินดาวน์ การผ่อนช าระรายเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.660 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( multiple 

regression) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดับ .05  

 การอภิปรายผล  
ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 27-35 ปี ส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด ผู้ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าประกอบการเลือกซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นตัวเอง ประเภทรถยนต์ที่เลือกซื้อส่วนมากเป็นรถเก๋ง 
เหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์ก็เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง วัตถุประสงค์การใช้รถยนต์ใช้
เพ่ือไปท างาน สิ่งส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อรถยนต์คือราคา ส่วนมากผู้ใช้รถยนต์วางแผนที่จะซื้อ
รถยนต์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป  

ส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อส่วน 
ประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า รูปลักษณ์ภายนอกมีความสวยงาม รูปแบบการออกแบบตัวรถยนต์
ที่ทันสมัยเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่ก าลังจะซื้อ รองลงมาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในครบครัน 
สมรรถนะเครื่องยนต์ดีและทนทาน มีสีภายนอกให้เลือกตามต้องการ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
ตามล าดับ 
 ด้านผลิตภัณฑ์เป็น สิ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะ ได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสิ่งซึ่งจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง
ไม่ได้ ในด้านการบริการด้านสินเชื่อนั้น ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ในรูปของบริการ การที่จะสร้างความ มั่นใจและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการนั้น
ธุรกิจจะต้องสร้างและน าเสนอสิ่งที่เป็น รูปธรรมเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนการบริการที่ไม่สามารถจับ
ต้องได ้
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 ด้านราคา พบว่า ราคารถยนต์มีความเหมาะสม รองลงมาคืออัตราดอกเบี้ยมีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการ และราคาค่าช าระเงินดาวน์มีความหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการ ว่าราคาและคุณค่า ผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงินเป็นต้นทุนของลูกค้า ลูกค้าจะได้เปรียบ
เทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาจึง
ตัดสินใจซื้อ 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ศูนย์บริการมีจ านวนมากเพียงพอ มีความสะดวกใน

การติดต่อตัวแทนจ าหน่าย และ สามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นหาตัวแทนจ าหน่ายใกล้

บ้าน ได้สรุปเกี่ยวกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ด้านสถานที่ให้บริการในส่วนแรก คือการ

เลือกท าเลที่ตั้งของธุรกิจบริการมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการ

จากผู้ให้บริการ  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ให้ส่วนลดเงินสดในการซื้อในระดับที่พึงพอใจ และ

ข้อเสนอพิเศษอัตราการช าระ เงินดาวน์ การผ่อนช าระรายเดือนเป็นข้อพิจารณาส าคัญในการเลือก

ซื้อตามอ านาจทางการเงินของ ลูกค้า รองลงมาการโฆษณาจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หรืองานแสดง

รถยนต์ มีของแถม เช่น ประกันภัยรถยนต์ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ได้

สรุปเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมทางการตลาด เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร

เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ให้บริการ โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิด

ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า โดย

เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดบริการในการ ส่งเสริมการตลาดอาจท าได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ง

เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Promotion Mix)  

สรุปผล 

จากวัตถุประสงค์ ที่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด   และ พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของ

ผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม  พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่  พิจารณาจากการประหยัดน้ ามัน รองลงมาพิจารณาจากราคารถ  พิจารณาจาก การใช้งาน 

สมรรถนะการใช้งาน พิจารณาจากขนาดของเครื่องยนต์ รวมถึงในด้านการบริการ พิจารณาจาก

จ านวนศูนย์การให้บริการดูแล ซ่อมรถยนต์ พิจารณาจากรุ่นรถยนต์ที่เป็นที่นิยมในตลาดขณะนั้น 
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พิจารณาจากการให้บริการหลังการขาย และพิจารณาจากการสนับสนุนของเพ่ือน และคนใน

ครอบครัว ตามล าดับ ทั้งนี้พฤติกรรมของการเลือกซื้อเหล่านี้  เป็นส่วนหนึ่งของการ เงื่อนไขทาง

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ที่สอดคล้องกับอ านาจทางการเงินของผู้ซื้อที่มีผลต่ออุป สงค์การซื้อ 

ซึ่งเน้นในในราคาสินค้าที่ถูก แต่ต้องได้คุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนการจ าหน่ายและ การ

รับประกัน ดูแลสินค้าและบริการแก่ลูกค้าหลังจ าหน่ายอีกด้วย ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เป็นผลจากการเชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยหลักการเชื่อมโยงเกิดจากการ

เชื่อมโยงด้านการใช้งานและได้สัมผัสกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  การเชื่อมโยงสามารถบ่งบอกถึง

ความเป็นตัวตนของตนเอง รวมถึงการยอมรับทางสังคม และการเชื่อมโยงด้านประสบการณ์ที่เป็น 

ความรู้สึกต่างๆ ภายหลังการใช้และทดลองสินค้าและบริการ  การสร้างความเชื่อมโยง สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือการสร้างความเชื่อมโยงตามคุณลักษณะเด่นของสินค้า การสร้างความ

เชื่อมโยงตามคุณประโยชน์ของสินค้า และการสร้างความเชื่อมโยงตามทัศนคติต่อตราสินค้า ซึ่ง 

น าไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงตามคุณลักษณะเด่นของสินค้าและบริการที่สามารถสื่อสารการตลาด

ที่ น าคุณสมบัติพิเศษของสินค้านั้นๆ มาเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด  

เอกสารอ้างอิง 
ณัฏฐ์ โตรุ่งเลิศ 2558 ส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคใน    
            กรุงเทพและปริมณฑล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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           ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
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สุกัญญา ทองสุข (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถกระบะของผู้บริโภคในเขต  
          จังหวัดสุพรรณบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559). แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 
          ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
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การพัฒนานวัตกรรมบรกิารของธุรกิจในยุคดิจติลั 
The development of business service innovation in the digital age 

 

พฤทธ์ิ  เทศจบี1 
บทคัดย่อ 

การบริการเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเน่ือง หลายธุรกิจพยายามสร้างความ

แตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล การสร้างนวัตกรรมการบริการอาจ

ทําได้โดย การบริการแนวคิดใหม่ (New Service Concept) การพัฒนากระบวนการให้บริการใหม ่

(New service process) และ การสร้างโมเดลธุรกิจบริการใหม่ (New service business model) 

ธุรกิจควรปรับตัวตามภูมิทัศน์ใหม่ของการบริการ ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น 

การเพ่ิมขึ้นของอินเทอร์เน็ตบนมือถือ และ การใช้ข้อมลูขนาดใหญแ่ละการวิเคราะห์ขั้นสูง โดยให้

ความสําคัญกับ การปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรมบริการ การปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้า 

และ การลดความซับซ้อนในการส่งมอบการบริการ 

คําสําคัญ: การพัฒนานวัตกรรมการบริการ , นวัตกรรมการบริการ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract  

Service business is expanding and growing continuously.  Many businesses try to 

differentiate and gain competitive advantage by using digital technology. Service 

innovation can be achieved by new service concept, new service process and new 

service business model. Businesses should adapt to the new landscape of service 

(Higher customer expectations, the rise of the mobile Internet, and big data and 

advanced analytics) and focus on Institutionalize service innovation, Personalize the 

customer experience and Simplify service delivery. 

Keywords: The development of service innovation, Services Innovation 
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ความสาํคญัของนวัตกรรมการบริการ 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลท่ี

ส่งผลคุกคามต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และ ส่งผลให้รูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบด้ังเดิมต้อง

เปลี่ยนแปลง ธุรกิจจึงต้องมีการคิดค้น ปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้ไม่เป็นธุรกิจที่ล้าหลัง หรือ 

ต้องยุติการดําเนินงานในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจภาคการบริการเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองใน

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจการบริการจึงมีการพัฒนาความแตกต่างและความได้เปรียบ

ในการแข่งขันเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาแห่ง

การเปล่ียนแปลงทางด้านดิจิตอลท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังน้ันธุรกิจจึงต้องให้ความสําคัญกับการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า และ มีความพร้อมของข้อมูล

เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางเลือกสําหรับลูกค้าตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น  การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

บริการที่พักอย่าง Airbnb  หรือ ธุรกิจบริการด้านการขนส่งอย่าง  Uber เป็นต้น โดยธุรกิจที่ประสบ

ความสําเร็จเหล่าน้ีอาจเร่ิมต้นด้วยธุรกิจขนาดเล็ก  แต่ได้สร้างความท้าทายใหม่ที่แตกต่างจากการ

ดําเนินธุรกิจแบบด้ังเดิมโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบริการซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดใหญ่มักจะ

ไม่ได้ความสําคัญ และอาจจะขาดความคล่องตัวในการพัฒนาเน่ืองจากขนาดขององค์การ ดังน้ันการ

พัฒนาการบริการจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 นวัตกรรมการบริการและกรอบในการพัฒนา 

    นวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ หรือ การดําเนินการสร้างสิ่งใหม่ หรือ ผสมผสาน
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความคิด การดําเนินการผลิต กระบวนการ
ดําเนินงานที่เก่ียวข้อง โดยอาจเป็นการเปลี่ยนอย่างเฉียบพลัน  หรือ การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็น
ค่อยไป    เป็นการนําเอาความคิด หรือ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในทาง
เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรมจะต้องเพิ่มคุณค่า หรือ เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อลูกค้า หรือ ผลิตภัณฑ์  
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549)   ได้กําหนดความหมายของนวัตกรรมไว้ว่านวัตกรรม คือ “สิ่ง
ใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”  การ
จําแนกประเภทของนวัตกรรม แบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการ
นําไปใช้ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ คณะ, 2553)   โดยท่ัวไปเมื่อกล่าวถึงนวัตกรรมจะหมายถึง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างนวัตกรรมส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี แต่การบริการมี
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ การบริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและเป็นการส่งมอบโดยตรงไปยังลูกค้า 
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โดยมีหลายองค์ประกอบเข้ามาเก่ียวข้อง   นวัตกรรมการบริการจึงแตกต่างจากนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสําคัญต่อคุณค่า และ ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก   กล่าวได้ว่า นวัตกรรม
การบริการเป็นความพยายามในการพัฒนาวิธีการการดําเนินงานและแนวคิดใหม่ ที่เกิดจากการทํา
ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการที่ตอบสนองต่อความพึง
พอใจของลูกค้าได้เหนือความคาดหวังมากขึ้นกว่าเดิม  ทั้งน้ีอาจแบ่งลักษณะนวัตกรรมการบริการได้
ดังน้ี    

     1.นวัตกรรมในการบริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ เป็นการออกแบบปรับปรุงบริการเดิม

หรือสร้างรูปแบบการบริการใหม่ โดยอาจมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ป็นองค์ประกอบการสร้าง

นวัตกรรมการ  

     2. นวัตกรรมในกระบวนการให้บริการ เป็นการปรับปรุง หรือ  ออกแบบ กระบวนการ ในการ

สร้างการบริการใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงระบบการส่งมอบสินค้า แม้ว่ามักจะถูกมองว่าเป็นจะถือว่าเป็น

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการ นวัตกรรมประเภทน้ีอาจเป็นเทคโนโลยี เทคนิคหรือความชํานาญที่

เก่ียวข้องการการให้บริการลูกค้า เช่น การปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

     3. นวัตกรรมในธุรกิจบริการ และ อุตสาหกรรมการบริการ เป็นการสร้างนวัตกรรมขององค์การ 

รวมทั้งนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การบริการ และ กระบวนการให้บริการ การจัดการกระบวนการ

นวัตกรรม     

        นวัตกรรมการบริการเป็นการพัฒนาบริการการใหม่ หรือ ปรับปรุงกระบวนการในการ

ให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย  โดยนวัตกรรมการบริการมี

องค์ประกอบดังน้ี 
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 ภาพที่ 1 สามเหล่ียมนวัตกรรมการบริการ(Furseth and Cuthbertson, 2013) 

สามเหลี่ยมนวัตกรรมการบริการอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมและองค์ประกอบที่เก่ียวข้องของ

ธุรกิจการบริการ  ธุรกิจบริการมีการเช่ือมโยงทรัพยากรของธุรกิจ อาทิ ทรัพยากรทางการเงิน 

ทรัพยากรท่ีมีตัวตน และ ไม่มีตัวตน เข้ากับความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือส่งมอบคุณค่าของ

บริการให้กับลูกค้า จากภาพการสร้างนวัตกรรมการบริการจะต้องคํานึงถึงศักยภาพด้านนวัตกรรม 

ความสามารถในการคิดค้น และ ผลลัพธ์ของนวัตกรรม คุณค่าของการบริการท่ีสร้างขึ้นจะพิจารณา

จากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย 3 ด้านคือเจ้าของ ซัพพลายเออร์หรือผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต และ

ลูกค้า  โดยสามารถนํามาใช้ในการทําความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยผลักดันนวัตกรรมการบริการ ดังน้ี 

- ทรัพยากร (Resources) ทรัพย์สินทางการเงิน ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน และ ทรัพย์สินที่จับต้องได้ 

ถูกมองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการผลักดันนวัตกรรมด้านการบริการ ทรัพยากรเหล่าน้ีอาจมี

มากหรือน้อยในธุรกิจ แต่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไม่ได้ปัจจัยสําคัญที่เอ้ือต่อการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ (Furseth and Cuthbertson, 2013) แต่หากพิจารณาถึง

ทรัพยากรด้านบุคลากรและเทคโนโลยีแล้วจัดว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่โดดเด่นเน่ืองจากเป็นสิ่ง

สําคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างต่อนวัตกรรมของ

ธุรกิจ 



 

127 
 

- การบริหาร (Management) ความสามารถในการบริหารจัดการของธุรกิจมีความสําคัญต่อ

นวัตกรรมการบริการมากน้อยเพียงใดสามารถพิจารณาได้จากระบบการบริการซึ่งเป็นวิธีการท่ี

ธุรกิจกําหนดขึ้นเพ่ือที่จะให้บริการให้กับลูกค้า  โมเดลทางธุรกิจเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่

เบ้ืองหลังวิธีการท่ีธุรกิจนําเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าในการจ่ายเงินเพ่ือรับคุณค่าน้ัน และ 

ประสบการณ์ในการเข้ารับบริการของลูกค้าซึ่งเป็นผลรวมของปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้า

กับธุรกิจ  ทั้งสามองค์ประกอบดังกล่าวมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมการบริการของธุรกิจ

ตามทักษะทางการบริหารจัดการของผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีศักยภาพจะก่อให้เกิดความม่ันใจได้ว่า 

ธุรกิจจะสร้างนวัตกรรมบริการโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

- คุณค่า (Value) เป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดในสามเหลี่ยมนวัตกรรมการบริการเน่ืองจากเป้าหมายสูงสุดที่

ธุรกิจต้องการก็คือ การเข้าถึงและการบรรลุคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งความ

พยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะต้องประสบความสําเร็จในตลาดเพ่ือที่จะได้เกิดคุณค่า 

ดังน้ันกิจกรรมการบริการที่เป็นนวัตกรรมของธุรกิจจึงต้องมุ่งเน้นการให้บริการในเชิงพาณิชย์ 

เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของธุรกิจ  ซัพพลายเออร์ และ ลูกค้า  

กรอบของนวัตกรรมบริการ 

นอกจากสามเหล่ียมการสร้างนวัตกรรมการบริการข้างต้นแล้ว ยังมีกรอบนวัตกรรมบริการท่ี

สามารถนํามาใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการ(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556) 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็น วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคุณค่า (Value) ที่คาดหวัง

จากผลงานของนวัตกรรมบริการ รวมทั้งข้อจํากัด หรือ เง่ือนไขที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการบริการ  

- กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนการให้บริการของผู้ให้บริการ และกระบวนการที่เก่ียวข้องกับ

การเข้ารับบริการซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญของนวัตกรรมบริการ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก นวัตกรรมบริการมักจะต้องสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพา 
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-  เทคโนโลยี (Technologies) เป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการให้บริการและการสร้างคุณค่าให้กับ

การบริการ  รวมทั้งการเช่ือมโยงทรัพยากรท้ังจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือร่วมกันสร้าง

ข้อเสนอและสร้างคุณค่า 

-  สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นการพิจารณาองค์ประกอบและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ

ให้บริการและผู้รับบริการ เพ่ือที่จะช่วยให้การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่อการออกแบบข้อเสนอ 

และระบบบริการที่นําไปสู่การสนับสนุนให้ลกูค้าสร้างคุณคา่ได้เต็มที่ 

แนวทางการพฒันานวัตกรรมการบริการ                      

การพัฒนานวัตกรรมการบริการอาจเป็นการปรับการให้บริการ หรือ กระบวนการให้บริการ

ที่ขึ้นอยู่กับวิธีการอย่างเป็นระบบ หรือ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  โดยสามารถอธิบายถึงแนวทางการ

พัฒนานวัตกรรมการบริการ(Gremyr, Witell, Löfberg, Edvardsson, & Fundin, 2014.P.125)                

ได้ดังน้ี                                                                                                                                       

      1. การบริการแนวคิดใหม่ (New Service Concept) ธุรกิจอาจนําเสนอการให้บริการแนวคิด

ใหม่ในลักษณะดังน้ี                       .                       

1.1 การผสมผสานการให้บริการ (Integrated Solution) เป็นการรวมเอาการให้บริการ

รูปแบบต่าง ๆ มาเข้าไว้ด้วยกันทําให้เกิดการให้บริการใหม่ที่ครบถ้วนสําหรับผู้ใช้บริการ โดยทั้งน้ีอาจ

เป็นการนําเสนอการให้บริการควบคู่ไปกับสินค้า หรือ บริการหลักเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น หรือ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนที่อาจมีสาเหตุจากการ

ให้บริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ในการ

ให้บริการลูกค้า  และมีความโดดเด่นจากคู่แข่งขัน                   

1.2 การนําเสนอบริการรูปแบบใหม่ (Novel Offering)   เป็นการขยายขอบเขตในการ

ให้บริการ การบริการในรูปแบบที่หลากหลาย การเพ่ิมรูปแบบการให้บริการซึ่งธุรกิจไม่เคย

ดําเนินการมาก่อน ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างในการให้บริการและเป็นสิ่งใหม่ต่อตลาด 

นอกจากน้ีแล้วการนําเทคโนโลยีมาผสมผสานบริการใหม่ ธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
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สร้างแนวคิดบริการใหม่ หรือ การเสริมสร้างประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีให้กับลูกค้า ก็จัดเป็น

การนําเสนอสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรมการบริการได้อย่างชัดเจน เช่น การนําเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

(RFID : Radio frequency identification)  ในธุรกิจโรงแรมเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้า  เป็น

ต้น 

1.3 การปรับปรุงการบริการ (Service improvement)  เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือ

รูปแบบการให้บริการปัจจุบันที่นําเสนอต่อลูกค้า โดยการพยายามทําให้บริการมีความเหนือระดับ

มากขึ้น หรือ การทําให้บริการมีลักษณะเฉพาะตัวโดยการปรับแต่งบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าใน

ลักษณะเฉพาะบุคคลเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล โดยอาจเปลี่ยนแปลง

กระบวนการทํางานที่เก่ียวข้อง  การนําเทคโนโลยีมาเสริมการให้บริการทําให้การบริการมีคุณภาพที่

ดีมากขึ้นและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น                                           

1.4 การให้บริการท่ีเหนือความคาดหวัง  (Beyond expectation service)   การให้บริการ

ที่เหนือความคาดหวังอาจนําไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาบริการใหม่ ๆ ลดระยะเวลาในการให้บริ

การรวมท้ังมีการกําหนดสถานที่ในการให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยอาจเป็นการให้บริการที่

สร้างความประหลาดใจและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าซึ่งมากกว่าความต้องการที่คาดหวังของ

ลูกค้า                                       

2. กระบวนการให้บริการใหม่ (New service process) เป็นการดําเนินการปรับปรุงการให้บริการ

ด้วยการเพ่ิมการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนาระบบการส่งมอบการบริการ (service delivery 

system) (Nuutinen & Ojasalo, 2014. P.301) รวมทั้งการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวข้องกับ

การบริการ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

2.1 การเพ่ิมการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Extended client interface) เป็นการเพ่ิมช่องทาง

และแนวทางในการเช่ือมโยงระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าเพ่ือส่งมอบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ที่

เก่ียวข้องกับการให้บริการ ตลอดจนการป้อนกลับข้อมูลระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ   

2.2 การคิดค้นระบบการส่งมอบบริการ (Innovated Service Delivery System) ธุรกิจผู้

ให้บริการสามารถพัฒนาการส่งมอบการบริการได้หลายรูปแบบ อาทิ การส่งมอบการบริการที่ดี

กว่าเดิม การปรับปรุงบริการเพ่ือส่งมอบการบริการให้ลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น การนําเทคโนโลยีเข้า
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มาผสมผสานการให้บริการ เป็นต้น การพัฒนาระบบการส่งมอบบริการน้ันจะแสดงให้เห็นถึงระบบ

การดําเนินงานในการให้บริการ และ การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

2.3 การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (Improved Supply Chain) เป็นการปรับปรุงกิจกรรม

ด้านโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยง หรือ การส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์/บริการจากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้าผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองไม่ขาดตอน 

การปรับปรุงดังกล่าวอาจเก่ียวข้องกับ บุคคล เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร หรือ ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง

อ่ืน ๆ ระหว่างองค์การ ดังน้ันการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในการส่งมอบบริการจึงเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินกิจกรรมทั้งหมดที่มีส่วนเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ต้นทุนการให้บริการท่ีเก่ียวข้องทั้งใน

ทิศทางต้นนํ้า (Upstream) และ      ทิศทางปลายนํ้า(Downstream)เช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่า

กระบวนการให้บริการใหม่เป็นแนวความคิดที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการซึ่งเก่ียวข้อง

กับกระบวนการทั้งหมดในการส่งมอบบริการ ดังน้ันการดําเนินงานทั้งในส่วนงานเบ้ืองหลัง(Back 

Office)   และงานเบ้ืองหน้า (Front Office) ล้วนแล้วมีส่วนที่จะเสริมสร้างให้ผู้ให้บริการสามารถ

สร้างนวัตกรรมด้านการบริการได้                                    

3. โมเดลธุรกิจบริการใหม่ (New service business model) เป็นการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่

เพ่ือให้การบริการมีความแตกต่างจากเดิม รวมท้ังเป็นการพัฒนาคุณค่าในการให้บริการให้เพ่ิมมาก

ขึ้น(Wang, Voss, Zhao, & Wang, 2015.P.1360)ซึ่งมีแนวทางดังน้ี              

3.1 โมเดลการสร้างรายได้จากบริการใหม่ (New service revenue model) เป็นการ

พยายามสร้างกลไกที่จะสร้างรายได้ใหม่ในการให้บริการ โดยอาจเป็นการปรับปรุง หรือ สร้างโมเดล

ทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ขึ้นใหม่ โดยอาจเป็นการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องกับการ

บริการเพ่ือสร้างรายได้เน่ืองจากสามารถเพ่ิมความรวดเร็ว หรือ ให้บริการได้ตรงความต้องการของ

ลูกค้ามากขึ้น การปรับปรุง หรือ การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการจะต้องสามารถสร้างกําไร 

หรือ รายได้ อย่างย่ังยืน .    

3.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมคุณค่า (Value network cooperation) เป็น

การปรับปรุงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก เช่น พันธมิตรทางกลยุทธ์ ความ

ร่วมมือระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย  และ ความร่วมมือกับลูกค้า เป็นต้น โดยอาจจะเป็นความร่วมมือกับ
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พันธมิตรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือสร้างคุณค่าในการบริการทําให้เกิดนวัตกรรม

การบริการ โดยการเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นทางการระหว่างองค์

การ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการให้บริการ                                       

3.3 การแบ่งสว่นตลาดใหม่ (New market segment) เป็นการพัฒนาบริการเพ่ือตอบสนอง

กลุ่มลูกค้าเฉพาะ หรือ ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง/ระดับการให้บริการลูกค้าจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การ

วิเคราะห์ตลาดเพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ห้บริการออกตามความแตกต่างตามคุณลักษณะ ความต้องการ หรือ 

ภูมิศาสตร์ ใหส้ามารถกําหนดกลุ่มลูกค้าใหม่และปรับเปลีย่นรูปแบบการให้บริการ หรอื การนําเสนอ

การบริการที่ไม่เคยมีใครนําเสนอมาก่อน  จึงจัดเป็นนวัตกรรมการบริการรูปแบบหน่ึง  

ภูมิทัศน์ใหม่ของบริการ   

ลักษณะของบริการและการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการได้เปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงหลาย

ปีที่ผ่านมา การมุ่งเน้นการบริการแบบด้ังเดิมของธุรกิจอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปในการดําเนินธุรกิจ

ในปัจจุบัน ในการแสวงหาโอกาสธุรกิจจะต้องเรียนรู้ที่จะเจาะจงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ด้านบริการในด้านที่เป็นไปได้โดยพิจารณาแนวโน้มดังน้ี (Tony, David and Ewan,2015) 

- ความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น (Higher customer expectations) ผู้บริโภคมีความ

ต้องการท่ีมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรับเปล่ียนการบริการใน

รูปแบบที่ต้องการและยังต้องการความคล่องตัวในการได้รับบริการที่ได้ผลทันที เมื่อลูกค้าเห็น

นวัตกรรมการบริการที่ทันสมัยในธุรกิจหน่ึง ก็จะเกิดความคาดหวังว่าจะพบนวัตกรรมดังกล่าวใน

ธุรกิจอ่ืนเช่นกัน อาทิเช่น การแพร่กระจายของตู้บริการตนเอง (self-service kiosks)  จากที่เริ่มมี

การใช้ในธุรกิจสายการบิน ปัจจุบันได้นําไปใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการอ่ืน ๆ ดังน้ันหาก

ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ธุรกิจดําเนินการอยู่ยังเกิดความไม่ชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรมการบริการ

เพ่ือตอบสนองลูกค้า  ธุรกิจจะต้องค้นหาแนวคิดใหม่ที่แตกต่างเหนือจากคู่แข่งในทันที 

- การเพ่ิมขึ้นของอินเทอร์เน็ตบนมือถือ (The rise of the mobile Internet) ขณะนี้มีการใช้

งานสมาร์ทโฟนทั่วโลกและดาวน์โหลดแอปอย่างแพร่หลาย ผลจากการการใช้โทรศัพท์มือถือที่

เพ่ิมขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงการนําเสนอการบริการให้เกิดขึ้นในลักษณะของการ

บริการที่ลูกค้าสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองมากขึ้น อาทิ  ผลกระทบของธุรกิจรถแท็กซี่ที่เกิดจาก
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การเข้ามาให้บริการของ Uber ก็เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นตัวอย่างหน่ึงที่ผู้โดยสารสามารเลือกใช้บริการ

พาหนะท่ีตรงกับความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งกําหนดเวลา และ สถานที่ได้ล่วงหน้าผ่าน

แอพพลิเคช่ัน  นอกจากน้ีความก้าวหน้าในการชําระเงินแบบดิจิตัลยังช่วยกระตุ้นการค้าบนมือถือได้

มากข้ึน โดยได้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางในด้านบริการทางการเงินและการค้าปลีก   รวมทั้งการ

เช่ือมต่อที่เพ่ิมขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือส่งผลให้การเข้าถึงระยะไกลและการเฝ้าติดตามการดูแลสุขภาพ

อาจเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ  ดังน้ันการ

ขยายตัวของอุปกรณ์อัจฉริยะช่วยเปิดโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ลดต้นทุนในการพัฒนาบริการ 

และ ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดได้อย่างมาก โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างหน่ึงก็คือ ในช่วง

เวลาหลายปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาแอพลิเคช่ันการทําธุรกรรมทาง

การเงินบนสมารท์โฟนอย่างต่อเน่ือง มีฟังก์ช่ันการใช้งานที่ครอบคลุมต้ังแต่การทําธุรกรรมพ้ืนฐานคือ 

การฝากเงิน การโอนเงิน การชําระค่าสินค้าหรือบริการ  ไปจนถึงธุรกรรมการลงทุนด้านการลงทุนใน

หลักทรัพย์และกองทุนต่าง ๆ อย่างครบวงจร  เป็นต้น 

- ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขั้นสูง (Big data and advanced analytics) บริษัท 

ต่างๆเช่น Amazon และ Harrah's เป็นที่รู้จักในการใช้ข้อมูลลูกค้าเพ่ือกําหนดและปรับแต่งบริการ

ของตน โดยเป็นธุรกิจที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดการเช่ือมโยงจนเกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ

สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ได้ใช้ก่อนหน้าน้ี

นําไปสู่ความเป็นไปได้ในการให้บริการใหม่ ๆ ตัวอย่างในประเทศไทยได้มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ใน

ธุรกิจค้าปลีกโดยบริษัทกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และกลุ่มเซ็นทรัล ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน

ข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เช่ือมโยงไปถึงการใช้จ่ายทั้ง

ออนไลน์และออฟไลน์  ทําให้สามารถนําข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่เคยเก็บ มาร่วมในการวิเคราะห์ได้ด้วย 

รวมถึงสามารถขยายข้อมูลตัวอย่างในการวิเคราะห์ได้กว้างมากข้ึน ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการ

วิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เช่นการใช้แพลตฟอร์มสําหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

ขนาดใหญ่   โดยเฉพาะข้อมูลจาก Call Center ที่จะเก็บข้อมูลการใช้บริการ Call Center รวมถึง

ข้อความที่พนักงาน Customer Service บันทึกในระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะห์และพัฒนาการบริการ 

เช่น ความสามารถในการคาดเดาเหตุผลในการติดต่อ Call Center ของลูกค้า และพนักงาน 
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Customer Service ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องน้ันๆ โดยตรง ทําให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก

และรวดเร็วย่ิงขึ้น  นอกจากน้ีกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กับกลุ่มเซ็นทรัล จํากัด ได้ร่วมกันออกผลิตภัณฑ์

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ โดยมีฐานผู้ใช้งานบัตรเดอะวัน

การ์ดมากกว่า 11.3 ล้านราย ทําให้ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ภายหลัง

ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ ดิจิตัล เซ็นทราลิต้ี (Digital Centrality) ที่นําเทคโนโลยีมาพัฒนาเช่ือมโยง

การดําเนินธุรกิจ  การสร้างระบบรอยัลต้ีโปรแกรมบัตรเดอะ วัน การ์ด เกิดขึ้นมากว่า 10 ปี ซึ่ง

เซ็นทรัลมีการเก็บข้อมูลลูกค้าว่า ซื้อสินค้าใดบ้าง สินค้าประเภทใดที่ลูกค้าซื้อบ่อยๆ โดยข้อมูล

ทั้งหมดจะพัฒนาสู่การเป็น Data Center ของกลุ่มเซ็นทรัล โดยเฉพาะในการทําการตลาดดิจิตัล ที่

จะพุ่งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่มน้ีโดยตรง เพ่ือให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้องค์กรสามารถ

เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น สามารถเสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการได้ตรงใจย่ิงขึ้น จน

นําไปสู่ความพึงพอใจและผูกพันกับแบรนด์มากย่ิงขึ้น (digitalagemagazine,2018)  

- อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (The Internet of Things) การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์หน่ึงกับอีก

อุปกรณ์หน่ึง (M2M) ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการ

ส่งมอบบริการแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้า อาทิ การเช่ือมโยงเทอร์โมสมาร์ทกับอุปกรณ์ภายในบ้านอ่ืน 

ๆ โดยมีธุรกิจเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อแบบดิจิตัล ในปัจจุบันการเพ่ิมขึ้นของอุปกรณ์สมารท์โฟนทําให้

เกิดการเช่ือมต่อที่เปิดโอกาสสําหรับการให้บริการเชิงรุกในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งแตกต่างจากบริการ

แบบเดิม 

ข้อควรพจิารณาในการพัฒนานวัตกรรมการบริการของธุรกิจในยุคดิจิตัล 

การบริการถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สําคัญที่มีการขยายตัวตลอดเวลา ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญหลายประการ ธุรกิจที่มีศักยภาพในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วก็จะทําให้

ธุรกิจน้ันสามารถเติบโตได้ดี ในขณะที่ธุรกิจที่มีการดําเนินการในรูปแบบเดิมก็จะเผชิญแรงกดดันจาก

คู่แข่งรายใหม่ที่ใช้โอกาสจากธุรกิจระบบดิจิตัล เพ่ือตอบสนองความท้าทายดังกล่าว การปรับเปลี่ยน

นวัตกรรมการบริการของธุรกิจให้ประสบความสําเร็จควรให้ความสําคัญกับสิ่งต่อไปนี้ (Tony, David 

and Ewan,2015) 

1.การปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรมบริการ (Institutionalize service innovation) 
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การบริการก็เป็นเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตและการถดถอย  ความต้องการของ

ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง  ความคาดหวังต่อการบริการที่มีมากขึ้น ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆดังน้ันการบริการก็ควรได้รับการ

ตรวจสอบและประเมินเป็นระยะเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ หลายธุรกิจมองว่า การวิจัยและ

พัฒนาเป็นสิ่งสําคัญเฉพาะสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามธุรกิจบริการก็ต้องมีการทุ่มเท

ทรัพยากรและมีการจัดการที่ดี  การให้ความสําคัญกับพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็น

ระบบก็จะทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสําคัญ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าปลีกราย

ใหญ่ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากธุรกิจออนไลน์ ทําให้ธุรกิจค้าปลีกต้องดําเนินการวิจัยและพัฒนาใน

ลักษณะข้ามสายการทํางานเพื่อมุ่งเน้นการร้ือฟ้ืนประสบการณ์ของลูกค้าในร้านค้าปลีก และ 

ปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงที่เน้นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในทุกแง่มุมของ

การดําเนินงานในธุรกิจค้าปลีกจากการชําระเงินของลูกค้าไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้

ในการวิเคราะห์ขั้นสูง เพ่ิมประสิทธิภาพงานของพนักงาน และ ปรับปรุงบริการของธุรกิจ โดยการ

พยายามนําประสบการณ์การทํางานข้ามสายงานเพื่อปรับแต่งแนวคิดใหม่ในการให้บริการ   ในธุรกิจ

ค้าปลีกบางแห่งอาจให้ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม หรือ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ ได้มีโอกาสเข้า

สังเกตการณ์ ตลอดจนเข้าร่วมปฏิบัติงานในสาขาขนาดเล็ก ทําให้ผู้จัดการร้านสามารถดูและและให้

ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ทําให้สามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้า และ ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานของสาขาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

ทําให้เกิดความพึงพอใจทั้งตัวพนักงาน และ ลูกค้า เป็นต้น 

 อีกตัวอย่างหน่ึงผู้ดําเนินธุรกิจบริการขนาดใหญ่ในและผู้ให้บริการด้านที่อยู่อาศัยกําลังเผชิญ

กับความคาดหวังของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น ความไม่พอใจของลูกค้าและความวุ่นวายที่มีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ

ตอบสนองกับปัญหาดังกล่าว ในธุรกิจบางแห่งผู้บริหารพยายามสร้างทีมงานด้านนวัตกรรมในบริษัท

โดยให้พนักงานจากหลายส่วนของธุรกิจมาร่วมงานกัน อาทิ เช่น งานดูแลลูกค้า   การจัดส่งสินค้า 

การเงิน และ การตลาด เป็นต้น โดยทํางานร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดย

อาจมีการหมุนเวียนเป็นรอบในการทํางานไปยังแต่ละกระบวนการทางธุรกิจในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้

เกิดการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งเกิดความคิดใหม่ที่จะนําไปสู่การปรับปรุงธุรกิจ 

โดยมีการนําแอพพลิเคช่ันมาใช้ในการให้บริการลูกค้าของธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหาความไม่พึงพอใจในการ
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ให้บริการที่ล่าช้า แอพพลิเคช่ันเวิร์กโฟลบนโทรศัพท์มือถือเพ่ือช่วยให้พนักงานผู้ให้บริการภาคสนาม

ในพ้ืนที่ ๆมีลูกค้าใช้บริการจํานวนมากสามารถปรับภาระงานของตนในเวลาจริงได้ แอพพลิเคช่ันน้ี

ทําหน้าที่เป็นสํานักหักบัญชี (Clearing House) เมื่อพนักงานตระหนักว่าอาจจะสายสําหรับการ

ให้บริการลูกค้ารายต่อไป ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนภาระงานกับพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงเพ่ือให้บริการ

ลูกค้าก่อน เป็นต้น 

2. ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้า (Personalize the customer experience) 

ธุรกิจหลายแห่งพยายามทําความเข้าใจลูกค้าให้ดีขึ้นเพ่ือปรับแต่งบริการตามความต้องการ

ของลูกค้า โดยทั่วไปแล้วจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ นอกจากการดําเนินการปรับปรุงการ

บริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วในปัจจุบันยังมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) และ 

การแพร่กระจายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินการปรับปรุงบริการของธุรกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ซึ่งเป็นพันธมิตรค้ากับ

ร้านค้าปลีกสามารถให้ส่วนลดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เมื่อลูกค้า

ไปถึงร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยแอพพลิเคช่ันจะสร้างข้อเสนอพิเศษโดยการจับคู่สถานที่ของลูกค้า 

(กําหนดจากสมาร์ทโฟน) กับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสมกับลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อและ

ความชอบของลูกค้าแต่ละราย นอกจากน้ีธุรกิจบัตรเครดิตยังเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่ใช้

โซเชียลมีเดียเพ่ือเข้าร่วมโครงการ หรือ แคมเปญของบริษัทโดยสามารถปรับแต่งข้อเสนอพิเศษให้

สอดคล้องกับลูกค้า การริเริ่มน้ีช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและปรับปรุงการ

บริการให้ดีขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้น 

3. การลดความซับซ้อนในการส่งมอบการบริการ (Simplify service delivery) 

คู่แข่งธุรกิจรายใหม่ที่เกิดขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตได้อย่าง

รวดเร็ว หลายธุรกิจมีความสามารถในการรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ากับการปรับปรุงกระบวนการเพื่อ

ให้บริการท่ีตรงไปตรงมาและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าที่มากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจรายใหญ่ที่ได้มีการ

ลงทุนด้วยเงินทุนจํานวนมากในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอดีตยังคงต้องรักษากระบวนการเดิมที่

สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามธุรกิจก็สามารถปรับปรุงการบริการ

โดยมุ่งเน้นความไม่ซับซ้อนสําหรับการบริการลูกค้าที่เรียบง่าย ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจบริการด้าน
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สุขภาพแห่งหน่ึง ธุรกิจต้องเผชิญกับความกดดันด้านกําไรและความคาดหวังของลูกค้าที่เพ่ิมสูงขึ้น ใน

การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดผู้บริหารตระหนักว่ามีความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นเป็นปัจจัยยุ่งยากในการ

ดําเนินธุรกิจ อาทิ การทํางานของกลุ่มภายในธุรกิจจะให้ความสําคัญกับการใช้เมตริกเพ่ือวัด

ความสําเร็จของงาน โดยบางคร้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพผลงานของตนเองอาจมองข้ามผลกระทบใน

การทํางานที่มีต่อกลุ่มงานอ่ืนในธุรกิจโดยไม่ต้ังใจและอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม 

เพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวธุรกิจจึงใช้ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการวัดความสําเร็จที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและไม่ใช่

การทํางานภายในของตนเอง นอกจากน้ียังให้อํานาจในการตัดสินใจเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้พนักงาน

สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาในการบริการลูกค้าได้มาก อีกตัวอย่างหน่ึงก็คือ ศูนย์บริการลูกค้า

ทางโทรศัพท์ เริ่มเป็นจุดติดต่อเดียวแบบเบ็ดเสร็จสําหรับการแก้ปัญหาของลูกค้า(โดยก่อนหน้าน้ี

พนักงานขายเป็นผู้มีบทบาทน้ีโดยเช่ือว่าการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จะสร้างความความสัมพันธ์ที่

เข้มแข็งกับลูกค้า) นอกจากน้ีธนาคารขนาดใหญ่ของยุโรปผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพ่ือลด

ขั้นตอนในการให้บริการ โดยได้ก่อต้ังทีมผู้จัดการโครงการซ่ึงประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญในการบริ

การในด้านต่าง ๆ  และ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือออกแบบกระบวนการใหม่ต้ังแต่ต้นจนจบ โดยการ

ขจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและลดของประสบการณ์ด้านความซับซ้อนในการใช้บริการของลูกค้าทั้งหมด

ในขณะเดียวกันก็รักษากระบวนการนี้ให้เข้ากันได้กับระบบไอทีแบบเดิมของธุรกิจ โดยการใช้โซลูช่ัน

เว็บที่พัฒนาขึ้นในการให้บริการลูกค้าได้รับได้รับความนิยมจากลูกค้าโดยลดเวลาในการอนุมัติลง

ภายในไม่ก่ีนาทีจากหลายวัน นอกจากน้ีการวิเคราะห์ของธนาคารช้ีให้เห็นว่าคุณภาพของการ

ตัดสินใจสินเช่ือดีขึ้น เป็นต้น 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการบริการ การเปลี่ยนแปลงด้าน

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

ในหลายอุตสาหกรรม  สําหรับในบางธุรกิจแล้วการจัดการการทํางานประจําวันยังคงเป็นเรื่องที่ต้อง

ใช้เวลามากจนอาจจะไม่สามารถปรับปรุงการบริการได้ ทั้งน้ีการใช้ความคิดด้านนวัตกรรมในการ

ปรับปรุงการบริการเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ความระมัดระวังเน่ืองจากการเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพด้านการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการน้ัน ธุรกิจต้องดําเนินการหลายด้านมากกว่าแค่การลงทุนด้าน

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาใหม่ แต่จะต้องใช้ความพยายามสร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์

ด้านการบริการของบริษัท รวมท้ังความเหมาะสมด้านระยะเวลาการลงทุน ยอดขาย และ การ
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ดําเนินงาน ในทํานองเดียวกันการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าเป็นเรื่องเก่ียวกับการทําเหมือง

ข้อมูลและการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ล่าสุดเท่าน้ันแต่ยังต้องผสมผสานศักยภาพเหล่าน้ันกับข้อมูล

เชิงลึกจากผู้ที่เก่ียวข้องรวมท้ังลูกค้าด้วย จะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าจะดู

เรียบง่ายแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะดําเนินการได้ง่ายนัก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีความก้าวหน้าและการ

ปรับแต่งนวัตกรรมการบริการอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจที่สามารถอยู่เหนือมิติเหล่าน้ีโดยรักษาลูกค้าให้เป็น

ศูนย์กลางของทุกสิ่ง ก็จะเป็นธุรกิจที่อยู่ในตําแหน่งทางธุรกิจที่ดีสามารถอยู่รอดจากแรงกดดันจากคู่

แข่งขันและสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมการบริการใหม่ ๆได้ 

บทสรุป 

 การบริการเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบันที่มีการใช้

เทคโนโลยีดิจิตัลกันจํานวนมาก รวมท้ังมีธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบใน

การแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลอย่างประสบความสําเร็จ ส่งผลให้ธุรกิจบริการต้องมีการปรับตัว

แต่ความเฉื่อยขององค์การและขนาดของธุรกิจทําให้ยากต่อการดําเนินการเปลี่ยนแปลง  การ

ดําเนินงานธุรกิจยังคงเป็นไปในลักษณะการทํางานที่เฉพาะเจาะจง  พนักงานทํางานแบบกระจายตัว

ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ   หลายธุรกิจพยายามการปรับปรุงแต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการ

บริการท่ีเด่นชัด บางกระบวนการไปมุ่งเน้นที่การลดค่าใช้จ่าย และ ไม่ค่อยส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่

ในการให้บริการ  อย่างไรก็ตามผู้นําทางธุรกิจหลายแห่งพยายามปรับตัวเพ่ือกลับมาประสบ

ความสําเร็จ โดยเรียนรู้จากธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง โดยใช้จุดแข็งของตัวเอง

รวมถึงระดับทรัพยากรท่ีเหนือกว่าและการเข้าถึงลูกค้าเพ่ือกําหนดบริการใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิตอลและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า  รวมท้ังก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน อาจกล่าว

ได้ว่ามีสิ่งสําคัญในการสร้างนวัตกรรมการบริการดังน้ี: 

- มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านบริการที่สอดคล้องกับเช่ียวชาญและความสนใจทีธุ่รกิจให้ความสําคัญ

กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการปรับแต่งประสบการณ์ในการรับบริการของลูกค้าและ

ช่วยให้ลูกค้าดําเนินการสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง 

- มุ่งเน้นการบริการที่ทําให้ง่ายขึ้นในการส่งมอบการบริการ    
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ดังน้ันเพ่ือพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมบริการ ธุรกิจจึงควรสร้างการมีส่วน

ร่วมให้มากขึ้นกับผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าการสร้างนวัตกรรมการบริการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าไม่ใช่

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อกระบวนการภายในของธุรกิจเอง ด้วยการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปและแสวงหาสิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสําคัญเพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อม โดยพยายาม

ปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิตัลและการแข่งขันที่มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 ในบทความได้อธิบายถึง แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการบริการ และ รูปแบบนวัตกรรม

บริการ ตลอดจนมุมมองที่สําคัญในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการบริการ  ทั้งน้ีตัวอย่างและ

รายละเอียดในบทความยังขาดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการบริการในประเทศไทย 

โดยในอนาคตอันใกล้การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อาจส่งผลให้ธุรกิจ

ในประเทศไทยหลายแห่งปรับตัวและเปลี่ยนแปลงธุรกิจขนานใหญ่  ดังน้ันในบทความท่ีเก่ียวข้องครั้ง

ต่อไปอาจจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาธุรกิจที่มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดความเข้าใจมาก

ย่ิงขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นการวิจัยที่น่าสนใจเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมการการบริการยุค

ใหม่ที่ต้องให้ความสําคัญกับข้อมูลในเรื่องความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้

บริการ  อาทิ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ การสร้างความร่วมมือทางพันธมิตรเพ่ือขยาย

สายธุรกิจการบริการ (Service line extensions) การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมในบริการให้กับบริการหลักที่มี

อยู่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการโดยมุ่งเน้นการยอมรับ อารมณ์ และ ทัศนคติของลูกค้า เป็น

ต้น 
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การศึกษาการบรโิภคอาหารเคลื่อนท่ี (FOOD TRUCK) ท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
กระแสนิยม:The consumption Food truck affect on influence popular 

culture 
 

จิระวรรณ ไชยปรีชาวิทย์1 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริโภคอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ที่มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมกระแสนิยม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการนําวัฒนธรรมกระแสนิยมมาสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดสร้างความสําเร็จอย่างย่ังยืน สร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภทนี้และ
ผู้บริโภคอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการสร้างคุณภาพสินค้า รวมไป
ถึงการสร้างสรรค์ความหลากหลายในสินค้าจะเป็นที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จได้อย่าง
ย่ังยืน เกิดการเผยแพร่ผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์ที่เป็นการตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว การศึกษาครั้งน้ีจึงจะเป็นการนําไปสู่การสร้างความสําเร็จอย่างย่ังยืนส่งต่อไปในอนาคต
ให้กับทางเลือกใหม่ในการบริโภคอาหารประเภทอาหารเคลื่อนที่ ( Food Truck ) 

 
คําสําคญั: อิทธิพลการบริโภค อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) กระแสนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the use of food trucks in 
influencing popular culture. To use as a tool to bring popular culture to create a 
successful marketing strategy. Make a difference to those who are interested in this 
type of business and Food Truck consumers. Creating a good image and creating 
quality products. As well as creating diversity in the product, it will be a supportive 
and sustainable promotion. Social media is delivered through online communities 
that meet the needs quickly and easily. This study will lead to sustainable success in 
the future as a new alternative to the Food Truck. 
 
Keywords: Consumption influence , Food Truck , Popular Culture 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
อาหารเคลื่อนที่ ( Food Truck ) กับกระแสความนิยมในประเทศไทย จะเป็นเพียงกระแส

แสความนิยมเพียงช่ัวคราวหรือเป็นแนวโน้มใหม่ของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารกับธุรกิจใหม่ที่
เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน การแข่งขันมีความหลากหลาย เพ่ิมทางเลือกในการรับประทานมีมากมาย 
ต้ังแต่ร้านริมทาง พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ไปจนถึงภัตตาคารระดับสูง หากวันน้ีครัวเคลื่อนที่จะ
เป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่กับการความรวดเร็ว สะอาด สะดวกสบาย (การตลาดขั้นเทพ, 
2558) 

เมื่อโลกเดินทางมาถึงจุดที่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลง จากอดีตที่ยากต่อการยอมรับสู่
วัฒนธรรมการบริโภคยุคใหม่ที่กับสินค้าในกระแสประเภทอาหารเคล่ือนที่ (Food Truck) จึงมีการ
สร้างวัฒนธรรมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มาเป็นจุดกําเนิดทางการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ผู้บริโภคสามารถติดตามได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ที่มี
รายละเอียดเวลาและสถานท่ีในการจําหน่ายอาหารเคล่ือนที่ (Food Truck) รวมไปถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

จากท่ีมาและความสําคัญของปัญหาทําให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาอาหารเคลื่อนที่ ( Food 
Truck ) ในการส่งต่อและเผยแพร่วัฒนธรรมกระแสนิยมให้เกิดประโยชน์ต่อการนําไปใช้ประกอบ
ธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารหาบเร่แผงลอย รถเข็น
ขายอาหารบนฟุตบาท มาเป็นอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ที่มีอยู่ทั่วถนนทุกสายและทุกตรอก
ซอกซอยให้เราได้เลือกบริโภค ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รถขายอาหารเคลื่อนที่ให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพ่ิมทางเลือกใหม่ให้กับการบริโภคท่ีตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิต
ได้อย่างลงตัว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยมที่มีผลต่อการบริโภคอาหาร
เคลื่อนที่ ( Food Truck )  

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการบริโภคอาหาร
เคลื่อนที่ ( Food Truck )  

3. เพ่ือนําเสนอปัจจัยแห่งความสําเร็จ (key success factors) ในการใช้แนวคิด
วัฒนธรรมกระแสนิยม(pop culture) เพ่ือพัฒนาธุรกิจอาหารเคลื่อนที่( Food Truck )  
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เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง  
ประวัติของอาหารเคลื่อนที่ (History of Food Truck)  
อาหารเคลื่อนที่ ( Food Truck ) หรือครัวเคลื่อนที่ คือยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตามชุมชน

ต่างๆเพ่ือขายอาหารหลากหลายหลายต้ังแต่อาหารเช้าเที่ยง เย็น ขนมขบเคี้ยวและอาหารว่าง โดย
ธุรกิจเคลื่อนที่น้ีได้รับความนิยมมากในสหรัฐอเมริกามีธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ ( Food Truck ) จํานวน
มากท่ีขับเคลื่อนไปตามห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ สถานีรถบัส สนามบินและสถานที่อ่ืนๆ (เสกสรร 
โรจนเมธากุล, 2556) 

อาหารเคลื่อนที่(Food Truck) ในประเทศไทย จะมีรายการอาหารตอบโจทย์ผู้บริโภคหลาย
กลุ่มแตกต่างไปตามลักษณะของผู้บริโภคในแต่ละแหล่างที่ต้ังในการนํารถไปจอดขายอาหาร สาเหตุที่
อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย เพราะสามารถเข้ากันได้กับวิถี
การดําเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่ต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ และเสน่ห์ของอาหารเคลื่อนที่ (Food 
Truck) คือ การขับเคลื่อนไปตามพ้ืนที่ตรอก ซอก ซอย ที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก ดังน้ันอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck) จึงไม่ใช่จะให้บริการแต่เฉพาะกลุ่มคนทํางานตามอาคารสํานักงานเท่าน้ัน แต่ยัง
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่พักอาศัยตามบ้านเรือนได้ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจธุรกิจ
ประเภทน้ีมากขึ้น ด้วยการดัดแปลงรถให้เป็นรถขายอาหาร ใช้พ้ืนที่จอดไม่มากแต่มีพ้ืนที่การบรรทุก
ได้มาก รถกระบะเล็กสามารถเปิดท้ายได้ไม่ติดซุ้มล้อ เหมาะสําหรับการดัดแปลงเป็นครัวเคลื่อนที่ไป
ให้บริการได้ การตกแต่งเพ่ือให้ได้รถอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)ที่สวยงาม เข้ากับเมนูอาหารท่ี
จําหน่าย พร้อมการจัดหาเก้าอ้ีให้น่ังบริโภคได้อย่างสะดวกสบายตามวิถีชีวิตส่งต่อรูปแบบทาง
วัฒนธรรมในอนาคตสืบต่อไป (Wongnai, 2558) 

วัฒนธรรมการกินอาหาร (Food Culture) 
อาจกล่าวได้ว่าอาหาร คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการรับประทาน/ บริโภคเพ่ือการยัง

ชีพ/หล่อเลี้ยงชีวิต ช่วยในการปรับสมดุลให้มนุษย์สามารถอยู่ในภาวะปกติ ช่วยในการบํารุง และ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยในการเสริมสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย ช่วยในการพัฒนาทางด้านจิตใจ 
(จิตใจมั่นคง) และช่วยในการทาให้มนุษย์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (รศ.วิทยากร เชียงกูล, 2556) 

ดังน้ันการที่มนุษย์จะมีอาหารบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งในเชิงปริมาณ (จํานวน) 
และคุณภาพ (คุณค่า และความปลอดภัยของอาหารท่ีบริโภคเข้าสู่ร่างกาย) จําเป็นต้องให้ความสําคัญ
ต่อวงจรอาหารในการผลิตด้วยเช่นกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการผลิตที่มีความสําคัญต่อการดารง
ชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ดีพอ ผ่าน
กระบวนการเก็บเก่ียว การขนส่ง การแปรรูปที่เหมาะสม แล้วจึงไปสู่การตลาด เมื่ออาหารมาถึงมือ
ผู้บริโภค อาหารจะถูกนาไปผ่านกระบวนการเตรียมในห้องครัว เพ่ือให้เหมาะสมกับการบริโภคของ
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แต่ละคน ซึ่งมีนิสัยที่แตกต่างกันมากมายตามความเคยชิน ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ
ต่าง ๆ 

แนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) 
Mukerji and Schudson (1991) กล่าวว่า วัฒนธรรมประชานิยมหมายถึงความเช่ือและ

การปฏิบัติ รวมถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านการยอมรับและได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางในประชากรกลุ่ม
หน่ึงๆที่มีความเชื่อแตกต่างกัน ทั้งน้ี ยังรวมไปถึงความเช่ือแบบพ้ืนบ้าน การปฏิบัติและสิ่งต่างๆที่มี
รากฐานมาจากประเพณีท้องถิ่นรวมไปถึง ความเช่ือมวลชน การปฏิบัติหรือสิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นใน
ศูนย์กลางการค้าและการเมือง นอกจากน้ันยังรวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมของกลุ่มคนช้ันสูงที่อยู่ใน
ความนิยมอีกด้วย 

Brown (2008) ให้คํานิยามของวัฒนธรรมมวลชนวัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมช้ัน
ตํ่า ซึ่งมีความตรงกันข้ามและด้อยกว่าวัฒนธรรมช้ันสูง (High Culture) ว่าเป็นลักษณะของ
วัฒนธรรมแบบเหมาโหลเข้าถึงได้ง่ายเน้นไปที่ผลผลิตที่เกิดจากสังคมแบบอุตสาหกรรมและมองใน
ด้านธุรกิจที่ให้ผลกําไรมากกว่าที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีสังคม โดยวัฒนธรรมประชานิยมจะมีความ
เก่ียวข้องการผลิตในด้านสื่อ มีความเป็นมาตรฐานและมีผลผลิตอยู่ในกระแสนิยมเพียงระยะสั้นๆ 
มองแค่การสร้างรายได้และผลกําไรให้กับองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะสื่อมวลชน 

หากเราต้องการรักษาอดีตที่ย่ิงยงของตนบนพ้ืนที่ชีวิตสมัยใหม่ การปรับตัวจะต้องเข้มข้นถึง
ขั้นปิดประเทศ กระนั้นเลยการรับวัฒนธรรมอ่ืนมาสู่สังคมไทย ก็มิได้เลวร้ายหรือเป็นการทําลายชาติ
อย่างที่ชนช้ันนํานิยาม Pop Culture จึงเป็นสีสันของยุคสมัยใหม่ เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา
มอง แต่กระน้ันเราต้องรู้เท่าทันและเข้าใจมันในเน้ือแท้ มิใช่เปลือกนอกท่ีกลวงเปล่า เพราะถ้าเราอยู่
ในความเปลือยเปล่า  เราเองอาจต้องสูญเสียความเป็นตัวตนไปได้ (มติชนออนไลน์, ออนไลน์ 2558) 

แนวคิดเรื่องกลยุทธ์การตลาดบริการ (Service Marketing) 
เลิฟล็อก และไรท์ (2553, หน้า 12) ได้ให้แนวคิดของส่วนผสมทางการตลาด ซึ่งเรียกว่า 

“องค์ประกอบทั้ง 8 ของการบริหารบริการแบบผสมผสานไว้ดังน้ี “เพ่ือพิจารณากลยุทธ์ทาง
การตลาดของสินค้าที่ผลิตจากอุตสาหกรรม โดยปกตินักการตลาดยึดถือองค์ประกอบของกลยุทธ์
เบ้ืองต้น 4 ประการ คือ P-product (ผลิตภัณฑ์) P-price (ราคา) P-place (ช่องทางการจัดจําหน่าย) 
และ P-promotion (การส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสาร) กล่าวโดยรวมแล้วทั้งสี่จําพวกหมายถึง 4 
Ps ของส่วนผสมการตลาด แต่อย่างไรก็ตามจากลักษณะเด่นพิเศษของการให้บริการท่ีได้กล่าวมาน้ัน 
จําเป็นต้องรวมองค์ประกอบทางกลยุทธ์อ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยในกลยุทธ์การบริการ น่ันก็คือ มีการใช้ 8 Ps 
ในการบริหารการบริการแบบผสมผสานหรือบูรณาการ ซึ่งอธิบายถึงตัวแปรในการตัดสินใจ 8 
ประการที่ผู้บริหารองค์กรที่จําหน่ายบริการต้องการเอาผลงานรวมกันของแต่ละ P ใน 8 Ps เป็น
สิ่งจําเป็นย่ิงสําหรับความสําเร็จในธุรกิจที่มีการแข่งขัน  
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การพัฒนาธุรกิจอาหารน้ันไม่ใช่สิ่งที่ ง่าย แต่สามารถบริหารจัดการให้เป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมให้ควบคู่ไปกับหลักการบริหารจัดการตามแนวคิดทางการตลาด เพ่ือทําให้กลายสินค้าทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแนวใหม่ ยุคใหม่ได้ก้าวนําไปอย่างน่าสนใจและอย่างย่ังยืน ( 
www.manager.co.th ,ออนไลน์ 2559) 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ได้ศึกษาประเด็นการบริโภคอาหารเคลื่อนที่(Food Truck) ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมกระแส
นิยม จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเจ้าของกิจการร้านอาหาร
เคลื่อนที่ (Food Truck) และการเก็บข้อมูลเชิงสํารวจ (Survey Research) กับกลุ่มผู้บริโภคอาหาร
เคลื่อนที่(Food Truck) โดยจัดแบ่งเน้ือหาไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาถึงวัฒนธรรมกระแสนิยมในอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) พบว่าการพัฒนา
เสริมสร้างพ้ืนที่ให้อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาอาหาร
เคลื่อนที่ (Food Truck) ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน และการขยายพ้ืนที่ของอาหาร
เคลื่อนที่ (Food Truck)ให้เพ่ิมขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน แต่ควรมีพ้ืนที่ให้
อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)ได้เผยแพร่วัฒนธรรมการกินรูปแบบใหม่ไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัดครบทั้ง 
4 ภาค หรือการพัฒนาให้เป็นรถเคล่ือนที่อาหารไทย ทําให้เป็นกระแสนิยมที่สามารถสืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติ ให้อาหารไทยได้มีวิธีการเผยแพร่ในวิธีที่แตกต่างและ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้นต่อไป 

 
อภิปรายผล 

อิทธิพลกับแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยมที่ มีผลต่อการบริโภคอาหาร การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีที่มีต่ออาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานน้ันเป็นว่ิง
ที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่ดีในตลาด โดยการรวมเอาภาพลักษณ์และข่าวสารไว้ด้วยกัน อัตลักษณ์ของ
ธุรกิจนั้นเป็นเคร่ืองมือที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรง การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย ภาพลักษณ์ที่ดีสินค้าจึงจะอยู่ในกระแสได้ย่ังยืนตลอดไป รวมไปถึงคุณภาพของสินค้า ราคา 
ความแปลกใหม่ที่ไม่หยุดการพัฒนาจะทําให้อาหารเคล่ือนที่(Food Truck) จะยังเป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรม  

การพัฒนาของการตลาดด้านอาหารที่น่าสนใจในสังคม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง กําลัง
เป็นที่น่าสนใจและเป็นกระแสนิยมทั้งผู้ซื้อหรือลูกค้าและเจ้าของกิจการหรือคนขาย ต่างให้ความ
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สนใจกับธุรกิจอาหารเคลื่อนที่(Food Truck) แนวคิดในการนํากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาใช้จึง
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมการความนิยม การประยุกต์ให้เข้ากับการดําเนินงานของการตลาดสมัยใหม่กับ
ภาพลักษณ์ที่เป็นเป้าหมายสําคัญทางการตลาดที่ทําให้มีความโดดเด่นและย่ังยืนอย่างถาวร เพ่ือให้
สามารถพัฒนาตนเองในสภาวะการแข่งขันของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2550) 

กระแสของสื่อออนไลน์เข้ามามีผลต่อการเลือกตัดสินในมากที่สุด เพราะเมื่อเลือกที่จะ
รับประทานแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น website Facebook หรือ Instagram 
ด้วยเช่นกัน การถ่ายภาพและการบรรยายทําให้เกิดการอยากลองรับประทาน” “เห็นจากการ
เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้น่าสนใจ” “จากสื่อสังคมออนไลน์ที่เพ่ือนๆได้เผยแพรกั่น”  

อิทธิพลของกลยุทธ์ที่มีผลต่อการบริโภคอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) แนวคิดทาง
การตลาดนั้นไปในทิศทางเดียวกันน้ันคือการพัฒนา “สินค้า” อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)ให้เป็น
สินค้าที่ดีมีคุณภาพ แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา การรักษาคุณภาพให้คงอยู่และหมั่นพัฒนาสูตรให้สินค้า
เติบโต ซึ่งหน่ึงที่ทุกคนต่างให้ความสําคัญคือ “ที่ต้ัง พ้ืนที่” ของการขายของ กลุ่มที่ให้ความสนใจใน
อาหารเคลื่อนที่(Food Truck) ยุคปัจจุบันน่ันคือ กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา จะมีเพียงสินค้าบาง
ประเภทที่กลุ่มคนวัยทํางานน้ันจะให้ความสนใจ  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการใช้แนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยมเพื่อพัฒนาอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck)ให้ย่ังยืน วัฒนธรรมกระแสนิยมจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้อาหารเคลื่อนที่ (Food 
Truck)ไม่ใช่เพียงสินค้าในกระแสเท่าน้ันแต่หากวันน้ีการร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งในยุคปัจจุบัน
จะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับโลกของสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแปรหลักที่จะทําให้ส่งเสริมให้
อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น รวดเร็วเข้าถึงกลุ่มคนได้มากย่ิงขึ้น การรวมกลุ่ม
คนขึ้นมากลุ่มหน่ึงที่ถูกเรียกกันว่า Food Truck Thailand ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) ธุรกิจรถ
ฟู้ดทรัคแห่งประเทศไทย กลุ่มของกลุ่มอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จํานวนหน่ึงขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบกิจการที่ใช้รถ Food Truck ด้วยกัน และหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ และช่วยเหลือกันระหว่าง
สมาชิกและเป็นสื่อกลางในการติดต่อ สื่อสาร และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของสมาชิก เกิดการ
แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมจึงเกิดร่วมกันมากขึ้น  

เน่ืองจากกระแสสังคมในยุคปัจจุบันน้ันต่างให้ความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อ
ออนไลน์น้ันจึงมีผลกระทบต่อหญิงหรือชายและในคนทุกอายุ ถ้าเราใช้งานได้อย่างอย่างถูกต้อง สิ่งที่
เกิดน้ันคือประโยชน์ต่อเรา ถ้าใช้ในทางที่ผิดผลกระทบในด้านที่ไม่ดีก็จะเกิดกับตัวเราดังน้ันควรใช้
ประโยชน์จากสื่อออนไลน์อย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและไม่ส่งผลกระทบในทางไม่ดี ทําให้กลุ่ม
ประชากรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) 
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จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าสินค้าของวัฒนธรรมกระแสนิยมกับอาหารเคลื่อนที่ (Food 
Truck) น้ันเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ในปัจจุบันที่วัฒนธรรมได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตามกระแส
ของโลกาภิวัฒน์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเป็นสินค้าของวัฒนธรรมดังน้ันจึงจําเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของคนที่อยู่ในวัฒนธรรม ให้ร่วมมือกันรักษาวัฒนธรรมน้ีไว้ให้เติบโตไปพร้อมๆกัน ไม่ให้
เป็นเพียงสินค้าหรือแฟช่ันที่ทําให้วัฒนธรรมเสื่อมถอยลงและอาจสูญหายไปตามกาลเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ  
1.ควรศึกษาและวิจัยเพ่ือเสริมสร้างการตอบสนองความต้องการนําเสนอข้อมูลในแนวทางที่
หลากหลายและเข้าถึงกับสังคม เข้าใจถึงวิถีชีวิตกับวิถีชีวิตของคนเมืองในยุคประจําวัน ในการพัฒนา
สินค้าอาหารให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 
 2.ควรศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงการทําธุรกิจเพ่ือหวังเพียงแต่กําไร แต่หาก
ขาดซึ่งความรับผิดชอบในสิ่งที่ดีงามต่อผู้บริโภค การเติบโตทางธุรกิจหาได้เกิดความย่ังยืนต่อไปใน
อนาคตได้ เพราะกระแสนิยมมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย มีปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครองเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังน้ันวัฒนธรรมกระแสนิยมจะคงอยู่ต่อไปได้ สนับสนุนซึ่งกัน
และกันวัฒนธรรมกระแสนิยมจะนําพาให้อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)เติบโตไปอย่างย่ังยืน
ยาวนาน 
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การศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
กรณีศึกษา : ธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม 

A study of Marketing Mix  and Personal Affecting the Decision 
Case Study : Cosmetic Surgery  

 
ทิวานันท์ โตนุ่ม1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
กรณีศึกษาธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการสถาบันเสริมความงาม 
400 คน แล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23-25 ปี 
สถานะภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท และมีอาชีพนักเรียนนักศึกษามากที่สุด 

2. พฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามใบหน้า พบว่า เหตุผลในการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมใบหน้า เพ่ือสร้างความมั่นใจมากที่สุด โดยส่วนของใบหน้าที่ต้องการทํามากที่สุด คือ 
จมูก รองลงมา คือ ตาสองช้ัน สถานที่ใช้บริการ คือ คลินิกความงามที่ไม่มีสาขา  โดยเหตุผลที่เลือก 
คือ วัสดุที่ใช้ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน  และส่วนใหญ่สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้
บริการศัลยกรรมบนใบหน้าอย่างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ยินดีจ่าย  คือ ประมาณ 10,000-20,000 บาท 
และประสบการณ์ในการทําศัลยกรรมส่วนใหญ่เคยทํา 1-2 ครั้ง  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า
ของลูกค้าที่มาใช้บริการสถาบันเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับช่ือเสียงแพทย์ รองลงมาคือ ด้านพนักงาน แพทย์ให้คําปรึกษาทั้งก่อน
และหลังบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องขั้นตอนการรักษาและการจ่ายเงินอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องต้องมีใบรับรอง
มาตรฐาน ด้านการจัดจําหน่าย การตกแต่งร้านที่สวยงาม ทันสมัย ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้
ความสําคัญกับการแถมสินค้า หรือคอร์สความงาม และด้านราคา ให้ความสําคัญกับคุณภาพที่
เหมาะสมกับราคามากที่สุด  
 

                                                            
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะวิทยาการการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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Abstract 
The purposes of this A study of Marketing Mix Factors and Personal Affecting 

the Decision Case Study Cosmetic Surgery. The samples consisted of 400 participants 
who were customer of cosmetic surgery in beauty parlor service, and the 
questionnaire was used as an instrument for data collection. Due to data analysis, 
statistics used  frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One 
way Analysis of Variance) Summarized of the result as follows.  

1. The sample group was female than male. Aged between 23-25 years old, 
status single, with  graduated in bachelor degree. And most income between 10,000-
20,000 baht per month. 

2. For the Behavioral factor in choosing the plastic surgery of the face to 
enhance the personality. The category was mostly nose augmentation and two layer 
eyes. The service is Beauty Clinic no branch by reason is choosing certified safe 
materials. For the surgical experience, mostly, have done once or twice with the 
surgery price is 10,000-20,000 bath. 

3. Marketing Mix factor to decision making faceial cosmetic surgery found that 
product which was at the highest level by important medical reputation, people 
physician give advice before and after service, process mostly found the treatment 
process and the payment gave the clean explanation, physical evidence most of the 
questionnaire answerers found that the physical evidence most have the guaranteed 
quality seal, distribution channels to the place is beautifully decorated, promotion 
mostly found the premium or cosmetic course, and price mostly found the quality 
appropriate with price. 

 
Keywords: Cosmetic surgery, Marketing Mix, Beauty Clinic 
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1. บทนาํ 
     ปัจจุบันการทําศัลยกรรมเร่ิมเป็นที่นิยมในหมู่นิสิตนักศึกษาวัยมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ในวัย

มัธยมก็เริ่มพบเห็นได้มากขึ้นแล้ว และมีว่ีแววว่าจะกลายเป็นที่นิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ แรงจูงใจสําคัญที่
ทําให้วัยรุ่นไทยหันมาทําศัลยกรรมกันอย่างแพร่หลายในทุกวันน้ี น่ันคือ การที่พวกเขามองเห็น
ตัวอย่างมากมายในสังคม  มองเห็นบุคคลรอบข้างที่ผ่านการทําศัลยกรรมแล้วสวยขึ้น ดูดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวงการบันเทิง ถือเป็นตัวอย่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด เพราะเป็น
วงการสาธารณะและเป็นวงการที่ผู้คนให้ความสนใจอยู่ทุกวัน ซึ่งเมื่อมีข่าวดาราหลาย ๆ คนสวยด้วย
แพทย์ และดาราเหล่าน้ันก็ได้ยอมรับว่าการทําศัลยกรรมทําให้พวกเธอสวยขึ้นและมั่นใจในตัวเอง
มากขึ้นจริงแล้ว ก็ย่ิงทําให้วัยรุ่นไทยมีความมั่นใจในการทําศัลยกรรมมากขึ้นไปอีก และย่ิงไปกว่าน้ัน 
ในยุคที่เกาหลีมีอิทธิพลกับวัยรุ่นไทยอย่างทุกวันน้ี จึงไม่ใช่แค่ดาราไทยเท่าน้ัน แต่ดาราเกาหลีก็มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมของวัยรุ่นไทยไม่น้อยไปกว่ากัน และดูเหมือนจะได้รับความ
สนใจมากกว่าดาราไทยเสียอีก จะเห็นได้จากการเผยแพร่รูปถ่ายของดารา เกาหลีก่อนและหลัง
ทําศัลยกรรมไปตามหน้าเว็บต่าง ๆ โดยรูปถ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การศัลยกรรมน้ันสามารถ
เปลี่ยนคนหน้าตาธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นตุ๊กตาบาร์บ้ีได้อย่างมหัศจรรย์ (อัศรี จารุโกศล, 2552)     

    จากปัจจัยดังกล่าว ทําให้วัยรุ่นไทยจํานวนไม่น้อยบินลัดฟ้าไปเนรมิตหน้าตาตัวเองถึงประเทศ

เกาหลี ด้วยความต้องการอยากเปลี่ยนแปลงหน้าตาของตัวเองให้กลายเป็นหน้าตาอย่างสาวเกาหลีที่

กําลังเป็นที่นิยมในขณะน้ี ถึงขั้นมีการจัดทัวร์ศัลยกรรมขึ้นมาเลยทีเดียว ทําให้สถาบันเสริมความงาม

ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายเล็ก มีทั้งที่เปิดกิจการ

เองในลักษณะของสถาบันเสริมความงาม และแยกตัวออกมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ จุดขายหลัก

คือราคาที่ถูกกว่า ซึ่งคู่แข่งโดยตรงก็คือแผนกศัลยกรรมเสริมความงามตามโรงพยาบาลเอกชน ที่มี

แนวโน้มเปิดให้บริการแผนกน้ีกันในหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการด้านเสริมความงาม

โดยตรง 

    ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจทําศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้สถาบันเสริมความ

งาม ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประกอบธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และสามารถก้าวสู่ผู้นําในตลาดต่อไป

ในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้
สถาบันเสริมความงาม 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจทําศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้สถาบันเสริมความงาม 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้

สถาบันเสริมความงาม  
3. สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใน
ทําศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้สถาบนัเสริมความงามที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้า
ที่ใช้สถาบันเสริมความงาม 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิต ด้านราคา ด้านสถานที่ 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพส่งผล
ต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้สถาบันเสริมความงาม 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

       ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ  -การศึกษา 

-อายุ  -อาชีพ 

-สถานภาพ -รายได้ 

ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม 

พฤติกรรมการใช้บริการสถาบัน

เสริมความงาม 

ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาด 7P’s

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

2.ราคา (Price) 

3.สถานท่ี (Place) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5.ด้านบุคลากร (People) 

6.ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

   

 

  

 

 

 

 

 

การตัดสินใจทําศัลยกรรมบนใบหน้า

ของลูกค้าท่ีใช้บริการสถาบันเสริมความ

งาม 
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5. วิธีดําเนนิงานวิจัย 
5.1 ประชากร และตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการสถาบันเสริมความงามบนใบหน้า 
และอาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม เน่ืองจากผู้วิจัยไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้คํานวณหา
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยกําหนดให้ค่าความเช่ือมั่น 95% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
384 คน และได้เพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 16 ชุด รวมท้ังสิ้น 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ให้เป็นผู้บริโภคท่ีเคยทําศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็น 
3 ส่วน ดังน้ี 
      ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ 
รวม 6 ข้อ คําถามลักษณะแบบเลือกตอบ 
      ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า จํานวน 11 ข้อ 
ประกอบด้วย คําถามลักษณะแบบเลือกตอบ แบบเรียงลําดับ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
          ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสรมิความงามด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากรด้านกระบวนการ ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ จํานวน 26 ข้อ ซึ่งเป็นคําถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 
 
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
   6.1 ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 23-25 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มี
ระดับการศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีอาชีพนักเรียน
นักศึกษา จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  
   6.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า คิดเป็นร้อยละ 60.9 และ
เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า ร้อยละ 39.1 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับความพึงพอใจใบหน้า 
ซึ่งมีผู้ที่ไม่พอใจใบหน้าของตนเองเพียงร้อยละ 14.5 จึงอาจยังไม่มีความต้องการทําศัลยกรรมผู้ที่เคย
ใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าความถ่ีในการใช้บริการ 1-2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากต้องการสร้างความมั่นใจคิดเป็นร้อยละ 56.7 เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องบนใบหน้า ร้อยละ 30.9 และ
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ต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคม มีบุคคลช่ืนชม ร้อยละ 6.4 โดยส่วนใหญ่เลือกทําจมูกมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 46.5 เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่รูปจมูกใหญ่ จมูกไม่โด่ง จึงต้องการปรับรูปจมูกให้
สวยงาม รองลงมาคือ ทําหน้าเรียว ร้อยละ 32.6 จากค่านิยมรูปหน้าแบบ V-shape ซึ่งเห็นได้จาก
ดารา นักร้องทั้งไทย และต่างประเทศ ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าที่คลินิกความงาม 
ร้อยละ 38.8 รองลงมา คือโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 32.3 ซึ่งเป็นผลจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือก
แพทย์ผู้ให้บริการมากกว่าการยึดติดกับแบรนด์หรือช่ือเสียงของสถานความงาม ส่วนใหญ่ทราบข้อมูล
แหล่งศัลยกรรมทางเฟสบุ๊ค ร้อยละ 53.5 (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550). 
 เมื่อพิจารณาทางด้านการเงิน พบว่า สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้บริการศัลยกรรม
ใบหน้าอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 42.7 โดยค่าใช้จ่ายที่ยินดีจ่ายอยู่ในราคาระดับกลาง คือ 10,000-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.5 จากการเลือกราคาที่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ โดยมองที่คุณภาพมากกว่า
ราคาที่ถูก แต่ไม่สูงจนเกินไป เน่ืองจากเป็นช่วงของวัยนักศึกษาและผู้ที่เพ่ิงเริ่มทํางาน ซึ่งมีเศรษ
ฐานะตํ่า จึงอาจไม่มีเงินมากพอที่จะใช้บริการในราคาสูงได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)  
6.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการ
สถาบันเสริมความงามในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับช่ือเสียงของ
แพทย์ที่ให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.12 เน่ืองจากรู้สึกเช่ือมั่นในฝีมือของแพทย์ และมองว่าแพทย์มีผลต่อ
ผลลัพธ์การทําศัลยกรรมอย่างมาก รองลงมา คือ ช่ือเสียงของสถานเสริมความงามค่าเฉลี่ย 3.97 
เน่ืองจากรู้สึกปลอดภัย และน่าเช่ือถือมากกว่าสถานเสริมความงามอ่ืน ๆ การมีนวัตกรรมความงาม
ต่างจากท่ีอ่ืน ค่าเฉลี่ย 3.95 และน้อยที่สุด คือ มีการเก็บความลับทั้งก่อนและหลังของลูกค้าที่มาใช้
บริการ ค่าเฉล่ีย 3.47 ตามลําดับ 

ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจศัลยกรรมใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริม
ความงามในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.39 โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพที่เหมาะสมกับราคามาก
ที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมา คือ ราคาไม่แพง หรือถูกกว่าสถานเสริมความงามอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ย 
3.71 จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่คํานึงถึงด้านคุณภาพมากกว่าราคาถูก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อวัสดุที่ไม่ได้
มาตรฐาน หรือการใช้ของปลอม และเมื่อพิจารณาตามประเภทของการศัลยกรรมใบหน้า พบว่า การ
ศัลยกรรมใบหน้าแบบผ่าตัด ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับราคาของอุปกรณ์ หรือสิ่งต้องที่ใช้หลังการ
ผ่าตัดที่ไม่สูงจากราคาทั่วไปมากนัก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.42 เพ่ือการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น เน่ืองจากการซื้อ
จากที่อ่ืน อาจไม่สะดวกแม้ว่าราคาจะถูกกว่า (กชมน วิบูลย์จันทร์, 2549).   

ปัจจัยด้านสถานที่ มีผลต่อตัดสินใจศัลยกรรมใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริมความ
งามในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉล่ีย 3.59 เน่ืองจากปัจจัยด้านสถานที่ไม่มีผลต่อผลลัพธ์ของการ
ทําศัลยกรรมมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตกแต่งร้านที่สวยงาม ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย
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มากท่ีสุด คือ 4.03 เน่ืองจากดูน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้บริโภคให้เข้าไปใช้บริการ รองลงมา คือ มีห้อง
พักผ่อน สําหรับลูกค้าระหว่างรอให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.96 เพ่ือสร้างความสะดวกสบาย และผ่อน
คลายในระหว่างน่ังรอ ความสะดวกของทํา เลที่ต้ัง เช่น ใกล้ที่ทํางาน หรือที่พัก รวมถึงการเดินทางที่
สะดวก เช่น ใกล้รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ค่าเฉล่ีย 3.91ซึ่งทําให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมากนัก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจศัลยกรรมใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการ
สถาบันเสริมความงามในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.58 โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการแถมสินค้า 
หรือคอร์สความงาม ค่าเฉล่ีย 3.79 เน่ืองจากรู้สึกว่า คุ้มค่ากว่าและช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้มาก
ขึ้น รองลงมา คือ การจ่ายค่าบริการแบบผ่อนชําระ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.72 เน่ืองจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
เป็นกลุ่มนักศึกษา และผู้ที่เริ่มทํางานใหม่ จึงอาจไม่มีเงินมากพอสําหรับค่าใช้จ่าย การจ่ายแบบผ่อน
ชําระจึงช่วยลดภาระด้านการเงินและการให้สิทธิพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การลดราคาในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ราคาพิเศษสําหรับแม่ลูกในช่วงวันแม่ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.72 ตามลําดับ 
  ปัจจัยทางด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีผลต่อการการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามบน
ใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องมี
แพทย์คอยให้คําปรึกษา ทั้งก่อนและหลังทําศัลยกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ มีแพทย์
คอยให้คําแนะนําและช้ีแจงเก่ียวกับขั้นตอนในการทําศัลยกรรมอย่างละเอียดชัดเจน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.86 แพทย์ที่ทําศัลยกรรมเสริมความงามต้องเป็นแพทย์ที่มีช่ือเสียงในวงการศัลกรรมเสริม
ความงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และเจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามและคอยให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 
 ปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลในการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามบน
ใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริมความงาม ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องต้องมีใบรับรองมาตรฐาน ในการทําศัลกรรมเสริมความงามอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานใน
การทําศัลกรรมเสริมความงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการทาศัลยกรรม
เสริมความงามอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และมุมรับรองให้น่ังพักผ่อนระหว่างที่รอรับบริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 
 ปัจจัยทางด้านกระบวนการให้บริการมีผลในการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามบน
ใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมาก มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย ในเร่ืองขั้นตอนการรักษาและการจ่ายเงินอธิบายได้
อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ผลลัพธ์การทําศัลยกรรมต้องดูกลมกลืนทั้งใบหน้า
มากกว่าสร้างจุดเด่นทั้งใบหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ต้องแจ้งรายละเอียดอย่างครบครันก่อนเข้ารับ
การทําศัลยกรรมเสริมความงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีการจําลองใบหน้า 3 มิติ ทั้งก่อนและหลัง
ทําศัลยกรรมเพ่ือให้เห็นภาพจริงก่อนการตัดสินใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และมีการโทรศัพท์หรือส่ง
ข้อความติดต่อนัดหมายล่วงหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 
 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้
บริการสถาบันเสริมความงาม โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ด้านพนักงานผู้ ให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้าน
การจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และด้าน
ราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        ด้านผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ด้านการสร้างช่ือเสียง และสร้างความ
น่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภค ทั้งช่ือเสียงของแพทย์ที่ให้บริการ และช่ือเสียงของสถานเสริมความงาม เพ่ือ
ตอกยํ้าตราสินค้าให้ผู้บริโภครู้จัก และจดจําได้ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่อง
จําลองภาพ 3 มิติ การใช้เครื่องผ่าตัดที่ลดอาการเจ็บปวดได้ และควรพิจารณาเรื่อง การคัดสรร
บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการใช้แพทย์ที่มีช่ือเสียงในวงการศัลยกรรมเสริมความงามมาให้บริการ 
เพ่ือเป็นการสร้างจุดแข็งให้เหนือกว่าคู่แข่ง และการคัดสรรผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางสําหรับ
การให้บริการลูกค้า เช่น วิสัญญีแพทย์ นอกจากน้ีผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรวิจัย 
และพัฒนาเทคนิคการทําศัลยกรรมเสริมความงามอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําไปพัฒนาการศัลยกรรมให้ดู
สวยงามเป็นธรรมชาติปลอดภัยลดผลข้างเคียงต่อร่างกาย (กษมา กัลปดี, 2550) 
 ด้านผลลัพธ์ของการทําศัลยกรรมใบหน้า ควรดูเป็นธรรมชาติ กลมกลืนทั้งใบหน้ามากกว่า
การเน้นสร้างจุดเด่นทั้งใบหน้า การแจ้งรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ แก่ลูกค้าอย่างรูปแบบที่ตกลง
กับลูกค้าหรือภาพจําลอง 3 มิติ อีกทั้งควรศึกษาคู่แข่ง และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึง
ต้องศัลยกรรมใบหน้าให้ออกมาใกล้เคียงกับรูปแบบที่ตกลงกับลูกค้า หรือภาพจาลอง 3 มิติ อีกทั้ง 
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ควรศึกษาคู่แข่ง และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านราคาควรพิจารณาเรื่องการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ได้
ถึงความคุ้มค่า และกําหนดราคาให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนการมอบส่วนลดพิเศษ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ี ควรเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป (เชาวน์เลิศ มากสมบูรณ์, 2539) 

ด้านสถานที่ ควรตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม ทันสมัย เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค รวมท้ังการเลือกทําเล ใกล้แหล่งชุมชน มีรถเมล์ผ่านหลายสาย ใกล้
ห้างสรรพสินค้า มีพ้ืนที่สําหรับจอดรถไว้สําหรับลูกค้า เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง และการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น มีห้องสําหรับพักผ่อน หรือจัดอาหารว่างไว้บริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรพิจารณาเรื่อง การส่งเสริมการขาย ทั้งการแถมสินค้าหรือ
คอร์สความงามให้แก่ลูกค้า การลดราคา และการให้สิทธิพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งน้ีไม่ควรมีโปรโมช่ันบ่อยเกินไป เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภครอซื้อเฉพาะเวลามี
โปรโมช่ันเท่าน้ันนอกจากน้ี การสื่อสารทางการตลาด ควรเน้นการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook หรือ Instagram และเว็บไซต์ที่ เ ก่ียวข้องกับการศัลยกรรม เช่น
www.dungdong.com ซึ่งกลุ่มของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะรับรู้ข่าวสารจากสื่อดังกล่าวมากที่สุด
รวมถึงการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า งานแสดงนิทรรศการ เพ่ือสร้างการรับรู้
และตอกยํ้าให้ผู้บริโภคจดจําตราสินค้าได้มากขึ้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศัลยกรรมเสริม
ความงาม เช่น ด้านบุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตรวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ 

2. ควรขยายขอบเขตแบบสอบถามให้กว้างขึ้น และเปรียบเทียบการศัลยกรรมในแต่ละ
ประเภท หรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศัลยกรรมแบบผ่าตัด และแบบไม่ผ่าตัด 

3. ควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษาวิจัยในปริมณฑล หรือตามจังหวัดต่าง 
ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งด้านความคล้าย หรือความแตกต่าง 
เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบการทําศัลยกรรมในสถานเสริมความงามต่าง ๆ เช่น คลินิก
โรงพยาบาล เพ่ือทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถานเสริมความงามแต่ละประเภท 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามในแต่ละกลุ่มตามระดับ
ความพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง 



 

160 
 

6. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่มีศักยภาพในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้งด้านการ
ตัดสินใจ และอํานาจในการซื้อที่สูงกว่า เช่น กลุ่มของสาวประเภทสอง กลุ่มเกย์ หรือกลุ่มผู้หญิงวัย
ผู้ใหญ่ที่ยังไม่แต่งงาน 
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กลยุทธ์การตลาดของร้านโซห่วยในยคุไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความอยู่รอด 
กรณีศึกษา ร้านโชห่วย ในเขตอําเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 

The store's marketing strategy in grocery. Thailand land 4.0 to survive:           
A case study of the grocery in bankhai Rayong 

 

อวัสดา  กิจสวน1,ประวิท ทองไชย2 ,กนก พานทอง3 และจักรินทร์  ชินสุวรรณ4 
 

บทคัดย่อ 

การดํารงอยู่ของโซห่วยในรูปแบบของสังคมธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากในยุค
โลกาภิวัฒน์ซึ่งกลยุทธ์การตลาดท่ีจะใช้ในการจัดการร้านค้าแบบโซห่วยน้ันมีความสําคัญเป็นอย่าง
มากมาก ทีมผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมว่าเป็นเช่นไร
ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจค้าปลีกในไทยว่าเป็นอย่างไร เพ่ือต้องการทราบ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิมสามารถดําเนินธุรกิจต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตโดยงานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา   1)เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการร้านโชห่วยในเขต
อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง 2)เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิมในเขตเทศบาลบ้านค่ายโดยทําการเก็บข้อมูล ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากน้ัน
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการการลงรหัสข้อมูลและสกัดข้อความสําคัญ และนํามาเรียบเรียงและลง
ข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกลยุทธ์การขายของร้านโชห่วยน้ันเป็นไปตามกลยุทธ์ 4P   และ 
8P รวมถึง 4C(Marketing Mix) เข้าไปช่วยในการจัดการระบบของร้านค้าเพ่ือให้สามารถดึงดูดกลุ่ม
ของผู้บริโภคท่ีมีความจําเพาะต่อพ้ืนที่อีกด้วย โดยจะเน้นหลักการที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก ข้อเสนอแนะ การในการดําเนินกิจการเพ่ือการคงอยู่ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านสังคมหรือแต่ละ
พ้ืนที่ของประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช้ือชาติที่ส่งผลต่อการดําเนินกิจการของร้านค้า
โชว์ห่วยโดยทําการเก็บข้อมูลที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน และทําการศึกษาแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินกิจการของร้านค้าโชว์ห่วยในสภาพการดําเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน 
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คําสําคญั:  ร้านโซห่วย ร้านสะดวกซื้อ ความอยู่รอด การปรับตัวทางธุรกิจ 
   

Abstract 
 The preservation of traditional grocery amidst dramatically social changes at 

the business in the era of globalization, the marketing strategy used to manage grocery 

is very important. The researcher team wants to study the current situation of the 

traditional groceries as well as to study the problem. Each obstacle of the traditional 

grocery business in Thailand. And to know the solutions and suggestions to solve the 

problem that traditional groceries are facing so that they can effectively survive in the 

future. This research is qualitative research which to study 1) the present situation of 

traditional grocery in the area of Ban Khai, Rayong province 2) to study the marketing 

strategy of the traditional grocery in Ban Khai by collecting data through in-depth 

structured interviews then analysing the data, coding data, extracting the important 

message of compilation and conclusion. 

It was found that the traditional groceries have followed 4P and 8p strategies 
which include 4 C to help in the management system of grocery so as to attract a 
group of consumers with specificity to the area. Emphasis will be placed on the 
principle based on the needs of customers as the core. 

Suggestions 1) remaining traditional grocery business in each different social 
areas of the country, the cultural and race diversity affect the operation of grocery 
shops. This is concluded from data collection more than 1-month period. 2) focusing 
on money management circulating and funding source are important factors in the 
operation of traditional grocery at present. 
 
Keywords : Traditional grocery, convenient shop, preservation, business adjustment 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

การดําเนินธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กภายใต้สังคมในยุคโลกาภิวัตณ์ในปัจจุบันน้ัน มีความเสี่ยง

สูงที่จะขาดทุน เน่ืองจากปัจจุบันร้านค้าขนาดใหญ่หรือร้านสะดวกซ้ือมีมากขึ้น และส่งผลถึงร้านค้า

ปลีก    (โซห่วย) ซึ่งธุรกิจค้าปลีกมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศในอดีต  และถือ

เป็นแหล่งกระจายสินค้าที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างมาก โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ร้านค้า

ปลีก และผู้บริโภคเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ด้วยรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กขายสินค้าที่ใช้ในการ

ซื้อขายเพ่ืออุปโภคบริโภคในแหล่งชุมชนเพ่ือนําเนินชีวิตเป็นหลัก มีการตลาดที่ไม่ซับซ้อน ซื้อมาและ

ขายสินค้าไป ไม่มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มากนักด้วยลักษณะของร้านค้า

ปลีกแบบด้ังเดิม 

เมื่อรูปแบบทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงโดยใช้เทคโนยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทําธุรกิจ

มากขึ้น ให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีอันตราการเกิดธุรกิจแบบร้านค้าสะดวกซื้อมากขึ้น

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปี 2560 ที่ผ่านมาคาดการณ์เติบโตได้ร้อยละ 3.0-3.2 จากการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจไทยที่ถูกขับเคลื่อนจากภาคการท่องเท่ียว และโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ภาครัฐ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง เน่ืองจากมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีกําลังซื้อสูง

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีมูลค่าตลาดประมาณ 980,000 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการหลักในตลาด 

เช่น เซ็นทรัล, โรบินสัน, แม็คโคร, 7-Eleven และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ซึ่ง 7-Eleven มีส่วนแบ่งตลาด

สูงสุดถึงร้อยละ 46.08 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก

,2560)ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นผลที่ทําให้ร้านค้าปลีกจํานวนมกที่ต้องปิดตัวลง 

ดังน้ันทีมผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมว่าเป็นเช่นไร

จากการมีการเพ่ิมขึ้นของร้านค้าสะดวกซื้อ ตลอดจน ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจค้าปลีก      

ขนาดเล็กในไทยว่าเป็นเช่นไร เพ่ือต้องการทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ          

ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมสามารถดําเนินธุรกิจต่อได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการร้านโชห่วย ในเขตอําเภอบ้านค่าย จ. ระยอง 
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2. เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินกลยุทธ์การตลาด ของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในเขตเทศบาลบ้าน

ค่าย 

 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
1.ทราบข้อมูลสภาพปัจจุบันการดําเนินการและกลยุทธท์ของร้านโซห่วยในเขต บ้านค่าย จ.ระยอง 
2.ได้แนวทางการดําเนินธุรกิจค้าปลีก(โชห่วย)ให้สามารถดํารงอยู่ได้ในเขต บ้านค่าย จ.ระยอง 

 
กลยุทธ์การตลาด คือ การสร้างความคุ้นเคยอันดีต่อกันระหว่างผู้ค้าและลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ ทําให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 
  โดยอาศัยหลักการของ 4P มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างการตลาดให้กับสินค้าและบริการ 
คุณสามารถหยิบเอากลยุทธ์น้ีมาประยุกต์ใช้ดังน้ี 

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) โดยกําหนดจุดเด่นของการเลือกผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งมีผลดีต่อผู้บริโภคได้มากกว่าคู่แข่ง  

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) มีการกําหนดราคาเหมาะสมกับตัวสินค้า ลูกค้า ซึ่ง
ลูกค้ามองว่ามีความเหมาะเฎนกันและยินดีที่จะจ่ายตามราคาที่กําหนดน้ัน  

3. กลยุทธ์ด้านสถานที่จัดจําหน่าย (Place Strategy) หมายถึงสถานท่ีจําหน่ายสินค้า มี
ความการเอ้ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ มีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมซึง่ส่งผลทําให้มี
ยอดขายที่เพ่ิมขึ้ขอีกด้วย 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) หมายถึง สิ่งที่จะช่วยดึงดูดให้
ลูกค้าอยากซื้อสินค้ามากขึ้น เช่นการลดแรกแจกแถม เพ่ือทําให้เกิดการบอกปากต่อปาก 
หรือกลยุทธ์ การตลาดแบบ 8P โดยเพ่ิมจากกลยุทธ์ 4P อีก 4 ข้อ ซึ่งได้แก่ 

1. กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy) หน้าตาของสินค้า เป็นด่านแรกที่จะดึงดูด
ให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ซึ่งการมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ก็จะย่ิง
ทําให้สินค้าของเราได้เปรียบทางด้านการตลาดมากข้ึน 

2. กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) การขายน้ันพนักงานขายถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงในการจูงใจผู้บริโภคเช่นกันกัน เช่น ศิลปะในการพูดที่สามารถจูงใจลูกค้าให้สนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ หรือติดใจในการให้บริการและตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด 

3. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Relation Strategy) การสื่อสารที่ ดี คือการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรอีกด้วย โดยใฎคําพูด การสื่อสารทางด้านต่างๆท่ีส่งสารถึง
ผู้บริโภคทําให้มีการเลือกบริโภคสินค้ารวมถึงการเข้าถึงสินค้าได้มกขึ้นด้วย 
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4. กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) หมายถึงพลังอํานาจในการต่อรอง และการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางด้านการค้า เพ่ือให้เกิดผลประโยน์สูงสุดสําหรับการทําธุรกิจ 

รวมถึง การนําอินเทอร์เน็ตที่เป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารที่สําคัญในยุคน้ี เพ่ือทําให้เกิด
การตลาดที่มีความกว้างขวางมากย่ิงขึ้นน้ันคือการใช้กลยุทธ์ 4C ซึ่งสามารถทํา 4P ควบคู่ไปด้วยได้ 
โดยกลยุทธ์ 4C มีดังน้ี 

1. กลยุทธ์ที่เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (Consumer Strategy) เพ่ือสามารถ
ทําการจัดสรรสินค้าที่นํามาวางขายให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับผู้บริโภค 

2. การเลือกกลุ่มสินค้าที่มีมีต้นทุนตํ่า (Cost Strategy) คือ หรือการวางแผนการซื้อสินค้า
อย่างชาญฉลาดทําให้มีอํานาจในการกําหนดราคาสินค้าที่มากขึ้นและเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคน้ันๆ 

3. การเพ่ิมช่องทางการขายที่มากขึ้น (Convenience Strategy) โดยในท่ีน้ีอาจหมายถึง
การเข้าถึงลูกค้าโดยการใช้ช่องทางทางอินเตอร์เน็ต  

4. การส่ือสารกับลูกค้า (Communications Strategy) เพ่ืออํานวยความสะดวก ง่าย 
รวดเร็ว และสามารถสร้างการรับรู้ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด อาจจะรวมถึงการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
  พื้นที่(Location)  สถานที่ต้ังของร้านในการประกอบกิจการซึ่งมีผลต่อการทําการตลาด
และมีผลต่อกลุ่มผู้บริโภคในพ้ืนที่น้ันๆ 

กลุ่มลูกค้า(Customer)  กลุ่มผู้บริโภคท่ีเลือกใช้บริการต่อร้านค้าน้ันๆที่มีความเฉพาะต่อ
พ้ืนที่บริการน้ัน และมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน ระหว่างกลุ่มของผู้บริโภค 

เงินทุนหมุนเวียน(Woking Capital) เงินทุนที่ใฎในการดําเนินกิจการ ก่อนที่จะทําการริเริ่ม
ทํากิจการ และมีการนํามาสํารองไว้เพ่ือให้การดําเนินกิจการสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

สภาพปัจจุบันในการจัดการร้านโชห่วยที่มีต่อสภาพปัจจุบัน ในเขตบ้านค่าย จ. ระยอง 

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การให้บริการ ความสะดวกสบาย ราคา ความทันสมัยของสินค้า 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี คุณค่าและวิถีชีวิตทางสังคม ทั้ง 2 จะพบถึงปัญหาและ

อุปสรรคของธุรกิจค้าปลีกแบบด้ังเดิมเป็นเช่นไร มีปัญหาและ อุปสรรคอย่างไรบ้างเพ่ือที่จะได้

กําหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจค้าปลีกอย่างย่ังยืนต่อไป โดยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ บันทึกเทป และการจดบันทึก หลังจากนั้น ทําการคัดกรองประเด็นสําคัญและ

ลงรหัส จากน้ันหาข้อสรุปตามประเด็นต่างๆ การเลือกที่จะประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกในสภาพ

ปัจจุบันน้ันแตกต่างไปจากสมัยก่อน ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดินหรือที่เรียกว่า “โซห่วย” คือรูปแบบของ
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ร้านค้าปลีกในอดีต จากการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการซื้อในกลุ่มคนที่หลากหลายรวมถึงช่อง

ทางการเข้าถึงสินค้าที่หลากหลายมากข้ึน โซห่วยต้องดํารงอยู่ท่ามการสภาพการแข่งขันทาง

การตลาดสูง ซึ่งงานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่จะสะท้อนให้เห็นถึง กลยุทธ์ของร้านค้าโซ

ห่วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560 เพ่ือความอยู่รอดโดยมีร้านค้าที่มีอายุ 30 ปีที่มีสถานที่ต้ังอยู่

บริเวณใกล้โรงเรียนช่ือร้านคุณลุงเป๊ียก และร้านค้าที่มีอายุ 8 ปี ที่อยู่บริเวณชุมชนโรงงาน ช่ือร้าน

คุณวรรณา อายุ 48 ปี เป็นผู้ในข้อมูลในครั้งน้ีซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้ังอยู่ใกล้กับเขตชุมชนซึ่งมีการแข่งขัน

สูงทางการตลาดเน่ืองจากเป็นบริที่อยู่ใกล้แถบอุสหกรรมและมีร้านค้าสะดวกซื้อมากมายในบริเวณ

ดังกล่าว โดยร้านคุณลุงเป๊ียก ที่ดํารงคงอยู่มาถึง 30 ปีน้ัน ได้มีการสืบทอดต่อกันมานานแล้วโดยอยู่

บ้านที่ดินของตนเอง ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านค่าย โดยปัจจุบันสู่รุ่นลูกของคุณลุงเป๊ียกแล้ว 

โดยสภาพปัจจุบันของธุรกิจน้ันมีร้านสะดวกซ้ืออยู่บริเวณใกล้เคียงเลยออกไปประมาณ 1 

กิโลเมตร ซึ่งเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่อาจส่งผลต่อการขายของร้านโซห่วย ซึ่งผู้ค้าโซห่วยมีความเห็น

ว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไร ภรรยาของลุงเปีฎยกให้ความเห็นว่า  

..“ไม่ได้มีผลอะไร เพราะเราก็อยู่ที่น่ีของเรามานานแล้ว อีกอย่างมันเป็นบ้านเราเองจึงอยู่

ได้”.. 

โดยเด็กนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่จะมาหาซื้อถุงเท้าเคร่ืองแบบนักเรียนที่น่ีซึ่งแต่ก่อนยัง

ไม่มีของพวกน้ีมาขาย แต่ถูกนํามาขายเพราะว่าความต้องการของเด็ก โดยภรรยาของลุงเป๊ียกเล่าว่า 

...“ เด็กมันไม่มีถุงเท้าแรกๆไม่ได้ขาย แต่เด็กมาถามซื้อบ่อยเลยเอามาขาย”... 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในร้านจะเป็นพวกของกินของใช้ และอุปกรณ์การเรียนซึ่งแต่ก่อนขายอาหาร

ตามสั่งด้วยแต่ว่ามีการก่อสร้างถนนหน้าโรงเรียนจึงได้หยุดการขายไป โดยของส่วนใหญ่ที่อยู่ในร้าน

เกิดจากการมาถามหาบ่อยๆของเด็กนักเรียน โดยร้านจะมีช่วงคนชุกชุมตอนเช้าคือก่อนเข้าเรียนและ

หลังจากเลิกเรียนโดยบริเวณร้านจะเป็นที่จอดรถประจําของนักเรียนที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านและ

ในช่วงเช้าและเย็นทางร้านยังให้เช่าพ้ืนที่หน้าร้านบางส่วนในการขายอาหารพวกหมูป้ิง ขนมปัง

ในช่วงเช้าและ นํ้า ลูกช้ินทอดที่นักเรียนชอบซื้อรับประทานหลังจากเลิกเรียนอีกด้วย ดังน้ันรายได้ที่

ร้านจึงได้มากจากหลายทางแต่หากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ร้านก็จะมีรายได้ที่น้อยลง แต่ร้านไม่ได้มี

ผลกระทบอะไร ภรรยาลุงเป๊ียกได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า  

  ...“ที่เราอยู่ได้เพราะเป็นบ้านของเรา”... 
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  เน่ืองจากที่บริเวณข้างๆร้านลุงเป๊ียกมีบ้านให้เช่าซึ่งมีผู้เช่ามากมายที่มาเช่าเพ่ือเปิดร้านค้า

หรือกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารตามส่ัง ขายของกิฎฟซ็อป ต่างหมุนเวียนและหายหน้าหายตาไป

บ่อยคร้ังเน่ืองจากต้นทุนที่สูงจึงได้กําไรมาไม่พอเป็นทุนหมุนเวียนเน่ืองจากสู้ค่าเช่าที่สูงถงึ 10000 บา

ท่อเดือนไม่ไหว น่ีอาจเป็นหน่ึงปัจจัยของสภาพธุรกิจที่มีทุนหมุนเวียนน้อยที่ยากจะเติบโตได้ในสภาพ

ธุรกิจยุค 4.0 น้ี 

    ร้านคุณวรรณา อายุ 48 ปี  

  โดยร้านต้ฎงอยู่เขตพ้ืนที่ที่เป็นโรงงาน และเป็นแหล่งที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวน

มากโดยร้านได้ก่อต้ังมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งก่อนหน้าน้ีคุณป้าวรรณาเล่าว่า คุณป้าทํางานประจํา 

และอยากเริ่มต้นทําธุรกิจเป็นของตนเองโดยเริ่มแรกสนใจที่จะทําร้านซักรีด เลยตัดสินใจใช้เงิน

จํานวน 200000 บาทในการทําทุนเพ่ือปรับปรุงบ้านในการทําเป็นร้านและติดกระจกรอบๆ ภายหลัง

นํากระจกออกเน่ืองจาก คุณป้าวรรณาบอกว่า   

  ...“ลูกค้ากลัวกระจก”... 

  ...“ลูกค้าส่วนใหญ่ของป้าเป็นคนทํางานแต่ไม่ใช่คนมีเงิน”... 

  การติดกระจกน้ันทําให้ลูกค้าบางกลุ่มมีความคิดว่าสินค้าภายในร้านจะมีราคาแพงซึ่งกลุ่ม

ลูกค้าของคุณป้าวรรณาจะเป็นคนท่ีทํางานบริเวณโรงงานแถวน้ันและเป็นขาจร ที่ติดใจในบริการจน

กลายเป็นลูกค้าประจําในที่สุด 

  นอกจากน้ีคุณวรรณายังพูดถึงทุนหมุนเวียนที่อยู่ในร้านซึ่งบอกถึงปริมาณของที่อยู่ในร้านซึ่ง

จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าของที่อยู่ในร้านมีหลากหลายชนิดและมีเพ่ือให้เลือกซื้อตามความ

ต้องการได้แทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองสําอางของใช้ของเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ

นอกจากน้ีการมีทุนหมุนเวียนน้ันจะทําให้การเลือกซื้อของในการท่ีจะนําวางขายในแต่ละคร้ังจําเป็น

จะต้องทําการคํานวณให้เหมาะสมเพราะเราไม่สามารถนําทุนในแต่ละคร้ังน้ันไปลงกับของเพียงอย่าง

เดียวได้ซึ่งทุนในการหมุนเวียนในร้านคุณป้าวรรณาบอกว่าควรจะมีทุนอยู่ประมาณ 1 ล้านถึงหน่ึง

ล้านห้าแสนบาทซึ่งถ้าเทียบกับร้านใหญ่ๆซึ่งมีทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ล้านน้ันของที่อยู่ในร้านคง

จะมีปริมาณไม่เท่ากับร้านใหญ่ๆที่มีคุณหมุนเวียนเป็น 10 ล้านซึ่งทุนหมุนเวียนในที่น้ีได้มาจากเงิน

เก็บส่วนนึงโดยเงินเริ่มต้นคือเงินจํานวน 8 แสนบาทและนํามาทําร้านเป็นจํานวน 200000 บาท

จากน้ันก็มีการกู้เพ่ือทําให้มีทุนหมุนเวียนซึ่งอยู่ในร้านตอนน้ีประมาณ 1 ล้านบาทถามว่าตอนน้ีที่ร้าน

ถือว่าสภาพกันขายเป็นอย่างไรบ้างคุณป้าบอกว่า 
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  ...“เหมือนนํ้าเต็มตุ่มไม่คล่องแล้วก็ไม่ขาดก็สามารถขายได้เรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าขายดีเป็น

ยังไงเพราะเราไม่เคยขายได้มากจนผิดหูผิดตา  แต่ก็ไม่เคยขายไม่ได้เลยก็จะมีบ้างในช่วงเร่ิมทําธุรกิจ

ใหม่ๆแต่หลังจากมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมทุนเพ่ือเอามาลงของตามที่ต้องการหรือตามที่ลูกค้าต้องการ

ก็สามารถทําให้อยู่ได้”... 

 โดยระหว่างทําการเก็บข้อมูลผู้วิจัยพบเห็นลูกค้าที่เป็นคนต่างด้าวจํานวนมากเช่น คนงาน

จากประเทศ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้าออกหมุนเวียนกันมาใช้บริการร้านค้าโดยของส่วนใหญ่

ที่เข้ามาซื้อจะเป็นของกินของใช้ และของที่จําเป็นในการดํารงชีวิต โดยการเลือกซื้อสินค้ารวมถึงการ

จัดวางสินค้าจํานวนมากภายในร้าน คุณป้าได้เลือกจัดวางสินค้าเป็นโซนและหมวดหมู่ โดยบริเวณ

หน้าร้านจะเป็นของจําพวกขนมและของกิน โดยคุณป้าเล่าว่า เคยมีครั้งนึงตัวแทนบริษัทผงซักฝอก

แห่งหน่ึง เข้ามาที่ร้านค้าและเห็นว่าสินค้าของเขาถูกต้องไว้ที่ช้ันในสุด จึงไม่พอใจ โดยคุณป้าได้พูด

ขึ้นมาว่า 

  ...“ หนูเคยหิวผงซักฟอก 3 เวลาไหมละ หรือเคยไหมเด็กมาซื้อของกับแม่แล้วเด็กบอกแม่ๆ

ซื้อผงซักฟอกกลับไปซักผ้าสิ ส่วนมากถ้าแม่มาซื้อของลูกก็อาจจะได้ขนมกลับไปด้วย”... 

  ...“หรือบางทีเราไม่ได้ต้ังใจจะมาซื้ออันน้ีแต่เราเห็นของมันน่ากินเราเลยได้กลับไปด้วย 

ความอยากไม่เคยปราณีใคร”... 

  ดังน้ันการเลือกของเข้าร้านรวมถึงการจัดเรียงของภายในร้านยังอาศัยความต้องการของ

ผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงคุณป้ายังบอกว่าของอะไรที่หมดอายุป้าจะทิ้งไม่นํามาวางขายร้านจะเลือก

ของขายที่มีคุณภาพและสมราคา รวมถึงของบางอย่างที่ไม่มีในร้านสะดวกซื้อเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม

ช้ันล่างได้มากกว่าป้าก็จะเลือกมา  

  การแข่งขันที่สูงทําให้รูปแบบการขายมีหลากหลายมากข้ึนซึ่งคุณป้าก็ได้พูดถึงการดึงกลุ่ม

ลูกค้านอกจากการเลือกสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วน้ัน ยังต้องคํานึงถึงการใส่ใจ

ในบริการที่มีต่อลูกค้าเป็นหลักโดยให้การบริการกับลูกค้าทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน โดยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

คนชนช้ันไหนคุณป้ายังกล่าวว่า 

  ...“ ไม่ว่าจะขับรถเบนซ์มาซื้อหรือเดินเข้ามาแต่งตัวไม่สะอาดสะอ้านแต่เขาก็ให้เงินเรามา

เหมือนกันเงินก็เหมือนเงินเพราะฉะน้ันก็จะไม่เลือกบริการกับลูกค้าบางกลุ่มเท่าน้ันแต่จะให้การ

บริการเท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกคน”... 
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  ซึ่งคุณป้ายังเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนน้ันคุณป้าเป็นเซลล์ขายตรงซึ่งทางบริษัทก็จะส่งไปอบรม

เรื่องจิตวิทยาในการพูดหรือการขายต่างๆเพราะฉะน้ันลูกค้าที่เข้ามาซื้อส่วนหน่ึงก็จะติดใจจากการ

บริการของการพูดคุยของคุณป้าและคุณป้ายังบอกว่าเพราะเขาติดใจเราเขาจึงกลับเข้ามาอุดหนุนเรา

อีกครั้งหน่ึง โดยจะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการประกอบธุรกิจสมัยใหม่หรือการเกิดขึ้นของร้านค้า

สะดวกซื้อมากมายในปัจจุบันน้ันมีผลกระทบกับคุณป้าบ้างในบางกลุ่มลูกค้าซึ่งคุณป้าบอกว่าของใน

ร้านบางอย่างจะต้องต้ังราคาให้ถูกกว่าในร้านสะดวกซื้ออาจจะได้กําไรไม่มากแต่เราเน้นขายของ

หลายอย่างและคุณภาพของสินค้าต้องมาเป็นลําดับต้นๆของการบริการซึ่งลูกค้าจะชอบในการบริการ

ตรงนี้และกลับมาหาเราอีกครั้ง และกลุ่มลูกค้าน้ีที่ทําให้กิจการของคุณป้าวรรณาสามารถดํารงอยู่

ได้มาจนถึงปัจจุบัน 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

1. สภาพปัจจุบันของธุรกิจโชห่วย 
    ปัจจุบันธุรกิจโชว์ห่วยยังสามารถดํารงอยู่ได้โดยเจ้าของกิจการร้านโชว์ห่วยที่มีทุนหรือทุน

หมุนเวียนในร้านมากเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจต่อได้อาจมาจากต้นทุนหมุนเวียนที่ได้มาจาก
การกู้และทุนเริ่มต้นที่มีจํานวนมากพอในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการใช้ภายในร้านที่มีอยู่แล้วจึงทําให้
สามารถดําเนินธุรกิจมาได้จนถึงปัจจุบันจากการลดต้นทุนเรื่องของการเช่าที่รวมถึงการบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียนภายในร้านอย่างเป็นระบบและการเลือกซื้อของที่มีต้นทุนเหมาะสมจึงทําให้ส่งผลต่อ
การต้ังราคาสินค้าภายในร้านที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่ากลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ 

2. แนวทางกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าโชห่วย 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญในการส่งเสริมการขายอย่างมากในร้านค้าของ

โชห่วยเนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์บางอย่างจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มเพียงเท่าน้ันโดยการเข้าถึง

กลุ่มบริโภคบางกลุ่มจะต้องเลือกสินค้าที่มีความตรงตามต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความเฉพาะต่อ

สินค้าน้ันซึ่งตรงกับกลยุทย์การขายด้านความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์ในการต้ังราคาขาย

ที่ผู้บริโภคกลุ่มน้ันน้ันสามารถเข้าถึงได้โดยมีความสมเหตุสมผลและไม่ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าราคา

สินค้าน้ันแพงเกินกว่าคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภคได้รับไป  

 การเข้าถึงผู้บริโภคน้ันอาจรวมถึงตัวผู้ขายหรือตัวผู้ให้บริการท่ีสามารถสื่อสารกับผู้บริโภค

ได้โดยตรงโดยการบริการนั้นจะต้องคํานึงถึงหลักความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักโดยจะต้องให้

ข้อมูลรวมถึงสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยความมีใจบริการและคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
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โดยเน้นความซื่อสัตย์การเอาใจใส่และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าที่อยู่ภายในร้าน ที่ทําให้ผู้บริโภคมี

ความถูกใจและต้องการกลับมาใช้บริการอีกคร้ัง 

ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัยครั้งน้ีโดยวิธีวิทยา เรื่องเล่ากลยุทธ์ของโชห่วยที่จะสามารถดํารงอยู่ได้ในยุคไทย

แลนด์ 4.0 พบว่าผู้ประกอบการมีวิธีจัดการร้านค้าที่ดีและสามารถใช้กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการขายให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภครวมถึงการเลือกสถานท่ีต้ังในการขายและการ

บริหารเงินทุนหมุนเวียนภายในร้านจึงสามารถทําการประกอบกิจการและดําเนินมาได้จนถึงปัจจุบัน 

ผลของการวิจัยจะเห็นได้ว่าทุนหมุนเวียนในธุรกิจน้ันเป็นสิ่งหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของ

ธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังน้ันควรมีการศึกษาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของร้านค้าโซห่วยเพ่ิมเติมากขึ้นซึ่งมี

ความสอคล้องกับกลยุทธ์ทางการขาย ทั้ง แบบ 4P และ 4C อีกด้วย ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ

เพ่ือการศึกษาครั้งต่อไปดังน้ี 

 1. การในการดําเนินกิจการเพ่ือการคงอยู่ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านสังคมหรือแต่ละพ้ืนที่

ของประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช้ือชาติที่ส่งผลต่อการดําเนินกิจการของร้านค้าโชว์

ห่วยโดยทําการเก็บข้อมูลที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน 

 2. ทําการศึกษาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินกิจการของร้านค้า

โชว์ห่วยในสภาพการดําเนินธุรกิจปัจจุบัน  

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (ม.ป.ป.). สืบคน้จาก: 
 http://www.dbd. go.th. [2561, 18 มีนาคม]. 

กลยุทธ์การตลาด.(2560). กลยุทธ์การตลาดก่อนนําไปใชจ้ริง [ออนไลน์]. 

  สืบค้นจาก: 

http://www.am2bmarketing.co.th/content-marketing-article/marketing-strategy/  

[2561, 18 มีนาคม]. 

ฉันทัส เพียรธรรมและวันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์. (2555). การปรับตัวของร้านโชห่วยภายใต้กระแส 

การขยายตัวของ ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่. วารสารการจัดการสิ่งแวดลอ้ม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 



 

171 
 

ชมภูนุช  แตงอ่อน .(2560). ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. กรุงเทพ: หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการค้า. 
ช่ืนสุมล บุนนาค และ Chuensumon Bunnag. ( 2559, มกราคม). ความพึงพอใจในปัจจัยทาง 

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสนิค้าในร้านค้าปลีกด้ังเดิม (โชวห่วย) ในเขต 

กรุงเทพมหานคร.วารสารบรหิารธรุกิจเทคโนโลยีมหานคร. 13(1),69-78. 

เชลล์แห่งประเทศไทย. (2552). ร้านค้าสะดวกซ้ือซีเล็ค [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: 
http://www.shell.com/home/content/thailandth/shell_for_motorists/stores/s
elecstore1009.html[ 2561,18 มีนาคม] 

ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ .(2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภคจากร้านคา้   

         ปลีกแบบด้ังเดิมในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พัชรพงศ์ ชวนชม และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560, มกราคมถึงเมษายน).ร้านไท้ ล ีฮง : เรื่องเล่าความสําเร็จ 

การจัดการร้านโชว์ห่วย 60 ปี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์. 12(1),271. 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก.(2560). ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 

[ออนไลน์]. สืบค้นจาก: 

https://www.gsb.or.th/getattachment/a8aa5766-50f9-480d-a424-
6261c9c92df7/MC_forecast_6_60_PR.aspx[ 2561,18 มีนาคม]. 

สุจินดา  เจียมศรีพงศ์.(2554, มีนาคม).ธุรกิจค้าปลีกแบบดังเดิม (ร้านโชห่วย): ปัญหาและทางแก้ไข 

. วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร.์ 6(1),1. 

อนุศาสตร์ สระทองเวียน. (2553). ธุรกิจค้าปลีก ประเทศไทย. วารสารนกับริหาร. 30(3), 134. 

 
 

 

 



 

172 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมผลไม้แปรรปู 
Key Success Factors of Product Development and New Product 
Development Process Influence on New Product Development 

Success in Small and Medium Enterprises Processing Fruit 
 

เต็มสิริ ทองภิญโญชัย1 และเอกอนงค์ ต้ังฤกษ์วราสกุล2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทําการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ผลไม้แปรรูป จํานวน 100 กิจการ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย เพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในด้านการบริหารงานที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
ประสบความสําเร็จ เช่นเดียวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่พบว่าในด้านการสร้างแนวคิด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการประเมินและคัดเลือกแนวความคิด มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ 
 
คําสําคญั: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ผู้ประกอบการ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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Abstract 
 The purpose of this research is to study the key success factors in product 
development and The New Product Development Process that have an influences in 
the success in developing new products of Small and Medium Enterprise processed 
fruit. Data collection from samples group of processing fruits entrepreneur are 100 
persons. The data-gathering instruments used in the research is a questionnaire about 
the key success factors in product development, The New Product Development 
Process and estimation business profits.  The data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and multiple regression 
analysis.  The research found that management responds to new product 
development, cost control, and new product development costs factor and 
supported from top management factor of the key success factors in product 
development have an influence in the success in developing new products. For the 
New Product Development Process found that creating a new product idea and 
evaluation and selection of concepts have an influence in the success in developing 
new products of Small and Medium Enterprise processed fruit. 
 
Keywords: Small and Medium Enterprise (SMEs), Entrepreneur, New Product  
                Development (NPD) 
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บทนํา 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs) น้ันมี
ความสําคัญในการช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากมีส่วนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้
จากผู้ประกอบธุรกิจสู่ประชากรซ่ึงทําให้เกิดการจ้างงาน ก่อให้เกิดรายได้ ที่จะทําให้โครงสร้างของ
เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น ทั้งน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังเป็นแหล่งการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม (ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นํา ผู้ประกอบการเอส
เอ็มอีไทย, 2559) โดย GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2559 มีมูลค่า 
6,061,143 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.2 ของ GDP รวมทั้งประเทศ (สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ถือว่ามีที่ต้ัง
อยู่ในยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม สามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้ตลอดทั้งปี สอดรับกับความต้องการ
ของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยผักและผลไม้ เป็นสินค้าส่งออกและทํา
รายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก สามารถผลิตได้ทั้งปี และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557) เห็นได้จาก
ข้อมูลในด้านการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้งของไทยในปี 2558 มีมูลค่า 4.46 หมื่น
ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 9.6% ขณะที่การส่งออกช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 
1.94 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ฐานเศรษฐกิจ, 
2559) ทั้งน้ีผลผลิตของผลไม้จะไม่แน่นอน ผลผลิตอาจมีจํานวนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด  ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคา
ผลผลิต ทําให้ราคาของผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลง การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป จะ
สามารถช่วยในเรื่องของราคาผลผลิต และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตอีกด้วย 

ดังน้ันจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเข้ามา พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก
และผลไม้ที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้บริโภคเข้าถึง
สินค้าได้ง่าย ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดผักและผลไม้แปรรูปที่มีศักยภาพในการเติบโต
สูงน้ี อาศัยความได้เปรียบที่มีผลไม้หลายชนิดตลอดทั้งปี สามารถนํามาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดได้อย่างหลากหลาย  อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลไม้ได้อีกด้วย โดยกรรมวิธีการผลิต
หรือเทคโนโลยีที่ใช้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความพร้อมด้านเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs (สถาบัน
อาหาร, กระทรวงพาณิชย์ และ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557)  

ทั้งน้ีกระบวนการที่สําคัญที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพทําให้ผู้ประการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในธุรกิจต่างๆ ประสบความสําเร็จ ธุรกิจสามารถอยู่รอดในการแข่งขันและสามารถทํากําไร
ได้ หรือสามารถเป็นผู้ นําตลาดได้ คือ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product 
Development Process : NPDP) ออกสู่ตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันเวลาและ
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ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ โดยอาศัยปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนและตัวผลักดันให้กระบวนการดังกล่าว
ประสบความสําเร็จ ทั้งในด้านของผลกําไรของธุรกิจ และการมียอดขายตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ รวมถึง
ธุรกิจน้ันสามารถอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีม่ีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมใ่นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3.เพ่ือเสนอแนวทางการนําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอ่ืนๆให้ประสบความสําเร็จ 
 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ตามทฤษฎีของ Kotler 
& Keller  (2009)  (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2538) 
ขั้นที่ 1 การสร้างแนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Generation) แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง
ด้วยกัน คือ แหล่งภายในองค์กร และ แหลง่ภายนอกองค์กร 
ขั้นที่ 2 การประเมินและคัดเลือกแนวความคิด (Idea Screening) มีส่วนประกอบที่สําคัญ 2 ส่วน 
ได้แก่ การประเมินโอกาสด้านตลาด และ เครื่องมือให้คะแนนความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม ่
ขั้นที่ 3 การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด (Concept Development and Testing) 
ขั้นที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Development)  
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) องค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การ
คาดคะเนยอดขายรวม การคาดคะเนยอดขายที่ซื้อทดแทน และการคาดคะเนยอดขายที่ซื้อซ้ํา 
ขั้นที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
ขั้นที่ 7 การทดสอบตลาด (Market Testing) 
ขั้นที่ 8 การดําเนินธุรกิจ (Commercialization) 
 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (ธีรกิติ  นวรตัน ณ อยุธยา, 
2552 อ้างอิง Crawford and Di Benedetto, 2003) 

1. การวางแผนกลยุทธ์สําหรบัผลิตภัณฑ์ใหม่  
 2. การสร้างแนวความคิด 
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 3. การประเมินแนวความคิด 
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 5. การนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

โครงการวิจัยนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (The Stanford Innovation 
Project) โดยคณะนักวิจัย 2 คน คือ นายมัยดิคย์และเซอร์เจอร์ (Maidique and Zirger, 1984 และ 
1985) ได้วิจัยเก่ียวกับความสําเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งศึกษาบริษัท
ตัวอย่างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าพบว่า ปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบ
ความสําเร็จ มีดังต่อไปน้ี 

1. ผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนต้ังแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด 
 2. การวิจัยและพัฒนาได้รับการวางแผนและดําเนินการเป็นอย่างดี 
 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิจการมีพลังผนึก (Synergy) ระหว่างการตลาดและ
เทคโนโลยี 
 4. กิจกรรมด้านการค้นหาแนวความคิดใหม ่การผลิต และการจําหน่ายประสานงานกันเป็น
อย่างดี 
 5. ผลิตภัณฑ์ของกิจการออกสู่ตลาดเป็นรายแรกก่อนคู่แขง่ขัน ทําให้ได้ครอบครองตลาดที่มี
ขนาดใหญ่และกําลังขยายตัว 
 6. การนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้รับทรัพยากรสนับสนุนจากบริษัทอย่างเต็มที่ 
 7. ผลิตภัณฑ์ของกิจการมีความแตกต่างที่ชัดเจนและมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งขันทางด้าน
เทคโนโลยีอีกด้วย 
 8. ผลิตภัณฑ์ของกิจการให้คุณค่าที่ดีเลิศแก่ลูกค้า 
 9. ผลิตภัณฑ์ของกิจการสร้างขึ้นมาจากพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและความสามารถที่กิจการมี
อยู่แล้ว 
 การศึกษาของสมาคมการพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์ (The PDMA Becchmarking 
Study) สมาคมการพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Development and Management 
Association หรือ PDMA) โดยนายกริฟฟิน (Griffin, 1988) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ พบว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความสําเร็จมี
คุณลักษณะร่วมกัน 3 ประการ ดังต่อไปน้ี 
 1. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสิ่งจําเป็น 
 2. ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสมาชิกมาจากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องในบริษัท 
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 3. ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่างๆท่ีจําเป็น
กับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเต็มที ่

ปลื้มใจ สินอากร, บัณฑิต ผังนิรันดร์, และ อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน (2554) ทําการศึกษาเรื่องบุพ
ปัจจัยของความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของวัฒนธรรมองค์กรซึ่ง
ประกอบด้วย ความชัดเจนขององค์กร การบริหารโครงการ ผลการดําเนินงานของทีมงาน นวัตกรรม
ขององค์กร และอัตราผลสําเร็จด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรบุพ
ปัจจัย ได้แก่ ความชัดเจนขององค์กร การบริหารโครงการ ความเร็วในการเข้าสู่ตลาด คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ผลการดําเนินงานทางการตลาด ความพึงพอใจของสมาชิกในทีม และนวัตกรรมของ
องค์กรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงช้ัน พบว่า
ตัวแปรบุพปัจจัย ได้แก่ การบริหารโครงการ ผลการดําเนินงานทางการตลาด และนวัตกรรมของ
องค์กรส่งผลต่ออัตราผลสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปร
ทั้งหมดสามารถร่วมกันทํานายอัตราผลสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ร้อยละ 52 
 จณัญญา เดชขุน และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2555) ได้ศึกษาการจัดการความรู้เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : กรณีศึกษา บริษัทอีสเทิร์นโพลีแพค จํากัด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือหาเคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย
เครื่องมือการจัดการความรู้ประกอบด้วย การพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ การเก็บเก่ียว
ความรู้ ประสบการณ์ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การบรรยายสรุป
โครงการ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ การมีต้นแบบแนวทางการทํางานที่ดีสุดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน การมีคนกลางเข้ามาช่วยองค์กรในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียน
ความรู้ การรายงานให้ทราบถึงประสบการณ์ทั้งในชิงบวกและเชิงลบที่พบจากการทํางาน เคร่ืองมือ
ทางเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก และการจ้างนักวิจัยมือ
อาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า เครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเวลา คือองค์กรสามารถลดระยะเวลาท่ีใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 
เพ่ิมโอกาสในการสร้างสร้างผลกําไร เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด และเป็นโอกาสให้องค์กรกลายได้
เป็นผู้กําหนดมาตรฐานในอุตสาหกรรม  ทางด้านค่าใช้จ่าย องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และ ทางด้านการยอมรับจากลูกค้า ความเร็วในการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดจะช่วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพราะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ
องค์กรในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ 
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 ชลธิศ ดาราวงษ์ (2556) ทําการศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือ
ตอบรับ AEC จากการศึกษาปัจจัยที่กระทบต่อความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งกลุ่มปัจจัยภายในประกอบด้วย (1) การ
กําหนดกลยุทธ์ ทั้งการมุ่งเน้นตลาด การร่วมมือกัน และลักษณะผลิตภัณฑ์ (2) กระบวนการ 
ประกอบด้วย ระยะเวลา กิจกรรมก่อนการพัฒนา กิจกรรมช่วงการพัฒนา กิจกรรมทางการตลาด 
และกิจกรรมนําสู่ตลาด (3) ลักษณะของบริษัท ประกอบด้วยความสามารถทางเทคโนโลยี และแหล่ง
ข้อได้เปรียบ (4) พนักงาน ประกอบด้วยทักษะหลายหน้าที่ ความร่วมมือ และผลิตภัณฑ์ตัวเด่น (5) 
ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยการสนับสนุน อํานาจหน้าที่ และยอมรับความเสี่ยง กลุ่มปัจจัย
ภายนอกประกอบด้วย (1) ศักยภาพทางด้านตลาด (2) การแข่งขันในตลาด (3) ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการทําให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ประสบความสําเร็จเมื่อออกสู่ตลาด  
 
วิธีวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้ประกอบการในธุรกิจผลไม้แปรรูปเพ่ือสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยทําการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 กิจการ โดยเคร่ืองมือสําหรับการ
เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะของผู้ประกอบการ 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่ที่มผีลต่อความสําเร็จใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพล

ต่อความสําเร็จในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
ส่วนที่ 4 เป็นความคิดเห็นเก่ียวกับผลประกอบการของธุรกิจ 

และนําแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนําไปใช้งานจริง (Pre-Test) โดยนําแบบสอบถาม ทดสอบผ่าน
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด โดยการหาค่าความเช่ือมั่นในแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นคําถามปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค โดยได้ค่าความ
เช่ือมั่นของกระบวนการพัฒนาผลิภัณฑ์ใหม่ เท่ากับ 0.864 ค่าความเช่ือมั่นของปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.940 และค่าความเช่ือมั่นของผลประกอบการของธุรกิจ 
เท่ากับ 0.836 หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มาแจกแจงในรูปค่าสถิติ ดังน้ี 
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1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ลักษณะการ
จดทะเบียนของธุรกิจการก่อต้ัง ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จํานวนพนักงานของธุรกิจ ระดับ
การศึกษาของพนักงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ และการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อผลประกอบการของ
ธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้แปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ใช ้สถ ิต ิอน ุมาน  ได ้แก ่ ค่าสหส ัมพ ันธ ์อย ่างง ่าย  เพ ียร ์ส ัน (Pearson Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) การโดย
กําหนดค่าการยอมรับสมมติฐานไว้ที่ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 43 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่ง เป็นผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 43  ลักษณะการจด
ทะเบียนของธุรกิจการก่อต้ังส่วนใหญ่เป็น บุคคลธรรมดา ร้อยละ 46 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 4-6 ปี ร้อยละ 49 จํานวนพนักงานของธุรกิจส่วนใหญ่มีพนักงานไม่เกิน 
15 คน ร้อยละ 83 ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 53 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทําให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่พบว่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 57 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ได้แก่ (1)การออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (2)การลดระยะเวลา
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สั้นที่สุด (3)ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างที่ชัดเจน ความเป็นเอกลักษณ์มีความ
โดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง (4)ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (5)การบริหารงานที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (6)การสร้างความ
ได้เปรียบจากภายในองค์การเป็นหลัก และ (7)การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร กับ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ พิจารณาโดยรวมพบว่า ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
ประสบความสําเร็จ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) (r = .462) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความสัมพันธ์กับ
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กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = 
.002, p = .004, p =  .009, p = .000, p =  .006, p = .000 ตามลําดับ) (r = .307, r = .284, r = 
.259, r = .399, r = .272, r = .491 ตามลําดับ) และการลดระยะเวลาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สั้น
ที่สุดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 (p = .016) (r = .241)  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ (1)การสร้าง
แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (2)การประเมินและคัดเลือกแนวคิด (3)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(4)การทดสอบผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด  และ  (5 )การนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  กับ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ประสบความสําเร็จ  เมื่ อ พิจารณาโดยรวม  พบว่า 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบ
ความสําเร็จ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้าง
แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้านการประเมินและคัดเลือกแนวคิด มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = 
.000) โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = .348, r = .546 ตามลําดับ) ส่วนกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการสร้างแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด และการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

การวิเคราะห์ ปัจจัยแห่งความสํา เร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี อิท ธิพลต่อ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ พบว่า การบริหารงานที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ โดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จได้ร้อยละ 33.2 
และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จมากที่สุด (p = .001) รองลงมา
คือ การบริหารงานที่ตอบสนองต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (p = .006) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 

การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ พบว่า การสร้างแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ กับการประเมิน
และคัดเลือกแนวคิด มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 33.7 และเมื่อ
พิจารณาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า การประเมินและคัดเลือกแนวคิดมีอิทธิพล
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ต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จมากที่สุด (p = .000) รองลงมาคือ การ
สร้างแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (p = .019) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสัมพันธ์กับ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จในรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลไม้แปรรูป พบว่าปัจจัยทั้ง 7 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Craig และ Hart 
(1992) ที่เสนอว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่จะประสบความสําเร็จได้น้ันจะต้องกําหนดความต้องการของตลาด
และนําเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแต่กลุ่มได้อย่างถูกต้อง และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ ชัดเจนจะส่งผลให้เกิด
ความสําเร็จต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ รวมถึงการที่ผู้บริหารแสดงตัวตนและให้การ สนับสนุนอย่างเปิดเผย
ต่อทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จผลิตภัณฑ์ใหม่ การศึกษาของ จณัญญา เดช
ขุน และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2555) พบว่า การลดระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะช่วย
เพ่ิมโอกาสในการสร้างผลกําไร ส่วนแบ่งทางการตลาด และลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ลงได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Griffin (1988) ที่พบว่า การมีทีมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีส่วน
ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความสําเร็จ และการศึกษาของ ปลื้มใจ  สินอากร, บัณฑิต 
ผังนิรันดร์, และ อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน (2554) ที่พบว่า การบริหารโครงการเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
ประสบความสําเร็จ พบว่าตัวแปรอิสระด้านการสร้างแนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการ
ประเมินและคัดเลือกแนวคิด มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Craig และ Hart (1992) ที่อธิบายว่า 
การวางแผนงานโครงการก่อนการดําเนิน การพัฒนาที่ดี เริ่มต้ังแต่การกลั่นกรองแนวความคิดขั้นต้น 
การประเมินด้านตลาดและด้านเทคนิค การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2009) ที่ว่า
หลังจากได้แนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วจะต้องมีการนําแนวความคิดเหล่าน้ันมาประเมิน
ถึงความเป็นไปได้โดยคัดเลือกแนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาทําการทดสอบโดยการประเมิน
และคัดเลือกแนวความคิดจะช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากความคิดที่เป็นไปไม่ได้ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ พบว่าตัวแปรอิสระด้านการบริหารงานที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จ มี
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ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maidique และ Zirger (1994, and 1995) ที่พบว่า ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ การท่ีผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนต้ังแต่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และการได้รับการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรจากบริษัทอย่างเต็มที่ในการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และการศึกษาของ Griffin (1988) ที่
พบว่า การที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็น
กับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเต็มที่ มีผลต่อความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
รวมถึงการ ชลธิศ ดาราวงษ์ (2556) ที่ระบุว่า การท่ีผู้บริหารระดับสูงแสดงตัวตนและให้การ
สนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบ
ความสําเร็จ พบว่าตัวแปรอิสระด้านการสร้างแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการประเมิน
และคัดเลือกแนวคิด สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Crawford and Di Benedetto (2003)  
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552) ที่ระบุว่า การสร้างแนวความคิด เป็นการสร้างหรือแสวงหา
แนวความคิดที่มีศักยภาพจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือที่จะนําไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ การประเมินแนวความคิด เป็นขั้นตอนที่เ ก่ียวกับกิจกรรมการประเมิน
แนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านเทคนิค การตลาด และการเงิน คัดเลือกจากแนวความคิด
ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เหลือเพียง 2-3 แนวความคิดที่ดีที่สุด เพ่ือค้นหาศักยภาพ หรือความเป็นไปได้ในการ
นําแนวความคิดที่ผ่านการประเมินในขั้นน้ีไปดําเนินการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป และแนวคิดของ 
Craig และ Hart (1992) ที่อธิบายว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 
การวางแผนงานโครงการก่อนการดําเนิน การพัฒนาที่ดี เริ่มต้ังแต่การกลั่นกรองแนวความคิดขั้นต้น 
การประเมินด้านตลาดและด้านเทคนิค การศึกษาและวิเคราะห์ตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อความสําเร็จใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
 2.ควรทําการศกึษากับกลุ่มตัวอย่างในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการยืนยันผลการวิจัย 
รวมถึงสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ได้ในวงกว้างหรือครอบคลุมย่ิงขึ้น 
 3.ควรทางานศึกษาโดยวิธีการเก็บข้อมูลในรปูแบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น 
การสัมภาษณ ์ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม ่
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจใชบ้ริการสถานความงามและสปาเพื่อสุขภาพในจังหวดั
จันทบุร ี

Factors Influencing Decision-Making in Choosing Healthy Beauty Clinic 
& Spa Service in Chanthaburi Province 

 

เบญจวรรณ สระวัง1*และชุติมาวดี ทองจีน2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน

ความงามและสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการบริการ และ
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่สนใจและใช้
บริการสถานความงามหรือสปาอยู่แล้ว ทั้งเพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดจันทบุรี 
จํานวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือสมการถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18 – 24 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท เคยเข้าใช้บริการ
สถานความงาม สถานเสริมความงาม คลินิก หรือร้านสปา โดยจะใช้บริการประเภทนวดหน้ามาก
ที่สุด งบประมาณที่เข้าใช้บริการแต่ละครั้งอยู่ที่ 401 - 600 บาท จะเข้าใช้บริการสถานความงาม 
และสปา 1 ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลทําให้เข้ารับบริการสถานความงามและสปา 
คือตัวเอง โดยจะรับข้อมูลข่าวสาร โปรโมช่ันต่างๆ จากร้านความงามและสปาจากส่ือสังคมออนไลน์ 
เช่น เฟชบุ๊ค แฟนเพจ อินสตาแกรม หรือ ไลน์แอด มากที่สุด วัตถุประสงค์ในการเข้ารับบริการสปา
เพ่ือความผ่อนคลายมากที่สุด รองลงมาคือ ดูแลผิวพรรณให้ดูดี  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการบริการ และปัจจัยด้าน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานความงามและสปา
เพ่ือสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ: สถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ แรงจูงใจ การบริการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ การตัดสินใจใช้บริการ 
 
                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
* Corresponding Author., E-mail: baitoey565@gmail.com 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Abstract 
The objective of this research is to study factors that affected the decision of 

the customers to use the beauty clinic or spa in Chanthaburi which are service, 
motivation, and integrated marketing communication.  The samples are people who 
are interested in beauty clinic and people who used to use the beauty medical 
service.  This sample consists of 155 men and women in Chanthaburi Province and 
they are 18 years old or above this age via convenient sampling.  The questionnaire 
was used as an instrument for data collection.  Due to data analysis, statistics use for 
testing hypotheses is multiple regressions at the statistic significant level of 0.05. 

The result of research is that most of the samples were female from 18 to 24 

years old and undergraduate student.  The average monthly income is less than 15,000 

Baths.  Their purpose of using beauty services at the clinic or spa is for facial massage.  
The budget is at 401 - 600 Baths per time.  Most of the sample will use the beauty 
and spa service every month.  The person who influences the beauty salon and the 
spa is him/herself.  They receive news, promotions, beauty and spa from the social 
media.  The main purpose of using spa service is to relax, followed by skin care to 
look good. 

The hypotheses testing show that motivation, services, and integrated 
marketing communication affect to service purchasing decision of the customers who 
use the beauty clinic or spa in Chanthaburi provinces at the statistical significant level 
of 0.05 

 
Keywords: Beauty and Natural Spa, Service Purchasing Decision, Motivation, Services    
               and Integrated Marketing Communication 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ในปัจจุบันธุรกิจเสริมความงามมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของคนในปัจจุบันที่หันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน รวมถึงรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณให้ดู
ดีอยู่เสมอ จึงทําให้ธุรกิจประเภทการแพทย์และความงามเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่น่าลงทุนมาเป็นอันดับ 1 
ติดต่อกัน 5 ปีซ้อนนับต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2558) โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านที่เน้นการให้บริการด้านผิวพรรณในส่วนของผิวกาย
และผิวหน้า อาทิเช่น กระชับสัดส่วน ลดริ้วรอย ทําหน้าเรียวแบบเกาหลี ยกกระชับใบหน้า นวดหน้า  
รักษาสิว ลดจุดด่างดํา โดยใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น การฉีดโบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์ และ
ร้อยไหม เป็นต้น ธุรกิจน้ีจึงสร้างกําไรได้อย่างมหาศาล โดยดูจากเงินหมุนเวียนธุรกิจเสริมความงามที่
มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)  

จากข้อมูลของศูนย์กสิกรไทย (2560) สังคมไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) 
นับต้ังแต่ปี 2548 โดยมีแนวโน้มของจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.0 ในปี 2563 สะท้อนให้เห็น
ว่าตลาดกลุ่มผู้สูงอายุมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับประเทศไทยในปัจจุบันเป็นสังคมเมืองส่วน
ใหญ่ ไม่เพียงแต่กรุงเทพฯ เท่าน้ันที่เป็นสังคมเมืองใหญ่ แต่ยังรวมถึงเขตอําเภอเมืองในต่างจังหวัดอีก
ด้วย ดังน้ัน การมีบุคลิกภาพที่ดี ทันสมัย มีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณที่เด็กกว่าอายุจริง และการมี
สุขภาพแข็งแรง จึงเป็นเป็นสิ่งจําเป็นต่อดําเนินชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมเมือง ไม่
เพียงแต่ผู้สูงอายุที่สนใจในการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามหรือสถานความงามเท่าน้ัน วัยรุ่น 
วัยทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือ เพศชายที่อาศัยในสังคมเมือง ก็ต้องการเข้ารับบริการสถาน
ความงามเช่นกัน  

จากข้อมูลข้างต้นประกอบกับความสนใจของผู้วิจัยรวมถึงกระแสนิยมความงามของคนใน
ปัจจุบัน ทําให้เล็งเห็นช่องทางทําธุรกิจด้านความงามที่มีความแตกต่างและสามารถตอบโจทย์คนยุค
ปัจจุบันได้ด้วย เมื่อค้นพบจึงได้ตัดสินใจเรียนรู้ศาสตร์เคาะหน้านวดหน้าเรียว เหลาหน้าสวย (V-
Shape) ด้วยมือเปล่า เน่ืองจากว่าผู้วิจัยเห็นช่องทางแล้วว่า ศาสตร์น้ีสามารถทําให้หน้าเรียวเด็กได้
จริงโดยไม่ต้องอาศัยการโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม นอกจากน้ีการนวดหน้าด้วยศาสตร์น้ียังช่วย
บําบัดโรคต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ ไมเกรนให้ดีขึ้นด้วย เรียกได้ว่า ได้ทั้งหน้าเรียวสวยย้อนวัยและสุขภาพดี 
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะเปิดร้านความงามและสปาเพ่ือสุขภาพขึ้น และผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าหาก
จะเปิดร้านความงามน้ัน จําเป็นต้องมีบริการท่ีหลากหลาย ไม่เพียงมีแค่การนวดหน้าเท่าน้ัน จึงมี
ความคิดที่จะไปศึกษาเรียนอีกหลายหลักสูตรด้านความงาม อาทิเช่น สักคิ้ว แว๊กซ์ขน การนวดสปา 
150 ช่ัวโมงและสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงดําเนินการจดทะเบียนร้านความงาม
และสปา ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการสุขภาพ 2559 เพ่ือเป็นการรับรอง
มาตรฐานของร้านความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ รวมถึงสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการ 
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ผู้วิจัยจึงได้ทํางานวิจัยน้ีขึ้นเพ่ือสํารวจความต้องการและศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการสถานความงามและสปาเพ่ือสขุภาพของผู้ใช้บริการในจังหวัดจันทบุรีเพ่ือเป็นแนวทาง
ก่อนจะดําเนินสร้างธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บรกิารสถานความงามในปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจสถานความงามและสปาเพื่อสุขภาพก่อนลงมือจริง 
3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการทําสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี 
4. เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจ การบริการ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มอิีทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บรกิารสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. แรงจูงใจ โดยอ้างอิงจากทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของมาสโลว์ Maslow (1954) (Maslow’s 
Generation Theory of Human and Motivation) นักจิตวิทยาและนักมานุษยวิทยา ซึ่งมาสโลว์
ได้อธิบายไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างหน่ึง
แล้วก็จะแสวงหาความต้องการที่สูงขึ้นไปตามลําดับ เดิมทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) ได้แบ่งลําดับ
ช้ันของความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นเรียงลําดับจากน้อยไปมาก (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาส
กร อดุลพัฒนกิจ, 2550, หน้า 156-157) โดยเรียงลําดับจากความต้องการข้ันตํ่าไปสูงได้ดังน้ี 

1.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ตัวอย่างเช่น ต้องการอาหาร นํ้าด่ืม 
ที่อยู่อาศัย ความสะอาด และสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม เป็นต้น 

1.2 ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety Needs) ตัวอย่างเช่น ต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ มีการงานที่มั่นคง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น   

1.3 ความต้องการทางสังคมและความรัก (Social Needs)  
1.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ต้องการสร้างสถานภาพของตนเองให้ดูสูง

สง่า และภูมิใจในตนเอง ต้องการยศ ตําแหน่ง มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น 
1.5 ความต้องการความเป็นจริงในชีวิต (Self - Actualization Needs) ความต้องการข้ัน

สุดท้ายซึ่งเป็นขั้นสูงสุดที่มนุษย์ต้องการที่จะทําในสิ่งที่ตนเองชอบและปรารถนาโดยไม่สนใจยศ และ
ศักด์ิศรี โดยจะมีความต้องการที่แตกต่างไปในแต่ละบุคคลไป 
2. การบริการ จะศึกษาจากทฤษฎีช่องว่างหรือ GAP Model ของ Parasuraman (Parasuraman et 
al., 1985) ซึ่งคุณภาพในการบริการ (Service Quality) เป็นปัจจัยสําคัญของธุรกิจสถานเสริมความ
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งามท่ีส่งผลต่อลูกค้าโดยตรง โดยทฤษฎี GAP Model คือ ช่องว่างที่ทําให้บริการด้อยคุณภาพ 
(Model of Service Quality Gaps) การบริการที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกพอใจได้น้ัน แสดงว่าเป็นการบริการ
ที่มีคุณภาพดี น่ันหมายความว่าระดับการบริการอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า แต่หากคุณภาพ
การบริการน้ันอยู่ตํ่ากว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้จะทําให้เกิดความไม่พอใจของลูกค้าซึ่ง Parasuraman 
(Parasuraman, et al., 1985) ได้กล่าวถึงช่องว่างหลักที่จะเกิดขึ้นจากในแนวคิดของคุณภาพบริการ 
(Model of Service Quality Gaps) ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณภาพบริการไม่ประสบความสําเร็จ 
3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 28-29) ได้ให้นิยาม
ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
ว่าหมายถึง รูปแบบแผนการสื่อสารทางการตลาดหลายรูปแบบที่ใช้จูงใจอย่างต่อเน่ืองให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ในขณะที่โบว่ีและคณะ  (อ้างอิงจาก ศิริวรรณ, 2541) ได้ให้ความหมายการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication, IMC) ว่าหมายถึงการ
ที่บริษัทสินค้าหรือบริการหน่ึงสามารถผสมผสานการตลาดหลายๆ เครื่องมือเพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดอาทิเช่น การโฆษณา (Advertising) การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) หรือขายตรง การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดแบบปาก
ต่อปาก (Word of Mouth) และการจัดกิจกรรม (Event Marketing) ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการขาย 
4. การตัดสินใจใช้บริการสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ (ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 
2545: 23) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ของผู้บริโภคโดยจะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่นักการตลาดจะเป็นผู้ทําให้ผูบ้ริโภคคล้อยตาม 
เห็นถึงคุณค่า ประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการน้ันๆ จนเกิดการตัดใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจกระบวนการหน่ึงของผู้บริโภคท่ีทําให้ได้มาซึ่งสินคา้และบริการทีดี่ที่สุดให้กับ
ตนเอง (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2541: 5) ได้ให้ความหมายของ กระบวนการตัดสินใจว่าเป็นการ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้หรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยประกอบไปด้วย 5 
ขั้นตอนสําคัญโดยเรียงลําดับจากขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย ดังน้ี  

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) 
2. การแสวงหาข่าวสาร (Information Search) 
3. กระประเมนิทางเลือก (Evaluation of Alternative)  
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)  
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ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคนํามาตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการท่ีให้ผลตอบตอบแทนที่ดีทีสุ่ด ตรงตามปัญหาและความต้องการมาก
ที่สุด 
 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

ประเภทงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 155 ชุด และสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐานคือสมการถดถอยพหคุูณ 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างครั้งน้ีเลือกกลุ่มที่อยู่ในย่านตัวเมืองจันทบุรี และ

อําเภอใกล้ๆ อําเภอเมือง ในจังหวัดจันทบุรี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น โดยการใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก โดยจะเป็นกลุ่มที่ยินดีร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
โดยจะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple 
Regression ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นจํานวน 155 คน  

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (Questionnaire) ของผู้

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเก่ียวกับการเข้าใช้บริการสถานเสริมความงามเพ่ือสุขภาพ ผู้วิจัยได้อ้าง
ถึงกรอบแนวความคิดและได้ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาออกแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดย
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์และความชอบเข้าใช้บริการสถานความงาม
และสปา ส่วนที่ 2 - ส่วนที่ 5 เป็นคําถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการสถานความงาม การ
บริการของสถานความงาม การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถาน
ความงาม ส่วนที่ 6 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นคําถามลักษณะปลายเปิดจํานวน 
1 ข้อ หลังจากออกแบบสอบถามสําเร็จและได้นําไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํามา
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงได้ทดลองแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด เพ่ือนํามาหาค่า
ความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbarch, 1990) โดยหากผลการทดสอบมี
ค่าอัลฟ่าหรือค่าความเช่ือมั่นอยู่ไม่ตํ่ากว่า .7000 หมายความว่าอยู่ในเกณฑ์เช่ือถือได้ ซึ่งผลการ
ทดสอบในแต่ละส่วนมีค่าดังน้ี แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการมีค่าเท่ากับ .881 การบริการของสถาน
ความงามมีค่าเท่ากับ .898 การสื่อสารการตลาดเก่ียวกับการใช้บริการมีค่าเท่ากับ .953 และการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการมีค่าเท่ากับ .861 จึงถือได้ว่า แบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถืออย่างมาก ผู้วิจัย
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จึงได้ปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ังตามคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนําไปแจกให้ครบ 155 
ชุด เพ่ือนํามาใช้สรุปผลการวิจัยต่อไป 
 
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านแรงจูงใจ การบริการ การตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจมีผลต่อการเข้าใช้บริการสถานความงามและ สปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ว่า 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 
18-24 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักศึกษา รายได้ต่อเดือน 15,000 
บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการสถานความงามหรือสปาโดยจะใช้บริการนวดหน้า โดยมี
งบประมาณต้ังแต่ 400 – 600 บาทต่อครั้ง จะเข้าใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน บุคคลที่มีอิทธิพลที่ทําให้
เข้าใช้บริการสถานเสริมความงาม หรือ สปา คือตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเอง โดยจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากทางสื่อสังคมออนไลน์ 

2. ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญอย่าง
มากคือ พนักงานหรือผู้ให้บริการมีความน่าเช่ือถือ มีรับรองการอบรมหลักสูตร หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญกับคนให้บริการเป็นหลักหากพนักงาน
มีความน่าเช่ือถือจะนําไปสู่การตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานความงามหรือสปาน้ันๆ 

3. ข้อมูลด้านบริการสถานความงามและสปาพบว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญกับการ
ตกแต่งที่สวยงาม มีบรรยากาศที่ดี หอมสะอาด มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการที่สะอาด 
ทันสมัยมากที่สุด ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะดูจากการตกแต่งสถานที่ 
การตกแต่งร้านที่สวยงาม เพราะการตกแต่งร้าน เครื่องมือที่สะอาดทันสมัยจะสื่อภาพลักษณ์และการ
ให้บริการที่ดีสถานความงามหรือสปาน้ันๆ 

4. ข้อมูลด้านการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับสถานความ
งามและสปาเพ่ือสุขภาพที่มีการโฆษณา โปรโมช่ันต่างๆ บน สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, 
Line, Instagram มีผลต่อการเข้าใช้บริการมาก แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของตัวอย่างจะใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการสืบค้น หาข้อมูล ตลอดจนติดตามตามข่าวสารต่างๆ ดังน้ัน หากร้านความงาม
หรือสปา มีการปรับตัว ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จะทําให้กลุ่ม
ตัวอย่างเห็น สนใจจนเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจใช้บริการสถานความงามและสปาในที่สุด 
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ตารางที่ 1: แสดงผลความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานความงาม
และสปาเพ่ือสขุภาพ  
ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.483 0.319  4.648 0.000 
แรงจูงใจเข้าใช้บริการ 0.328 0.083 0.306 3.949 0.000 
การบริการของร้าน 0.155 0.050 0.230 3.077 0.002 
การสื่อสารการตลาด 0.184 0.050 0.257 3.683 0.000 

R Square = 0.369, F = 29.474, p < 0.05 

จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจ การบริการของสถานความงามและการส่ือสาร
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานความงามและสปาอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  โดยเมื่อดูค่า Beta พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการสถานความงาม 
และสปาเพ่ือสุขภาพเท่ากับ 0.306 และเมื่อดูจากค่า R Square เท่ากับ 0.369 ทําให้ทราบว่า ตัว
แปรต้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามร้อยละ 36 ซึ่งจากผลทดสอบทางสถิติหรือค่า F มีค่าเท่ากับ 29.474 
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แปลความหมายได้ว่า มีตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตาม 

 
อภิปรายผล 

1. แรงจูงใจในการเลือกเข้าใช้บริการสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพพบว่า ผู้รับบริการ
ให้ความสําคัญกับพนักงานหรือผู้ให้บริการมีความน่าเช่ือถือ มีใบรับรองการอบรมหลักสูตรหรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้าในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง โดยพบว่าผู้ใช้บริการหรือกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับความมีช่ือเสียงของคลินิก 
รองลงมาคือ การให้บริการมีคุณภาพ และมีบริการ ให้เลือกหลากหลาย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงาม เมดิแคร์ คลินิก 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับตัวพนักงานในสถาน
บริการอยู่ในระกับมาก ซึ่งพนักงานงานต้องบริการดี มีความน่าเช่ือถือ   

2. ด้านการบริการ ผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
ภาพลักษณ์ หรือบรรยากาศในร้านที่ดี หอมสะอาด อุปกรณ์สะอาดและทันสมัยมากที่สุดซึ่งการเข้า
รับบริการด้านความงามนี้ บรรยากาศและอุปกรณ์ที่สะอาดและทันสมัยจะทําให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจมีความมั่นใจ และอยากมาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทินีกรณ์ โภ
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ชากรณ์ (2558) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของ
ผู้ใช้บริการในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้บริการให้ความสําคัญของ
สถานบริการมีความน่าเช่ือถือ มีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์สะอาด รวมถึงผู้
ให้บริการมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด และวราภรณ์ คงรอด (2554) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้หญิง
วัยทํางานในอําเภอเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงามพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ เห็น
ความสําคัญของภาพลักษณ์ของคลินิกที่ดูเป็นมิตรกล่าวคือมีการบริการของพนักงานที่เป็นกันเอง 
ผ่อนคลาย รวมถึงมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
 3. ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับสถานความงามและสปาเพื่อสุขภาพที่มีการส่งเสริมการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ บนสื่อสังคม
ออนไลน์มีผลต่อการเข้าใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก
ที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านโฆษณา โปรโมช่ันต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นํามา
ซึ่งการซื้อสินค้าและบริการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้าใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น  การลดแลกแจกแถม รวมถึงมี
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอรวิสา งามสรรพ์ 
(2553) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซ้ือสินค้าออนไลน์ (E-Shopping) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ และความเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ง่ายและรวดเร็ว ทําให้เกิดทัศนคติด้านบวกท่ีมีต่อการใช้และยอมรับใน
เทคโนโลยีมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

1.ด้านแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ พบว่าผู้บริโภค หรือ
ผู้ใบริการให้ความสําคัญกับพนักงาน / ผู้ให้บริการที่มีความน่าน่าเช่ือถือ ดังน้ัน การจ้างพนักงาน
ให้บริการแก่ลูกค้าน้ัน ควรจะต้องคัดเลือกโดยพนักงานจะต้องมีใบรับรองการอมรมผ่านหลักสูตรการ
บริการแบบต่างๆ มีประสบการณ์ในการบริการลูกค้า เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือไว้ใจของลูกค้า 

2.ด้านการบริการของสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพน้ัน ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
เรื่องสถานที่ให้บริการหรือร้านที่มีบรรยากาศที่ดี หอม และสะอาด ดังน้ัน สถานบริการควรจะ
แบ่งแยกโซนให้ชัดเจน มีความเป็นส่วนตัว มีบรรยากาศที่ดี มีกลิ่นที่หอมสะอาด พนักงานต้อนรับ
สดใสเป็นกันเอง เพ่ือสร้างความผ่อนคลายช่ืนใจและสร้างความประทับใจแรกเห็นให้แก่ลูกค้าที่เข้า
มารับริการ 
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3.ด้านการสื่อสารการตลาดของสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
มากที่สุดกับการส่งเสริมการตลาดของสินค้าและบริการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟชบุ๊ค
แฟนเพจ อินสตาแกรม หรือ ไลน์แอด เป็นต้น ดังน้ัน ทางร้านควรส่งเสริมสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางนี้อย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ เพ่ือให้ลูกค้าได้ทราบและเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วและสะดวก 

4.ด้านการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
กับการเห็นผลหลังจากการใช้บริการ ซึ่งผู้บริโภคจะกลับไปใช้บริการอีกหากเข้ารับบริการแล้วเห็นผล
เป็นไปตามที่พนักงานบอกไว้ก่อนจะเข้ารับบริการ ดังน้ัน สถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ ควร
เน้นไปที่การบริการลูกค้าให้มาก พนักงานต้องมีความสามารถในบริการน้ันๆ อย่างแท้จริง รวมถึงการ
ดูแลเอาใส่ลูกคา้ให้มากที่สุด ทั้งก่อนและหลังการขาย ไม่พูดเกินความจริงหรือให้ความหวังแก่ลูกค้า
มากเกินไป พนักงานจะต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าและบริการด้วยใจอย่างที่สุด จึงจะทําให้ลูกคา้
ประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

ในการทําการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีปัญหาอยู่ 3 อย่างซึ่งหากได้แก้ไขปัญหา
ดังต่อไปน้ีได้จะทําให้งานวิจัยในครั้งต่อไปสมบูรณ์ย่ิงขึ้น คือ  

1.จากการที่ผู้วิจัยได้สุ่มแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างน้ัน ทําให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 18 – 24 ปี มีมากเกินไป ซึ่งสถานความงามและสปาเพ่ือสุขภาพ มีจุดเด่นในด้านนวดหน้าเรียว 
หน้าเด็ก ย้อนวัย ทําให้หากมีการวิจัยในคร้ังต่อไปจะต้องหากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 24 ปี 
มากขึ้น หรือสุ่มแจกกลุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงอายุให้เท่าๆ กันเพ่ือความแม่นยําสมบูรณ์ของงานวิจัย
มากขึ้น 

2.สถานที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่แจกแบบสอบถามรวมถึงช่วงเวลาในการ
แจกแบบสอบถามน้ันน้อยเกินไป ทําให้ไม่ทั่วถึง ซึ่งควรจะพิจารณาสถานที่ และช่วงเวลาที่เหมาะสม
จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยํามากย่ิงขึ้น 

3. เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบสุ่ม ซึ่งอาจจะยังไม่ละเอียด
มากพอ ควรจะมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยเพ่ือจะได้ข้อมูลทีล่ะเอียดเพ่ิมเติมมากย่ิงขึ้น 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ของจังหวัดเชียงราย 

Solution Guidelines for Investment Problems in Chiang Rai Special 
Economic Zone, Chiang Rai Province 

 

จิรพัฒน์  อุปถมัภ์1 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดเชียงราย และแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
เชียงราย โดยจากการเก็บข้อมูลจากผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จํานวน 9 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเน้ือหาในแต่ละประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย พบปัญหา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกท่ีจุดผ่านแดน ปัญหาด้านความเหมาะสม 
ทางกายภาพ และปัญหาด้านกิจกรรมบริเวณชายแดน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย รัฐบาลควรรีบประกาศผังเมืองที่มีความชัดเจน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการจัดต้ังกิจการใหม่ได้สะดวก ควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนทาง
หลวง การสื่อสารโทรคมนาคม ท่าเรือ นํ้าประปา และไฟฟ้าในทุกพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จ สร้างทางรถไฟท่ี
เช่ือมต่อไปยังอําเภอเชียงของ เพ่ือให้การขนส่งโลจิสติกส์คล่องตัวมากย่ิงขึ้น และช่วยสนับสนุนด้าน
การท่องเท่ียว วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด ทํากรอบ
ข้อตกลงร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) กับประเทศเพ่ือนบ้านเร่ืองกฎระเบียบของการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนและด้านแรงงานให้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน หรือร่วมลงทุนกับภาครัฐ 
ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่ ได้แก่ สถานีบริการเช้ือเพลิง สถานีซ่อมบํารุงรถ คลังสินค้า 
และสถานพยาบาล รัฐบาลควรเข้ามาลงทุนในการจัดหาที่ดินให้ หรือควรกําหนดให้พ้ืนที่ทั้งหมดเป็น
สถานที่ต้ังของธุรกิจได้ ควรส่งเสริมนักลงทุนที่เป็นคนในพ้ืนที่ให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ส่งเสริมนักลงทุนรายใหม่ได้ทราบถึงการย่ืนขอรับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐในการลงทุนใน

                                                            
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย E-mail : jirapat.crru.reg@gmail.com 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแก้ไขปัญหาเร่ืองใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร .ง. 4) ของ
อุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับผังเมือง 
 
คําสําคัญ : แนวทางการแก้ไขปัญหา ปัญหาการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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Abstract 
This study aims to investigate the investment problems and solutions found 

in the Chiang Rai Special Economic Zone (CSEZ). Data were collected by means of 
structured interviewing techniques. The research participants were directors and staff, 
totally nine participants, from One Stop – Service Investment Center (OSS) at CSEZ. 
Content analysis techniques were used.  
 Findings revealed that problems were related to the infrastructure, the 
immigration check-point services, the physical appropriateness of the assigned zones, 
and the manufacturing activities associated with conducting business in the CSEZ. 
According to these problems, finding pointed out that government should clarify the 
city layouts in order to facilitate the new businesses being established. The basic 
infrastructure concerning highway road, telecommunication, ports, water supply, and 
availability of electricity need to be improved. Having railways bound to Chiang Khong 
District also plays critical roles for logistic transportations. In addition, government 
should promote local tourism and do area-based analysis for the right direction of 
tourism potentials development. They should sign a Memorandum of Understanding 
(MoU) with the neighboring countries in terms of shipping regulations and labor 
employments. Private sectors should have the opportunity to develop facilities for 
the areas or collaboratively conduct with the government such as fire stations, car 
repaired stations, warehouses, and hospitals or clinics. Based on these findings, 
government agencies should allocate the land areas for business locations and 
promote the investments for the local investors. Also, they should solve the problems 
of the factory operation license (RN 4 )  unassociated with the city layout and inform 
the new investors for their privileged rights of investments at the CSEZ. 
 
Keywords : Solution Guidelines, Investment Problems, Special Economic Zone 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
 

จังหวัดเชียงรายถูกจัดต้ังให้เป็นหน่ึงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ตามประกาศ 
กนพ. ที ่ 2/2558 เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ ได้แก่ เป็นจังหวัดที่อยู่บนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึ่งสามารถไปทางเหนือเช่ือมโยง
กับจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ทั้งทางบกและทางนํ้า โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนน R3A  
(ผ่านด่านเชียงของ และ สปป.ลาว) และ R3B (ผ่านด่านแม่สาย และเมียนมา) สําหรับทางนํ้าสามารถ
ขนส่งโดยอาศัยแม่นํ้าโขง โดยผ่านทางท่าเรือเชียงแสน และมีเส้นทางคมนาคมสามารถเช่ือมโยง 
การขนส่งลงมาทางใต้สู่ท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือส่งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอ่ืนของโลก ดังน้ัน 
เชียงรายจึงมีศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกสแ์ก่จีนตอนใต้และพ้ืนที่ตอนบนของเมียนมา 
และสปป.ลาว เพ่ือขนส่งสินค้าออกทางทะเลท่ีแหลมฉบัง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในเชียงราย กับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตอนบนของเมียนมา และ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ 
นอกจากน้ันยังมีอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เครื่องเรือน แปร
รูปไม้ มีโอกาสพัฒนาขยายห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอีกด้วย (กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 
2560 : รายงาน) 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย อยู่ในแผนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ของรัฐบาล มีพ้ืนที่ประกอบด้วย 21 ตําบล ใน 3 อําเภอ ของจังหวัด
เชียงราย ได้แก่ อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน และอําเภอแม่สาย ซึ่งในพื้นที่ทั้งสามอําเภอเป็นฐาน
การท่องเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร ศูนย์กลางการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ การขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เมื่อแบ่งตามพ้ืนที่ พบว่า ในอําเภอแม่สายมีกิจกรรมท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ พัฒนา
ด่านชายแดนรองรับการค้า การ ทอ่งเที่ยว เตรียมพ้ืนที่จัดต้ังโรงแรม ศูนย์ การประชุม ร้านค้าปลอด
ภาษี ศูนย์ขนสง่ มวลชน และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ส่วนในอําเภอเชียงแสน เป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ เป็นเขตการค้าเสรี เขตปลอดภาษีอากร เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศมีการเตรียมพ้ืนที่จัดต้ังท่าเรือ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายและคลังสินค้า พาณิชยกรรม สํานักงานและ
ศุลกากร และอําเภอเชียงของ มีกิจกรรมทีม่ีศักยภาพ ได้แก่ การค้า การท่องเที่ยว ศูนย์ขนส่งต่อเน่ือง 
หลายรูปแบบ เตรียมพ้ืนที่ศูนย์โลจิสติกส ์ พาณิชยกรรม สํานักงานการค้าและศุลกากร (สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559 : 18) 

 ในการดําเนินการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายทั้ง 3 อําเภอ ที่ผ่านมาก็
ประสบปัญหาในการจัดต้ัง แต่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ โดยอําเภอแม่สาย ถูกกลุ่มชาวบ้านที่ทํา
การเกษตรต่อต้านเพราะเกรงจะสูญเสียที่ดินทํากิน ส่วนอําเภอเชียงแสน มีปัญหาราคาที่ดิน และ 
ที่อําเภอเชียงของ ถูกกลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้านต่อต้านจนต้องย้ายพ้ืนที่จัดต้ังมาแล้วครั้งหน่ึงด้วย ทํา
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ให้ล่าสุดทางคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ จงัหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมและหยิบยก
กรณีความคืบหน้าในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวมาหารือ เพ่ือหาทางออกเก่ียวกับ
เรื่องดังกล่าว เน่ืองจากเป็นโครงการระยะหรือเฟตที่ 2 ร่วมกับ จังหวัดอ่ืนๆ ที่กําหนดให้เดินหน้าได้
ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป (คืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย. 
http://www.chiangmainews.co.th/ page/archives/526919. 2516)  

 การลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายท่ีผ่านมา พบว่า ยังคงประสบ
ปัญหาในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ ปัญหาด้านอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน การกระจายของ
ฐานลูกค้า รายได้ของประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค สถานการณ์การแข่งขันใน ภาคอุตสาหกรรม 
และปัจจัยด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค การจัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในเขต
เศรษฐกิจชายแดน สิทธิประโยชน์ ในการอํานวยความสะดวกด้านธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ การ
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล SMEs (สุรเกียรติ เจนวัฒนศิริชัย. 2551 : 235) นอกจากน้ี ยังพบปัญหา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพ ในเร่ืองของระบบรางรถไฟที่เป็นปัจจัยสําคัญในการขนส่งสินค้า
ทางบก และเมื่อพิจารณาด้านของสิทธิประโยชน์ในเร่ืองการผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว ซึ่งถือเป็น
ปัญหาระดับชาติสําหรับผู้ประกอบการ และเมื่อมองในด้านของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็ยังพบว่า 
มีความไม่มั่นใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพชีวิตที่จะดีขึ้นหรือแย่ลงของคนในพื้นที่ และสุดท้ายใน
ด้านของผลกระทบเชิงลบที่จะตามมาในเร่ืองของมลพิษ และขยะที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามาต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรม โดยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงรายท้ังสิ้น (ไอรดา วางกลอน และพรพินันท์ ย่ีรงค์. 2559 
: 26)  
 จากปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพของพ้ืนที่และปัญหาต่างๆ ของนักลงทุนที่พบที่
ผ่านมา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาในเรือ่งปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย เพ่ือให้ได้ข้อมูลของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับพ้ืนที่อย่างแท้จริง ที่จะ
สามารถนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย เพ่ือให้นักลงทุนเกิดความม่ันใจต่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเพ่ิมมาก
ขึ้นและตัดสินใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด

เชียงราย 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีศึกษา 
 ประชากรที่ศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ
ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จํานวน 9 คน 
 2. เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้วิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่ง
เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สมัภาษณ์จะต้องถามคําถามตามท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าในแบบสัมภาษณ ์
(Interview Schedule) ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ตอน  ดังน้ี  
 ตอนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ตอนท่ี 2  ปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งศึกษา
ปัญหาการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการอํานวยความสะดวกท่ีจุดผ่านแดน ด้านความ
เหมาะสมทางกายภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายในปัจจุบัน และด้านกิจกรรมบริเวณ
ชายแดน จําแนกตามการลงทุนภาคการผลิตและภาคการบริการ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ห้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อํานวยการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ประจําสาขาเชียงราย อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน และอําเภอแม่สาย จํานวน 4 คน 
และผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ทั้ง 4 สาขา 
จํานวน 5 คน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 9 คน 
 2. ปัญหาการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
     2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ขาดความชัดเจนในเรื่องกฎหมายผังเมือง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน การสื่อสารโทรคมนาคม ท่าเรือ นํ้าประปา และไฟฟ้า ในทุกพ้ืนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยเฉพาะการคมนาคม ถนนทางหลวง ถนนสายหลัก AH1, AH2 ที่เป็นถนนเช่ือมโยงโลจิสติกส์
ระหว่างจังหวัด ภายในประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน และเส้นทางรถไฟที่เช่ือมโยงไปยังอําเภอ
เชียงของขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ืองและขาดระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว 
     2.2 ด้านการอํานวยความสะดวกที่จุดผา่นแดน พบว่า กฎระเบียบของการขนส่งสินค้า 
ข้ามชายแดนของเพ่ือนบ้านเป็นอุปสรรคต่อการส่งสินค้าผ่านแดน เน่ืองจากกฎหมายไทยไม่ได้ม ี
การปรับเปลี่ยน แต่กฎหมายเพ่ือนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําใหส้่งผลกระทบต่อการ
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ขนส่งสินค้าข้ามชายแดน และขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่ ได้แก่ สถานีบริการเช้ือเพลิง 
สถานีซ่อมบํารงุรถ คลังสินค้า และสถาน พยาบาล 
     2.3 ด้านความเหมาะสมทางกายภาพ พบว่า การจัดหาที่ดินและการจัดหาสถานที่ต้ัง
ของธุรกิจมีความยุ่งยากมาก เน่ืองจากท่ีดินของเอกชนในพื้นที่มีราคาค่อนข้างสูงและขาดการกําหนด
พ้ืนที่การลงทุนที่ชัดเจน และปัญหานักลงทุนที่เป็นคนในพ้ืนที่ทําการลงทุนบริเวณชายแดนจํานวน
น้อย 
     2.4 ด้านกิจกรรมบริเวณชายแดน พบว่า สภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจปัจจุบันเป็น
อุปสรรคต่อการลงทุนของนักลงทุนรายใหม่ ขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการ ปัญหาแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาของแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองหรืออยู่เกินระยะเวลาที่กําหนด และ 
เรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ของอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับผังเมือง  
 3. สรุปผลปญัหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ
จําแนกรายด้าน 
 

รายการ 
ปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ปัญหาเร่ืองกฎหมายผังเมือง รัฐบาลควรรีบประกาศผังเมืองท่ีมี         
ความชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวก        
ในการจัดต้ังกิจการใหม่ได้สะดวก 

 2. โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน          
การสื่อสารโทรคมนาคม ท่าเรือ 
น้ําประปา และไฟฟ้า ในทุกพ้ืนท่ียังไม่
แล้วเสร็จ 

ควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน
ทางหลวง การสื่อสารโทรคมนาคม ท่าเรือ 
น้ําประปา และไฟฟ้าในทุกพ้ืนท่ีให้แล้ว
เสร็จ  

 3. ขาดการคมนาคมทางรถไฟที่เชื่อม
ต่อไปยังอําเภอเชียงของ 

สร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังอําเภอ 
เชียงของ เพ่ือให้การขนส่งโลจิสติกส์
คล่องตัวมากย่ิงข้ึน และช่วยสนับสนุนใน
ด้าน 
การท่องเที่ยว 

 4. ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง และขาดระบบการจัดการ      
ด้านการท่องเที่ยว 

วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด 

2. ด้านการอํานวย
ความสะดวกท่ีจุด
ผ่านแดน 

1. กฎระเบียบของการขนส่งสินค้าข้าม
ชายแดนของเพ่ือนบ้านเป็นอุปสรรค      
ต่อการส่งสินค้าผา่นแดน 

ทํากรอบข้อตกลงร่วมมือระหว่างสองฝ่าย 
(MOU) กับประเทศเพื่อนบ้านเรื่อง
กฎระเบียบของการขนส่งสินค้าข้ามแดน    
ให้ชัดเจน 
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รายการ 
ปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 2. ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พ้ืนท่ี ได้แก่ สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานี
ซ่อมบํารุงรถ คลังสินค้า และ
สถานพยาบาล 

เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับภาครัฐ ในด้านสิ่งอํานวย    
ความสะดวกในพ้ืนท่ี ได้แก่ สถานีบริการ
เชื้อเพลิง สถานีซ่อมบํารุงรถ คลังสินค้า   
และสถานพยาบาล 

3. ด้านความ
เหมาะสมทาง
กายภาพ 

1. การจัดหาท่ีดินและการจัดหาสถานท่ีต้ัง
ของธุรกิจมีความยุ่งยากมากเนื่องจาก
ท่ีดินของเอกชนในพ้ืนท่ีมีราคาค่อนข้างสูง
และขาดการกําหนดพ้ืนท่ีการลงทุนท่ี
ชัดเจน 

รัฐบาลควรเข้ามาลงทุนในการจัดหาท่ีดินให้ 
หรือควรกําหนดให้พ้ืนท่ีท้ังหมดของ          
3 อําเภอท้ังของรัฐและของเอกชนเป็น   
สถานท่ีต้ังของธุรกิจได้  

 2. มีนักลงทุนท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีทําการ
ลงทุนบริเวณชายแดนจํานวนน้อย 

ควรส่งเสริมนักลงทุนท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีให้
เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

4. ด้านกิจกรรม
บริเวณชายแดน 

1. สภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจปัจจุบัน
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของนักลงทุน 
รายใหม่ 

ส่งเสริมนักลงทุนรายใหม่ได้ทราบถึงการย่ืน
ขอรับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐ         
ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 2. ขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการ 
ปัญหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
และปัญหาของแรงงานต่างด้าวลกัลอบ
เข้าเมืองหรืออยู่เกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

เร่งทํากรอบข้อตกลงร่วมมือระหว่างสอง
ฝ่าย (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้านด้าน
แรงงาน 

 11. เร่ืองใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. 4) ของอุตสาหกรรมท่ีไม่
สอดคล้องกับผังเมือง 

แก้ไขปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. 4) ของอุตสาหกรรมท่ีไม่
สอดคล้องกับผังเมือง 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษของจังหวัด
เชียงราย มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยเลือกนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
1. ปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ขาดความชัดเจนในเรื่องกฎหมายผังเมือง ปัญหาด้านความเหมาะสม
ทางกายภาพ ประกอบด้วย ปัญหาการจัดหาที่ดินและสถานที่ต้ังของธุรกิจในทุกพ้ืนที่มีความยุ่งยาก
มาก ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎหมายผัง
เมือง   ที่ชัดเจนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย จึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน 
ที่สนใจจะมาลงทุนในพ้ืนที่จํานวนมาก ถึงแม้ว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่ดีในการออกคําสั่งจากหัวหน้า
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรือ่งการยกเว้นการใช้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ  จากเดิมที่ข้อกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน     ตามกฎหมายผังเมืองและข้อกําหนดตามกฎหมายควบคุมอารมณ์ยังไม่สอดคล้อง

และเป็นอุปสรรคต่อ  การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น คําสั่งพิเศษน้ีจะช่วยอํานวยความ
สะดวกให้แก่นักลงทุน        โดยการลดข้อจํากัดทางกฎหมายเร่ืองพ้ืนที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
เดิมมีหลักเกณฑ์ข้อห้าม ทําให้ไม่สามารถจดัต้ังโรงงานบางประเภทได้ คําสั่งฉบับน้ีก็จะเป็นการ

นําไปสู่การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและข้อกําหนดการควบคุมอาคารฉบับใหมท่ี่เอ้ือต่อนโยบาย
การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบรรยากาศการลงทุนต่อไป จากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร ่
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สํานักข่าวอิศรา

,https://www.isranews.org/isranews-short-news/44232 news_44232.html, 2561) แต่นัก
ลงทุนทั่วไป ก็ยังมีความคิดเห็นว่า อยากให้มีการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและข้อกําหนดการ

ควบคุมอาคารฉบับใหม่โดยเร็ว แทนที่จะใช้คําสั่งพิเศษฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย  พบว่า 
ขั้นตอนการขออนุญาตในการใช้ไฟฟ้ายุ่งยาก ไฟฟ้าไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ระบบประปาไม่
เพียงพอต่อคนในพ้ืนที่ ขาดการสื่อสารโทรคมนาคมในบางพื้นที่ จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พ้ืนที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อการลงทุน โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตอําเภอเชียงแสนยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งที่ผ่าน
มาปัญหาเหล่าน้ียังคงมีอยู่ในทุกพ้ืนที่เสมอ ทั้งน้ี เพ่ือแก้ปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดเชียงราย จึงควรมีการมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งนับเป็นส่วนสําคัญหน่ึงที่จะ
ช่วยทําให้เขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับความพร้อมและความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านกายภาพ (สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา. 2557 : 1-12)     ที่ผ่านมาพบว่า ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมทุก
ประเภท และความเหมาะสม  ทางกายภาพในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคได้คะแนน ด้านความพร้อมและความเหมาะสมน้อยกว่า การอํานวยความสะดวกท่ีจุด
ผ่านแดน 
 ปัญหาด้านกิจกรรมบริเวณชายแดน ประกอบด้วย ขาดแคลนแรงงานที่ต้องใช้ทักษะ 
ในการปฏิบัติการ ขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า แรงงานในพ้ืนที่เดิน
ทางเข้าไปทํางานในกรุงเทพมหานครฯ เพราะที่ภาคกลางได้ค่าแรงค่อนข้างสูงกว่า และแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทํางานได้อย่างสมบูรณ์ และถึงแม้ว่า
แรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางเข้ามาทํางานอย่างถูกต้อง ก็อยู่ในพ้ืนที่เฉพาะช่วงแรกเท่าน้ัน เพราะ
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ที่ผ่านมา ถ้าแรงงานที่มีประสบการณ์งานแล้ว จะถูกชักชวนเข้าไปทํางานยังเมืองใหญ่ เช่น ระยอง 
กรุงเทพมหานครฯ เพราะได้ค่าแรงสูงกว่าอยู่ชายแดน จึงทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ี
ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติการ และขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการข้ึน ซึ่งถือได้ว่า เป็นปัญหา
ใหญ่ของธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไอรดา 
วางกลอน และพรพินันท์ ย่ีรงค์ (2559 : 26) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย พบว่า พ้ืนที่ชายแดนต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาในเกือบทุกด้าน โดยได้รับการประเมินน้อยในด้านของสิทธิประโยชน์การผ่อนปรนแรงงานต่าง
ด้าว ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติสําหรับผู้ประกอบการ 
 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
จากผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลควรรีบประกาศผังเมืองที่มีความชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การจัดต้ังกิจการใหม่ได้สะดวก และควรออกกฎหมายด้านราคาที่ดินออกมาบังคับใช้ทั่วประเทศ เพ่ือ
ลดช่องว่างในการป่ันราคาท่ีดิน ควรมีกฎหมายจัดเก็บภาษีเรื่องที่ดินที่ครอบครองเพ่ือลดช่องว่างใน
การปล่อยพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เปล่าประโยชน์ และควรแก้ไขปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.ง. 4) ของอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับผังเมืองซึ่งเป็นปัญหาหลักของนักลงทุน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ปัจจุบันปัญหาสําคัญที่ทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่เกิดความลังเลในการเข้ามาลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย เน่ืองจาก ราคาที่ดินที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังไม่ได้
มีการออกกฎหมายผังเมืองที่ชัดเจน จึงทําให้นักลงทุนบางส่วนหันไปลงทุนที่ประเทศลาว ซึ่งมีพ้ืนที่
ตรงข้ามกับอําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของแทน และนักลงทุนที่ตันสินใจมาลงทุนไม่สามารถ
จัดต้ังกิจการใหม่ จากการที่ไม่สามารถสร้างโรงงานให้ถูกต้องตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.ง. 4) ได้ ดังน้ัน รัฐบาลควรเข้ามาแก้ไขในเรื่องน้ีอย่างจริงจังและเร่งด่วนที่สุด  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนอีกเรื่อง คือ ควรส่งเสริมนักลงทุนในพื้นที่ให้เข้ามาร่วม
สนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายให้มากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ที่ผ่านมามีนักลงทุนหรือพ่อค้าจํานวนน้อยที่เป็นคนในพ้ืนที่ที่มาทําการค้าชายแดน ส่วน
ใหญ่คนในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของผู้
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คนในพ้ืนที่จึงเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ รวมถึงเรื่องลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไอรดา วางกลอน และ
พรพินันท์ ย่ีรงค์ (2559 : 26) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย พบว่า ควรมีการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง
และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กับประชาชนและนักลงทุน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่น
และให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น 
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 นอกจากน้ี รัฐบาลควรทําการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนา
อย่างตรงจุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า จังหวัดชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวจํานวนมาก ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่
ทั้งอําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน และอําเภอแม่สาย ต่างก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่ามีความได้เปรียบ
เสียเปรียบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งต่างก็สนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ดังน้ัน รัฐบาลควรจริงจังในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุศรา ตัณลาพุฒ (2548 : 54) ที่ได้วิจัยเรื่อง
ศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดเชียงราย พบว่า ศักยภาพในการ
จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะเกิดขึ้นได้ จากเร่ืองการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาให้เป็น
จุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธบิาย  
 กรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มคีวามจาํเป็นเร่งด่วน 

กรอบสี่เหลี่ยม และมีกรอบสี่เหลี่ยมประข้างใน หมายถึง แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่มีความจําเป็นรองลงมา 

9. ส่งเสริมนักลงทุนรายใหม่ได้ทราบถึงการย่ืน

ขอรับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐในการ

ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1. รัฐบาลควรรีบประกาศผังเมืองท่ีมีความชัดเจน 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดต้ังกิจการใหม่

ได้สะดวก 

 

 

แนวทางการแก้ไข

ปัญหาการลงทุนใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษของจังหวัด

เชียงราย 

11. แก้ไขปัญหาเร่ืองใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ของอุตสาหกรรมท่ี

ไม่สอดคล้องกับผังเมือง 

5. ทํากรอบข้อตกลงร่วมมือระหว่างสองฝ่าย 

(MOU) กับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องกฎระเบียบ

ของการขนส่งสินค้าข้ามแดนให้ชัดเจน 

6. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน หรือร่วมลงทุนกับ

ภาครัฐในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี ได้แก่ สถานี

บริการเชื้อเพลิง สถานีซ่อมบํารุงรถ คลังสินคา้ และ
สถานพยาบาล 

8. ควรส่งเสริมนักลงทุนในพ้ืนท่ีให้เข้ามาร่วมสนับสนุนการ

ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด 

10. เร่งทํากรอบข้อตกลงร่วมมือ

ระหว่างสองฝ่าย (MOU) กับประเทศ

เพ่ือนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

แรงงาน 

7. รัฐบาลควรเข้ามาลงทุนในการจัดหาท่ีดินให้ หรือควร

กําหนดให้พ้ืนท่ีท้ังหมดของ 3 อําเภอท้ังของรัฐและของ

เอกชนเป็นสถานท่ีต้ังของธุรกิจได้ 

2. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนทาง

หลวง การสื่อสารโทรคมนาคม ท่าเรือ น้ําประปา 

และไฟฟ้าในทุกพ้ืนท่ีให้แล้วเสร็จ 

3. สร้างทางรถไฟท่ีเชื่อมต่อไปยังอําเภอ 

เชียงของเพ่ือให้การขนส่งโลจิสติกส์คล่องตัวมาก

ย่ิงข้ึน และช่วยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

4. วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวให้

เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด 
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คุณค่าตราสนิค้า การส่งเสริมการตลาด และแรงจงูใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เครื่องสําอาง 

Brand Equity, Sale Promotion, and Motivation Affecting to Purchase 
Decision for Cosmetics 

 

ณัฏฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์1และชุติมาวดี ทองจีน2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า 
การส่งเสริมการตลาด และแรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องสําอางที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา สุภาพสตรี วัยทํางาน ช่วงอายุ 25 - 45 ปี 
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์สถิติ
ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน  

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การส่งเสริมการตลาดและแรงจูงใจในการซื้อเครื่องสําอาง มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่คุณค่าตราสินค้าไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ: เครือ่งสําอาง การส่งเสริมการตลาด คุณค่าตราสินค้า แรงจูงใจ การตัดสินใจซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
* Corresponding Author. E-mail: natthachakarn@gmail.com 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Abstract 
The objective of this research is to study brand equity, sale promotion, and 

motivation affecting to purchase decision for cosmetics.  The samples are 155 working 
women in Bangkok age between 25-45 years old.  The questionnaire was used as an 
instrument for data collection via convenience sampling method.  Statistics use in 
data analysis are descriptive statistics which are percentage, mean, standard deviation, 
and reference statistics used in hypotheses testing is multiple regressions. 

The results of the hypotheses testing found that sale promotion and 
motivation affect to purchase decision for cosmetics at the statistical significant level 
of .05 but brand equity has no effect. 
 
Keywords: Cosmetics, Sale Promotion, Brand Equity, Motivation, Purchasing Decision 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
เรื่องความสวยความงามเป็นเร่ืองที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสําคัญค่อนข้างสูง ซึ่งใช่จะมี

เพียงผู้หญิงเท่าน้ันผู้ชายในปัจจุบันก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้ดูดีไม่แพ้กันและดูเหมือนว่าตลาดความ
งามน้ันจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากเท่าไรนักแต่กลับเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2560 ตลาดสินค้าความงามทั่วโลกจะมี
มูลค่ารวมกว่า 9.3 ล้านล้านบาท (ที่มา: บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด, 2560) ส่วน
อาเซียนมูลค่าตลาดอุสากรรมความงามกว่า 500,000 ล้านบาทในปัจจุบัน และมีการคาดการณ์ว่าจะ
เติบโตขึ้นร้อยละ 3 – 6 ในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในอุตสาหกรรมความงาม เคร่ืองสําอาง 
ZANE จึงเล็งเห็นโอกาสในการสร้างผลกําไรจากอุตสาหกรรมธุรกิจความงามประกอบกับปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเข้ามามีบทบาทสําคัญทําให้การอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเร็วและทําให้การซื้อสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว (Fast Shopping) 
ซึ่งทําให้เกิดช่องทางการส่ือสารและการจําหน่ายเคร่ืองสําอางสู่ผู้บริโภคค่อนข้างหลากหลายซึ่งไม่
น่าจะยากเกินความสามารถของแบรนด์สินค้าผู้ประกอบการไทยให้สามารถขึ้นเทียบช้ันแข่งกับแบ
รนด์จากต่างประเทศได้ไม่แพ้ทั้งด้านคุณภาพและความสวยงามหากมีวางกลยุทธ์ในการทําตลาดที่ดี
บนจุดยืนที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นแบรนด์สัญชาติไทยให้ประสบความสําเร็จเพ่ือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่
ช่วยสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การเติบโตสู่ตลาดอย่างย่ังยืน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจ
ทําการวิจัยตลาดในด้านคุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด และแรงจูงใจ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค 

จากเหตุข้างต้นจึงทําให้เกิดการวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด และ
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง เพ่ือที่จะสามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และถูกทาง ในการทําตลาดในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความแข้ม
แข็งของธุรกิจ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจลงอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาถงึคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง 
2. เพ่ือศึกษาถงึการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง 
3. เพ่ือศึกษาถงึแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสาํอาง 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณค่าตราสนิคา้ 
 Aaker (1991) ได้ให้คําจํากัดความของคุณค่าตราสินค้าว่าหมายถึงมูลค่าของตราสินค้าที่ 
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สามารถ เป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหน้ีสินที่เก่ียวข้องกับตราสินค้า ช่ืนชอบตราสินค้า หรือสัญลักษณ์
ของ ตราสินค้าน้ัน ๆ โดยหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับช่ือของตราสินค้าหรือสัญลักษณ์ของตรา
สินค้าก็ อาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินหรือหน้ีสินขึ้นได้ ในบางกรณีอาจทําให้ตรา
สินค้าน้ัน เสียหายหรือในบางกรณีก็อาจทําให้เกิดมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น สําหรับการศึกษาถึงทฤษฎีและ
แนวคิดที่ เก่ียวข้องกับคุณค่าตราสินค้าตามแนวคิดของ Aaker (1991) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึงหัวข้อ
ที่ เก่ียวข้องกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ทั้ง 4 ปัจจัยดังน้ี 
 ปัจจัยที่ 1 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 
 ปัจจัยที่ 2 การรับรู้ถึงตราสินค้า (Name Awareness) 
 ปัจจัยที่ 3 การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (Perceived Quality) 
 ปัจจัยที่ 4 การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Association In Addition To Perceived 
Quality) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการตลาด  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้ความหมายของ การส่งเสริมการตลาดไว้ว่า เป็นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้
พนักงานขายทําการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการซึ่งอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสม
ประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันได้ เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่สําคัญมีดังน้ี 

  1. การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนิข่าวสารเก่ียวกับองค์กรและ/หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ
ความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ 

  2. การขายโดยใช้พนักงาน เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล 
  3.การส่งเสริมการขาย หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณา การ

ขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ
ผู้บริโภคได้ 

  4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวเป็นการเสนิความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ี
ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึง 
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการ
ประชาสัมพันธ์ 
ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ 

  อ้างถึงทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจของมาสโลว์ Maslow (1954) (Maslow’s 
Generation Theory of Human and Motivation) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า มนุษย์มีความต้องการ
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อยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่จูงใจอีกต่อไปทําให้เกิดความ 
ต้องการท่ีเพ่ิมมมากขึ้นเร่ือย ๆ โดยสามารถแบ่งลําดับความต้องการของมนุษย์ได้ 5 ระดับเรียงจาก
น้อย ไปมากได้ดังน้ี 

  ความต้องการลําดับที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs)               
 ความต้องการลําดับที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs)                
 ความต้องการลําดับที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) 

  ความต้องการลําดับที่ 4 ความต้องการด้านการยกย่อง (Esteem Needs)  
                 ความต้องการลําดับที่ 5 ความต้องการด้านความสําเร็จในชีวิต (Self – Actualization Needs)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกระบวนการตัดสนิใจซื้อ 
 ลักษณะการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision Process) (Kotler, 1994) มี 5 ขั้นตอน
ดังน้ี 

   1. ตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) หมายถึงการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการ
ของตนเองซึ่งความต้องการอาจจะเกิดจากสัญชาติญาณภายในร่างกายมนุษย์หรือเกิดจากสิ่งเร้า
ภายนอกก็ได้และเมื่อเกิดความต้องการถึงระดับหน่ึงก็จะกลายเป็นพลังกระตุ้นที่จะหาสิ่งมาบําบัด
ความต้องการเหล่าน้ัน ตัวอย่างความต้องการภายในร่างกาย เช่น ความหิวหรือความต้องการที่ถูก
กระตุ้นจากภายนอกเช่นเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์โฆษณาแล้วอยากได้ 

   2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการก็จะพยายามค้นหา
ข้อมูลเพ่ือสนองตอบความต้องการที่ถูกกระตุ้น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการขึ้นอยู่กับความบุคคลผู้น้ัน
เผชิญกับการแก้ปัญหามากหรือน้อยเช่น การซื้อสินค้าที่ใช้ประจําอาจจะไม่ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมไม่
ต้องใช้ความคิดและเวลาในการซื้อมากนัก ผู้บริโภคอาจจะใช้ความคิดเห็นของกลุ่มอ้างอิงหรือต้ังใจ
ฟังโฆษณา หรืออาจจะเย่ียมเยียนร้านค้า หรือสินค้าต่าง ๆ หรือชมการสาธิตจากพนักงานขาย 

   3. การประเมินผลทางเลือกที่มีอยู่ (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมินผล
ทางเลือกต่าง ๆ จากข้อมูลถ้ามีความต้องการสูงเวลาที่ใช้ในการซื้อจะน้อยลง คนที่มีรายได้และ
การศึกษาสูงและรักการซื้อมักใช้เวลาประเมินผลนานกว่าผู้ที่ไม่ชอบซื้อ ประเด็นที่ผู้บริโภคใช้ในการ
ประเมินคุณค่าของทางเลือกต่าง ๆ มักประกอบด้วย ประสบการณ์ในอดีต ทัศนคติต่อสินค้าแต่ละ
ย่ีห้อ หรือฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอ้างอิงอ่ืน ๆ 

   4. การตัดสินในซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ย่ีห้อ ราคา ร้าน 
จํานวน สี ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องทําการตัดสินใจ 
 5.ความรู้สึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) หลังจากการซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแล้วผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจ และจะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการ
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ตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป ความรู้สึกและประเมินค่าหลังจากการซื้อมีความสําคัญเพราะอาจมีอิทธิพลต่อ
การซื้อซ้ํา และมีอิทธิพลที่จะบอกผู้อ่ืนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือย่ีห้อน้ัน ๆ ต่อไป 
 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

          นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2557) ทําวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม

ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ

แบบสอบถามท่ีตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองมีค่าความเช่ือถือได้เท่ากับ 0.94 และมีการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง

พรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ ใช้วิธีเลือกตัวแปรด้วย วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า พบว่า คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ 

การรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ และความเช่ือมโยงระหว่างผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กางเกงยีนส์ แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและการยอมรับทางสังคม ด้านความ

โดดเด่น ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                นฤพร เอ่ียมนิพนธ์ (2557) ทําวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจัยชุมชนออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายข้ันตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบ พหุคูณ และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศ หญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000-20,000 บาท และผลการทดสอบ

สมมุติฐาน พบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ด้านบริการ และด้านภาพลักษณ์ และปัจจัยส่วน

ประสมทางด้านการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                 ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักด์ิ (2559) ทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมทางออนไลน์

ประเภทกระเป๋า และรองเท้าสุภาพสตรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่เก่ียวข้องในการตัดสินใจซื้อมาจาก ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และ

กายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่คุณภาพและความคงทนของสินค้า คุณภาพและความคงทน

ของสินค้า และสินค้ามีความทันสมัย ความมีช่ือเสียงของตราย่ีห้องและใช้เป็นของขวัญในโอกาส

พิเศษ ด้านราคาแก่ราคา และคุณภาพของสินค้ามีความเหมาะสม มีการช้ีแจงราคาที่ชัดเจน ด้าน

สถานที่ได้แก่หน้าร้านหรือหน้าเว็ปไซต์มีความน่าเช่ือถือ ช่องทางการซื้อมีความสะดวกสบาย ทันสมัย

และมีความหลากหลายเช่น ทางอินเตอร์เน็ตด้านการส่งเสริมการตลอดได้แก่มีบริการหลังการขาย มี

การจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ มีโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย ด้าน

บุคคลได้แก่มีความกระตือรือร้นในการบริการ การให้คําแนะนํา/คําปรึกษาเป้นอย่างดี มีความสุภาพ

และเป็นกันเองกับลูกค้า ด้านกระบวนการให้บริการได้แก่กระบวนการขายมีความน่าเช่ือถือ มีความ

พึงพอใจในกระบวนการขายในทุกขั้นตอน มีขั้นตอนการชําระค่าสินค้าที่น่าเช่ือถือ และข้ันตอนการ

ชําระค่าสินค้าที่รวดเร็วด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่มีระบบการรักษาความ

ปลอดภัยที่ดี มีหลากหลายสาขาให้เลือกไปใช้บริการตกแต่งร้านมีความทันสมัย 

จริยา จิรวัฒนานนท์ (2560) ทําวิจัยเร่ือง การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม 

คุณภาพด้านรสชาติ ความสะอาดความปลอดภัย และการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยข้อมูล

ส่วนบุคคลและพฤติกรรม ด้านเพศ อายุ การศึกษา แผนก รายได้ และราคาเฉลี่ยของอาหารคลีนที่

แตกต่างกันไม่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ส่วนความถี่ในการเลือกซื้ออาหารคลีนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และ

อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านรสชาติและอิทธิพลของปัจจัยด้านความสะอาด ด้านความ

ปลอดภัย และอิทธิพลของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การใช้สื่อโฆษณา การใช้

พนักงานและการบริการทางสื่อการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 

 
 
สมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค  
H0: คุณค่าตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค  
H1: คุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสาํอางของผู้บริโภค  
สมมติฐานที ่2 การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสาํอางของผู้บริโภค 
H0: การส่งเสริมการตลาด ไมม่ีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค  
H1: การส่งเสริมการตลาด มอิีทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค  
สมมติฐานที ่3 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค  
H0: แรงจูงใจ ไม่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซือ้เคร่ืองสําอางของผู้บริโภค  
H1: แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค 
 
ระเบยีบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มประชากรที่ได้ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มประชากรเพศหญิงช่วงอายุ 20-45 ปี อาศัยอยู่
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ในกรุงเทพมหานคร และอยู่ในย่านสยามเซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล ทเวนต้ีวัน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                 หลังจากที่ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามแล้วจงึนําแบบสอบถามมาขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยผูวิ้จัยได้นําคําแนะนํา มาทําการปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว จึงทดลองแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 40 ชุด เพ่ือหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิ อัลฟ่า (a – Coefficient) 
ของครอนบรัค (Cronbach) โดยค่าอัลฟ่าจะมีค่าระหว่าง 0<a<1 ค่าที่ใกล้ 1 แสดงว่ามีความ
น่าเช่ือถือสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2007) ได้ระดับความเช่ือมั่นดังน้ี 

คุณค่าตราสินค้า    .828  
การส่งเสริมการตลาด  .827 
แรงจูงใจ    .913 
การตัดสินใจ    .953 

จากน้ันจึงทําการปรับปรุง แบบสอบถามและแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายจนครบจํานวน 155 ชุด 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บข้อมูล 

 แบบสอบถามจํานวนซึ่งใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งส่วนต่าง ๆ ในการสอบถามดังน้ี 
              ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
              ส่วนที่ 2 คุณค่าตราสินค้า 
              ส่วนที่ 3 การส่งเสริมการตลาด 
              ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการซื้อเคร่ืองสําอาง 
              ส่วนที่ 5 การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสาํอางของผู้บริโภค 
              ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
  โดยส่วนที่  1 จะเป็นข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เก่ียวกับ

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ส่วนที่ 2 3 4 และ 5 จะเป็นคําถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับและนํามาแยกวัดผลแสดงความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับตามวิธี Likert 
Scale โดย 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึงเห็นด้วยมาก 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 2 
หมายถึงเห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นลักษณะคําถามปลายเปิดจํานวน 1 ข้อ  

 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
            การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีใช้การเก็บข้อมูล โดยการออกแบบสอบถาม ซึ่งได้กําหนดกรอบ
แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องแล้ว จากน้ันจึงทําการสร้างแบบสอบถามท่ีอ้างอิงถึงทฤษฎีอัน
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ได้แก่ คุณค่าตราสินค้า การสง่เสริมการตลาด แรงจูงใจ และการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค 
โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 155 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง เพศ หญงิ ช่วงอายุ 20-45 ปี ที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครฯ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมและให้คําแนะนํา อย่างใกล้ชิด 
 
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 1. สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัย จะพบว่า ผู้ตอบแบบสองถามเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพราะต้องการเฉพาะเพศ
หญิงและช่วงอายุส่วนมาก คือช่วงอายุ 26 – 30 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด มีรายได้ 15,001-20,000 บาท ขึ้นไปมากที่สุด โดยส่วนมาก
ซื้อเคร่ืองสําอางให้กับตัวเอง ชนิดเคร่ืองสําอางที่เลือกซื้อบ่อยที่สุดคือ เครื่องสําอางสําหรับใบหน้า มี
ความถี่ในการเลือกซื้อคือ 1-2 เดือนต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อคือ 1,001-2,000 บาท ต่อครั้ง 
สถานที่เลือกซื้อ ตามลําดับมากไปหาน้อย คือ 1.ร้านค้านําเข้า 2. ร้านเพ่ือสุขภาพและความงาม 3.
ร้านค้าตัวแทนจําหน่าย และ 4.ห้างสรรพสินค้า 

ด้านคุณค่าตราสินค้าน้ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อความความสําคัญต่อแบรนด์ ที่
ค่าเฉล่ีย 4.03 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด์ที่ช่ือชอบและรู้จักที่
ค่าเฉล่ีย 4.00 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ที่ค่าเฉล่ีย 3.68 กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยมากต่อความรู้สึกสบายใจเม่ือได้ใช้แบรนด์ที่รู้จัก ที่ค่าเฉล่ีย 4.05 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ในความเช่ือมั่นต่อแบรนด์ที่รู้จัก ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในความเช่ือว่าแบรนด์ที่
รู้จักและใช้มีราคาเหมาะสม ที่ค่าเฉลี่ย 3.73 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่ว่าถึงแม้จะมีสินค้าแบรนด์
ใหม่ๆ แต่ก็ยังจะกลับมาซื้อแบรนด์เดิมที่ใช้อยู่ ที่ค่าเฉล่ีย 4.07 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในสินค้าที่มีส่วนลดและโปรโมช่ัน 
ที่ค่าเฉล่ีย 3.94 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการซื้อสินค้าที่มีของสมนาคุณ ที่ค่าเฉล่ีย 3.75 กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากในด้านความสนใจสินค้าที่ผ่านการโฆษณา ที่ค่าเฉล่ีย 4.09 กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยมากในด้านการโฆษณาถี่ ๆ ทําให้ตัดสินใจซื้อสินค้า ที่ค่าเฉลี่ย 3.62 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
หากแบรนด์ที่ซื้อมีบัตรแลกซื้อหรือบัตรกํานัล ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการจัด 
Road Show ส่งเสริมสินค้าที่ค่าเฉลี่ย 4.14 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการที่มีพนักงานส่งเสริมการ
ขายคอยให้ความรู้เก่ียวกับสินค้า ที่ค่าเฉล่ีย 3.86 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการประชาสัมพันธ์
ส่วนลดและโปรโมช่ัน ผ่าน SMS หรือ E-mail ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการจัด
ประชุมให้ข้อมูลสินค้าและข้อมูลการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ที่ค่าเฉล่ีย 3.96 

ด้านแรงจูงใจน้ันพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก กับการให้ความสําคัญกับการซื้อ
เครื่องสําอาง ที่ค่าเฉล่ีย 4.08 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก ในการช่ืนชอบซื้อเคร่ืองสําอางที่ค่าเฉล่ีย 



 

220 
 

3.68 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในความเช่ือว่าเครื่องสําอางที่ดีจะทําให้ดูดี ที่ค่าเฉล่ีย 4.11 กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากในความเช่ือว่าเรื่องสําอางที่ดีจะทําให้คนรอบข้างช่ืนชม ที่ค่าเฉล่ีย 3.92 กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากในความเช่ือที่ว่าเคร่ืองสําอางที่ดีจะทําให้ท่านได้รับการยอมรับในสังคม ที่
ค่าเฉล่ีย 3.83 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการซื้อเคร่ืองสําอางใหม่อยู่เสมอ ที่ค่าเฉล่ีย 3.75 กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากในเรื่องที่ว่าเคร่ืองสําอางที่เหมาะสมกับบุคลิก สามารถช่วยเสริมความม่ันใจได้ 
ที่ค่าเฉล่ีย 3.98 

ด้านการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางน้ันพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในเรื่องเครื่องสําอางจะ
ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจได้ ที่ค่าเฉล่ีย 4.20 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในเร่ืองเคร่ืองสําอางทําให้
ท่านสามารถสร้างบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นได้ ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเห็นด้วยมาก ในเร่ือง
การอยากลองใช้เครื่องสําอางที่ไม่คุ้นเคยจากการพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ ที่ค่าเฉล่ีย 3.83 กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยเห็นด้วยมาก ในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคล ที่ค่าเฉล่ีย 3.90 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งการค้า ที่ค่าเฉลี่ย 3.81 กลุ่มตังอย่างเห็นด้วยมาก ในการสืบค้นข้อมูล
จากประสบการณ์ทดลองใช้สินค้าของผู้อ่ืน ที่ค่าเฉลี่ย 3.90 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการค้นหา
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ที่ค่าเฉล่ีย 3.98 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการประเมินผลทางเลือกจาก
คุณสมบัติของสินค้า ที่ค่าเฉล่ีย 4.00 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการประเมิลผลทางเลือกจากแต่ละ
ย่ีห้อตราสินค้า ที่ค่าเฉล่ีย 3.89 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการประเมินผลทางเลือกจากราคาเมื่อ
เทียบกับคุณภาพ ที่ค่าเฉล่ีย 4.01 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกับการประเมินผลทางเลือกจากสินค้าที่
ได้ลองใช้แล้วที่ค่าเฉล่ีย 4.10 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในการตัดสินใจซื้อจากการศึกษาหาข้อมูล
ก่อนซื้อมาอย่างเพียงพอ ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก ในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง
จากการเปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมทางการตลาด ที่ค่าเฉล่ีย 4.14 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่สอดคล้องกับความต้องการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากในการกลับมาซื้อสินค้าที่ครั้งหาพอใจในสินค้า ที่ค่าเฉล่ีย 4.23 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก ที่จะ
แนะนําให้คนอ่ืนใช้หากสินค้าน้ันได้ผลดีกับตัวเอง ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก 
หากประทับใจในสินค้าจะทําให้สนใจข้อเสนอของสินค้าคู่แข่งลดลง ที่ค่าเฉล่ีย 4.12 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
 ด้านการทดสอบสมมติฐานพบว่า การส่งเสริมการตลาด และแรงจูงใจ ล้วนมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางทั้งสิ้น อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านคุณค่าตรา
สินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซื้อเคร่ืองสําอางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 1: ผลความสัมพันธ์ของ คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาดและแรงจูงใจทีม่ีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้เคร่ืองสําอาง 
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ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig.
ค่าคงที่ 1.142 .218  5.239 .000 
คุณค่าตราสินค้า -.009 .054 -.010 -.171 .864 
การส่งเสริมการตลาด .188 .065 .210 2.889 .004 
แรงจูงใจในการซื้อเคร่ืองสําอาง .560 .059 .637 9.503 .000 

R2 = 0.611, F = 81.693, p < 0.05 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภค โดยจะสามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) มื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แล้วไปยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1)  
พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อ
การ ตัดสิน ใจซื้ อ เครื่ อ งสํ าอางของผู้ บริ โภคอย่างมี นัยยะสํ าคัญทางส ถิ ติที่ ระ ดับ  0.05 
  เมื่อดูที่ค่า Beta ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของ

ผู้บริโภคเท่ากับ 0.637 ซึ่งมากที่สุด และการส่งเสริมการตลาดมีค่าที่ 0.210 และจากค่า  ทําให้
พบว่าตัวแปรต้นมีอิทธิพลกับตัวแปรตามที่ร้อยละ 61 สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบหรือค่า 
F ซึ่งเท่ากับ 81.69 
 
อภิปรายผล 

1. คุณค่าตราสินค้า Aaker (1991) ได้ให้คําจํากัดความของคุณค่าตราสินค้าว่าหมายถึง
มูลค่าของตราสินค้าที่ สามารถ เป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหน้ีสินที่เก่ียวข้องกับตราสินค้า ช่ืนชอบตรา
สินค้า หรือสัญลักษณ์ของ ตราสินค้าน้ัน ๆ ซึ่งหมายความว่า หากมีผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าน้ัน ๆ และผลการวิจัยสรุปได้ว่าไม่
สอดคล้องกับทฤษฏีของ Aaker อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน 
(2557) ทําวิจัยเร่ือง คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกง
ยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้สรุปผลไว้ว่า คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การ
รับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ และความเช่ือมโยงระหว่างผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกง
ยีนส์ แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและการยอมรับทางสังคม ด้านความโดดเด่น 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ัน จึงแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญต่อคุณค่าตราสินค้าเท่าไร
นัก 
 2. การส่งเสริมการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้ความหมายของ การ
ส่งเสริมการตลาดไว้ว่า เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
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การซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเครื่องมือต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่
แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับทฤษฏีข้างต้น และสอดคล้อง
กับ การวิจัยของ จริยา จิรวัฒนานนท์ (2560) ที่ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและ
พฤติกรรม คุณภาพด้านรสชาติ ความสะอาดความปลอดภัย และการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสรุปผลเอาไว้ว่า 
อิทธิพลของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การใช้สื่อโฆษณา การใช้พนักงานและการ
บริการทางสื่อการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยเร่ืองการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8875 สามารถแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยมากว่าการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง และการเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารจะทําให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากขึ้น 
 3. แรงจูงใจในการซื้อเคร่ืองสําอาง จากทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจของมาส
โลว์ Maslow (1954) (Maslow’s Generation Theory Of Human And Motivation) ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะ
ไม่จูงใจอีกต่อไปทําให้เกิดความ ต้องการท่ีเพ่ิมมมากขึ้นเรื่อย ๆ ความต้องการของมนุษย์น้ันมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จากการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับทฤษฏีข้างต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักด์ิ (2559) ทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมทางออนไลน์
ประเภทกระเป๋า และรองเท้าสุภาพสตรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่เก่ียวข้องในการตัดสินใจซื้อมาจาก ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และ
กายภาพ จาการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการซื้อเครื่องสําอางอยู่ที่ 3.9124 ซึ่งอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก จึงทําให้ทฤษฏีแรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของกลุ่มตัวอย่าง 

4. การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง ลักษณะการตัดสินใจซือ้ของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision 
Process) (Kotler, 1994) ม ี5 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) หมายถงึการที่บุคคลรบัรู้ถึงความต้องการ
ของตนเองซึ่งความต้องการอาจจะเกิดจากสัญชาติญาณภายในร่างกายมนุษย์หรือเกิดจากสิ่งเร้า
ภายนอกก็ได้  
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2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการก็จะพยายามค้นหา
ข้อมูลเพ่ือสนองตอบความต้องการที่ถูกกระตุ้น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการขึ้นอยู่กับความบุคคลผู้น้ัน
เผชิญกับการแก้ปัญหามากหรือน้อย 

3. การประเมินผลทางเลือกที่มีอยู่ (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมินผล
ทางเลือกต่าง ๆ จากข้อมลูถา้มีความต้องการสูงเวลาที่ใช้ในการซื้อจะน้อยลง  

4. การตัดสินในซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ย่ีห้อ ราคา ร้าน 
จํานวน สี ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องทําการตัดสินใจ 

5.ความรู้สึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) หลังจากการซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแล้วผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจ และจะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป ความรู้สึกและประเมินค่าหลังจากการซื้อมีความสําคัญเพราะอาจมีอิทธิพลต่อ
การซื้อซ้ํา และมีอิทธิพลที่จะบอกผู้อ่ืนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือย่ีห้อน้ัน ๆ ต่อไป ผลการวิจัยพบว่า
สอดคล้องกับทฤษฏีข้างต้นและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤพร เอ่ียมนิพนธ์ (2557) ทําวิจัยเรื่อง 
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยชุมชนออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ด้านบริการ และด้านภาพลักษณ์ และปัจจัยส่วนประสมทางด้าน
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากว่าการค้นหาข้อมูล การตระหนักถึง และความรู้สึกหลัง
การซื้อ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนะคติที่ ดี ต่อ
เครื่องสําอาง  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

1. ด้านคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคเช่ือมั่นในสินค้าที่มีการโฆษณาที่น่าเช่ือถือ และเป็นที่รู้จัก
ดังน้ันควรทําการจัดการโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้และความน่าเช่ือถือให้จดจําได้แม่นยําถึงตราสินค้า
และการใช้งาน 

2. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสนใจในส่วนลดและโปรโมช่ัน ซึ่งจะทําให้
ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดังน้ันจึงควรจัดโปรโมช่ันตามเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการซื้อได้ง่ายขึ้น 
และทําช่องทางจัดจําหน่ายที่สะดวกและง่ายต่อการซื้อ  

3. ด้านแรงจูงใจในการซื้อเครื่องสําอาง ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการซื้อเคร่ืองสําอาง และ
มีความเช่ือมั่นว่าจะทําให้บุคลิกดูดีขึ้นดังน้ัน จึงควรจัดทําสินค้าที่มีคุณภาพและมีหีบห่อที่สวยงาม
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เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการซื้อ และจัดหา Brand Ambassador เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวสินค้าให้ 
ผู้บริโภคเช่ือมั่นในภาพลักษณ์ที่ดี  

4. ด้านการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง ผู้บริโภคเช่ือมั่นว่าสินค้าจะทําใหม้ีความมั่นใจ จึงต้อง
สร้างภาพลักษณ์สินค้าให้มีคณุภาพที่ดีและมีแหล่งข้อมลูในการให้ความรู้ถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ทราบถึง
คุณประโยชน์ของส่วนผสมเพ่ือสร้างความมั่นใจและเพ่ิมการตัดสินใจซื้อ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจัดทําการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ เช่นตามแต่ละภาคของประเทศไทย เพ่ือ
จะสามารถทราบถึงความต้องการและรสนิยมของแต่ละภูมิประเทศโดยเน้นไปที่แหล่งความเจริญของ
แต่ละภาคของประเทศไทยกอ่น 

2. ในการวิจัยครั้งหน้าอาจจะเพ่ิมจํานวนและความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้า 
Factors Affecting to Purchase Decision for Facial Cream 

 

ณัฐภัสสร ชาลกุีล1และชุติมาวดี ทองจีน2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า, 

แรงจูงใจในการเลือกซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ผู้บริโภคท้ังเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุต้ังแต่ 19-60 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น และวัย
ทํางานที่มีอํานาจและกําลังในการซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถาม
และวิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์สถิติด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ: ครมีบํารุงผิว การสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า แรงจูงใจ การตัดสนิใจซื้อ 
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Abstract 
The objective of this research is to study integrated marketing communication, 

brand image, and motivation affecting to purchase decision for facial cream.  The 
samples are 155 men and women in Bangkok age between 19-60 years old which are 
teenagers and working people that have purchasing power.    The questionnaire was 
used as an instrument for data collection via convenience sampling method.  Statistics 
use in data analysis are descriptive statistics which are percentage, mean, standard 
deviation, and reference statistics used in hypotheses testing is multiple regressions. 

The results of the hypotheses testing found that brand image and motivation 
affect to purchase decision for facial cream at the statistical significant level of .05 but 
integrated marketing communication has no effect. 
 
Keywords: Facial Cream, Marketing Communications, Brand Image, Motivation,  
               Purchasing Decision 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
จากข้อมูลในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ระบุว่าในปี 2559 

ไทยเป็นฐานการผลิตเคร่ืองสําอางที่ส่งออกไปตลาดทั่วโลก ซึ่งเป็นตลาดเคร่ืองสําอางขนาดใหญ่มี
มูลค่าการตลาด 46,105 ล้านบาท ในปี 2559 มีอัตราการเติบโตที่ระดับร้อยละ 3.2 ต่อปี ไม่ว่า
เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร ตลาดเครื่องสําอางก็ยังคงเป็น High Growth Market โดยประเทศไทยเป็น
แหล่งนําเข้าและส่งออกที่สําคัญ ตลาดเครื่องสําอางยังเป็น 1 ใน 10 ของธุรกิจที่น่าลงทุน ประจําปี 
2559 โดยไทยส่งออกเป็นอันดับที่ 1 ใน ASEAN แบ่งสัดส่วนเป็นร้อยละ 30-40 ของตลาด มีมูลค่า 
1.12 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam) ไทยส่งออกเครื่องสําอางเป็นอันดับ 3 ในเอเชียรองจากญ่ีปุ่น และเกาหลี
เท่าน้ัน สําหรับตลาดในประเทศมีมูลค่า  1.68 แสนล้านบาท ตลาดเคร่ืองสําอางสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เครื่องสําอาง (ร้อยละ 50) บํารุงผิว (ร้อยละ 30) และทําความสะอาด 
(ร้อยละ 20) โดยมีผู้บริโภคทั้งผู้ชายและผู้หญิงในวัยที่ต่างกัน โดยไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามต่างให้
ความสําคัญกับการดูแลผิวพรรณเพ่ิมมากย่ิงขึ้น (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561) 
 ตลาดเครื่องสําอาดเป็นตลาดที่ใหญ่และมีการเติบโตขึ้นทุกปี จึงเป็นช่องทางในการหารายได้
และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สามารถสร้างผลกําไรจากขายสินค้าน้ี จึงได้คิดค้นและ
พัฒนาสูตรในทุกๆ ด้าน โดยคํานึงถึงองค์ประกอบทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสัน ความสวยงาม 
กลิ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับตลาดและผู้บริโภคชาวเอเชียมากที่สุด โดยทางผู้บริหารที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญท่ีแตกต่างกันทั้งในเรื่องของการผลิต การขาย และการตลาด ดังน้ันจึงทําการวิจัยตลาดใน
ด้านการสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และแรงจูงใจ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหน้าของผู้บริโภค  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาถงึการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหน้า 
2. เพ่ือศึกษาถงึภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครมีบํารุงผิวหน้า 
3. เพ่ือศึกษาถงึแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครมีบํารุงผิวหน้า 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1 .  การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ( IMC:  Integrated Marketing Communication) 
ประกอบด้วยการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ การโฆษณา (Advertising), การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation), การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion), การขายโดยบุคคล (Personal Selling), และ 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) (ณัฐพร จัมภวังและคณะ. 2561) 
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2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้า เป็น
การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เพ่ือให้ตราสินค้าเป็นที่จดจําที่ดีในสายตาผู้บริโภค และเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้าน้ันๆ โดยให้แนวคิดของคอทเลอร์ Kotler & Armstrong (2018) ซึ่งประกอบด้วย 
ช่ือตราสินค้า (Brand Name), เคร่ืองหมายตราสินค้า (Brand Mark), เครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
(Certificate Mark), ประเทศผู้ผลิตสินค้า (Country of Origin) 
3. การจูงใจ ตามแนวคิดทฤษฎีการจูงใจของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ
อยู่เบ้ืองหลังการตัดสินใจในทุกๆอย่าง โดยแรงจูงใจจะประกอบด้วย 

การศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาถึงความต้องการ (Base on Needs) หมายถึงแรงจูงใจที่
เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพ้ืนฐานที่เกิดจากความต้องการโดยสามารถมาจากแรงกระตุ้นจาก
หลากหลายสาเหตุ แต่ในที่สุดแล้วความต้องการน้ีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ 

แรงจูงใจเป็นความหงุดหงิดหรือความตึงเครียด (Frustration/Tension) แรงจูงใจใน
ลักษณะน้ีจะมีการตอบสนองในเชิงบวกโดยตรงต่อเมื่อแรงจูงใจน้ันได้รับการแก้ไขหรือคลี่คลาย
เท่าน้ัน ถ้าหากยังไม่ได้รับการต่อสนองจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดได้ในระยะเวลาหน่ึง 

การมุ่งความสําคัญที่เป้าหมาย (Goal Directed) แรงจูงใจในลักษณะน้ีจะอยู่ภายใต้พ้ืนฐาน
ของเหตุผลที่มุ่งมั่นเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างไดอย่างหน่ึงโดยมีแรงขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

การรวบรวมความพยายาม (Muster up all the Efforts) แรงจูงใจน้ีจะเป็นการรวบรวม
ความพยายามที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพ่ือการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เป็นตัวกําหนดทิศทาง  
4. การตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ
ซื้อ ประกอบด้วย ขั้นตอนการตัดสินใจ, การเสาะแสวงหาข้อมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจ
ซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ (วศินี อ่ิมธรรมพร, 2559) 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 
ตัวแปรอิสระ 

 
 
 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมมติฐาน 

1) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
2) แรงจูงใจในการเลือกซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
3) ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 

 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคทั้งแพศหญิงและเพศชาย เลือกจากกลุ่มประชากรท่ีมี

อายุต้ังแต่ 19-60 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น และวัยทํางานที่มีอํานาจและกําลังในการซื้อในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วิธีดําเนินการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ทําการสํารวจจากกลุ่มประชากรในกรุงเทพคือ เพศ หญิง และ ชาย ที่ทํางาน

ในบริเวณอาคารสํานักงาน เช่น สาธร สีลม อโศก และ เพลินจิต  ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power Analysis แล้วใช้ ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 
กําหนดอํานาจการทดสอบ 0.80 ทําการแทนค่าในโปรแกรมได้ โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 155 ชุด  

การตัดสินใจในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

Integrated Marketing Communication 

แรงจูงใจในการเลือกซื้อ 

Motivation 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Brand Image 
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แบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้าของคนวัยทํางาน
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกคําตอบเพียงข้อเดียว โดยข้อมูลจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว งบประมาณใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวในแต่ละคร้ัง และ แหล่งข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวที่ได้รับ 

ส่วนที่ 2 3 4 และ 5 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
ชนิด 5 ระดับ ตามทฤษฎีของ Likert Scale โดยค่าระดับ1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และ ระดับ 5 
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  

ในส่วนที่ 2 วัดค่าการสื่อสารการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว 
ในส่วนที่ 3 วัดค่าเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว 
ในส่วนที่ 4 วัดค่าภาพลักษณ์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว 

และในส่วนสุดท้ายส่วนที่ 5 คือการวัดค่าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว 
 
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 1. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง อายุ 31-
40 ปี มีระดับการศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรี ทํางานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 55,000 
บาทขึ้นไป โดยส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวให้กับตนเอง ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
บํารุงผิวที่ 1 ครั้งต่อเดือนโดยในแต่ละครั้งใช้งบประมาณ 1000 บาทขึ้นไปในการซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
บํารุงต่อครั้ง และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอินเตอร์เนต 

ด้านการสื่อสารการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกับ
การให้ผู้บริโภคได้ทดลองสินค้า ณ. จุดขาย, การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง, การจัดทํากิจกรรม
ส่งเสริมการขายอย่างสมํ่าเสมอ, ความน่าเช่ือถือของบริษัท และพนักงานขายที่มีความน่าเช่ือถือมีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยปานกลางกับการแจกคูปองส่วนลด, การ
ลดราคาพิเศษ, คูปอง/ส่วนลด ในหนังสือพิมพ์, การส่งจดหมายแนะนําสินค้า (Direct Mail), การใช้
ดาราเป็นผู้สนับสนุนเป็นการยืนยันคุณภาพสินค้า, การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เช่น TV Direct, การ
ขายผ่านตัวแทนขายตรง มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว 

ด้านแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว พบว่ากลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยมากที่สุดความจําเป็น, ความคุ้มค่าและความช่ืนชอบส่วนตัว และ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก 
ตราสินค้า ราคา และสินค้าที่ใช้อยู่แล้ว 
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ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด
สัญลักษณ์ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวต้องมีความชัดเจนและไม่สับสนและ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกับช่ือตราสินค้าสามารถบอกถึงระดับคุณภาพ
ได้, ประเทศแหล่งกําเนิดของผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว, ประเทศผู้ผลิต, ช่ือตราสินค้าต้องสามารถจดจํา
ได้ง่าย, เครื่องหมายตราสินค้า, ความน่าเช่ือถือในบริษัทผู้ผลิต/จัดจําหน่าย, เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพได้ และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยปานกลางชื่อตราสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวต้องเป็นภาษาต่างประเทศ และ ครีมบํารุงผิวที่ผลิตในประเทศที่มีช่ือเสียงจะมี
คุณภาพสินค้าเหมือนกันกับสินค้าที่ผลิตจากประเทศอ่ืนๆ 

ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต นิตยสาร, จะแนะนําให้ญาติหรือเพ่ือนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว
ตราสินค้าที่ท่านซื้อ, จะกลับไปซื้อครีมบํารุงผิวตราสินค้าเดิมที่ท่านใช้และใช้อย่างต่อเน่ือง และเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพราะคุณสมบัติและประโยชน์ และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากผลิตภัณฑ์
ครีมบํารุงผิวทําให้ผิวกระจ่างใส, ตราสินค้าเป็นที่รู้จักน่าเช่ือถือ และผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวที่ใช้ใน
ปัจจุบันทําให้มีผิวที่ดี 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านการ
สื่อสารการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 1: ค่าเฉล่ียส่วนมากของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ ผู้หญิง 106 68.39 

2. อายุ 31-40 ปี 66 42.58 

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  77 49.68 

4. อาชีพ พนักงานบริษัท 96 61.94 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,000 บาทขึ้นไป 47 30.32 

6. ท่านซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวให้ใคร ตัวท่านเอง 104 67.1 

7. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวของท่าน 1 เดือน/คร้ัง 45 29.03 
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8. งบประมาณในการซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวในแต่ละ
คร้ัง 

1,000 บาท/คร้ังข้ึนไป 59 38.06 

9. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวจากท่ีใด อินเทอร์เน็ต 67 43.23 

 
ตารางที่ 2: ผลความสัมพันธ์ของ การสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ตราสนิค้า และแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครมีบํารุงผิวหน้า 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.003 0.451  2.222 0.029 

การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 

-0.065 0.101 -0.069 -0.645 0.521 

ภาพลักษณ์ตราสนิค้า 0.285 0.117 0.259 2.439 0.017 

แรงจูงใจ 0.575 0.126 0.525 4.567 0.000 

R2 = 0.438, F = 18.676, p < 0.05 

 
อภิปรายผล 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตามแนวคิดของ (เสรี วงษ์มณฑา. 2540: 25) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising), ประชาสัมพันธ์ 
(Public Relation), การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion), การขายโดยบุคคล (Personal 
Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) มีปัจจัยที่ให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินค้าน้ันผลการวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น โดยผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
ในระดับปานกลางเท่าน้ัน ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเท่าที่ควรซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของจงกลนี ไทยเก้ือ (2541) ศึกษา
เก่ียวกับองค์ประกอบที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางพบว่าการต้ังใจซื้อขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติของแต่ละบุคคลหรือบุคคลใกล้ชิดสนับสนุนในการซื้อมีผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างมากใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 

แรงจูงใจในการเลือกซื้อ (Motivation) แนวคิด และทฤษฎีการจูงใจในการซื้อสินค้าตาม
แนวคิดทฤษฎีการจูงใจของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจอยู่เบ้ืองหลังการ
ตัดสินใจในทุกๆ ผลการวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น โดยผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยในระดับปานกลางเท่าน้ัน ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญต่อ
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แรงจูงใจในการเลือกซื้อเท่าที่ควร ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อมรรัตน์ หงส์ทอง และ จันทรา
ภรณ์ (2558) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวกายเพ่ือป้องกันแสงแดด
ของผู้บริโภคเพศหญิง ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการซื้อครีมบํารุงผิวหน้า แรงจูงใจด้านเหตุผล 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาเรื่องของ ฝ้า กระ และจุด
ด่างดํา แรงจูงใจด้านอารมณ์ พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้ตนเองดูดี โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
ความต้องการความม่ันใจ แรงจูงใจด้านการตลาด กลุ่มตัวอย่างเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหา 
ปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาและหาซื้อสินค้าได้ง่าย 

แนวคิดภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ตาม
แนวคิดของ Schultz & Schultz (2004) มีความสําคัญอย่างย่ิงกับสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทบํารุงผิวหน้า เพราะตราสินค้าคือความประทับใจครั้งแรกที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับ
แบรนด์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และที่สําคัญตราสินค้ายังทําหน้าที่ในการสร้างเอกลักษณ์เพ่ือให้
เกิดความแตกต่างกับคู่แข่งและแสดงออกถึงบุคลิกของแบรนด์ การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญ และมีความสัมพันธ์ โดยมีค่าเฉล่ียที่ 5.2 สามารถแปลผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากกว่าแรงจูงใจในการเลือกซื้อ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผลงานวิจัยความ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ หิรัญ หิรัญประทีป (2558) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณ์และทัศนคติที่
ส่งผลต่อการต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางในร้าน Drugstore ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่ดีทําให้สินค้าน้ันมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงไปในทางที่ดี ตัวสินค้ามีความดึงดูดและตรงใจ
ผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้า ดังน้ันเมื่อองค์กรสามารถทําให้ ผู้บริโภคมองตราสินค้าของ
องค์กรในเชิงบวกมากเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์น้ันจะมีความแตกต่าง และข้อได้เปรียบคู่แข่งมากเท่าน้ันทํา
ให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมในใจของผู้บริโภค 

แนวคิดการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการศึกษาหาช้อมูลและประเมินผล
หลังจากการทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐชา ประวาสปัทม์กุล (2555) ซึ่งศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แต่แตกต่างจากผลงานวิจัยของเนตรนพิศ ประ
ทุม (2554) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญกับผู้จัดจําหน่ายและช่วงเวลาในการซ้ือมากกว่า
ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

ด้านการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว ผู้บริโภคจะตัดสินใจสินค้าบริเวณท่ีขาย
สินค้า การทํากิจกรรม ณ บริเวณขายเป็นตัวกระตุ้นในการขายสินค้า ทําให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเกิด
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การทดลองซื้อสินค้าน้ันไปใช้ จึงจําเป็นต้องออกงานกิจกรรมบ่อยๆเพ่ือทําให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าน้ันๆ 
เมื่อได้ทดลองสินค้าลูกค้าจึงจะกลับมาซื้อใหม่อีก 

ด้านแรงจูงใจในการซื้อครีมบํารุงผิวหน้า ผู้บริโภคจะคํานึงถึงความจําเป็นและคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์เป็นสําคัญดังน้ัน บริษัทต้องทําให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่ากับการที่ได้เลือกซื้อสินค้าน้ันๆ โดย
ราคาและคุณภาพน้ันสอดคล้องกัน 

ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า อาจจะไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพของสินค้าน้ันจะต้องได้มาตรฐาน 
ได้รับเคร่ืองหมายรับรองที่มีมาตรฐานระดับสากลซึ่งผู้บริโภคถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

ควรทําการเก็บข้อมูลศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศเช่น หัวเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา หรือภูเก็ต เน่ืองจากการขายสินค้ามาริกิขายสินค้าทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์
และตามร้านคา้ต่างๆไม่ได้จํากัดการขายเพียงกรุงเทพเท่าน้ัน 
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  คุณค่าตราสนิค้า การสื่อสารการตลาด และแรงจงูใจส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

Brand Equity, Marketing Communications, and Motivations Affecting to 
Online Purchasing Intention 

 

ชัยวัฒน์  ม่วงทอง1และชุติมาวดี ทองจีน2  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ใน
กรุงเทพ ประชากรคือคนทั่วไปในกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้ชายและผู้หญิงในกรุงเทพจํานวน 
155 คน คํานวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี G* Power ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความน่าเช่ือถือ
ด้วยวิธี Cronbach Alpha และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ สมการถดถอยพหุคูณ ตัวแปรอิสระได้แก่ 
คุณค่าตราสินค้า การส่ือสารการตลาด และแรงจูงใจในการซื้อ ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คําสําคัญ: คุณค่าตราสินค้า, การสื่อสารการตลาด, แรงจูงใจในการซื้อ, การตัดสินใจซื้อผ่านช่องทาง 
            ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

* Corresponding Author. E-mail: c.muangthong@gmail.com 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Abstract 
The objective of this research is to study factors that affected the intention of 

customer through online marketplace which are brand equity, marketing 
communications and motivation. The population is people in Bangkok. The samples 
are 155 men and women in Bangkok with G* Power program. The questionnaire was 
used as an instrument for data collection via convenience sampling method. 
Cronbach Alpha was used for reliability test and content validity was verified by 
expert. Statistics use in data analysis are descriptive statistics which are percentage, 
mean, standard deviation, and reference statistics used in hypotheses testing is 
multiple regressions. 

The results of the hypotheses testing found that marketing communication 
affect to online purchase at the statistical significant level of 0.05 

 
Keywords: Brand Equity, Marketing Communications, Motivation, Online Purchase 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนเป็นอย่างมาก 

โดยผลสํารวจในปี 2561 พบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประมาณ 57 ล้านคน ผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยมีจํานวนประมาณ 51 ล้าน
คน โดยจากพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น้ัน 71% ใช้เพ่ือการค้นหาสินค้าและบริการท่ีจะ
ซื้อ โดยอันดับหน่ึงในหมวดสินค้าและบริการ ได้แก่ธุรกิจแฟชั่นและบิวต้ีซึ่งเติบโตขึ้นถึง 38% 
(MarketingOops.com, 2561) จะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งธุรกิจออนไลน์และอุตสาหกรรมแฟช่ันและ
บิวต้ีกําลังอยู่ในช่วงที่เจริญเติบโตสูง เหมาะสมที่จะลงทุน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าว 
และต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคทางด้านแรงจูงใจ คุณค่าตราสินค้า 
และการสื่อสารการตลาดว่าจะส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคหรือไม่ 

ดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ผู้วิจัย
จึงได้ทําการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดที่
อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยน้ีจะ
ใช้ตัวอย่างของการซื้อเสื้อผ้าสตรี เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ือจะได้นําไปใช้ใน
การวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการจําหน่าย
สินค้าออนไลน์ในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
2. เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
3. ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. คุณค่าตราสินค้าตามแนวคิดของ Aaker (1991) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึงหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการ
เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ทั้ง 4 ปัจจัยดังน้ี ปัจจัยที่ 1 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty), 
ปัจจัยที่ 2 การรับรู้ถึงตราสินค้า (Name Awareness), ปัจจัยที่ 3 การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า 
(Perceived Quality), และปัจจัยที่ 4 การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Association In Addition 
To Perceived Quality)  
2. การสื่อสารการตลาด Fill & Jamieson (2006) อธิบายถึงความหมายของการสื่อสารการตลาดว่า 
ในทุกองค์กรจะต้องใช้การสื่อสารถึงผู้บริโภคเพ่ือทําให้เกิดการมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดประโยชน์ด้าน
การตลาดหรือเพ่ือธุรกิจ การสื่อสารถูกถ่ายทอดถึงผู้บรโิภคท้ังในรูปแบบของข้อความหรือรูปภาพ 
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โดยจะส่งผลต่อความนึกคิดหรือความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีได้รับ ส่วนมากแล้งองค์กรจะใช้ทั้งข้อความ
และรูปภาพในการสื่อสารถึงผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการมีสว่นร่วม รวมถึงเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้บริโภคด้วย การสื่อสารที่ได้ผลดีน้ันสําคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก 
น่ันเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องใช้เครื่องมือหลากหลาย เพ่ือทําการสื่อสารกับผู้บริโภคคือ การโฆษณา 
(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
3. แรงจูงใจของมาสโลว์  Maslow (1943) (Maslow’s Generation Theory Of Human And 
Motivation) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุดโดยความต้องการท่ี
ได้รับการสนองแล้วจะไม่จูงใจอีกต่อไป ทําให้เกิดความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถแบ่ง
ลําดับความต้องการของมนุษย์ได้ 5 ระดับเรียงจากน้อยไปมากได้ดังน้ี ความต้องการลําดับที่ 1 ความ
ต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการลําดับที่ 2 ความต้องการด้าน
ความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการลําดับที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (Social 
Needs) ความต้องการลําดับที่ 4 ความต้องการด้านการยกย่อง (Esteem Needs) และความ
ต้องการลําดับที่ 5 ความต้องการด้านความสําเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs)  
4. ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ อ้างอิงจากงานวิจัยเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Technology Acceptance Model (TAM)) ของ Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) 
โดย Davis, et al. (1989) ได้นําเสนอแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศว่าประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายนอก (External Variables) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) การรับรู้ถึงความสะดวก (Perceived Ease Of Use) ทัศนคติ
ต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) พฤติกรรมที่ทําให้เกิดความต้องการใช้งาน (Behavioral 
Intention To Use) และการใช้งานที่แท้จริง (Actual System Use) 
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 

การสื่อสารการตลาด 
(Marketing Communications) 

แรงจูงใจ (Motivation) 

ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Purchase) 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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สมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 
 H

0
: คุณค่าตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อ ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 

 H
1
: คุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์  

 สมมติฐานที ่2 การสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์  
 H

0
: การสื่อสารการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อ ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 

 H
1
: การสื่อสารการตลาด มีอิทธิพลต่อ ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 

 สมมติฐานที ่3 แรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้ามอิีทธิพลต่อความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 

 H0: แรงจูงใจในการซื้อเสื้อผา้ ไม่มีอิทธิพลต่อ ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 

 H
1
: แรงจูงใจในการซื้อเสื้อผา้ มีอิทธิพลต่อ ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน ์  

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเลือกใช้การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บ

ตัวอย่างจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแบบสุ่ม รวมทั้งสิ้น 155 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยจะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 
Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple Regression ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นจํานวน 155 คน 

วิธีดําเนนิการวิจัย  
การวิจัยในคร้ังน้ีใช้การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการออกแบบสอบถาม ซึ่ง

หลังจากที่ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวความคิด และได้ศึกษาถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องแล้วจึงทําการสร้าง
แบบสอบถามท่ีอ้างอิงถึงทฤษฎีอันได้แก่ คุณค่าตราสินค้า การส่ือสารการตลาด แรงจูงใจในการซื้อ
เสื้อผ้า และความต้ังใจในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ได้รับการคัดเลือกจํานวน 155 ชุด โดยได้ทําการเก็บข้อมูลช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2560  
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม 
 1. สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนมาก ของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างคือ เพศหญิง 
อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 40,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนใหญ่แล้วซื้อเสื้อผ้าให้กับตัวเอง โดยมีความถี่ในการซ้ือเสื้อผ้าทั้งแบบปกติและผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่ 1 ครั้งต่อเดือน และมีงบประมาณในการซื้อเสื้อผ้ามากกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง 
 ด้านคุณค่าตราสินค้า พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ความเช่ือมั่นในแบรนด์เสื้อผ้าที่รู้จัก 
และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ การให้ความสําคัญต่อแบรนด์เสื้อผ้า 
 ด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ การได้พูดคุยกับผู้ขายสินค้า
โดยตรงจะสามารถทําให้ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้น และรายการส่งเสริมการขายที่ดีจะทําให้เกิด
ความต้องการซื้อเสื้อผ้า โดยปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ จะทําให้เกิดความ
เช่ือมั่นในตัวสินค้า 
 ด้านแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้า พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่
ดีจะทําให้บุคลิกภาพดูดีขึ้นได้ และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ การเลือกซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 ด้านความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ การซื้อเสื้อผ้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์สามารถทําได้อย่างง่ายดายในปัจจุบัน และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ การซ้ือเสื้อผ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอ่ืน 
 ด้านการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาด มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า และ
แรงจูงใจ ไม่มีอิทธิพลต่อ ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 1: ค่าเฉล่ียส่วนมากของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ หญิง 123 79.4 

อายุ 31 - 40 73 47.1 

ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 
หรือสูงกว่า 

83 53.5 

อาชีพ พนักงานบริษัท 69 44.5 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป 81 52.3 

ส่วนใหญ่แล้วท่านซ้ือเสื้อผ้าให้กับใคร ตัวท่านเอง 148 95.5 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

ความถ่ีในการซื้อเสื้อผ้าของท่านในช่วงเวลา 1 เดือน 1 ครั้ง 49 31.6 

ความถ่ีในการซื้อเสื้อผ้าของท่าน ผา่นช่องทางออนไลน์
ในช่วงเวลา 1 เดือน 

1 ครั้ง 98 63.2 

งบประมาณในการซ้ือเสื้อผา้ของท่านในแต่ละครั้ง มากกว่า 1,000 บาท 102 65.8 

 
2. การทดสอบสมมติฐาน 

 ผู้วิจัยทําการต้ังสมมติฐานและได้ทําการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regressions) เลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์  
 
ตารางที่ 2: ผลความสัมพันธ์ของ คุณค่าตราสินค้า การสื่อสารการตลาด และแรงจูงใจในการซื้อ
เสื้อผ้า  
              ต่อความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

R2 = 0.176, F = 10.768, p < 0.05 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะสามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แล้วไปยอมรบัสมมติฐานทางเลือก (H1) 

พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าผา่นช่องทางออนไลน์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า และแรงจูงใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

คุณคา่ตราสนิค้า 0.72 0.070 0.086 1.030  0.305

การสื่อสารการตลาด 0.437 0.099 0.376 4.413  0.000

แรงจูงใจในการซ้ือเสื้อผ้า -0.002 0.95 -0.001 -0.017  0.986
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 เมื่อดูที่ค่า Beta พบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อผ่าน

ช่องทางออนไลน์เท่ากับ 0.376 และจากค่า R2 ทําให้พบว่าตัวแปรต้นมีอิทธิพลกับตัวแปรตามที่ร้อย
ละ 17 สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบหรือค่า F ซึ่งเท่ากับ 10.768 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 แปลผลได้ว่ามีตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 
อภิปรายผล 

1. คุณค่าตราสินค้า ตามความหมายของ Aaker (1991) หมายถึงมูลค่าของตราสินค้าที่
เก่ียวข้องกับตราสินค้า ช่ือของตราสินค้า หรือสัญลักษณ์ของตราสินค้าน้ันๆ โดยหากตราสินค้ามี
คุณค่าต่อผู้บริโภคมากก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าน้ันๆ ผลจากการวิจัย
พบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น นอกจากน้ียังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้า
และพฤติกรรมการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ ของ ภาสกร วิวรรธกะ 
(2560) ที่อธิบายว่า คุณค่าตราสินค้าในด้านต่างๆ สามารถส่งผลต่อการซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยผลจากการวิจัยด้านคุณค่าตราสินค้าที่มิอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 
พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ห็ น ด้ ว ย ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง ใ น ด้ า น ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ 
แบรนด์น่ันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญต่อคณุค่าตราสินค้าเท่าที่ควร 

2. การสื่อสารการตลาด ตามความหมายของ Fill & Jamieson (2006) อธิบายว่า ในทุก
องค์กรจะต้องใช้การสื่อสารถึงผู้บริโภคเพ่ือทําให้เกิดการมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ด้าน
การตลาดหรือเพ่ือธุรกิจ การสื่อสารถูกถ่ายทอดถึงผู้บริโภคท้ังในรูปแบบของข้อความหรือรูปภาพ
โดยจะส่งผลต่อความนึกคิดหรือความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีได้รับ โดยการสื่อสารการตลาดที่ดีจะส่งผล
ให้เกิดการซื้อสินค้าได้ ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
เรื่อง การสื่อสารการตลาด และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในทัศนะของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของ อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว (2558) ที่พบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครระดับปาน
กลางการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดใน
ระดับปานกลาง และการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านการตลาด และ
การส่ือสารตราสินค้าในระดับตํ่าโดยผลจากการวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์พบว่ามีค่าเฉล่ียที่ 3.80 สามารถแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ว่าการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจัยหลักคือการได้
พูดคุยกับผู้ขายได้โดยตรง และการทํารายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจจะทําให้กลุ่มตัวอย่างสนใจ
ซื้อสินค้าได้มากขึ้น  



 

246 
 

 3. แรงจูงใจ ตามแนวคิดของ Maslow (1954) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า มนุษย์มีความ
ต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่จูงใจอีกต่อไปทําให้เกิด
ความต้องการท่ีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ผลจากการวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น และไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฮลโหลคิตต้ีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ ณัฐกฤตา นาคนิยม (2559) ซึ่งพบว่า แรงจูงใจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้า
อยู่ในระดับมาก การตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง แรงจูงใจ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรา
สินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยเรื่องแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างแม้จะเห็นด้วยว่าเสื้อผ้าที่ดีจะช่วยทําให้
บุคลิกภาพของผู้สวมใส่ดีขึ้น แต่ความถ่ีในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ตํ่า จึงแปล
ผลได้ว่าแรงจูงใจไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของกลุ่มตัวอย่าง 
 4. ความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ จากงานวิจัยเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) อธิบายว่า ปัจจัยภายนอก การรับรู้ถึงความสะดวกในการ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทัศนคติ
ต่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และความต้องการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จะส่งผลต่อ
ความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ผลจากการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) 
พบว่า ผู้บริโภคมีการยอมรับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ผลจาก
การวิจัยเร่ืองความต้ังใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากว่าการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันน้ันสะดวก ประหยัดเวลา และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

1. ด้านคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคจะมีความเช่ือมั่นมากหากซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก 
ดังน้ันจึงควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างการจดจําตราสินค้าต่อ
ผู้บริโภค 

2. ด้านการสื่อสารการตลาด ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อรายการส่งเสริมการขายที่ดี รวมทั้ง
ผู้บริโภคจะสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นหากสามารถพูดคุยกับผู้ขายได้โดยตรง ในยุคปัจจุบัน
ที่ผู้บริโภคสามารถเช่ือมต่อกันได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังน้ันจึงควรให้มีช่องทางในการติดต่อจาก
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ผู้บริโภคเพ่ือรับฟังและตอบข้อสงสัยต่างๆ รวมทั้งควรมีการจัดโปรโมช่ันเพ่ือกระตุ้นยอดการใช้จ่าย
ในช่วงเวลาสําคัญๆ ด้วย 

3. ด้านแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้า ผู้บริโภคต้องการเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยเสริม
บุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูดีขึ้น เน่ืองจากเครื่องแต่งกายที่ดีจะทําให้คนรอบข้างช่ืนชมและเป็นที่
ยอมรับในสังคมได้ ดังน้ันการออกแบบเสื้อผ้าควรคํานึงถึงวัสดุและเน้ือผ้าที่นํามาใช้ตัดเย็บ ควรใช้
วัสดุที่มีคุณภาพ ในด้านการออกแบบความคํานึงถึงการออกแบบที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้
สวมใส่เป็นหลัก 

4. ด้านความต้องการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภคเห็นด้วยมากท่ีสุดว่าการซื้อ
เสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์สามารถทําได้อย่างง่ายดายในปัจจุบัน รวมท้ังยังเช่ือว่าการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์จะช่วยให้ประหยัดเวลาและจะได้รับความสะดวกสบายหากสามารถซ้ือเสื้อผ้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ ดังน้ันในการจัดการเว็บไซต์ควรทําให้เว็บไซส์ดูง่าย สะดวกต่อการค้นหาสินค้า มีการจัด
หมวดหมู่อย่างชัดเจน สะดวกสบายต่อการชําระเงิน และมีช่องทางในการชําระเงินที่หลากหลายเพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

ในการทําการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีปัญหาอยู่ 2 อย่างซึ่งหากแก้ไขได้จะทําให้
งานวิจัยครั้งต่อไปสมบูรณ์ย่ิงขึ้น คือ  

1. ควรทําการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ เช่น ตัวเมืองภูเก็ต หรือเชียงใหม่ เพ่ือให้
ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มอ่ืนๆ ได้อย่างครอบคลุมทั่วไทย เน่ืองจากการขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ได้ถูกจํากัดเพียงผู้บริโภคในกรุงเทพเท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงในต่างจังหวัด
ตามหัวเมืองใหญ่ๆ ด้วย 

2. ทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่อาจส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้า เช่น ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าเด็กในกรุงเทพมหานคร 
Factors Affecting to Purchase Decision for Children’s Clothes 

 

ณัฏฐพร ศุภสรรพตระกูล1และชุติมาวดี ทองจีน2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจยัด้านการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูท้ี่มีความสนใจและใช้บริการเสื้อผ้าเด็กอยู่
แล้วทั้งเพศหญงิและชาย อายุ 20 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร จํานวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถาม
และวิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการเสื้อผ้าเด็กในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ: เสื้อผ้าเด็ก, การตลาดแบบบูรณาการ, แรงจูงใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ 
            ซื้อ 
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Abstract 
The objective of this research is to study factors that affected the purchasing 

decision of the customers who buy children’s clothes in Bangkok which are integrated 
marketing communication, motivation, and marketing mixed (4ps).  The samples are 
155 people aged 20 years old or above in Bangkok who are interested in children’s 
clothes.  Questionnaire was used as an instrument for data collection via convenience 
sampling method.  Statistics uses in data analysis are frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regressions to test the hypotheses. 

The results of this research found that the main three factors have no effect 
at the statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Children’s Clothes, Integrated Marketing Communication, Motivation,  
               Marketing Mixed 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ผู้วิจัยเกิดความสนใจและอยากท่ีจะเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าเก่ียวกับเสื้อผ้าเด็ก 

เน่ืองจากมีความช่ืนชอบในแฟช่ันและการแต่งตัวของเด็ก จึงเริ่มทําการศึกษาตลาดของเส้ือผ้าเด็ก 
โดยได้เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2-8 ปี เป้าหมายที่เน้นกลุ่มลูกค้าเด็กเล็กที่มี
อายุระหว่าง 2-8 ปี เพราะเด็กวัยน้ีเริ่มออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้ ออกไปห้างสรรพสินค้าได้ 
ฉะน้ันพ่อแม่ผู้ปกครองก็ช่ืนชอบในการที่จะเลือกเสื้อผ้าดีๆ สักชุดให้กับบุตร การบริการของทาง
กิจการจะเป็นในรูปแบบร้านค้าออนไลน์เพราะมองเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจออนไลน์น้ันเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการรายเล็กๆ น้ันสามารถลงทุนได้ง่ายและใช้งบการลงทุนที่น้อยกว่าการเปิดหน้าร้าน
เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียค่าเช่าสถานประกอบการในทุกๆ เดือน จึงได้ต้ังเป้าหมายที่จะขาย
สินค้าให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยขายผ่านทาง Facebook, Instagram, 
และ Line เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการเปิดช่องทางให้กับคุณพ่อคุณแม่ยุคปัจจุบันที่ไม่มีเวลาออกไป
เดินเลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า เพ่ือคํานึงถึงกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นปัจจัยหลัก ใน
ปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าและสินค้าให้กับลูกมากขึ้น ช่ืนชอบ
และต้องการแต่งตัวให้กับบุตรของตน 

ดังน้ันจึงได้การทําวิจัยตลาดเพ่ือให้ทราบถึงการตลาดแบบบูรณาการ แรงจูงใจ ส่วนประสม
ทางการตลาดว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของธุรกิจ
เสื้อผ้าเด็ก การจัดจําหน่ายสินค้า เพ่ือจะทําให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการดําเนินการธุรกิจ 
ทําให้ผู้ประกอบการเห็นปัญหาและช่วยลดความเสี่ยงในการดําเนินการเปรียบเหมือนการวางแผน
ล่วงหน้าและเพ่ือให้เห็นแง่ของธุรกิจเสื้อผ้าเด็กมากขึ้นทําให้มีแผนสํารองเพ่ือลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาถงึการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก 
2. เพ่ือศึกษาถงึแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก 
3. เพ่ือศึกษาถงึส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication, IMC) เป็นอีกช่องทางหน่ึงเพ่ือที่จะทํา
ให้ผู้ประกอบการมีการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมาย
เดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า โดยผู้ประกอบการหวังให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองในตัว
สินค้าที่ได้นําเสนอออกไปผ่าน การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
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การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การใช้
เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดโดยการจัดการการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event 
Marketing) และการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) (ณัฐพรและคณะ, 2561) 
2. แรงจูงใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow), 2017 จากการศึกษาพบว่ามนุษย์เป็นมี
ความต้องการหลากหลายและมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือมนุษย์ปรารถนาที่จะทําให้ตนก้าว
ไปถึงจุดสูงสุดโดยการทําทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการมาครอบครอง ระดับความต้องการของ
มนุษย์มีอยู่ 5 ระดับอันได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ด้านความ
ปลอดภัย (Safety Needs) ด้านการยอมรับ (Social Needs) ด้านการถูกยกย่อง (Esteem Needs) 
และต้องการประสบความสําเร็จ (Self-Actualization Needs) 
3. ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นองค์ประกอบในการช่วยกระตุ้นสิ่ง
เร้าทําให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
ในการศึกษาวิจัย (ส.อ.ถนอม บริคุต, 2557) 

Product – สินค้า ธุรกิจจําเป็นต้องมีตัวสินค้าเป็นส่วนประกอบ สินค้าจะแตกต่างกันออกไป 
แบ่งหัวข้อเป็นสินค้าที่จับต้องได้และสินค้าที่จับต้องไม่ได้ สินค้าที่จับต้องได้คือเสื้อผ้า เครื่องประดับ 
สินค้าที่จับต้องไม่ได้ คือ งานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจนวดสปา   

Price – ราคา การต้ังราคาเป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมต้นทุน ระบบการผลิตและการจัด
จําหน่าย  

Place – ช่องทางการจัดจําหน่าย การเลือกเช่าสถานท่ีที่เหมาะแก่การจําหน่ายสินค้าเป็นสิ่ง
สําคัญ ในการที่ผู้บริโภคจะมองเห็นสินค้าและเกิดความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกส่วน 

Promotion – การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้แบรนด์มี
ยอดขายเพ่ิมขึ้น เมื่อมีการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร โดยมีการโฆษณาผ่าน
ช่องทางต่างๆ การใช้พนักงานขายเพ่ือนําเสนอสินค้าให้เกิดความน่าเช่ือถือและน่าสนใจ การลด
ราคาสินค้า การบริการหลังการขายเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 

4.การตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและประสบปัญหา 
จนทําให้เกิดเป็นกระบวนในการตัดสินใจซื้อ อ้างอิงผลงานวิจัยเรื่องทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ (Siriwat 
Chanakul, 2017) แบ่งหัวข้อการตัดสินใจซื้อออกเป็น 5 หัวข้อคือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ต้องการ (Problem or Need Recognition) การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 
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 สมมติฐาน 
1) การตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก 
2) แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก 
3) ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 

ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบยีบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือคุณพ่อคุณแม่เพศหญิงและเพศชาย อาศัยในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจัยได้จากการตอบแบบสอบถาม 155 คน แบบสอบถามเป็นปลายปิดและปลายเปิด  
จากการได้ให้คุณพ่อคุณแม่กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามจํานวน 40 ชุดเพ่ือหาค่า Cronbach Alpha 
จึงได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นดังน้ี 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ .775 
แรงจูงใจ .834 
ส่วนประสมการตลาด .929 
การตัดสินใจซื้อ .886 

การตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าเด็ก 

การตลาดแบบบูรณาการ 

Integrated Marketing Communication 

แรงจูงใจ 

Motivation 

ส่วนประสมทางการตลาด 
Marketing Mixed 
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ค่ารวมอยู่ที่ .938 โดยจะใช้สูตรในการหาค่าอัลฟ่าคือ 0<	∝ < 1 ถ้าหากค่าอัลฟ่าใกล้ 1 
แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือสูง  

การศึกษาผลการวิจัยในการทําแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสํารวจข้อมูลแบบสอบถาม
จะแบ่งตามหัวข้อดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จํานวนบุตร อาชีพ รายได้ 
ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าให้กับบุตร งบประมาณการซื้อเสื้อผ้าให้กับบุตรแต่ละครั้ง ท่านได้รับข้อมูล
เก่ียวกับเสื้อผ้าเด็กทางใดบ้าง ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าให้บุตรทางใด  

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จะสํารวจเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่จะ
เข้าถึงผู้บริโภค 

ส่วนที่ 3 แรงจูงใจ สํารวจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านมีบุคลิกที่ดีขึ้นหรือไม่ เสื้อผ้าให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกายและใช้ปกคลุมร่างกายหรือไม่  

ส่วนที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ โปรโมช่ันสินค้า ส่วนลดต่างๆ ความสนใจใน 
แบรนด์เมื่อมีบัตรสะสมแต้ม บริการหลังการขายที่ทําให้ท่านกลับมาซื้อสินค้าอีก  

ส่วนที่ 5 การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็ก ได้แก่ ท่านตระหนักรู้ความต้องการของตนเม่ือมี
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าให้บุตรอยู่เสมอ ท่านมักจะศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับเสื้อผ้าใหม่ๆ ให้บุตรอยู่
เสมอ เป็นต้น  

หัวข้อแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3, 4 และ 5 เป็นแบบสอบถามแบบ (Rating Scale) แบ่งเป็น 
5 ระดับเกณฑ์การแปลความหมาย (บุรินทร์ รุจจนพันธ์ุ, 2559: ออนไลน์) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 8 คําถาม แรงจูงใจ 5 คําถาม ส่วนประสมทางการตลาด 
6 คําถาม การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็ก 5 คําถาม ผู้วิจัยทําการแปลความหมายโดยใช้สูตรคํานวณ
ความกว้างตามอันตรภาคช้ัน (ชูศรี, 2545)   
 
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 1. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แรงจูงใจ และส่วน
ประสมทางการตลาด สรุปผลได้ว่า 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากผลวิจัยพบว่าค่าเฉล่ียผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 155 ชุด เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 26-30 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาโท   
สถานภาพสมรสและมีจํานวนบุตร 1 คนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
15,001 – 20,000 บาท ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าให้บุตร 2 เดือน/ครั้ง โดยมีงบประมาณในการซ้ือ
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เสื้อผ้าให้บุตรอยู่ที่ 1,000 บาทขึ้นไป ได้รับข้อมูลและข่าวสารทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต และจะเลือก
ซื้อเสื้อผ้าให้บุตรช่องทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต        

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Communication, IMC) ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับตัวแปรโดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมาก
สุดไปน้อยสุดโดยเรียงลําดับดังน้ี  

ลําดับที่ 1 ช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้ท่านมีความสะดวกสบายมากข้ึน มี
ค่าเฉล่ียรวมที่ 4.43  

ลําดับที่ 2 การจัดกิจกรรมประกวดสินค้าเด็กต่างๆ ทําให้ท่านสนใจเสื้อผ้าเด็กมากขึ้น มี
ค่าเฉล่ียรวมที่ 4.35  

ลําดับที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่ดีทําให้ท่านมคีวามเช่ือถือในตัวสินค้า มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.34   
จะเห็นได้ว่าช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้ท่านมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.43 มาเป็นอันดับที่ 1 และพนักงานขายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ท่านตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าเด็กได้ มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.23 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 แรงจูงใจ (Motivation) ผู้วิจัยให้ความสําคัญ
กับตัวแปรโดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากสุดไปน้อยสุดโดยเรียงลําดับดังน้ี  

ลําดับที่ 1 เสื้อผ้าช่วยเสริมบุคลิกให้กับบุตรของท่าน มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.43  
ลําดับที่ 2 เสื้อผ้าทําให้ท่านดูดี มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.42  
ลําดับที่ 3 เสื้อผ้าทําให้มีบุคลิกที่ดี มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.39   
จะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าช่วยเสริมบุคลิกให้กับบุตรของท่าน โดยมีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.43 มาเป็น

อันดับที่ 1 และการแต่งกายที่ดีทําให้ได้รับการถูกยกย่อง มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.23 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ผู้วิจัยให้

ความสําคัญกับตัวแปรโดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากสุดไปน้อยสุดโดยเรียงลําดับดังน้ี  
ลําดับที่ 1 ท่านช่ืนชอบซื้อสินค้าที่มีของสมนาคุณ มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.43 
ลําดับที่ 2 บัตรสะสมแต้มทําให้ท่านเกิดความสนใจในแบรนด์สินค้า มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.42  
ลําดับที่ 3 ท่านสนใจแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่มีโปรโมช่ัน มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.41  
จะเห็นได้ว่าท่านที่ช่ืนชอบซื้อสินค้าที่มีของสมนาคุณ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.43 มาเป็นอันดับที่ 

1 และท่านที่ช่ืนชอบสินค้าแบรนด์ที่มีบริการหลังการขาย มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.32 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 5 การตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อซ้ือผ้าเด็ก ผู้วิจัยให้

ความสําคัญกับตัวแปรโดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากสุดไปน้อยสุดโดยเรียงลําดับดังน้ี  
ลําดับที่ 1 ท่านมักจะสอบถามข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าเด็กก่อนตัดสินใจซื้อ มี

ค่าเฉล่ียรวมที่ 4.39 
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ลําดับที่ 2 ท่านสืบค้นหาข้อมูลสินค้าเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้า มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.36 

ลําดับที่ 3 ท่านมักจะศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับเสื้อผ้าใหม่ๆ ให้บุตรอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 
4.34  

จะเห็นได้ว่าคุณพ่อคุณแม่กลุ่มตัวอย่างมักจะสอบถามข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าเด็ก
ก่อนตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.39 มาเป็นอันดับที่ 1 และคุณพ่อคุณแม่กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าให้กับบุตร มีค่าเฉล่ียรวมที่ 4.23 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านการตลาดแบบบูรณาการ แรงจูงใจ และส่วนประสม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
อภิปรายผล 

1. การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication, IMC) เป็นการทําให้สินค้าเป็นที่
รู้จักโดยผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสื่อสารไปและส่งถึงผู้บริโภค (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) จากผลการวิจัย
พบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น และและขัดแย้งกับผลการศึกษาของภาสกร วิวรรธกะ (2560) ที๋
ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก
ออนไลน์  โดยเหตุที่ผลการวิจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ อาจจะมาจากข้อจํากัดในการแจกแบบสอบถามที่อาจได้กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่
เด็กมา 

2. แรงจูงใจ ตามหลักทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow), 2017 กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มึความ
ต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้องการการยอมรับจากสังคม จากการวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎี
ข้างต้น และไม่สอดคล้องกับผลงานการวิจัย ของ เมธนี อภิรมยพ์ฤกษา และไกรชิต สุตะเมือง (2557) 
เรื่อง แรงจูงใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าบริโภคจากร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย
ผลการวิจัยแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ค่าเฉล่ีย 4.37 แปลผลได้คือแรงจูงใจที่ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 

3. ส่วนประสมทางการตลาด (4P) เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นสิ่งเร้าทําให้ผู้บริโภคเกิดความอยากท่ีจะ
ครอบครองสินค้า (ส.อ.ถนอม บริคุต, 2557) จากการวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของ อิส
รีย์ อนันต์โชคปฐมา (2558) เรื่องส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้าใน Line 
Giftshop โดยผลการวิจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ค่าเฉลี่ย 4.38 แปล
ผลได้คือส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  
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4. การตัดสินใจซื้อ อ้างอิงผลงานวิจัยเรื่องทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ (Siriwat Chanakul, 2017) 
อธิบายว่า ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการของตนเองและแสวงหาข้อมูลเพ่ือให้ได้
ทราบถึงปัญหาที่ข้องใจจากแหล่งต่างๆ และเกิดการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับทฤษฎี
ข้างต้นและสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่าผู้บริโภคมีการยอมรับในการตัดสินใจซื้อของตนโดยมี
ค่าเฉล่ียที่ 4.32 แปลผลคือคุณพ่อคุณแม่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

  
ตารางที่ 1: การตลาดแบบบูรณาการ แรงจูงใจ และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ 

ตัวแปร B Std. Erorr Beta t-test Sig. 
ค่าคงที่ 3.858 0.399  9.678 0.000 
การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ 

0.11 0.077 0.139 1.526 0.129 

แรงจูงใจ -0.036 0.072 -0.045 -0.506 0.614 
ส่วนประสมทางการตลาด 0.026 0.080 0.029 0.330 .0742 

R² = 0.390, F = 1.010, p < 0.05   

 
จากผลการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กโดยจะสามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H1 เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แล้วยอมรับสมมติฐานทางเลือก H0 พบว่า
ปัจจัยทางการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านแรงจูงใจไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 
1. ด้านการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
มากข้ึน ดังน้ันควรมีการจัดสรรสินค้าหน้าเว็บที่ไม่ซับซ้อนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและการเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย 
2. ด้านแรงจูงใจ พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าที่จะช่วยเสริมบุคลิกให้กับบุตรของตน ดังน้ัน
การคัดสรรเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า 
3. ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความช่ืนชอบที่จะซื้อสินค้าที่มีของ
สมนาคุณ ดังน้ันทางร้านควรท่ีจะมีของสมนาคุณมอบให้ผู้บริโภคทุกครั้งเมื่อมีการเลือกซื้อสินค้ากับ
ทางร้านค้า 
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4. ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการสอบถามข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อ
เสื้อผ้าเด็กก่อนตัดสินใจซื้อ ดังน้ันทางร้านควรมีการส่ือสารข้อมูลให้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือ
สร้างความเช่ือถือและสร้างความประทับใจ 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาอยู่ 2 ข้อและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขใน
งานวิจัยครั้งต่อไปให้สมบรูณ์ย่ิงขึ้น 
1.ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามมีจํากัด ซึ่งทําให้ขาดความแม่นยําในข้อมูลการวิเคราะห์ 
2.ควรมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ือข้อมูลที่ละเอียดมากย่ิงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระเก่ียวกับแผนธุรกิจเสื้อผ้าเด็กในครั้งน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก 
ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ช่วยเหลือในการแนะแนวทาง และให้
ความรู้ในการค้นคว้าวิจัย จนกระทั่งตรวจทานความถูกต้องของเน้ือหาการค้นคว้าอิสระนี้ ตลอดจน
การค้นคว้าอิสระสําเร็จลุล่วงเรียบร้อยสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู้
ระหว่างที่ศึกษาจนสามารถนําความรู้ดังกล่าวมาประกอบในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยสอนและตักเตือน อีกทั้งยัง
ส่งเสริมแนวทางด้านการศึกษา หากวิจัยเล่มน้ีผิดพลาดประการใดทางผู้วิจัยขอน้อมรับคําวิจารณ์เพ่ือ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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ส่วนประสมการตลาด คณุค่าตราสินค้า และความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือวิตามินอาหารเสริมในกรุงเทพมหานคร 

Marketing Mixed, Brand Equity, and Trust Affecting Purchasing 
Decisions of Supplementary Vitamins in Bangkok 

 

จิรัชยา วิจิตร1และชุติมาวดี ทองจีน2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหาร

เสริม อันได้แก่ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรอายุต้ังแต่ 15-70 ปีที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการ และแพทย์พยาบาลรวมไปถึงผู้มาเข้ารับบริการท่ี
โรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มตัวอย่างไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สมการถดถอย
พหุคูณที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณค่า
ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์วิตามินอาหารเสริมในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ความไว้วางใจไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์วิตามิน
อาหารเสริม 
 
คําสําคัญ: วิตามินอาหารเสริม ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ การ 
             ตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 
The objective of this research is to study factors affecting to purchasing 

decision for supplementary vitamins which are marketing mixed, brand equity, and 
trust.  The samples are 155 people aged between 15-70 years old who live in Bangkok 
and vicinity area, Samutprakarn province, and doctors, nurses, and patients of 
Ramathibodi Hospital.  The questionnaire was used as an instrument for data 
collection via non probability sampling which is convenience sampling method.  
Multiple regressions were used for hypotheses testing. 

The results of the hypotheses testing found that marketing mixed and brand 
equity affect to purchasing decision for supplementary vitamins in Bangkok at the 
statistical significant level of .05 but trust has no effect. 
 
Keywords: Supplementary Vitamins, Marketing Mixed, Brand Equity, Trust, Purchasing  
               Decision 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดเร่ิมต้นมาจากตัวผู้จัดทําให้ความสนใจในเร่ืองของการรับประทาน

วิตามินอยู่แล้ว จึงเร่ิมศึกษาอย่างจริงจังบวกกับมีประสบการณ์การรับประทานวิตามินมาเป็นระยะ
เวลานานทําให้มีความเข้าใจถึงการรับประทานวิตามินเป็นทุนเดิม จึงเร่ิมศึกษาถึงประโยชน์และโทษ
ของการรับประทานวิตามินโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือ บทความในหนังสือ 
วารสารวิชาการหลายฉบับจึงทําให้ทราบว่า เน่ืองจากวิตามินในอาหารจากธรรมชาติทุกชนิดมี
ปริมาณวิตามินไม่เท่ากัน หากรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบทุกหมู่ในปริมาณที่สมดุล ก็จะได้รับ
วิตามินครบถ้วนตามท่ีต้องการ คํากล่าวน้ีอาจจะถูกต้องก็ได้แต่ปัญหามีอยู่ว่า จะมีสักก่ีคนที่สามารถ
รับประทานอาหารในฝันแบบน้ันได้ตลอด (Earl Mindell & Hester Mundis, 1985: p.5) ดังที่อ้าง
ในบทความไปข้างต้นจะทําให้เห็นว่าการรับประทานวิตามินอาหารเสริมเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบันและยิ่งไปกว่าน้ัน ในวารสารของสมาคมแพทย์อเมริกา ฉบับเดือนตุลาคม 2002 
ได้รายงานผลการศึกษาวิจัยระบุว่า “ผู้ใหญ่ทุกคน” ควรรับประทานวิตามินอย่างหลากหลาย 
เน่ืองจากเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับสารอาหารท่ีต้องการครบถ้วนจากอาหารที่เรารับประทานแต่ละวันใน
ทุกวัน ผู้จัดทําจึงตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทานวิตามินจึงมีความคิดในการทําธุรกิจ
วิตามินเฉพาะบุคคลเพ่ือแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของผู้คนในปัจจุบัน  
 ที่มาของแนวความคิดในการทําวิตามินเฉพาะบุคคลเริ่มมาจากตัวผู้จัดทําเคยมีประสบการณ์
การปรุงวิตามินเฉพาะบุคคลจากโรงพยาบาลแห่งหน่ึงผลลัพธ์ที่ได้ยอดเย่ียมมาก สุขภาพกลับมาดี
และมีความสุขขึ้นแต่ไม่สามารถรับประทานต่อเน่ืองได้ตลอดเน่ืองจากวิตามินเฉพาะบุคคลที่ปรุง
ขึ้นมาใหม่น้ันมีราคาแพงมาก ผู้จัดทําจึงเริ่มซื้อวิตามินที่มีตามท้องตลาดมารับประทานเองแต่ผลลัพธ์
ที่ได้ไม่ดีเท่าตอนรับประทานวิตามินเฉพาะบุคคล เรียกได้ว่าเกือบไม่ได้ผล เพราะรับประทานไม่ถูก
จุด เหมือนการกินยาไม่ตรงกับโรคหลังจากน้ันผู้จัดทําจึงเริ่มหันมาศึกษาการรับประทานอาหารเสริม
อย่างจริงจังจึงทําให้ทราบว่าร่างกายคนเราแต่คนละต้องการสารอาหารและวิตามินไม่เหมือนกัน 
และร่างกายไม่สามารถสร้างหรือสังเคราะห์วิตามินขึ้นได้เอง ยกเว้นเพียงบางกรณีเท่าน้ัน รวมไปถึง
ร่างกายจะคงอยู่ไม่ได้หากปราศจากวิตามินที่จําเป็นทุกชนิด ผู้ที่อยากมีสุขภาพดีนอกจากการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอแล้ว การ
รับประทานอาหารเสริมก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงในการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้สนใจทําการ
วิจัยตลาดเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม เพ่ือที่จะสามารถนําผลที่ได้ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาถึงส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2003: 24) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงเคร่ืองมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งกิจการได้เอาเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาผสมผสานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดจะ
ประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณค่าตราสินค้า 
 การศึกถึงทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับคุณค่าตราสินค้าตามแนวคิดของ อาเคอร์ 
(Aaker, 1991) ให้ความหมายไว้ว่า ตราสินค้า คือ ความโดดเด่นของ ช่ือ ลักษณะ ตราสัญลักษณ์ 
เช่น เครื่องหมายการค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของสินค้า หรือ บริการให้มีความ
แตกต่างจากตราสินค้าของคู่แข่งทําให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ และยังช่วย
ปกป้องกิจการจากคู่แข่งที่พยายามเข้ามาแย่งชิงตลาด   
อาเคอร์ ได้ให้ความหมายของตราสินค้าไว้อีกว่า คุณค่าของตราสินค้าน้ันมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

1. การตระหนักรู้ช่ือตราสินค้า 
2. คุณภาพที่ถูกรับรู้ 
3. การเช่ือมโยงกับตราสินค้า 
4. ความภักดีต่อตราสินค้า 
5. ทรัพย์สินประเภทอ่ืน ๆของตราสินค้า 
องค์ประกอบที่สําคัญของคุณค่าตราสินค้ามีอยู่ด้วยกัน 5 องค์ประกอบ ซึ่งรายละเอียดของ

องค์ประกอบต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความไว้วางใจ 

 ครอททส์ และ เทรินเนอร์ (Crotts & Turner, 1999) ได้ให้คํานิยามถึงความไว้วางใจไว้ว่า 
ความไว้ว่างใจส่วนใหญ่มักเก่ียวข้องกับความไว้วางใจที่มีต่อกันว่าแต่ฝ่ายจะทํากระทําการ หรือ แสดง
พฤติกรรมในเชิงที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดแก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งรูปแบบ หรือ ระดับความไว้วางใจน้ีสามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปน้ี  
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 ระดับที่ 1 ความไว้วางใจแบบไร้เหตุผล คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากการมีข้อมูลองค์ความรู้
ไม่เพียงพอจึงใช้หลักการที่ไร้เหตุผลมาทําการกําหนดความไว้วางใจที่มีต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
 ระดับที่ 2 ความไว้วางใจแบบมีแบบแผน คือ ความไว้วางใจที่ใช้หลักการด้านค่าใช้จ่าย หรือ 
ผลประโยชน์ในทางฉ้อฉล หรือ ในทางมิชอบมาจัดสินใจเพ่ือดําเนินความสัมพันธ์ต่อไป 
 ระดับที่ 3 ความไว้วางใจที่สามารถพิสูจน์ได้ คือ ความไว้วางใจท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถจะ
ทําการตรวจสอบการกระทําอีกฝ่ายหน่ึงได้ตามความสามารถว่ามีความเหมาะสม และ สมควรแก่การ
ให้ความไว้วางหรือไม่ 
 ระดับที่ 4 ความไว้วางใจท่ีได้รับมองจากอีกฝ่ายหน่ึง คือ ความไว้วางใจท่ีเกิดขั้นจากประสบ
การณ์ที่ฝ่ายหน่ึงได้รับมาจากการกระทําของอีกฝ่าย 
 ระดับที่ 5 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน คือ ความไว้วางใจท่ีทั้งสองฝ่ายมีให้ต่อกัน น้ัน
หมายถึงฝ่ายหน่ึงให้ความไว้วางใจอีกฝ่ายหน่ึงเพราะฝ่ายน้ันให้ความไว้วางใจ  

สเติร์น (วรารัตน์ สันติวงษ์. 2549: 18; อ้างอิงจาก Stern. 1997: 7-17) ให้ความหมายว่า 
พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้า องค์กรจําเป็นต้องเรียนรู้
ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุ้นเคยเพ่ือครองใจลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย การสื่อสาร ความดู
และและการให้ การให้ข้อผูกมัด ที่เก่ียวข้องกับลูกค้า การให้ความสะดวกสบาย หรือ ความสอดคล้อง 
การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง และการให้ความไว้วางใจ 

1.การส่ือสาร พนักงานควรจะสื่อสารกับลูกค้าในลักษณะที่ทําลูกค้าเกิดความสบายใจ 
พนักงานควรแสดงความเปิดเผย จริงใจ และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายเต็มใจแสดง
ความรู้สึกและความคิดร่วมกัน หรือ สร้างความรู้สึกให้ลูกค้าอยากใช้บริการด้วยการแสดงความเต็ม
ใจในการบริการ 

2.ความใส่ใจและการให้ เป็นคุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ ประกอบด้วย ความเอ้ือ
อาทร ความอบอุ่น และความรู้สึกปกป้อง ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกดี  

3. การให้ข้อผูกมัด ที่เก่ียวพันกับลูกค้า องค์กรควรยอมเสียผลประโยชน์เพ่ือคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  

4. การให้ความสะดวกสบาย หรือ ความสอดคล้อง ความเอาใจใส่ลูกค้าจะส่งผลให้ลูกค้า
รู้สึกถึงความสะดวกสบาย กล่าวคือ ลูกค้ารู้สึกยินดี มั่นใจ มั่นคงที่ได้รับการบริการ ลูกค้าส่วนใหญ่
ประเมินความสะดวกสบายจากการบริการ 

5.การแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง และความไว้วางใจ ถ้าองค์กรสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกสบาย
ใจได้คงดีกว่าการที่องค์กรต้องแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งกับลูกค้า กล่าวคือ องค์กรควรจะแสดง
ความรับผิดชอบด้วยการออกตัวไว้ว่าถ้าลูกค้าพบสิ่งใดที่ไม่ชอบใจในการสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าคิด
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ว่าจะเสียเปรียบขอให้ลูกค้ารีบถามเพ่ือให้พนักงานได้รีบช้ีแจ้งโดยเร็วก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกโกรธหรือไม่
พึงพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
 (St.Elmo Lewis, 1998 อ้างถึงใน ณภัครอร ปุณยาภาภัสสร, 2553)  
 1.ความต้ังใจ เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้องรู้จักสินค้า และ บริการน้ันก่อน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคมีความต้ังใจในการรับสาร 
 2.ความสนใจ นอกจากรู้จักสินค้าแล้วก็ยังไม่เพียงพอผู้บริโภคต้องถูกเร้า ความสนใจ จน
สามารถแยกแยะสินค้าน้ันออกจากสินค้าอ่ืนที่มีในตลาด 
 3.ความปรารถนา ความสนใจที่ถูกกระตุ้นจะกลายเป็นความอยาก ปรารถนา ที่จะได้
ครอบครองสินค้าน้ัน ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่สินค้าน้ันเสนอให้ 
หรือ เกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่น้ันหยิบย่ืนให้ 
 4.การกระทํา เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้น กระบวนการซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้บริโภคก้าว
เข้าขึ้นตอนสุดท้ายคือการซื้อผลิตภัณฑ์ 
 จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปได้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใด โดยมีปัจจัยคือข้อมูลเก่ียวกับตัวสินค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม 
ทัศนคติของผู้บริโภค เวลาและโอกาส ความสนใจ ความต้ังใจ การกระทํา และความปรารถนา 
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 

    ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 สมมติฐาน 

1) ส่วนประสมการตลาดมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม 
2) คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม 

ส่วนประสมการตลาด 

คุณค่าตราสินคา้ 

ความไวว้างใจ 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 
ซ้ือวิตามินอาหารเสริม 
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3) ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม 
 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 155 ชุด และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือสมการถดถอยพหุคูณ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรอายุต้ังแต่ 15-70 ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการ และแพทย์พยาบาลรวมไปถึงผู้มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
รามาธิบดีจํานวน 155 ชุด เน่ืองจากเป็นผู้ที่รู้จักและมีแนวโน้มที่จะรับประทานวิตามินอาหารเสริม 
ทั้งน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น เป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะรับประทานวิตามินอาหารเสริม จากน้ันได้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติสําเร็จรูปโดยการวิจัยครั้งน้ีได้วิเคราะห์และนําเสนอรูปแบบของตารางประกอบ
คําอธิบาย 

การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยโปรแกรม G*Power Analysis กําหนดตามสถิติ 
Multiple Regression ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกําหนดอิทธิพลของขนาดตัวอย่าง โดยใช้ค่า 

ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 (α = .05) กําหนดอํานาจการทดสอบ 0.80 ทําการแทนค่าในโปรแกรมได้ 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องทําแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน 155 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

สร้างแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามจะสํารวจถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค มี
คําถามทั้งหมด 2 ส่วน โดยประกอบไปด้วยเน้ือหาดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสํารวจปัจจัยพ้ืนฐานทั่วไปของผู้สํารวจ เช่น เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2-5 แบบสํารวจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจ
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับเริ่มจาก 
น้อย น้อยที่สุด ปานกลาง มาก มากที่สุด ตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
จากสูตรคํานวณระดับการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับช้ัน โดยใช้สูตรคํานวณช่วงความกว้างของ
อันตรภาคช้ัน 
 ส่วนที่ 6 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 1. สรุปผลการศึกษา 
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 จากผลการศึกษาจะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิง อายุระหว่าง 
21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ 15,000 – 30,000 บาท ส่วน
ใหญ่แล้วจะพบว่านิยมรับประทานสินค้าของ Blackmores และต้องการผลในเรื่องการดูแลสุขภาพ
ร่างกายมากกว่ารักษาโรค ลดนํ้าหนัก หรือบํารุงผิวพรรณ 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ความ
ไว้วางใจไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถ้า
ดูจากค่า Beta จะเห็นว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือส่วนประสมการตลาด 
รองลงมาคือคุณค่าตราสินค้า และค่า R Square .345 แสดงว่าตัวแปรต้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
วิตามินอาหารเสริม 34.5% 
 
ตารางที่ 1: ผลความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี -.632 .508  -1.244 .215 

ส่วนประสมการตลาด .390 .104 .282 3.765 .000 

คุณคา่ตราสนิค้า .388 .128 .270 3.032 .003 

ความไว้วางใจ .263 .144 .167 1.825 .070 

R2 = 0.345, F = 26.488, p < 0.05 

 
อภิปรายผล 

ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม มีค่า Sig ที่ .000 
และมีอิทธิพลสูงสุดในตัวแปรทั้ง 3 ตัวโดยมีค่า beta สูงสุดอยู่ที่ .282 สําหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และน้อย
ที่สุดคือ สินค้ามีความแปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีตามความหมายของ คอตเลอร์, ฟิล
ลิป (2003: 24) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได้ซึ่งกิจการได้เอาเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาผสมผสานให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง
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ที่กิจการจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทาง
การตลาดจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริม
การขาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ฐิตาภา พรหมสวาสต์ิ (2555) ได้อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมองและความจํา ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับอายุ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาและ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
โดยผลจากการวิจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม
พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.19 สามารถแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากว่าส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม 

คุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม มีค่า Sig ที่ .00- และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อโดยมีค่า beta อยู่ที่ .270 สําหรับค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า ด้านคุณค่าตราสินค้า จะพบว่าปัจจัยที่ส่งมากที่สุด คือ การ
เลือกซื้อสินค้าจากคุณภาพของสินค้า และน้อยที่สุดคือ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานอาหารเสริม 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีตามความหมายของ อาเคอร์ (Aaker. 1991) หมายถึง ตราสินค้า คือ ความ
โดดเด่นของช่ือ สัญลักษณ์ เช่น โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
ของสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่างจากตราสินค้าคู่แข่งทําให้ผู้บริโภคสามารถทราบที่มาของ
สินค้านํามาซึ่งการสินใจซื้อสินค้าน้ัน ๆ และจากผลวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องตรงกันกับทฤษฎีที่
กล่าวไปข้างต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารักษ์ วงษ์เจริญ (2556) เรื่องคุณค่าตราสินค้า
ส่ งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เส ริมอาหาร  Blackmore พบว่าผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มี ระดับความคิดเห็นมาก ว่าด้านคุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้า คุณค่า
ตราสินค้าด้านการ เช่ือมโยงตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความภักดี
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร Blackmore โดยผลการวิจัยเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริมพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.38 สามารถแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยมากว่าคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม  

ความไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม มีค่า Sig ที่ .070 สําหรับ
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่าด้านความไว้วางใจ จะพบว่าปัจจัยที่ส่งผลมาก
ที่สุดคือ มีการระบุข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และน้อยที่สุดคือ ได้ยินความคิดเห็นเชิงบวกเร่ือง
การรับประทานอาหารเสริมจากบุคคลใกล้ตัว ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีตามความหมายของ สเติร์น (วรา
รัตน์ สันติวงษ์. 2549: 18; อ้างอิงจาก Stern. 1997: 7-17) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ พ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้า องค์กรจําเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎี
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ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุ้นเคยเพ่ือครองใจลูกค้า และยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรีพร 
นวลน้อย (2558) ที่ทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยความไว้วางใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้บิวติดริ้งค์ใน
เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการวิจัยเรื่องความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
วิตามินอาหารเสริมพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.32 สามารถแปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากว่า
ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามินอาหารเสริม ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ทําการศึกษามานั้นอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะซื้อวิตามินอาหารเสริมอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด สําหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 4.19 โดยจะพบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และน้อย
ที่สุดคือ สินค้ามีความแปลกใหม่ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่คํานึงถึงราคาเป็นหลักจึงควรมีการต้ังราคาท่ี
สามารถจับต้องได้และไม่แพงจนเกินไป เพราะสินค้าที่มีราคาแพงจะส่งผลต้องการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลว่าสินค้าในหมวดวิตามินอาหารเสริมเป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทน
มากหากต้ังสินค้าในราคาที่แพงจนเกินไปจะทําให้ผู้บริโภคไม่ต้องการซื้อซ้ํา รวมถึงหากมีสินค้า
ทดแทนก็จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกันจากแบรนด์ที่มีราคาถูกกว่า  

ด้านคุณค่าตราสินค้า สําหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดที่ 4.32 และจะพบว่า ด้านคุณค่าตราสินค้า จะพบว่าปัจจัยที่ส่งมากที่สุด คือ การ
เลือกซื้อสินค้าจากคุณภาพของสินค้า และน้อยที่สุดคือ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานอาหารเสริม 
ซึ่งผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดมากกว่าสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก จึงเสนอให้มีการทํา
การตลาดและโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นชิน  

ด้านความไว้วางใจ สําหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเฉล่ียที่
ระดับมากที่สุด 4.32 โดยจะพบว่าด้านความไว้วางใจ จะพบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ มีการระบุ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และน้อยที่สุดคือ ได้ยินความคิดเห็นเชิงบวกเร่ืองการรับประทาน
อาหารเสริมจากบุคคลใกล้ตัวผู้บริโภคบางรายขาดความไว้วางใจในการบริโภคสินค้าประเภทวิตามิน
อาหารเสริมเน่ืองจากในปัจจุบันมีการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นจํานวนมากทําให้ผู้บริโภคมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการรับประทานอาหารเสริม จึงเสนอให้มีการจัดทําโฆษณาเชิงให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงอาจมีการฝากขายตามร้านขายยา หรือร้านค้าที่มีเภสัชกร เพ่ือให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ 

ด้านการตัดสินใจ สําหรับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเฉล่ียที่ระดับ
มากที่ 3.84 โดยผู้บริโภคอาจจะคิดว่าไม่สามารถแทนสารอาหรได้ครบถ้วน และผู้บริโภคบางคนยังไม่
เห็นถึงความจําเป็นในการบริโภคอาหารเสริม การทําการตลาดมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการทํา
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ให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรับประทานวิตามินอาหารเสริม โดยมีการฝึกพนักงานขายให้
มีความรู้ความเข้าใจในการอธิบายให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลา ทําให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่มากนัก จึง
ควรขยายพ้ืนที่ในการวิจัย เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเพราะสินค้ามีการจําหน่ายแบบ
ออนไลน์ จึงเสนอให้มีการทําแบบสอบถามประเภทออนไลน์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
มากย่ิงขึ้น รวมไปถึงการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือนํามาขยาย
ต่อยอดงานวิจัยว่าปัจจัยสําคัญใดที่ทําให้กลุ่มผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เน่ืองจาก
งานวิจัยน้ีมีการสุ่มตัวอย่างจากการทําแบบสอบถามจึงทําให้ผลที่ออกมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
จากระยะเวลาที่จํากัดในการตอบคําถามจึงเสนอให้มีการสัมภาษณ์ดังที่กล่าวไปข้างต้นเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลการวิจัยที่แม่นยํามากย่ิงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเฉพาะบุคคลในครั้งน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งได้ให้ความรู้ การช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและ 
แก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัย ตลอดจนการให้คําปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยจนทําให้งานวิจัย
ในครั้งน้ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสําเร็จได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดปีการศึกษา 2560 
จนสามารถนําวิชาความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสน้ี 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลย ี: กรณีศึกษาธุรกิจเสริมความงาม 
Factors affecting technology acceptance for the beauty business 

 

วราภรณ์  แก้วคําหาญ1*และชุติมาวดี ทองจีน2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยการเลือกจองบริการเสริมความงามผ่านแอพพลิเคช่ัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยศึกษาจากตัวแปร แรงจูงใจในการซื้อสินค้า คุณภาพการ
บริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการยอมรับเทคโนโลยี โดยการให้กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เลือกมา
ทําแบบสอบถาม และทําการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ความถี่ ค่าเฉล่ีย และสมการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อสินค้า คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า และการยอมรับเทคโนโลยีสามารถส่งผลต่อการเลือกจองบริการเสริมความงามผ่าน
แอพพลิเคช่ันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคญั: การเลือกจองบริการเสริมความงามผ่านแอพพลิเคช่ัน แรงจูงใจในการซื้อสนิค้า คุณภาพ 
             การบริการ ภาพลักษณ์ตราสินคา้ การยอมรับเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
* Corresponding Author. E-mail: waraporn.kawk@bumail.com 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Abstract 
The objective of this research is to study factors that affected the intention of 

customer through online application in smart phone for promoting beauty industry in 
Bangkok and circumference which study by variables, motivations, brand equity, 
service qualities and technology acceptance.  

 I used questionnaire and then analyzed the information by using the 
percentage, frequency, mean, standard deviation and multiple regression to test the 
hypotheses. 

The results of this research show that factors which are motivations, brand 
equity, service qualities and technology acceptance have some effect on customers 
for making reservation via smart phone beauty applications at the statistically 
significant level of 0.05. 
 
Keywords: Smart phone beauty applications, Online Purchasing Intention,   
               Motivations, Brand equity, Service qualities, Technology acceptance. 
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ที่มาของการดําเนนิธุรกิจ 
ธุรกิจแอพพลิเคช่ันสําหรับใช้จองบริการเสริมความงามหลากหลายประเภทที่กล่าวมา

ข้างต้น เกิดขึ้นมาจากปัญหาการจองบริการเสริมความงามของธุรกิจเสริมความงามหลายๆ ประเภทที่
มักจะมีความผดิพลาด ล่าช้าและไม่สะดวกอยู่มากแก่ผู้ให้บริการและผูร้ับบริการอยู่บ่อยๆ เน่ืองจาก
ธุรกิจความสวยความงานมีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น มูลค่าการตลาดธุรกิจความสวยความงามในประเทศ
ไทยที่เพ่ิมมากถึง 250,000 ลา้นบาท และเป็นหน่ึงในธุรกิจ ดาวรุ่งในปี 2560 และครองแชมป์ธุรกิจดาว
รุ่งต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6 อ้างอิงที่มาจาก: (http://money.sanook.com/475713/ ) ดังน้ันด้วยการเติบโต
อย่างมากข้ึนน้ีทําให้ไม่สามารถรองรับและอํานวยความสะดวกต่อความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้น
เช่นเดียวกัน  

แอพพลิเคช่ัน Dressing Application น้ีเป็นธุรกิจประเภทบริการ ใช้จองบริการเสริมความ
งามหลายๆ ประเภท ที่จะได้รับบริการในราคาที่ถูกขึ้นเพราะไม่ผ่านผู้ค้าคนกลางหลายทอด พร้อมทั้ง
ได้รับโปรโมช่ันต่างๆ สิทธิพิเศษ และได้เลือกจองบริการที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้รับบริการ
ในราคาที่เหมาะสมท่ีสุดให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม  
 
วัตถุประสงค์ในการจัดทาํแผนธุรกิจ 

ในการจัดทําแผนธุรกิจแอพพลิ เคช่ันสําหรับจองบริการเสริมความงาม  Dressing 
Application มีดังน้ี  

1. เพ่ือรวบรวบแนวทาง กรอบความคิดในการดําเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
2. เพ่ือให้เจ้าของธุรกิจและผู้ร่วมธุรกิจสามารถมองภาพรวมของธุรกิจน้ีได้อย่างชัดเจน ได้มี

โอกาสวิเคราะห์ธุรกิจในแง่มมุต่างๆ ทั้งด้านการตลาด การดําเนินงาน การบริหารรวมถึงด้านการเงิน
เพ่ือให้สามารถเป็นแผนควบคมุการดําเนินธุรกิจในระยะสั้นจนถึงระยะยาวรวมถึงเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจในอนาคต  

3. ให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ และในกรณีกู้ยืม เพ่ือทราบความสามารถใน
การชําระหน้ีได้ 
 
ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด 
1) แรงจูงใจ (Motivation) ศึกษาอ้างอิงจากทฤษฎีแรงกระตุ้นทางจิตวิทยาที่พัฒนาระบบการแยก
ประเภทของแรงจูงใจของแม็คไควร์ (McGuire) (Hawkins, Best and Coney, 1998: 369 - 372) 
ความต้องการสอดคล้องกัน (Need for Consistency) เป็นความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการ
ความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสมของภาพลักษณ์เก่ียวกับตนเอง (Self Images) และความคิดของ
คนอ่ืน เช่น การต้องการรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีอยู่เสมอเพ่ือเป็นที่ยอมรับจากสังคมจึงเข้ารับบริการ
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เสริมความงามโดยจองบริการเสริมความงามผ่านแอพพลิเคช่ัน Dressing Application ด้วยความ
สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ทําให้ภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการดูมีความสวยฉลาด ทันสมัย สมาร์ท ก้าว
ทันเทคโนโลยีเป็นไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ไปในตัว 
ความต้องการเพ่ือป้องกันตัวเอง (Need for Ego-Defense) แรงจูงใจน้ีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถูกคุกคาม
ภาพลักษณ์ จะเกิดแรงจูงใจให้ปกป้องภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-Image หรือ Self-Concept) การ
เสริมความสวยงามให้กับตัวเอง สามารถสร้างความมั่นใจ ช่วยป้องกันภาพลักษณ์ที่จะเสียไปใน
สายตาคนอ่ืนให้กับตัวเอง เพ่ือป้องกันการผิดพลาด อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของตนเองเสียไป ผู้ทีใ่ช้
บริการแอพพลิเคช่ัน Dressing Application น้ีเมื่อเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวเสียภาพลักษณ์ใน
สายตาคนอ่ืนๆ หรือสังคม สามารถจองบริการเสริมความงามได้อย่างทันทีและเข้ารับบริการเสริม
ความงามน้ันๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง 
ความต้องการได้รับการเสริมแรง (Need for Reinforcement) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รบั
ความพึงพอใจ เช่น เมื่อผู้ใช้บริการเสริมความงามได้รับการชมหลังจากเข้ารับบริการ ก็จะเกิดความ
พึงพอใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นแรงเสริมให้ใช้บรกิารซ้ําอีก แอพพลิเคช่ัน Dressing Application จะมี
โปรโมช่ันและสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่จองบริการเสริมความงามผ่านแอพพลิเคช่ันในทุกๆวาระสําคัญ
ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นแรงจูงใจในการจองและส่วนลด สําหรับผู้ที่กลับมาจองบริการเสริมความงามผ่าน
แอพพลิเคช่ันซ้าํ รวมไปถึงผู้ที่แนะนําต่อและรีวิวบริการเสริมความงามน้ันๆ ที่จองผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Dressing Application  
 
2) คุณภาพการบริการ (Service Quality) ศึกษาคุณภาพการบริการพ้ืนฐานอ้างอิงจากทฤษฎีของ 
โค-รนินและเทเลอร์ 3 แนวคิดหลัก คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คุณภาพ
การให้บริการ (Service Quality) และคุณค่าของลูกค้า (Customer Value) และศึกษาการแบ่งมิติ
ของการบริการได้แบ่งออกเป็น 5 มิติ อ้างอิงจากการพัฒนางานวิจัยซึ่งซีแทมล์ พาราซุรามานและ
คณะได้ยุบรวมจากเดิม 10 มิติภายใต้ช่ือมิติใหม่ SERVQUAL (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 
1993) (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466)  
 มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง การบริการท่ีสามารถจับต้อง
ได้หรือแสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนของบริการ เช่น สัญลักษณ์ หรือการบริการท่ีสามารถทําให้
ผู้รับบริการรับรู้ถึงความต้ังใจบริการ การดูแลจากผู้ให้บริการที่แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมที่
สามารถให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงบริการน้ันๆ เป็นต้น 
 มิติที่ 2 ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามรถในการให้บริการวัดจาก
ความสมํ่าเสมอในการบริการที่ ถูกต้อง แม่นยํา ผลออกมาสมํ่าเสมอทกุคร้ัง ทําให้ผู้ได้รับบริการรู้สึก
ว่าบริการที่ได้รับน้ันมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 
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 มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมของผู้ให้บริการท่ี
สามารถตอบสนองได้อย่างทันถ่วงที บริการสามารถเข้าถึงง่าย รวดเร็ว ทั่วถึง และสะดวกในการเข้า
รับบริการ 
 มิติที่ 4 การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง การแสดงถึงความชํานาญ 
ทักษะ และความรู้ในการให้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการว่าจะรับบริการอย่างดีที่สุด 
 มิติที่ 5 การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง การบริการลูกค้าอย่างอย่างเอาใจใส่
ที่จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 
 
3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ศึกษาอ้างอิงจากทฤษฎีของ Kotler (Kotler, 2000: 296) 
จําแนกประเภทของภาพลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการตลาดได้ 3 ประเภท ได้แก่  

3.1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) เป็นภาพที่เกิดขึ้นจาก
ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับ เพียงอย่างเดียวไม่เก่ียวข้องกับบริษัทหรือองค์กร 

3.2) ภาพลักษณ์ตราย่ีห้อ (Brand Image) คือภาพที่เกิดขึ้นจากตราสินค้าหรือเคร่ืองหมาย
การค้าที่บ่งบอกถึงสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจนจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวอย่างตราสินค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าน้ันๆ  

3.3) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image) ภาพลักษณ์ที่บงบอกถึง
บริษัทหรือองค์กรเท่าน้ันโดยไม่เก่ียวกับสินคา้และบริการ แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการ การบริหาร 
บุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) ศึกษาจากแนวคิดแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ทําให้คนยอมรับเทคโนโลยีน้ันๆ และนําไปใช้ TAM (Technology Acceptance 
Model) by: Davis ปี 1985 
ปัจจัยภายนอก (External Variable) ปัจจัยภาพนอกที่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจรวมถึงความ
เช่ือมั่นในเทคโนโลยีใหมท่ี่เข้ามา 
รับรู้ถึงประโยชน ์ (Perceived Usefulness (PU)) การรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่นําเข้ามาใช้
เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
รับรู้ถึงความงา่ย (Perceived Ease of Use (PEOU)) ความง่ายจะเป็นตัวกําหนดการประสิทธิภาพ
และการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ 
ทัศนคติ (Attitude toward Using) ทัศนคติที่ดีจะมีผลต่อความสนใจในการใช้เทคโนโลยี 
พฤติกรรมการสนใจ (Behavior Intention to Use) พฤติกรรมการสนใจในเทคโนโลยีจะมีผลต่อการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การใช้งานจรงิ (Actual System Use) การนําเอาเทคโนโลยีไปใช้งานจริงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
ในเทคโนโลยี 
 
กรอบแนวความคิดและทฤษฎี 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดและทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที ่1 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
H0: แรงจูงใจไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
H1: แรงจูงใจมอิีทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
 
สมมุติฐานที ่2 คุณภาพบริการอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
H0: คุณภาพบริการไม่อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
H1: คุณภาพบริการอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
 
สมมุติฐานที ่3 ภาพลักษณ์ตราสินค้าอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
H0: ภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
H1: ภาพลักษณ์ตราสินค้าอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
 

แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 
(Motivation) 

การบริการ (Service 
Quality) 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้              
(Brand Image) 

การยอมรับเทคโนโลย ี
(Technology Acceptance) 
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ระเบยีบวิธีวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการให้ข้อมูลคือ ผู้ที่มีบุคลิกดี โด่เด่นและเข้ารับบริการเสริมความงานเป็น

ประจําอยู่แล้ว กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มว่ามีความต้องการเข้ารับบริการเสริมความงาม อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผู้ประกอบการธุรกิจเสริมความงามจํานวน 4 ประเภทคือ ร้าน
ทําผม ร้านสปา ร้านทําเล็บ คลินิกเสริมความงาม (หัตถการ) ที่มีที่ ต้ังกิจการในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ผู้ วิจัยแบ่งผู้ที่ ใ ห้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม โดยเลือกกลุ่มแรกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) คือกลุ่มตัวอย่างกิจการเสริมความงาม 4 ประเภทที่กําหนดข้างต้นอย่างละ 1 
ร้านที่มีที่ต้ังกิจการภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่มที่สองคือประชากรกลุ่ม
ผู้บริโภคจากพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในส่วนของกลุ่มที่สองนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) ผู้วิจัยใช้ความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่างโดย สุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เข้ารับ
บริการเสริมความงาม ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความโดดเด่น มีแนวโน้มในการเข้าใช้บริการเสริมความ
งามอยู่แล้ว ด้วยความยินดีในการทําแบบสอบถามจํานวน 155 คน  

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) กลุม่ผู้ประกอบการด้านบริการเสริมความงาม 
 โดยประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการด้านเสริมความงามหลายๆ ประเภทคือ ร้านทําผม ร้าน
ทําเล็บ ร้านสปา และคลินิกเสริมความงาม (ประเภทหัตถการ) จํานวนกิจการละ 1 กิจการ 

 ผู้วิจัยได้ทําแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการข้ึนและนําเสนออาจารย์เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวแปรที่ได้กําหนดขึ้นของการวิจัยครั้งน้ี แล้วทําการออกสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการเสริมความงามที่มีที่ตังสถานประกอบการภายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดย
ยึดคําถามตามแบบสัมภาษณท์ี่ได้จัดทําขึ้นกิจการละ 1 ราย 

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) กลุ่มผูท้ี่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความโดดเด่น มีความ

ต้องการ และแนวโน้มในการเข้าใช้บริการเสริมความงามอยู่แล้ว 
ผู้วิจัยได้ทําการสร้างแบบสอบถามโดยอ้างอิงจากกรอบแนวความคิดและทฤษฎีทั้ง 4 ข้อที่

ได้ต้ังไว้ จากน้ันได้ทําการแจกแบบสอบถามเพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้
กําหนดไว้ข้างต้น จํานวน 155 ชุด โดยได้ทําการเก็บข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2561 
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สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
1. สรุปผลการศึกษา 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 

จากการออกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการกิจการเสริมความงามตามแบบสัมภาษณ์ที่กําหนดขึ้น 
พบว่าที่เป็นกิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ประกอบจิกการมาแล้วประมาณ 3 เดือนถึง 1 ปี มี
จํานวนลูกจ้างไม่เกิน 10 คน ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านการรับรองลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็น
จํานวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้ไม่สามารถมีพ้ืนที่รับรองลูกค้าได้เพียงพอ และทางร้านยัง
ประสบปัญหาต่อเน่ืองในการขยายพ้ืนที่ภายในร้านเนื่องจากค่าที่มีราคาที่สูงถ้าอยู่ในพ้ืนที่ที่ย่านธุรกิจ
ยังไม่นับรวมพ้ืนที่สําหรับจอดรถที่จะเป็นปัญหาตามมาอีกหน่ึงอย่างหากเกิดการเข้าใช้บริการพร้อมๆ
กันของลูกค้า โดยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาน้ีคิดเป็นร้อยละ 75 และมีลูกค้าที่เข้าใช้บริการเป็น
ลูกค้าประจํามากกว่าเป็นลูกค้ารายใหม่ ในมุมมองของผู้ประกอบการคิดว่าเมื่อเข้าร่วมกับ Dressing 
Application สามารถช่วยส่งเสริมการขายคิดเป็นร้อยละ 50 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 50 แล้วในการ
เข้าร่วมกับ Dressing Application ทางผู้ประกอบการเห็นว่าสามารถขยายฐานลูกค้าคิดเป็นร้อยละ 
60 และไม่คิดว่าจะสมารถขนยายฐานลูกค้าได้คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าใน
การเข้าร่วมกับ Dressing Application จะสามารถทําให้การบริการของร้านดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 
และในการเข้าร่วมกับ Dressing Application ผู้ประกอบการเห็นว่าจะสามารถช่วยให้ภาพลักษณ์
ของกิจการของตนเองดีขึ้นมีวามเห็นด้วยร้อยละ 80 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 20 จากน้ันทางผู้ประกอบการ
ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นให้ Dressing Application ช่วยเหลือเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด
กับทั้งสองฝ่าย โดยได้เสนอการทําโปรโมชันร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและแอพพลิเคช่ันเพ่ือ
ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เกิดการทดลองใช้บริการ และรายเก่าให้เกิดการใช้บริการซ้ํา 

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 

พบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถามทั้งหมด 155 คน พบว่าเป็นเพศหญิง 
อายุอยู่ระหว่าง 26 – 30 ปี มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน โดยคิดว่ามีผลอย่างมากกับการมี
บุคลิกภาพที่ดีสามารถส่งผลต่อการดํารงชีวิตและอาชีพการทํางานในสังคมปัจจุบัน แต่เห็นว่าความ
จําเป็นในการเข้ารับบริการเสริมความงามสามารถเข้าหรือไม่เข้ารับบริการเสริมความงามก็ได้ ซึ่งมี
ความถี่ในการเข้ารับบริการเสริมความงามเดือนละ 1 ครั้ง และงบประมาณที่เข้ารับบริการเสริมความ
งามในแต่ละคร้ังอยู่ที่ ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง 

ด้านแรงจูงใจในการซื้อสินค้า พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากสุด คือเห็นด้วยมากว่าการจองบริการ
เสริมความงามผ่านแอพพลิเคช่ันสามารถทําให้เกิดความสะดวก และประหยัดเวลาได้ และค่าเฉลี่ยที่
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มีค่าตํ่าที่สุดคือ เห็นด้วยปานกลางว่าการจองบริการเสริมความงามผ่านแอพพลิเคช่ันสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ผู้จองบริการดูดี สมาร์ทหรือฉลาด  

ด้านคุณภาพการบริการ พบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เห็นด้วยมากว่าการมีแอพพลิเคช่ัน
สามารถทําให้การเข้าใช้บริการเสริมความงามเป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น และความคิดเห็นที่
มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ เห็นด้วยมากว่าสามารถไว้ใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ันได้ 

ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเห็นด้วยมากว่าเมื่อได้รับบริการท่ีดีมีผล
ทําให้เช่ือมั่นในการใช้บริการคร้ังต่อไป และความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ เห็นด้วยมากว่าสินค้าที่
มีภาพลักษณ์ที่ดีจะมีคุณภาพดี 
ด้านการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อสินค้า คุณภาพบริการ และภาพลักษณ์
ตราสินค้ามีอิทธิพลทําให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 0.05 
 
ตารางที่ 1: เฉลี่ยส่วนมากของผู้ทําแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ หญิง 113 72.9 
อายุ 26 - 35 77 49.7 
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 115 74.2 
อาชีพ พนักงานบริษัท 96 61.9 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท 88 56.8 
การมีบุคลิกภาพที่ดีมีผลต่อการดํารงชีวิต
หรือการทํางานของท่านในปัจจุบันหรือไม ่

มีผลอย่างมาก 125 80.6 

ความจําเป็นในการเข้ารับบริการเสริม
ความงาม 

เข้าหรือไม่เข้าก็ได้ 
83 53.5 

ความถี่ในการใบบริการเสริมความงาม 1 ครั้ง/เดือน 91 58.7 
งบประมาณในการเสริมความงามในแต่ละ
ครั้ง 

ตํ่ากว่า 500 บาท/ครั้ง 
54 34.9 

 
2. การทดสอบสมมุติฐาน 

จากการต้ังสมมุติฐานของผู้วิจัยทั้ง 4 ข้อตามตัวแปรคือ แรงจูงใจในการซื้อสินค้า คณุภาพ
การบริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการยอมรับเทคโนโลยี โดยทําการทดสอบสมมุติฐานจากค่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุพจน์ (Multiple Regression) และใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดย
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การเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter เพ่ือใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่ทาํให้เกิดการจอง
บริการเสริมความงามผ่านแอพพลิเคช่ัน 

 
ตารางที่ 2: ตารางความสัมพันธ์ของ แรงจูงใจในการซื้อสินค้า คณุภาพการบริการ และภาพลักษณ์
ตราสินค้า ที่มผีลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

ตัวแปร B Std. Erorr Beta t-test Sig. 
ค่าคงที่ 0.977 0.182 - 5.366 0.000 
แรงจูงใจในการซื้อ
สินค้า 

0.141 0.047 0.191 3.018 0.003 

คุณภาพการบริการ 0.218 0.86 0.233 2.538 0.012 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า 0.439 0.75 0.479 5.837 0.000 

R2 = 0.666, F = 100.209 p< 0.05 

จากผลการวิเคราะห์แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ดังน้ันจะสามารถปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) เมื่อค่า Sig. < 0.05 และยอมรับสมมุติฐาน (H1) พบว่าและแรงจูงใจในการซื้อ
สินค้า, ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ และภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 0.05  

จากค่า Beta พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อสินค้า คุณภาพบริการ และภาพลักษณ์ตรา
มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เท่ากับ 0.191, 0.233 และ 0.479 ตามลําดับและเมื่อดูจากค่า R2 

พบว่าตัวแปรต้นมีผลต่อตัวแปรตามคิดเป็นร้อยละ 66 และผลจากการวิเคราะห์ค่า F เท่ากับ 
100.209 และค่า Sig. เท่ากับ 0.003, 0.012 และ0.000 ตามลําดับ สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรต้นทุก
ตัวมีผลต่อตัวแปรตาม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะที่ถูกกระตุ้น (Activated State) ภายในแต่ละ
คน ซึ่งนําไปสูพฤติกรรมที่มีจดมุ่งหมายหรือเป็นเหตุผลของพฤติกรรมแต่ละครั้ง ตามทฤษฎีแรง
กระตุ้นทางจิตวิทยาที่ พัฒนาระบบการแยกประเภทของแรงจูงใจของแม็คไควร์ (McGuire) 
(Hawkins, Best and Coney, 1998: 369 - 372) โดยแรงกระตุ้นทางความต้องการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีให้แก่ตนเองเพ่ือการยอมรับทางสังคม จากผลการวิจัยได้พบว่าสอดคลองกับทฤษฎีที่
กล่าวอ้าง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจศัลยกรรมความงาม ของ ธัญชนก สุขแสง (2558). ที่อธิบายไว้ว่า ด้านค่านิยมทางสังคมมี
ความสําคัญในการตัดสินใจ ทําศัลยกรรมความงาม เพราะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เข้าสังคมได้ง่าย 
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และช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้น ด้านค่านิยมทางจิตใจ เมื่อทําศัลยกรรมแล้วทําให้มีหน้าตาท่ีสวยงามขึ้น 
ทําให้รู้สึกมั่นใจ ด้านอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด บุคคลในครอบครัวจะมีอิทธิพลในการแนะนําหรือชัก
จูง น้อยกว่าเพ่ือนหรือแฟน ส่วนอิทธิพลจากบุคคลที่มีช่ือเสียงจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมความงามอยู่ใน ระดับปานกลางเท่าน้ัน 

2. คุณภาพการบริการ (Service Quality) คุณภาพการบริการพ้ืนฐานอ้างอิงจากทฤษฎีของ 
โครนินและเทเลอร์ , (1992). มี  3 แนวคิดหลัก  คือ  ความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer 
Satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) และคุณค่าของลูกค้า (Customer Value) 
ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่
ได้รับหรือเกิดขึ้น เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความ
คาดหวังที่ผู้รับบริการน้ันมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการ
ให้บริการได้ และจากผลการวิจัยพบว่ามีความมีความสอดคล้องกันกับทฤษฏีที่กล่าวอ้าง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิงเรื่อง คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Quality) ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของ ณัฐรดา ประสงค์
ทรัพย์ (2559). ที่พบว่า คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการตกแต่งสวยงาม ด้านการบริการ
และด้านการเอาใจใส่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) อ้างอิงจากทฤษฎีของ Kotler (Kotler, 2000: 
296) ได้ให้คํานิยามของภาพลักษณ์ตราสินค้า ว่า ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้าย่ีห้อ
ใดย่ีห้อหน่ึงหรือตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่องหมาย
การค้าหน่ึง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ
ของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย แม้สินค้าหลายยี่ห้อจะมาจากบริษัทเดียวกัน 
แต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน เน่ืองจากภาพลักษณ์ของตราย่ีห้อถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว 
โดยขึ้นอยู่กับการกําหนดตําแหน่งครองใจ (Positioning) ของสินค้าย่ีห้อใดยี่ห้อหน่ึง ที่บริษัทต้องการ
ให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากย่ีห้ออ่ืน ๆ ดังน้ันจากผลการวิจัยพบว่ามีความมีความ
สอดคล้องกันกับทฤษฏีที่กล่าวอ้าง และสอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิงเร่ือง ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
(Brand Image) การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ณัฐชยา ใจจูน (2559). ซึ่งพบว่า
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า อันได้แก่ช่ือตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ ประเทศผู้ผลิตสินค้า และปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ได้แก่สิ่งเร้า อวัยวะรับสัมผัส 
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ประสบการณ์เดิม ทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสรมอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

4. การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) จากแนวคิดแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ทําให้คนยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) by: Davis ปี 1985 
ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) คือ ระดับความเช่ือของบุคคล
ต่อการใช้เทคโนโลยีน้ัน ๆ ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตนได้ และการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือ ระดับความเช่ือว่าการใช้งานน้ันไม่ต้องการความ
พยายามในการใช้งาน น่ันคือ สามารถใช้งานได้ง่าย และจากผลการวิจัยพบว่ามีความมีความ
สอดคล้องกันกับทฤษฏีที่กล่าวอ้าง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิงเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance) งานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคช่ันไลน์ ของ ศักรินทร์ 
ตันสุพงษ์ (2558). ผลการวิจัยพบว่าเครือข่ายทางสังคม ความครบถ้วนด้านมีเดีย ความสนุกสนาน 
และความคิดเห็นที่มีต่อไอทีส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคช่ันไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเรียง
ตามลําดับความสําคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ส่วนปัจจัยด้านประโยชน์ในการใช้งาน ความง่ายใน
การใช้งานความสามารถในการควบคุมการใช้งาน และความคุ้มค่าทางการเงินไม่ส่งผลต่อการยอมรับ 
แอพพลิเคช่ันไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

1. ด้านแรงจูงใจในการซื้อสินค้า ผู้บริโภคเห็นความสําคัญต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของ
ตนเองเพ่ือแสดงจุดยืนทางสังคม เพราะผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงอิทธิผลของการมีภาพลักษณ์ที่ดี 
ว่ามีผลอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตและอาชีพการงานในสังคมปัจจุบัน แต่การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ไม่ได้มีแค่เพียงการเข้ารับบริการเสริมความงามเท่าน้ัน แต่ยังมีวิธีการในรู้แบบอื่นๆอีกมากมายท่ี
สามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเองได้ ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาและคิดค้นบริการท่ี
สามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านน้ีของกลุ่มผู้บริโภคให้สามารถครอบคลุมและตรงต่อความ
ต้องการเพ่ือเกิดความสะดวกต่อผู้บริโภคมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม และเป็นการสร้างช่องทางธุรกิจใหม่ให้
สามารถรองรับเทรนสุขภาพที่ได้รับความนิยมอยู่ในยุคน้ี 

2. ด้านคุณภาพการบริการ ผู้บริโภคผู้บริโภคมีความเห็นด้วยกับความสําคัญของคุณการ
บริการซึ้งเกิดจากประสบการจากการได้รับบริการที่พึงพอใจในคร้ังแรก ทําให้มีผลต่อการกลับไปใช้
บริการซ้ําเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าน้ันๆ และกลายเป็นลูกค้าประจําในที่สุด ดังน้ีจึง
ควรมาการรักษาคุณภาพการบริการท่ีดีอยู่แล้วให้คงที่ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริการ
เพ่ือรักษาลูกค้ารายเก่า และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น สร้างความพิเศษ และน่าสนใจ เพ่ือ
ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เกิดความต้องการทดลองใช้บริการ 
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3. ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับมาก 
เน่ืองจากสินค้าประเภทบริการต้องสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อองค์กรน้ันๆ ทําให้สามารถ
เกิดความพึงพอใจ และทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์น้ันๆ จึงควรที่จะมีกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  

4. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ผู้บริโภคเห็นด้วยอย่างมากว่าการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยอํานวย
ความสะดวกในการใช้บริการต่างๆ และทําให้รวดเร็วขึ้น แต่ยังไม่ค่อยมีความเช่ือถือในความแม่นยํา
ของเทคโนโลยีที่นําเข้ามาใช้ อีกทั้งกลัวว่ากระบวนการในการใช้งานจะซับซ้อนเข้าใจยาก ดังน้ันจึง
ความพัฒนาในด้านกระบวนการใช้งานให้ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใจง่าย และที่สําคัญควรพัฒนา
เทคโนโลยีตัวช่วยต่างๆ ให้มีความเสถียรถูกต้อง และแม่นยํา 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยต่อไป 
 ควรทําการศึกษาจากตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากอาจมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สามารถส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เกิดการเลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ันที่นําเข้ามาเป็นตัวช่วย
ให้การเข้าใช้บริการของกลุ่มผู้บริโภคสะดวกสบายย่ิงขึ้น ที่สําคัญในด้านความยากง่ายของ
กระบวนการใช้งาน และความถูกต้องแม่นยําของแอพพลิเคช่ันก็เป็นอีกหน่ึงอย่างที่ที่ส่งผลมากกับ
การเลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน เพราะเมื่อมีเรื่องการชําระค่าบริการเข้ามาเก่ียวข้อง ความ
ถูกต้องแม่นยําและสามารถตรวจสอบได้ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ที่จะสามารถทําให้ผู้ใช้บริการ
การเสริมความงามไว้ใจที่จะจองบริการและชําระค่าบริการผ่านแอพพลิเคช่ัน  
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การส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณค่าตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

Sales Promotion, Brand Image, and Brand Equity Affecting to 
Purchasing Decision for Teenagers’ Clothes in Bangkok 

 
พิมพ์ชนก กุลจรัสธนา1และชุติมาวดี ทองจีน2  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า และการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือวัยรุ่นอายุประมาณ 15-25 ปี ที่มาเดินในย่านสยามแสควร์จํานวน 155 คน โดยใช้
แบบสอบถามและวิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์สถิติด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18 - 22 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อ
เสื้อผ้า เกือบทุกเดือน โดยซื้อเสื้อยืดแขนสั้น และซื้อเสื้อผ้าผ่านออนไลน์ เลือกซื้อเสื้อผ้าที่ถูกใจ
ตนเอง มีงบประมาณในการซื้อเสื้อผ้าต่อช้ินต้ังแต่ 501 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น
อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ: เสื้อผ้าวัยรุ่น การสง่เสริมการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจ 
             ซื้อ 
 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
* Corresponding Author. E-mail: pimchanok_kul@hotmail.com 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Abstract 
The objective of this research is to study brand image, brand equity, and sales 

promotion affecting to purchasing decision for teenagers’ clothes in Bangkok.  The 
samples are 155 teenagers who is walking around Siam Square age between 15-25 
years old which are teenagers and working people that have purchasing power.  The 
questionnaire was used as an instrument for data collection via non-probability 
sampling method which is convenience sampling method.  Statistics uses in data 
analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regressions were used in hypotheses testing. 

The results found that most of the respondents are female and undergraduate 
students, age between 18-22 years old, and have income 10,001 – 20,000 bahts.  Most 
of the usually buy clothes almost every month via online especially for T-shirts in the 
budget of more than 501 bahts.  From the results of the hypotheses testing found 
that brand image and sales promotion affect to purchasing decision for teenagers’ 
clothes at the statistical significant level of .05 but brand equity has no effect. 
 
Keywords: Teenagers’ Clothes, Sales Promotion, Brand Image, Brand Equity,  
               Purchasing Decision 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ผู้เช่ียวชาญด้านแฟช่ันแถวหน้าเมืองไทย มั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจแฟช่ันโตสวนกระแส

เศรษฐกิจชะลอตัว โดยนายพลพัฒน์ อัศวะประภา กรรมการบริหาร บริษัท อาซาว่า จํากัด เจ้าของ
แบรนด์ “ASAVA” (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ให้ความเห็น ทิศทางอุตสาหกรรมธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้า
เมืองไทย มีแนวโน้มเติบโตดี แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะยังค่อนข้างชะลอตัวอยู่ หากแต่กลุ่มสินค้าที่
เก่ียวข้องกับแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ยังสามารถสร้างการเติบโตและยอดขายได้ เน่ืองจากกลุ่มลูกค้า
ต้ังแต่ระดับกลางขึ้นไปมีกําลังซื้อสูงอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าที่แม้จะยังมีการเติบโต 
แต่การแข่งขันและจํานวนผู้เล่นก็สูงตามไปด้วย อย่างไรก็ดีพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีแบรนด์จํานวนไม่
น้อยที่สูญหายไปจากตลาด เพราะการแข่งขันที่สูง โดยแบรนด์ที่สามารถอยู่ได้จะต้องเป็นแบรนด์ที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งกลยุทธ์ของบริษัทในระยะต่อไป จะเน้นการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ที่มากขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยจุดเด่นของแบรนด์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ด้านงานดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอีโมช่ันนอลและฟิซิคอล สามารถตอบ
โจทย์กลุ่มเป้าหมายและมีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ตามต้องการ ซึ่งกระบวนการในการสร้างแบรนด์ควร
จะมีการสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าตราสินค้า จึงเป็นส่วนสําคัญที่ต้องศึกษา 

ด้านนายชวนล ไคสิริ ผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์ บริษัท ไฮคีย์ จํากัด เจ้าของ 
แบรนด์แฟช่ัน "POEM" (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าเมืองไทย 
ถูกจัดให้อยู่ในแถวหน้าของภูมิภาคเอเชีย เป็นรองเฉพาะตลาดแฟช่ันในเกาหลีใต้เท่าน้ัน ขณะที่การ
แข่งขันภายในประเทศยังคงรุนแรงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีนักธุรกิจหน้าใหม่ต่างหันมาให้ความ
สนใจกับแฟชั่นเสื้อผ้า ทั้งที่เปิดแบรนด์เป็นของตัวเอง และนําเข้าแบรนด์จากต่างประเทศ แต่จาก
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ตลาดแฟช่ันเสื้อผ้าต้องงัดกลยุทธ์ที่หลากหลาย
ออกมาแข่งขัน เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในตลาดได้มากขึ้น เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีกําลังซื้อ 
รวมท้ังการขยายตลาดต่างประเทศ ไปยังกลุ่มตลาดใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง เป็นต้น ดังน้ันการ
ส่งเสริมการขายจึงมีความสําคัญที่จะทําให้คนรู้จักและจดจําแบรนด์สินค้าต่างๆ ได้ 
 นอกจากน้ีจากรายงานของศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย เรื่อง 5 เทรนด์ธุรกิจแรงแซงโค้งปี 
2017 พบว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ชที่เสริมความงามหรือพัฒนาบุคลิกภาพกําลังมาแรง เพราะผู้บริโภคหัน
มาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมากขึ้น และต้องการมีบุคลิกภาพที่ดีเสริมสร้างความมั่นใจในการ
เข้าสู่สังคม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) ทั้งน้ีมีผลการวิจัยจาก Paypal ที่นําเสนอผลการวิจัย
พฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา มียอดใช้จ่ายออนไลน์
ทั้งหมด 325,614 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 19 จากปีก่อน ซึ่งเมื่อจําแนกประเภทสินค้า 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทแฟช่ัน นําโดยเสื้อผ้ามาถึงร้อยละ 55 (Brandbuffet, 2017) 
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จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยตลาดเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 
คุณค่าตราสินค้า และการส่งเสริมการตลาด ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะนําผลที่ได้มาช่วยในการวางแผนทําธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า และการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าวัยรุ่น 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. แนวคิดภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) กับการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า เป็นการสร้างความ
แตกต่างให้กับสินค้า เพ่ือให้ตราสินค้าเป็นที่จดจําที่ดีในสายตาผู้บริโภค และเกิดความภักดีต่อตรา
สินค้าน้ันๆ ซึ่งประกอบด้วย ช่ือตราสินค้า (Brand Name), เครื่องหมายตราสินค้า (Brand Mark), 
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Certificate Mark), ประเทศผู้ผลิตสินค้า (Country of Origin) (Kotler 
2003 อ้างอิงจาก ณัฐชยา ใจจูน, 2557) 
2. คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับคุณค่าตราสินค้าซึ่ง
ประกอบไปด้วยการศึกษา 4 ปัจจัยคือ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) การรับรู้ถึง
ตราสินค้า (Name Awareness) การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (Perceived Quality) และการ
เ ช่ือมโยงตราสินค้า  (Brand Association In Addition To Perceived Quality) (Aaker, 1991 
อ้างอิงจากนววัฒน์ สิทธิพรม, 2558) 
3. การส่งเสริมการตลาด หมายถึงองค์ประกอบรวมของการใช้ความพยายามในเรื่องของการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการตลาด การตลาด
ทางตรง การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ (ศิริวรรณ, 2541 อ้างอิงจากโครงการส่งเสริมพัฒนา
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ SMEs, 2018)  
4. แนวคิดการตัดสินใจซื้อ ทั้งน้ีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จะมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ การเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ (ศิริวรรณ, 2541 อ้างอิงจากกันต์กนก ชัยผดุง, 
2560) 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 
    ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 สมมติฐาน 

1) ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น 
2) คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น 
3) การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น 

 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ กลุ่มวัยรุ่น อายุประมาณ 15 – 25 ปี 
กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเป้าหมายในแผนธุรกิจน้ี คือ กลุ่มวัยรุ่น อายุประมาณ 15 – 25 ปี ที่

เดินอยู่ในย่านสยามสแควร์ ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยจะกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple Regression ที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นจํานวน 155 คน 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยในครั้งน้ีใช้การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการออกแบบสอบถาม ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Kotler, 2003 

คุณค่าตราสินค้า 
Aaker, 1991 

การส่งเสริมการตลาด 
ศิริวรรณ, 2541 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น 
ศิริวรรณ, 2541 
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อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า ประกอบด้วย ความถี่ในการ
ซื้อเสื้อผ้า ประเภทของสินค้า สถานที่ที่เคยซื้อ ปัจจัยในการเลือกซื้อเสื้อผ้า งบประมาณในการซื้อ
เสื้อผ้าต่อช้ิน 
 ส่วนที่ 2 – 5 เป็นลักษณะคําถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ เป็น
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด และการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าวัยรุ่น 
 ส่วนที่ 6 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นคําถามปลายเปิด 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแล้วจึงนําแบบสอบถามมาขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยผู้วิจัยได้นําคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษามาทําการปรับปรุงแบบสอบถามแล้วจึงนําไป
ทดลองแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 40 ชุด เพ่ือหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbarch) โดยค่าอัลฟ่าจะมีค่าระหว่าง 0< α <1 ค่าที่
ใกล้ 1 แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2007) จากน้ันจึงทําการปรับปรุง
แบบสอบถามและแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายจนครบจํานวน 155 ชุด 
 
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 1. สรุปผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18 - 22 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า เกือบทุกเดือน 
โดยซื้อเสื้อยืดแขนสั้น และซื้อเสื้อผ้าผ่านออนไลน์ เลือกซื้อเสื้อผ้าที่ถูกใจตนเอง มีงบประมาณในการ
ซื้อเสื้อผ้าต่อช้ินต้ังแต่ 501 บาทข้ึนไป 

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 โดยในข้อที่ว่าสัญลักษณ์ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าต้องมีความชัดเจนและ
ไม่สับสน มีระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.87 

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่ว่า
ท่านพึงพอใจกับคุณภาพเสื้อผ้าของตราสินค้าที่ท่านใช้อยู่อย่างมาก มีระดับความเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.56 และข้อเครื่องหมายการค้าของตราสินค้าที่ท่านใช้อยู่สามารถประเมินเป็น
มูลค่าได้ มีระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.56 

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
โดยในข้อที่ว่ามีการประชาสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาหรือรูปภาพที่น่าสนใจ มีระดับความเห็นด้วยมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.91 
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กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 โดยในข้อที่ว่าท่านรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ท่านใช้ในปัจจุบันมีคุณภาพใช้ได้หลายคร้ัง 
มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.15 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและการส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้าน
คุณค่าตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นประกอบด้วยภาพลักษณ์ตราสินค้า 
คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด กับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .727 .245  2.971 .003** 

Brand Image .448 .088 .427 5.110 .000** 

Brand Equity -.121 .076 -.134 -1.603 .111 

Marketing .540 .071 .511 7.589 .000** 

R2 = 0.533, F = 57.448, p < 0.05 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระการส่งเสริมการตลาด 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้า ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดย
พิจารณาจากค่า Significance ซึ่งภาพลักษณ์ตราสินค้า มีค่า Significance ที่ .000 และการส่งเสริม
การตลาด มีค่า Significance ที่ .000 

เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น พบว่า 
การส่งเสริมการตลาด (Beta = .511) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นมากที่สุด รองลงมาคือ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Beta = .427) ตามลําดับ 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square =.533) พบว่า การส่งเสริมการตลาด 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้า ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น 
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ร้อยละ 53.3 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46.7 มาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในการศึกษาครั้งน้ี การ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น ที่ t= 7.589 ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น ที่ t= 5.110 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F= 57.448 ค่า Sig. มีค่า
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 สรุปได้ว่า การส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
วัยรุ่น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุ พบว่า ปัจจัย
ที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ ภาพลักษณ์ตราสินค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีค่า B เท่ากับ 0.448 และการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่า B เท่ากับ 0.540 ส่วนด้านคุณค่าตราสินค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 ซึ่งจากตารางสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 
Yi  =  0.727 + 0.448X1 + 0.540X2  

Yi หมายถึง การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
X1 หมายถึง ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
X2 หมายถึง การส่งเสริมการตลาด 

 
อภิปรายผล 

1. สินค้าที่มีภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันดูจากค่า beta ที่ 0.427 และมีค่า Sig ที่ .000 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Schultz & Schultz (2004) ที่ระบุว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) มี
ความสําคัญอย่างย่ิงกับสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทบํารุงผิวหน้า เพราะตรา
สินค้าคือความประทับใจครั้งแรกที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับแบรนด์ และตราสินค้าน้ีเองที่จะเป็นตัว
เช่ือมโยงให้เกิดความผูกพันและจงรักภักดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน และสอดคล้อง
กับแนวคิดของคอทเลอร์ Kotler (2003) ที่ระบุว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าต้องประกอบด้วย ช่ือ
ตราสินค้า (Brand Name), เคร่ืองหมายตราสินค้า (Brand Mark), เครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
(Certificate Mark), ประเทศผู้ผลิตสินค้า (Country of Origin) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสิริพร ตันติวชิรฐากูร (2560) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ 

2. คุณค่าของตราสินค้าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยมีค่า beta ติดลบแสดง
ว่าไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่า Sig ที่ .111 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
แสดงว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่ระบุ
ว่า ตราสินค้าซึ่งประกอบด้วยความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การรับรู้ถึงตราสินค้า การรับรู้ถึงคุณภาพ
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ของสินค้า และการเช่ือมโยงตราสินค้า จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ และดึงดูดให้ลูกค้ามา
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ และขัดแย้งกับผลการศึกษาของภาสกร วิวรรธกะ (2560) ที๋ศึกษาเรื่องคุณค่า
ตราสินค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ 

3. การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มีอิทธิพลสูงสุดและมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันดูจากค่า beta ที่ 0.511 และมีค่า Sig ที่ .000 สอดคล้องกับ
แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่พบว่า การใช้ความพยายามในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด 
ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการตลาด การตลาดทางตรง การ
ให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของพัชราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ที่พบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวก
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

1.  ภาพลักษณ์ตราสินค้าน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 3.51 และให้ความสําคัญกับสัญลักษณ์ตราสินค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรมีการวางแผนในการ
ออกแบบตราสินค้า ส่งเสริมการขายให้เป็นที่รู้จักและจดจําได้เพ่ือที่จะทําให้เกิดความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าและกลับมาซื้อซ้ํา 

2. คุณค่าตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.45 
โดยพบว่ามักจะซื้อสินค้าที่มีตราสินค้าย่ีห้อประจําของตนเอง และให้ความสําคัญกับการรับรู้ตรา
สินค้า ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรวางกลยุทธ์และหาวิธีการที่จะทําให้ลูกค้ารับรู้คุณภาพในตราสินค้า
เพ่ือจะได้ยอมรับและเป็นลูกค้าประจํา 

3. การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
3.67 โดยพบว่าให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปภาพที่สวยงาม จึงควรมีการใช้สื่อรูปภาพ
ประชาสัมพันธ์เสื้อผ้าตามสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ในการทําวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจจะเปลี่ยนตัวแปรต้นเป็นตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาว่า
นอกจากปัจจัยเหล่าน้ีแล้วยังมีปัจจัยอ่ืนใดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่น 

2. ผู้วิจัยอาจเปลี่ยนไปทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้เสื้อผ้าออนไลน์ของวัยรุ่น ว่ามี
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคบ้าง 
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3. ในการทําวิจัยครั้งน้ีอาจมีข้อจํากัดในเรื่องระยะเวลาดําเนินการน้อยทําให้เก็บกลุ่ม
ตัวอย่างได้ในปริมาณไม่มากนัก ในการทําการวิจัยครั้งต่อไปอาจไปแจกที่อ่ืนๆ ด้วยนอกจากบริเวณ
สยามแสควร์ 
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ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Internal Audit Review Competency of Thai-Listed Firms) 
 

สุวิทย์  ไวยทิพย์1, พัทรียา  เห็นกลาง2 และวรรณวิมล  นาคทัด3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการทบทวน
การตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 518 บริษัท 

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย (simple linear regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุหลายตัวแปร 
(multiple linear regression analysis) ซึ่งเป็นสมการเชิงเส้นที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตามตามโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพของการทบทวนการ
ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง นอกจากน้ียังพบว่าประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายองค์กร 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยน้ีสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้บริษัท
ได้รับความเช่ือถือจากสาธารณชน และอยู่รอดได้อย่างย่ังยืนและยาวนาน 
 
คําสําคัญ:การทบทวนการตรวจสอบภายใน, การบรรลุเป้าหมายของบริษัท 
  

 
 
 

 

                                                            
1 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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Abstract  
This research is to investigate the effects of efficiency in internal audit review 

of listed companies in Stock Exchange of Thailand by collecting data from 518 audit 
committee of listed companies in Stock Exchange of Thailand by using a questionnaire 
as an instrument. 

The results of statistics used for analyzing the collected data were simple 
linear regression analysis and multiple linear regression analysis indicated efficiency in 
internal audit reviews had positive relationships with corporate performance 
effectiveness and efficiency in risk management. Moreover, effectiveness performance 
revealed a positive effect on gold achievement. 

The results obtained from this study could be used as guidelines for 
developing, creating and improving the efficiency in audit committee performance 
and internal audit practice for organization to create reliability to the public and to 
be able to survive sustainably in a long period of time. 
  
Keywords: Internal Audit Review, Goal Achievement 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ผลกระทบจากปัญหาของการบัญชีและข้อมูลการรายงานทางการเงินส่งผลให้เกิดเหตุการณ์

วิกฤตเศรษฐกิจของโลก เช่น Enron และ WorldCom ของสหรัฐอเมริกา และ Sumitomo ของ
ประเทศญี่ปุ่นทําให้องค์กรต้องให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของการกํากับดูแลกิจการ และระบบ
การควบคุมภายในมากย่ิงขึ้น(Carecello et al., 2005) ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากองค์กรขาด
ความโปร่งใสในการดําเนินงานทางธุรกิจ  ซึ่ งแนวทางในแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่ งของคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท (Board of directors) คือการให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่
ดีขององค์กร   และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถือเป็นความรับผิดชอบสําหรับระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานจากสถานการณ์เหล่าน้ัน (Al-jabali et al., 2011) และจากผลของเหตุการณ์เหล่าน้ันทํา
ให้สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนต้องกําหนดกฎหมายของระบบการควบคุมภายในโดยการเพ่ิมระดับ
ของการเปิดเผยข้อมูลมากข้ึนและเพียงพอต่อการนําไปใช้ในการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
และระบบการติดตามและการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมถึงระบบการบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและคุณภาพของรายงานทางการเงินต่อผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินยังสามารถใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ในปัจจุบัน
และอนาคตของกิจการ และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ลงทุนได้ (Soh 
and Martinov-Bennie, 2011; Al-Shetwi et al., 2001)  และ Gramling et al. (2004) ยังกล่าว
ว่าหน่ึงในสี่ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นบทบาทและหน้าที่ของการควบคุมภายใน ซึ่งช่วยพัฒนา
ความโปร่งใสและคุณภาพของรายงานทางการเงิน การตรวจสอบ การป้องกันและควบคุมการทุจริต
ได้ และสามารถประเมินผลของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย 

นอกจากน้ีจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้ Sarbanes-Oxley Act ปี 2002 ได้กําหนด
บทบาท และหน้าที่ของการตรวจสอบภายในของกิจการ (SOX 2002) โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงสร้างการบริหารงาน  ของกิจการ เพ่ือป้องกันความล้มเหลวของการรายงานข้อมูลทางการเงิน 
ระบบการควบคุมภายใน และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Bailey, Gramling and Ramamoorti, 
2003) ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานและการดําเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอีก
ด้วย (Haron and others, 2010) โดยในปัจจุบันองค์กรต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) ขึ้นมาเพ่ือทําหน้าที่ ในการส่งเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกและอิสระสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการการให้วิสัยทัศน์และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
ต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน อีกทั้งยังทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎและระเบียบในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงเพ่ือให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
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เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ 
คุณภาพที่ดี และสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อองค์กรในที่สุด (Ghafran and O'Sullivan, 2017) 

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลทางด้านการเงินการ
รายงาน ผู้สอบบัญชี และการควบคุมภายใน รวมถึงมีหน้าที่ในกํากํากับดูและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน (Alzeban and Sawan, 2015) ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตที่กําหนดอย่างครบถ้วน ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกํากับดูแลการรายงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในขององค์กร (Abbott, Park,& Parker, 2000)  การควบคุมและตรวจสอบภายใน
เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทําให้องค์กรเกิดความน่าเช่ือถือต่อผู้มี
ส่วนได้เสียของกิจการ และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการควบคุมและตรวจสอบภายในเป็น
ระบบที่มีความสําคัญต่อองค์กรธุรกิจอย่างย่ิง เพราะการควบคุมและตรวจสอบภายในมีลักษณะเป็น
การป้องกันไม่ให้องค์กรเกิดผลเสียหายและตรวจสอบประเมินเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้ดีขึ้น จึงถือได้ว่าการควบคุมและตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของผู้บริหารที่จะ
นํามาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร ฉะน้ันผู้บริหารควรจะให้ความสําคัญต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพราะจะทําให้การตรวจสอบประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ตรวจสอบ
ภายในก็มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบสามารถดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
หน่วยรับตรวจได้อย่างเที่ยงธรรม ทําให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานใน
องค์กร ประสบความสําเร็จในการตรวจสอบและมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง (พันธ์พงศ์ เกียรติ
กุล. 2544) 

จากประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ และสอบ
ทานให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยตามหลักการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ซึ่งได้กําหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และมีการขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ และในปัจจุบันตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานให้
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเช่ือถือได้ การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal 
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากน้ียังดูแล
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ระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความน่าเช่ือถือ และดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และความมีประสิทธิผลในภาพรวมของการดําเนินงานของกิจการด้วย 

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ
ขั้นตอนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบที่อธิบายว่าเป็นการแสดงถึงความสําคัญในการควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบ (Miller, Fedor และ Ramsay, 2006; Tan and Shankar, 2010) โดยมี
งานวิจัยเชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการสอบทานประสิทธิภาพของการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมของขั้นตอนการสอบทานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการ
ตรวจสอบมากกว่าจะทําการศึกษาจากบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นกลไกสําคัญในการทบทวนกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการทบทวนการตรวจสอบภายใน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
การทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการศึกษาโดยใช้ค่า

อนุมาน (Inferential Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 518 บริษัท โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) เพ่ือ
กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 226 บริษัท จากงานวิจัยทางธุรกิจ
ในอดีตพบว่าการตอบกลับของผู้ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์มีประมาณ 20% ของกลุ่มตัวอย่าง 
(Aaker et al., 2001) และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ัน
งานวิจัยน้ีจึงได้ทําการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเท่ากับประชากรจํานวน 518 บริษัท ซึ่ง
ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามและเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จํานวน 83 บริษัทคิดเป็น
ร้อยละ 16.18 ซึ่งอาจเป็นเพราะช่วงเวลาเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงของการปิดงบ
การเงิน และตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบ Likert scale 5 
ระดับ ซึ่งได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพของการ
ทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญด้านการสอบบัญชีจํานวน 2 ท่าน และความเที่ยงเชิงโครงสร้าง 
(Construct validity) โดยใช้วิ ธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) พบว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.551-0.881 ซึ่งค่าที่ได้เกิน 0.4 (Nunnally and Bernstein, 1994)
นอกจากงานวิจัยน้ียังหาค่าความม่ัน(Reliability) โดยใช้วิธี Cronbach Alpha Coefficientพบว่าค่า
อยู่ระหว่าง0.732-0.808 ซึ่งค่าที่ได้เกิน 0.7 ขึ้นไป (Hair and others, 2010) ดังน้ันงานวิจัยน้ีแสดง
ให้เห็นว่าเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยมีคุณภาพทั้งมีความเที่ยงตรงและความมั่น  

หลังจากน้ันผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปใช้ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามและบริษัท ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยจํานวน 9 สมมติฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และพหุหลายตัวแปรต่อไป 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple 

linear regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุหลายตัวแปร (multiple linear 
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regression analysis) ซึ่งเป็นสมการเชิงเส้นที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตามตามโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Aulakh, Masaaki and Hildy, 2000) รวมถึงตัวแปรควบคุม
ของงานวิจัยได้แก่ ระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ และขนาดของกิจการด้วย โดยอธิบาย
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 

งานวิจัยน้ีเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในที่มี
ความสัมพันธ์กับความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และ
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ซึ่ งส่วนแรกเป็นการอธิบายการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(correlation analysis) ของตัวแปรดังกล่าว (ตารางที่ 1) พบว่าประสิทธิภาพของการทบทวนการ
ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ (r = 0.440, p < 0.01; r = 0.329, p < 0.01) แต่ไม่เกิดปัญหา 
multicollinearity เน่ืองจากค่าความสัมพันธ์น้อยกว่า 0.80 (Hair et al., 2006)  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

ตัวแปร IARC FRR OEE RME FA FS 

MEAN 4.316 4.491 4.236 4.003 3.651 2.217

S.D. 0.467 0.439 0.454 0.449 0.772 1.037

IARC 1   

FRR 0.155 1   

OEE 0.440** 0.170 1   

RME 0.329** 0.097 0.382** 1   

FA 0.166 -0.009 0.036 -0.006 1  

FS 0.146 -0.076 0.268* -0.021 0.142 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 

304 
 

งานวิจัยน้ียังพบว่า ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น ( 1 = 0.308, p > 0.01) และระยะเวลาในการดําเนินงาน 

(β1 = 0.308, p > 0.01) และประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (β1 = 0.335, p > 0.01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Favere-Marchesi (2006) แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทบทวนการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในต้องมีทักษะ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ ทําให้สามารถเพ่ิมคุณภาพของการตรวจสอบ  
(Payne, Ramsay และ Bamber, 2010) ย่อมเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน แต่
ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงิน (β1 = 0.06, p > 0.10) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่ 2 ผลการวิจัยของประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในท่ีมีความสัมพนัธ์
กับผลลัพธ์ของการทบทวนการตรวจสอบภายใน 

 
Independent Variables 

Dependent Variables  

ความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน 

(FRR) 

ประสิทธผิลการ
ดําเนนิงานเพ่ิมขึ้น 

(OEE) 

ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง

(RME) 

ประสิทธิภาพของการทบทวน
การตรวจสอบภายใน (IARC) 

0.006 
(0.045) 

0.308***  
(3.092) 

0.335*** 
(3.218) 

ตัวแปรควบคมุ:    

อายุของบริษัท (FA) 
 

-0.074 
(-0.09) 

0.585*** 
(5.593) 

-0.032 
(-0.505) 

ขนาดของบริษัท (FS) 
 

2.065 
(0.260) 

-0.039 
(-0.383) 

-0.028 
(-0.596) 

Adjusted R2 0.042 0.407 0.083 

Maximum VIF 1.450 1.450 1.045 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10,Beta coefficients with standard errors in parenthesis 
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อีกทั้ง งานวิจัยน้ียังเป็นการทดสอบความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิผล

การดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายองค์กร ซึ่งส่วนแรกเป็นการอธิบายการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation 
analysis) ของตัวแปรดังกล่าว (ตารางที่ 3) พบว่า ประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และ
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
อ งค์ ก ร อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ  (r = 0.589, p < 0.01; r = 0.294, p < 0.01) แ ต่ ไ ม่ เ กิ ด ปัญห า 
multicollinearity เน่ืองจากค่าความสัมพันธ์น้อยกว่า 0.80 (Hair et al., 2006) สําหรับค่า VIF 
(variance inflation factor) ของตัวแปรดังกล่าวมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.327 น้อยกว่า 10 (Hair et al., 
2006) น่ันหมายความว่าตัวแปรอิสระดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 3การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ (Correlation Analysis) 

ตัวแปร FRR OEE RME FGA FA FS 

MEAN 4.491 4.236 4.003 4.167 3.651 2.217

S.D. 0.439 0.454 0.449 0.398 0.772 1.037

FRR 1   

OEE 0.170 1  

RME 0.097 0.382** 1  

FGA 0.093 0.589** 0.294** 1  

FA -0.009 0.036 -0.006 -0.205 1  

FS -0.076 0.268* -0.021 0.135 0.142 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
นอกจากน้ีงานวิจัยยัง พบว่า ประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

การบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายองค์กร (β1 = 0.495, p > 0.01) และระยะเวลาในการดําเนินงาน
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มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายองค์กร (β1 = -0.117, p > 0.05) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Atta (2004) อธิบายว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเป็น
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่างต่อเน่ือง และส่งผลให้เกิดการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ กําหนดไว้ ส่วนความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  และ

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายองค์กร (β1 
= -0.010, p > 0.10) และ (β1 = 0.069, p > 0.10) ตามลําดับดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4ผลการวิจัยของความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิผลการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายองค์กร 

 
Independent Variables 

Dependent Variables 

การบรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมาย
องค์กร(FGA) 

ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน (FRR) 
 
ประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (OEE) 
 
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (RME) 

-0.10 
(-0.122) 

0.495*** 
(5.566) 
0.069 
(0.814) 

ตัวแปรควบคมุ:  

อายุของบริษัท (FA) 
 

-0.117* 
(-2.553) 

ขนาดของบริษัท (FS) 
 

0.006 
(0.175) 

Adjusted R2 0.364 

Maximum VIF 1.327 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, Beta coefficients with standard errors in parenthesis 



 

307 
 

สุดท้ายงานวิจัยน้ียังได้ทดสอบการสนับสนุนทางด้านระบบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแปรแทรก
ระหว่างประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในที่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงิน ประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง โดย
ส่วนแรกเป็นการอธิบายการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) ของตัวแปรดังกล่าว
(ตารางที่ 5) พบว่า การสนับสนุนทางด้านระบบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกประสิทธิภาพของการ
ทบทวนการตรวจสอบภายใน ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิผลการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ (r = 0.549, p < 0.01; r = 0.277, 
p < 0.05; r = 0.320, p < 0.01; r = 0.399, p < 0.01) แ ต่ ไ ม่ เ กิ ด ปัญห า  multicollinearity 
เนื่องจากค่าความสัมพันธ์น้อยกว่า 0.80 (Hair et al., 2006) และการสนับสนุนทางด้านระบบบัญชี
ซึ่งเป็นตัวแปรแทรก พบว่า ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ

การทบทวนการตรวจสอบภายในกับความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน (β1 = -0.04, p > 0.10) 

ประสิทธิผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (β1 = -0.04, p > 0.10) และประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 

(β1 = -0.04, p > 0.10) ดังตารางที่ 6 
ตารางที่  5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) 

ตัวแปร IARC FRR OEE RME ASS FA FS 

MEAN 4.316 4.491 4.236 4.003 4.211 3.651 2.217 

S.D. 0.467 0.439 0.454 0.449 0.468 0.772 1.037 

IARC 1   

FRR 0.155 1   

OEE 0.440** 0.170 1   

RME 0.329** 0.097 0.382** 1   

ASS 0.549** 0.277* 0.320** 0.399** 1   

FA 0.166 -0.009 0.036 -0.006 -0.072 1  

FS 0.146 -0.076 0.268* -0.021 -0.014 0.142 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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ตารางที่ 6 ผลการวิจัยของการสนับสนนุทางด้านระบบบัญชีมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในและผลลัพธ์ของการทบทวนการตรวจสอบ
ภายใน 

 
Independent Variables 

Dependent Variables  

ความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงิน 

(FRR) 

ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 

(OEE) 

ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง

(RME) 

ประสิทธิภาพของการทบทวนการ
ตรวจสอบภายใน (IARC) 
 
ตัวแปรแทรก: 
การสนับสนนุทางด้านระบบบัญชี
(ASS) 
 
 
IARC*ASS 

0.032 
(0.043) 

 
 

0.268 
(0.346) 

 
-0.004 
(-0.022) 

1.045  
(1.523) 

 
 

0.876 
(1.220) 

 
-0.173 
(-1.055) 

0.023  
(0.033) 

 
 

0.149 
(0.198) 

 
0.034 
(0.196) 

ตัวแปรควบคมุ:    

อายุของบริษัท (FA) 
 

0.010 
(0.161) 

-0.016 
(-0.266) 

-0.005 
(-0.082) 

ขนาดของบริษัท (FS) 
 

-0.033 
(-0.678) 

0.088 
(1.948) 

-0.015 
(-0.328) 

Adjusted R2 0.023 0.215 0.126 

Maximum VIF 165.165 165.165 165.165 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, Beta coefficients with standard errors in parenthesis 
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อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple linear regression analysis) 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุหลายตัวแปร (multiple linear regression analysis)  ผลการวิจัย
น้ีแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานของกิจการที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง นอกจากน้ี
ยังพบว่าประสิทธิผลของการดําเนินงานที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายองค์กร 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อความ
เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น และทําให้บริษัทดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทําให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารของบริษัทสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทบทวนการดําเนินงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน สําหรับนักวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนทางบัญชี สามารถนําผลการวิจัยไปใช้
ในการเรียนการสอน ของรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ นอกจากน้ีนักวิจัยยังสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่างานวิจัยที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย 

 
ข้อจํากัดของงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีข้อจํากัดคือคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอบกลับแบบสอบถามค่อนข้างน้อยอาจเน่ืองมาจากในช่วงเวลาเก็บ
ข้อมูลตรงกับช่วงเวลาจัดทํางบการเงินของบริษัทจึงทําให้การตอบกลับแบบสอบถามค่อนข้างน้อย 

และงานวิจัยน้ีเมื่อพิจารณาจากอํานาจในการพยากรณ์ของตัวแปอยู่ในระดับตํ่าอาจ
เน่ืองจากยังมีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอ่ืนอีก 

 
งานวิจัยต่อเนือ่ง 

จากผลการวิจัยและข้อจํากัดของงานวิจัยน้ีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ
การทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งปัจจัย



 

310 
 

ภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง การกํากับกิจการ
ที่ดี การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการแข่งขัน เป็นต้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
พันธ์พงศ์ เกียรติกุล. (2544). ปัจจัยแห่งความสําเร็จของงานตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ : จามจุรี

โปรดักท์. 
Aaker, D.A., Kumar, V., & Day, G.S. (2001). Marketing Research. New York: John Wiley 

and Sons. 
Abbott, L., Park, Y., & Parker, S. (2000). The effects of audit committeeactivity and 

independence on corporate fraud. Managerial Finance, 26(11), 55–67. 
Al- jabali, M., Abdalmanam, O., & Ziadat, K. (2011). Middle Eastern Finance and 

Economics. 11, 161-176. 
Al-Shetwi, M., Ramadili, S.M., Chowdury, T.H.S., & Sori, Z. M. (2011). Impact of 

internal audit function on financial reporting quality: Evidence from Saudi 
Arabia, African Journal of Business Management. 5(27), 11189-11198.  

Alzeban, A. & Sawan, N. (2015). The impact of audit committee characteristics on the 
implementation of internal audit recommendations. Journal of International 
Accounting, Auditing and Taxation. 24(1), 61-71. 

Aulakh, P. S., Masaaki, K. & Hildy, T. (2000). Export strategies and performance of firm 
from emerging economies: Evidence from Brazil, Chile, and Mexico. 
Academy of management Journal. 43(3), 342-361. 

Bailey, C. D., Scott, I., & Thoma, S. J. (2010). Revitalizing accounting ethics research in 
the Neo-Kohlbergian framework: Putting the DIT into Perspective. Behavioral 
Research in Accounting. 22, 1–26. 

Carcello, J., Hermanson, D., & Raghunandan, K. (2005). Factors associated with US 
public companies’ investment in internal auditing. Accounting Horizons. 
19(2), 65-80.   

Favere-Marchesi, Michael. (2006). Order Effects. Revisited: The Importance of 
Chronology. In: Auditing: A Journal of Practice & Theory. 25(1), 69-83. 

Ghafran, C. & O'Sullivan, N. (2017). The impact of audit committee expertise on audit 
quality: Evidence from UK audit fees. The British Accounting Review.  



 

311 
 

Gramling, A. A., Maletta, J. M., Schneider, A., & Church, K. B. (2004). The role of the 
internal audit function in corporate governance: A synthesis of the extant 
internal auditing literature and directions for future research. Journal of 
Accounting Literature. 23, 194-244.  

Hair, Jr.J.F., Black, B.B., Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data 
Analysis: A global perspective 7th ed. New Jersey: Pearson Printice Hall. 

Haron, H. et al. (2010). Determinants of internal control characteristics influencing 
voluntary and mandatory disclosures. Managerial Auditing Journal. 25, 140-
159.  

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 
Educational and Psychological Measurement. 30(3), 607-610.  

Miller, C. L., Fedor, D. B., & Ramsay, R. J. (2006). Effects of discussion of audit reviews 
on auditors’ motivation and performance. Behavioral Research in 
Accounting. 18(1), 135-146. 

Nunnally, J. and Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory. 2nd ed. New York: 
McGraw-Hill. 

Payne, E.A., Ramsay, R.J., & Bamber, E.M. (2010). The Effect of Alternative Types of 
Review on Auditors’ Procedures and Performance. Auditing: A Journal of 
Practice and Theory. 29(1), 207-220.  

Soh, D. S. B., Martinov-Bennie, N. (2011). The internal audit function. Managerial 
Auditing Journal. 26(7), 605-622. 

Tan, H. T., & Shankar, P. G. (2010). Audit reviewers’ evaluation of subordinates’ work 
quality. Auditing: A Journal of Practice and Theory. 29(1), 251-266. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

312 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลอืกใช้บริการฝากเงินกับ 
ธนาคารออมสินในเขตกรงุเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CHOICE FOR USING 
DEPOSITS SERVICES OF GOVERNMENT SAVINGS BANK IN THE 

BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

สาวิตรี แสงสวัสด์ิ1 และอัครนันท์ คิดสม2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้และผู้ไม่ใช้บริการฝากเงิน
กับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) กับการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square :  2) และช่วงระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 – 
พฤษภาคม 2561 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 26 - 35 ปี 
และอายุ 56 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพโสด อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 - 
30,000 บาท/เดือน และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประเภทธุรกรรมส่วนใหญ่ที่
เลือกใช้ คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และในส่วนเหตุผลที่ไม่ใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสิน 
เพราะการให้บริการล่าช้า และไม่มีสาขาที่ให้บริการอยู่ใกล้เคียง  

ในการเลือกใช้บริการฝากเงิน กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทาง
กายภาพ    ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้
ความสําคัญในเรื่องของการให้บริการท่ีมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ มีการจัดระบบคิวที่ชัดเจน พนักงาน
มีความน่าเช่ือถือและธนาคารมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีช่ือเสียง 
คําสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด การเลือกใช้บริการ ธนาคารออมสิน 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
 A study of marketing mix factors affecting the selection of depositing services 
with the Government Savings Bank in Bangkok ( GSB)  in Bangkok Metropolis.  The 
purpose of this study was to investigate the behavior of users and non- depositors in 
the Bangkok Metropolitan Administration.  And to study the relationship between 
marketing mix factors (7Ps) and the use of deposit services with the GSB in Bangkok. 
Samples were 400 people in Bangkok. The questionnaire was used as a tool to collect 
and analyze data by frequency, percentage, mean and standard deviation.  And chi-
square statistics. The study period is from June 2017 to May 2018. 
 The study indicated that Most of the samples were female. In the age of 26 - 
3 5  years old and 5 6  years old with a single status, Have a career in government 
officials / state employees. Most of them earn 20,001 - 30,000 baht / month and 
have bachelor degree or equivalent.  The most common types of transactions are 
savings accounts. The reason for not using the deposit service with GSB. Because the 
service is delayed. There are no branches nearby. 
 To choose a deposit service.  The samples focus on the marketing mix. 
Processes, Peoples, Price, Physical Evidence, Place, Promotion.  The importance of 
reliable, reliable and organized queue system. The staff is reliable. And the bank has 
a good reputation and reputation.  
 
Keywords: Marketing Mix, Selection of Services, GSB  
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาจึงจําเป็นต้องใช้เงินทุนจํานวนมาก เพ่ือนํามาพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ โดยแหล่งเงินทุนหลัก คือ เงินออมของประชาชนที่อยู่ในรูปเงินรับฝากของธนาคาร 
โดยธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าที่และบทบาทที่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากธนาคารทํา
หน้าที่เป็นตัวกลางหลักในการระดมทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ผ่านการ
จัดสรรเงินทุนจากผู้มีเงินทุนส่วนเกิน (Surplus Spending Units) และนําไปปล่อยกู้ให้กับผู้ต้องการ
ใช้เงินทุน (Deficit Spending Units) ซึ่งจะทําให้เกิดการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นในภาคครัวเรือน และก่อให้เกิด
การผลิตและการจ้างงานในภาคธุรกิจอันเป็นแรกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ 
ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขันระดมเงินทุนจากประชาชาชนเพ่ิมขึ้นจากในอดีต ผ่านการ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการด้วยผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้ง
สถาบันการเงินไม่ได้มีเพียงแต่ภาคเอกชนเท่าน้ัน โดยยังมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial 
Institutions : SFIs) ของภาครัฐที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางทางเศรษฐกิจเช่นกันซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ มีทั้งหมด 8 แห่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทําหน้าที่
ให้บริการด้านเงินฝากและให้สินเช่ือ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทํา
ธุรกิจตามขอบเขตที่กําหนด ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาด
รองสินเช่ือที่อยู่อาศัย โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แสดงให้เห็นว่า ธนาคารออมสิน (Government 
Savings Bank : GSB) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีปริมาณเงินรับฝากมากที่สุดจํานวน 1,980,618 ล้าน
บาท และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตาม พรบ.คลังออมสิน พ.ศ. 2456 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นธนาคารสําหรับประชาชน มีบทบาทในการส่งเสริมการออมทรัพย์ การลงทุนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และเป็นสื่อกลางในการระดมเงินทุนจากประชาชนไปสู่รัฐบาล โดยเป็นช่องทางหลักในการส่งผ่าน
การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันการดําเนินงานของธนาคารออมสินมีลักษณะ
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการกับผู้ใช้บริการรายย่อยและผู้ใช้บริการธุรกิจ นอกจากน้ีธนาคาร
ออมสินมีเงินฝากทุกประเภทเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปและยังมีเงินฝากประเภทอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เช่น 
สลากออมสิน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ให้บริการท่ี
หลากหลาย เช่น บริการเงินฝาก บริการสินเช่ือตามนโยบายรัฐและสินเช่ือธุรกิจ และบริการด้านเงินตราต่างประเทศ 
เป็นต้น  
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ภาพที่ 1.1 แสดงปริมาณเงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ ปี 2559 ณ วันที่ 30 ก.ย.59   
ที่มา: สํานักเศรษฐกิจการคลัง 
 

จากภาพ 1.1 พบว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทําหน้าที่เป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงิน
ในด้านเงินฝากและให้สินเช่ือ มี 4 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารออมสินเป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีปริมาณเงินรับฝากมากที่สุด 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2550 - 2559 

ที่มา : รายงานประจําปี 2550-2559 ธนาคารออมสิน 
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จากภาพที่ 1.2 พบว่า ธนาคารออมสินมีปริมาณเงินฝากเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี แต่
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับตํ่า เน่ืองจากภาวะดอกเบี้ยในตลาดอยู่ระดับตํ่า ทําให้ผู้ออมเงินโยกย้ายเงิน
ฝากไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า อาทิ กองทุน ตราสารหนี้ และตรา
สารทุน เป็นต้น  ประกอบกับสถาบันการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขันด้านเงินฝาก ทําให้ยอดเงินรับฝาก
ของธนาคารฯ เติบโตในอัตราที่ตํ่า  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝาก
เงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเงินออมหรือเงินรับฝากของธนาคารออมสิน
เป็นแหล่งเงินทุนที่มีขนาดใหญ่และมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งธนาคารออมสินยังเป็น
ธนาคารที่รองรับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้ง
ปัจจุบันการแข่งขันของสถาบันการเงินปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ดังน้ัน ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะทําให้ธนาคารฯ สามารถพัฒนาศักยภาพ 
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากน้ี ธนาคารฯ จะสามารถคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ทําให้สามารถแข่งขันกับธนาคารอ่ืน ๆ ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้และผู้ไม่ใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่ ง

ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) กับการเลือกใช้
บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้สรุปแนวความคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดสําหรับ
ธุรกิจการบริการว่าขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) ของผู้บริโภคน้ัน พบว่า 
ผู้บริโภคมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ โดยจะพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7Ps ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ผู้ขายมอบให้กับผู้ใช้บริการ และ
ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และคุณค่าจากสิ่งนั้น โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ ในธุรกิจบริการ (Service Product) 
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จะต้องสร้างความมั่นใจ และทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยการสร้างและนําเสนอ
สิ่งที่เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนการบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์จะต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน และเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 
โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) หากผลิตภัณฑ์น้ัน มีคุณค่าสูงกว่า
ราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจําหน่าย
สินค้าหรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนําสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ จากองค์กรไปยังผู้บริโภค เพ่ือให้ทัน
ต่อความต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าหรือ
บริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจงึจะเหมาะสมมากที่สุด 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
หมายถึง เคร่ืองมือที่สําคัญในการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ ความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการ และความพึงพอใจในสินค้าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจําในตัว 5) ด้านบุคคล (People) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก 
การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน โดย
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร พนักงานต้องมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม     มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) เป็นการนําเสนอลักษณะด้านกายภาพให้กับลูกค้า ทั้งทางด้านรูปแบบการให้บริการและ
ทางด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน ฉับไว 
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ ซึ่งอาจรวมถึงสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่ง บรรยากาศ 
สีสัน และรูปแบบร้านที่บริการ เป็นต้น 7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ระเบียบ วิธีการ กลไก และการโยกย้ายที่เกิดขึ้น ในระบบการปฏิบัติงาน ในด้านการบริการท่ี
นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งหากว่ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกัน จะทําให้
กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้สรุปแนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
บริโภคจะทําให้เข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือนําไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด (Marketing Mix) เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ 7 ประการ ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทั้งทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ 2) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) เช่น 
คุณสมบัติความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง 3) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) โดยปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม และ
ปัจจัยเฉพาะบุคคล 4) ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ (Organization) ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มี
อิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้บริโภค 5) โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงของปี โอกาสพิเศษ 
เทศกาลวันสําคัญต่าง ๆ เป็นต้น กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 6) ผู้บริโภคซื้อที่
ไหน (Where) เพ่ือให้ทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปทําการซื้อ 7) ขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (Operation) ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลการตัดสินใจ
ซื้อและความรู้สึกภายหลังการซื้อ  

Lovelock และ Wirtz (2011) ให้ความหมายว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่นําเสนอโดยบุคคลกลุ่มหน่ึงไปยังผู้อ่ืน  

Zeithaml และคณะ (2013) ให้ความหมายว่า การบริการ หมายถึง การกระทําที่ส่งมอบหรือ
ผลิตโดยฝ่ายหน่ึงเพ่ือเสนอให้อีกฝ่ายหน่ึง โดยมีลักษณะดังน้ี คือ 1) การบริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่
สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ซึ่งแตกต่างจากสินค้าทั่ว ๆ ไป 2) การบริการเป็นสิ่งที่จัดทํา
มาตรฐานได้ยาก (Heterogeneous) เพราะขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ให้บริการและลูกค้าผู้รับบริการ ในขณะนั้น
ซึ่งแตกต่างจากการผลิตสินค้าที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้ง่ายกว่า 3) การบริการเป็นสิ่งที่การผลิต
และการบริโภคต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Simultaneousproduction and 
Consumption หรือ Inseparability) 4) การบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) เพราะ
จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้มารับบริการเท่าน้ัน ทําให้บางครั้งการบริการไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีอุปสงค์มากกว่า
อุปทานจึงทําให้ธุรกิจเสียโอกาสในการสร้างผลกําไร 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ได้กล่าวว่า คุณภาพบริการ คือ การรับรู้ของ
ลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะทําการประเมินคุณภาพบริการโดยทําการเปรียบเทียบความต้องการหรือความ
คาดหวังกับบริการที่ลูกค้าได้รับจริง และการที่องค์กรจะได้รับช่ือเสียงจากคุณภาพบริการนั้นองค์กร
จะต้องมีบริการอย่างคงที่อยู่ในระดับของการรับรู้ของลูกค้าหรือมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า 
และยังได้กล่าวถึงการประเมินคุณภาพบริการว่า “การประเมินคุณภาพบริการของลูกค้าน้ันยากกว่า
การประเมินคุณภาพสินค้า ” การรับรู้คุณภาพบริการเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของลูกค้ากับบริการท่ีได้รับจริง ซึ่งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เป็นการประเมินเฉพาะผลจากการบริ
การเท่าน้ัน แต่เป็นการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของบริการที่ได้รับ 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1986) ได้กล่าวว่าคุณภาพบริการเป็นข้อวินิจฉัย 
เก่ียวกับความรู้สึกที่มีต่อสินค้าหรือบริการ โดยข้ึนอยู่กับเหตุผลและคุณลักษณะในการประเมิน 
ทัศนคติและความเช่ือมั่นของผู้ประเมิน 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 ภัทรพร เฉลิมบงกช และมารยาท โยทองยศ (2553) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-45 ปีจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000–30,000 บาท ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงาน เป็นอันดับหน่ึง เน่ืองจากพนักงานมีการให้ความรู้และ
แนะนําการใช้บริการ ด้วยความสุภาพเป็นกันเอง แต่งกายสุภาพและเต็มใจให้บริการ รองลงมา คือ ด้าน
ลักษณทางกายภาพ เน่ืองจากสํานักงานสาขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายประชาสัมพันธ์
ชัดเจน มีที่น่ังรอเพียงพอต่อความต้องการทําให้ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางจัดจําหน่าย และด้านราคา มีความสําคัญจาก
มากไปน้อย ตามลําดับ 

จันทร์พิมพ์ หลวงแก้ว (2554) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การฝากเงินของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001-20,000 บาท  และมีเงินเดือนเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการฝากเงิน ด้านบุคลากรเป็นอันดับหน่ึง โดยให้ความสําคัญกับพนักงานท่ีอัธยาศัยดี สุภาพ อ่อนน้อม 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการทํางาน โดยให้ความสําคัญกับการจัดระบบคิวที่ ชัดเจน ด้าน
สภาพแวดล้อมของธนาคาร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัด
จําหน่าย มีความสําคัญจากมากไปน้อย ตามลําดับ 
 อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ และพิภพ วชังเงิน (2558) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด และเพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน ในเขต
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 
ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการส่วนตัว และมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 
บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการการออมประเภทเงินฝาก เพราะมีการบริการที่มีคุณภาพ เช่น 
เมื่อมีปัญหา ในการใช้บริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ-สอบถาม หรือขอคําแนะนําจากพนักงาน ได้ตลอดเวลา 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการฝากเงิน ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานบริการ ด้านภาพลักษณ์
องค์กร และด้านกระบวนการ มีอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีความหลากหลาย ส่วนด้านราคา โดยให้ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียเงิน
ฝากสูง ด้านสถานที่ โดยให้ความสําคัญกับจํานวนสาขาเพียงพอ  
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 ชุติมณฑน์ เช้าเจริญ (2559) มีวัตุประสงค์ เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ    ในการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า สําหรับ
ผลการวิจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี และมีสถานภาพโสดมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านบุคคล การจัดการขั้นตอนการให้บริการ และการมีสัญลักษณ์แสดงจุดให้บริการ ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์กับธนาคาร ปัจจัยด้านราคาและการอํานวยความสะดวกในด้าน
ที่จอดรถ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ
ธนาคาร และสถานที่รองรับผู้มาใช้บริการ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ  
 ดวงนภาวดี ศรีจันทร์ (2560) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
การตลาด   ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทุกด้านในระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้
ความสําคัญกับสมุดเงินฝากมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านราคา โดย
ให้ความสําคัญกับผลตอบแทน (ดอกเบี ้ย) ที ่ม ีความเหมาะสม ด้านการจัดจําหน่าย โดยให้
ความสําคัญกับช่วงเวลาเปิด-ปิดทําการมีความเหมาะสม และมีสาขาตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยให้ความสําคัญกับการมีรายการส่งเสริมการขายสม่ําเสมอ เช่น การแจกของ
ทีระลึกในเทศกาลต่าง ๆ ของธนาคาร ด้านพนักงานบริการ โดยให้ความสําคัญกับการมีมนุษย์สัมพันธ์
เป็นกันเอง มีการบริการที่เข้าถึงลูกค้าอย่างชัดเจน เช่น มีการรับฝากนอกสถานที่ ด้านกระบวนการ 
โดยให้ความสําคัญกับการมีระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ การให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ให้ความสําคัญกับสถานที่ให้บริการสะอาด กว้างขวาง ความสะดวกของ
สถานที่จอดรถ และการดูแลรักษาความปลอดภัย 
  
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่จําเป็นต้องมี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่พักอาศัยหรือประกอบอาชีพในเขตที่ทําการสุ่มมา โดยสุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 การสุ่มเลือกเขตใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยสุ่มจับฉลาก
จากกลุ่มพ้ืนที่การปกครองในเขตกรุงเทพมหานครจาก 6 กลุ่ม ให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มกรุง
ธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มบูรพา และกลุ่มรัตนโกสินทร์ จากน้ันสุ่มจับฉลากเลือกมากลุ่มละ 1 เขต ได้แก่ 
เขตตลิ่งชัน เขตบางขุนเทียน เขตบางเขน และเขตพญาไท 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ฝากเงินและธุรกิจบริการ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เลือกฝากเงินและไม่เลือกฝากเงินกับธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 
ลักษณะของผู้ใช้บริการ ประเภทธุรกรรมในการใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ  เหตุผลที่ไม่ใช้
บริการ และความคิดเห็นกรณีมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสิน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการของการให้บริการ และด้านลักษณะกายภาพ โดยใช้การวัดข้อมูลประเภท
ช่วง (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ทําการทดสอบหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาช (Cronbach’s 
alpa) ซึ่งได้ดําเนินการเก็บกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จํานวน 30 คน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ 
0.957  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และใช้สถิติเชิงพรรณาประกอบด้วย ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square :  2) โดยมีการแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับความสําคัญมากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 
ระดับความสําคัญมาก ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 ระดับความสําคัญปานกลาง ช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.81-
2.60 ระดับความสําคัญน้อย และช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 ระดับความสําคัญน้อยที่สุด และสมมติฐานได้
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากจํานวน 400 ราย พบว่า ผู้ใช้บริการ
ธนาคารฯ  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26 - 35 ปี และช่วงอายุ 56 ปี ขึ้น
ไป และมีสถานภาพโสด ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มากที่สุด สําหรับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท  และมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านผู้ไม่ใช้บริการธนาคารฯ  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36 - 45 ปี และมีสถานภาพสมรส ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพ
พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน มากที่สุด สําหรับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 
30,001 - 40,000 บาท และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  

เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการกับธนาคารออมสินและ
ใช้บริการฝากเงิน 1-2 ครั้ง/เดือน ประเภทธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการ 3 อันดับแรก คือ บัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) รองลงมาเป็นบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ และเงินฝากประเภทอ่ืน ๆ 
ตามลําดับ และในส่วนของผู้ไม่ใช้บริการ มีเหตุผลที่ไม่ใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสิน 3 อันดับ
แรก เพราะการให้บริการล่าช้า รองลงมา คือ ไม่มีสาขาที่ให้บริการอยู่ใกล้เคียง มีขั้นตอนการใช้
บริการที่ยุ่งยากและไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการท่ีน่าสนใจ ตามลําดับ และเมื่อสอบถามว่าใน
อนาคต หากธนาคารออมสินได้ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการแล้วจะใช้บริการหรือไม่ ส่วนใหญ่จะใช้
บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินแน่นอน อีกทั้งยังมีบางรายที่ยืนยันไม่ใช้บริการ เพราะการให้บริการ
ล่าช้าและอ่ืน ๆ 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝาก
เงินกับธนาคารออมสิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีการให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

อยู่ในระดับมาก (   = 4.15, SD = 0.06) ปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.29, SD 

= 0.14) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.23, SD = 0.09) ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (  = 4.16, SD = 0.18) ปัจจัยด้านบุคคล อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (    = 4.37, SD = 0.05) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 

4.28, SD = 0.03) ปัจจัยด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.48, SD = 0.18)  
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้

บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทาง

̅  
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การตลาดบริการแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระบุว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นปัจจัยที่มากระตุ้นความรู้สึก
นึกคิดของผู้บริโภคอันจะนํามาซึ่งการตัดสินใจใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นไปตามแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการโดยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  

จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับ
ธนาคารออมสิน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการส่งเสริมทางการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งในด้านกระบวนการเป็นผลจากการให้บริการที่มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ ประกอบกับการฝาก
เงินมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการเป็นวิธีนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริกา
รอย่างถูกต้องรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากน้ียังสอดล้องกับงานวิจัยของ จันทร์
พิมพ์ หลวงแก้ว (2554) ที่พบว่าการให้บริการที่มีการจัดระบบคิวที่ชัดเจนสามารถจูงใจผู้ใช้บริการได้ 

ด้านพนักงาน การมีพนักงานที่คอยให้ความรู้และแนะนําการใช้บริการ ด้วยความสุภาพเป็น
กันเอง แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วยความเต็มใจ เน้นการให้บริการ
ที่ดีแก่ลูกค้าทุกคนจึงทําให้ผู้ใช้บริการมีความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี 
วงษ์มณฑา (2542) ที่ว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบของภาพพจน์องค์กรซึ่งบริษัทที่ดีจะต้องมีพนักงานที่
มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิญญาณของการให้บริการและมีบุคลิกภาพที่ดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุติมณฑน์ เช้าเจริญ (2559) ที่พบว่า จํานวนพนักงานที่มาให้บริการต้องมีความเหมาะสม 
พนักงานธนาคารมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย พูดจาสุภาพและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส
เป็นกันเอง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วและด้วยความเสมอภาค รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร เฉลิมบงกช และมารยาท โยทองยศ (2553) ที่พบว่า 
การให้บริการของพนักงานด้วยความสุภาพเป็นกันเองมีอัธยาศัยดี และเต็มใจให้บริการ เป็นสิ่งที่ลูกค้า
ให้ความสําคัญมากที่สุด  

ด้านราคา ปัจจุบันสถาบันการเงินมีการแข่งขันกันสูงในด้านอัตราผลตอบแทน (อัตรา
ดอกเบ้ีย) เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นแรงจูงใจหลักในการฝากเงิน และการยกเว้นค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทําให้ผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากับราคา เพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนท่ีต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรเพ็ญ หอมบุญมา (2559) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการให้
ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียมากที่สุด เน่ืองจากผู้ใช้บริการมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนจาก
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สถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มีผลตอบแทนที่มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงนภาวดี 
ศรีจันทร์ (2560) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการโดยรวม ให้ความสําคัญกับผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) ที่มีความ
เหมาะสมอย่างมาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ เน่ืองจากมีภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่าง
ดี และมีจํานวนช่องทางที่ให้บริการเพียงพอ ทําให้ผู้ใช้บริการเลือกที่จะมาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546)  ที่กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางกายภาพ เป็นหน่ึงในองค์ประกอบ
ที่ผสมผสานรวมเข้ากับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ลักษณะกายภาพน้ีเป็นสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสจับต้องได้ ในขณะ
ที่ยังใช้บริการอยู่หรืออาจเป็นสัญลักษณ์ที่ลูกค้าเข้าใจความหมายในการรับข้อมูลจากการทําการ
สื่อสารการตลาดออกไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน์ เช้าเจริญ (2559) ที่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคาร และสถานที่รองรับผู้มาใช้บริการ 
ในระดับมาก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การที่สาขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายประชาสัมพันธ์
ชัดเจน มีที่น่ังรอเพียงพอต่อความต้องการทําให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้ โดยเฉพาะ
ในห้างสรรพสินค้าที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งมีตู้เอทีเอ็มที่กระจายอยู่ทุกที่             
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ที่กล่าวไว้ว่า การเลือกทําเลท่ีต้ังของ
ธุรกิจน้ันมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจการให้บริการ เน่ืองจากทําเลที่ต้ังที่กิจการเลือก
ไว้น้ันจะเป็นตัวกําหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน์ เช้าเจริญ 
(2559)  ที่พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการมีสาขาจํานวนมากและการทํารายการต่าง ๆ ได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง 

ในส่วนด้านผลิตภัณฑ์ มีการให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะลูกค้าไม่สามารถ
ทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกความต้องการ           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรเพ็ญ หอมบุญมา (2559) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่มีความหลาหลาย เป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถตอบสนอง
ความต้องการท่ีแตกต่างของผู้บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk 
(1991) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ การ
ใช้ การประเมิน และการจับจ่ายใช้สอย เพ่ือให้ได้รับสินค้าและบริการที่คาดหวังว่าจะทําให้ได้รับ
ความพึงพอใจ 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีการให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ประกอบกับการมีโปรโมช่ันอัตราดอกเบ้ียพิเศษและมีการแจก
ของขวัญในโอกาสพิเศษและในเทศกาลต่าง ๆ อาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือที่
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สําคัญในการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และความพึง
พอใจในสินค้าและบริการ    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความต้องการ ซึ่ง
สอดคล้องกับ อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ และพิภพ วชังเงิน (2558) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีความหลากหลาย อยู่ในระดับ ปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงิน
กับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ควรมีการปรบปรุงและพัฒนา ดังน้ี 

1. ธนาคารฯ ควรท่ีจะประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าให้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี และช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และมีช่วงรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 - 30,000 บาท อีกทั้งควรจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดที่จะสามารถจูงใจผู้ไม่ใช่บริการให้มาฝากเงินกับธนาคารฯ 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารฯ ควรท่ีจะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่จะสามารถจูงใจทั้งผู้ใช้บริการและไม่ใช้บริการให้มาใช้
บริการกับธนาคารฯ  

3. ด้านกระบวนการและด้านบุคคล ธนาคารฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและการฝึกอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือจะได้ใช้สนับสนุนกระบวนการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและช่วยลดความล่าช้าของข้ันตอนการให้บริการ ในส่วนขั้นตอนการใช้บริการท่ียุ่งยาก 
ธนาคารฯ ควรลดขั้นตอนการให้บริการที่ซับซ้อน เพ่ือลดเวลาการรอของลูกค้า 

4. ด้านการจัดจําหน่าย ธนาคารฯ ควรที่จะเปิดสาขาเพ่ิมเติมหรือย้ายบางสาขาไปพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ ทั้งน้ี การเปิดสาขาอาจเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้แก่ธนาคารฯ ดังน้ันธนาคารฯ อาจเข้าถึง
ผู้บริโภคในรูปแบบอ่ืน เช่น การให้พนักงานเข้าไปเปิดศูนย์รับฝากเงินในแหล่งชุมชน หรือส่งเสริม
ธนาคารโรงเรียนแบบที่ทําอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น 

5. ด้านราคา ธนาคารฯ ควรที่จะทบทวนและให้ความสําคัญเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เอทีเอ็มที่เก็บจากลูกค้า เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ควรจะเสียเพ่ิม 

 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ธนาคารฯ ควรให้ความสําคัญในเรื่องภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
โดยการสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการตอบแทนสังคม 
และเป็นการประชาสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร   
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การใช้ปัจจัยสว่นประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

The Use of Marketing-Mix Factors Influencing Purchasing Decision 
Condominium of Consumers in Bangkhen District, Bangkok 

                                                                                                                               
กมลวร เรืองแก้ว1 และวิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ2 

   
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือก
ซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อหรือผู้ที่มสี่วนร่วมตัดสินใจ
ในการซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
คํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) จํานวน 400 คน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ศิริชัย 
พงษ์วิชัย.2552) เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใช้สถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้ค่า t-test และ F-test (One-way ANOVA) 
ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้การทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD    

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ
เนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้าน
ราคา ด้านทําเลที่ต้ัง และอันดับสุดท้ายคือด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันใช้ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ส่วนผู้บริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพและอาชีพต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือก

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก E-mail: vikibaibua@gmail.com  
2 รองศาสตราจารย์ผู้อํานวย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก E-mail : toytatoo@hotmail.com                                            
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ซื้อคอนโดมิเนียมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านพฤติกรรมพบว่า บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมคือตัดสินใจด้วยตัวเอง มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อความสะดวกสบาย ใช้ระยะเวลาท่ีใช้พิจารณาคอนโดมิเนียนก่อน
ตัดสินใจซื้อระยะเวลา 1-3 เดือน ลักษณะของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ 2 ห้องนอน ขนาดพ้ืนที่ 41-
50 ตารางเมตร งบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียมที่เคยซื้อ/มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ระหว่าง 
1,500,001-2,000,000 บาท ความถ่ีในการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมสัปดาห์ละ 4-5 วัน สิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเป็นร้านสะดวกซ้ือ แหล่งข้อมูลสําคัญที่สุด
ในการศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อคืออินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ เหตุผลสําคัญที่ เลือกอาศัยหรือซื้อ
คอนโดมิเนียมมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน     

                     
 คําสาํคญั:  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  การตัดสินใจซื้อ  คอนโดมิเนียม 
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Abstract 

 The objectives of this research were to 1) investigate the use of marketing-mix 
factors influencing the decision-making in purchasing the condominium of the 
consumers in Bangkhen District, Bangkok, 2) compare the use of  the marketing-mix 
factors influencing the decision-making in purchasing the condominium of the 
consumers in Bangkhen District, Bangkok, classifying according to the personal factors, 
and 3) analyze the behavior of the consumers in purchasing the condominium in 
Bangkok District, Bangkok. The samples of this research were four hundred consumers 
who used to purchase condominium or persons who had participated in decision-
making to purchase the condominium in Bangkhen District. The sample size was 
calculated using the formula of Yamane (1973) of 400 people at 95% confidence level 
(Sirichai Pongwichai 2009). The questionnaire was used as the research tool, with 
convenience sampling, The data received were analyzed by descriptive statistics 
(frequency, percentage, mean and standard deviation), and inferential statistics which 
included t-test and F-test (one-way ANOVA), if the difference with pair-wise 
comparisons at 0.05 were found, the Least Significant Difference (LSD) were used to 
determine the difference. 
 The results revealed that 1) the majority of the respondents used the overall 
marketing-mix factors influencing decision-making in purchasing condominium at the 
highest level.  When considering at each factor, the factor of product was selected at 
the highest level. Next on down were price, location, and marketing promotion, 
respectively.  2) The results of the hypothetical testing found that the respondents 
who were from different age group, educational background, and average monthly 
income were different in using marketing-mix factors making decision in purchasing 
condominium at statistical significance level of 0.05.On the other hand, the 
respondents who were from different gender, marital status, and occupation used 
different marketing-mix factors influencing decision-making in purchasing 
condominium in Bangkhen District, Bangkok at no statistical significance level of 0.05.  
3) In terms of the behavior, the person who influenced over their decision-making in 
purchasing the condominium were the respondents themselves.  Their major 
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objective in purchasing was for their convenience.  The majority of the respondents 
spent about 1-3 months in inquiring before purchasing the condominium.  The type 
of condominium needed was a condominium of two bedrooms for the area of 41-50 
square meters.  In terms of the budget, the majority of the respondents spent 
between 1,500,001 – 2,000,000 baht.  The frequency of living in the condominium 
was 4-5 days per week.   The facility that influenced their decision-making was the 
convenient store. The most important information source to be reviewed before 
making decision was information from internet/website.  The main reason in 
purchasing was the fully facilities the condominium provided. 
 
Keywords: Marketing-Mix Factors; Purchasing Decision; Condominium 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหา        

 ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ประชาชนที่ต้องการจะมีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ความต้องการท่ี

อยู่อาศัยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่ 

อัตราการเพ่ิมของประชากรในประเทศ ความคาดหมายเก่ียวกับฐานะการเงิน และรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบประโยชน์ใช้สอย ความคงทนถาวรที่แตกต่างกัน 

รูปแบบที่อยู่อาศัยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ที่อยู่อาศัยแนวราบ 

ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์-เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ (2) ที่อยู่อาศัยแนวสูง ได้แก่ อาคารชุด 

หรือ คอนโดมิเนียม โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมีจํานวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากทุกพ้ืนที่ 

เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ เขตบางเขน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครและเป็น

เขตที่มีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 มีจํานวนประชากรในปี พ.ศ.2559 ประมาณ 190,828 

คน (ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/เขตบางเขน สืบค้นวันที่ 20/10/2560) ซึ่งเป็นแหล่ง

ชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเขตน้ีมีที่ต้ัง

คอนโดมิเนียมกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัดเจน มีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ซึ่ง

มีจํานวนมากหลากหลายระดับ โดยมีต้ังแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพงขึ้นอยู่กับรูปแบบและสิ่งอํานวย

สะดวก อีกทั้งยังมีรูปแบบการตกแต่งคอนโดมิเนียมที่มีให้เลือกหลายหลาย จึงทําให้เกิดเล็งเห็นถึง

ปัญหาผู้ประกอบการที่จะดําเนินธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีจะซื้อคอนโดมิเนียม

อย่างแท้จริงและมีความเป็นธรรมได้อย่างไร เมื่อมีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเลือกซื้ออย่างไรจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด และก่อนการตัดสินใจส่วนใหญ่จะคํานึงถึงการ

คมนาคมในการเดินทาง จะต้องอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ถนนใหญ่หรือใกล้ที่ทํางาน เพ่ือหลีกหนี

การจราจรที่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกหรือสถาปัตยกรรมที่หรูหราหรือทันสมัยล้วนมี

ผลต่อผู้บริโภคท้ังน้ัน การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมยังคงอยู่ในอัตราเติบโตที่ค่อนข้างสูง ภาพรวม

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงคร่ึงแรก ปี 2560 มีการชะลอตัวของจํานวนหน่วยทั้งในด้าน

อุปทานและอุปสงค์ แต่ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่มีจํานวนและมูลค่ารวมถึงราคาเฉลี่ยต่อหน่อยที่เพ่ิมขึ้น 

กลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้น้อยมีศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับตํ่า เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและ

การเข้มงวดการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน ถึงแม่ว่าจะมีความต้องการอาศัยในจํานวนมากก็

ตาม (ที่มา : http://www.reic.or.th สืบค้นวันที่ 20/10/2560) ซึ่งปัจจุบันการทําตลาดออนไลน์เข้า
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มามีบทบาทอย่างสูงกับทุกธุรกิจโลกในยุคดิจิทัล กระบวนการต่างๆใช้ระยะเวลามาเหลือเพียงไม่ก่ีวัน

และบ่อยครั้งที่การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นในระบบออนไลน์ โดยไม่จําเป็นที่ผู้ซื้อต้องเห็นบ้านหรือคอนโด

ของจริง ทั้งน้ีจะเห็นว่าข้อมูลจากสังคมออนไลน์ที่ได้ จะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แสดงถึง

ความกังวลในการซื้อที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการซื้อ เน่ืองจากการซื้อบ้านและ

คอนโดมิเนียมเป็นการซื้อที่ต้องใช้เงินจํานวนมากและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ทางธนาคาร

ต่างๆยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ ซึ่งส่วนหน่ึงก็เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการสร้าง

หน้ีของคนรุ่นใหม่ ดังน้ันผู้ประกอบการในธุรกิจคอนโดมิเนียมหรืออสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบอย่าง

ต่อเน่ือง และเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสถาบันการเงิน หากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์

คอนโดมิเนียมไม่มีเป้าหมายทิศทางที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงการขาดข้อมูลสนับสนุนที่ใช้ในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ยังมีการ

แข่งขันช่วงชิงซื้อที่ดินทําเลใจกลางเมือง ส่งผลให้ราคาที่ดินทําเลใจกลางเมืองยังปรับตัวสูงขึ้น ดังน้ัน

การบริหารต้นทุนราคาที่ดินจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับบนในปี 

2560 ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเพมหา

นคร เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่

เก่ียวข้อง นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไป

ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและใช้ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจในด้านการตลาด

ได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย        

 เพ่ือศึกษาการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด และทฤษฎี          

 จากการศึกษาแนวคิด ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้วิจัย

สามารถกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยประยุกต์ใช้กับแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ

(Services Marketing Mix -7Ps) ของ Kotler, P., & Keller. K.L.(2016) ได้อธิบายแนวคิดส่วน

ประสมการตลาดว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึง

พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (4P’s) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจําหน่าย (Place) การ

กําหนดราคา (Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคของ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.2552)นํามาใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้นํามาเป็นแนวทางในการกําหนดตัวแปรที่ใช้ประกอบในการวิจัยดังน้ี 

 

    ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables )         ตัวแปรตาม( Dependent Variables  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย            

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีเคยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกําหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) จํานวน 400 คน ที่ระดับความ

เ ช่ือมั่นร้อยละ  95 (ศิริ ชัย  พงษ์ วิ ชัย .2552) เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

(Questionnaire) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) สถานภาพ 
4) ระดับการศึกษา 
5) อาชีพ 
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การใช้ปัจจัยสว่นประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนยีมของผู้บริโภค

ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
2) ด้านราคา 
3) ด้านทําเลท่ีต้ัง 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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Sampling) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จํานวน 400 ชุด โดย

ทําการเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่เคยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมและในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนิน

ดูแลและควบคุม รวมถึงการอธิบายรายละเอียดที่ผู้ตอบแบบสอบถามสงสัยด้วยตนเอง และเมื่อได้รับ

แบบสอบถามแล้ว และผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ เพ่ือนําข้อมูลไป

วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ในลักษณะการแจกแจงความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์เปรียบเทียบจําแนกตามข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคล คือค่า t- test และ (one-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานสําหรับกรณีกลุ่ม

ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ เพศ และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิสระต้ังแต่ 3 

กลุ่มขึ้นไป คือ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะ

แบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

กําหนดการให้คะแนนการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ.2553) และนําเสนอการ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งน้ีได้

กําหนดไว้ที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย           

 ผลการศึกษาการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุพดทุกด้าน โดยสรุปเป็น

รายด้านได้ดังน้ี    

          1.การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร        

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ

เนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น มี รปภ.ตลอด 24 ช่ัวโมง มีระบบคีย์

การ์ด และมีระบบป้องกันภัยต่างๆ ครบสมบูรณ์ เช่น กล้องวงจรปิด บันไดหนีไฟ ถังดับเพลิง  สปริง

เกอร์ เป็นต้น รูปแบบสไตล์รูปแบบคอนโดมิเนียม มีความทันสมัยและมีขนาดของห้องให้เลือกหลาย

ขนาด มีคุณภาพการก่อสร้างที่ดี ไม่มีปัญหาร้าวหรือรั่วซึม  ขนาดและความกว้างของห้องมีความ

โปร่งสบายและมีการถ่ายเทอากาศท่ีดี  การจัดวางแบบแปลนภายในห้องชุดมีความเหมาะสม มี
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เฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายนํ้า มินิมาร์ท ร้านซัก-รีด ร้าน

เสริมสวย ร้านอาหารและมีอาคารจอดรถที่ปลอดภัยสําหรับผู้ซื้อคอนโดมิเนียม ความมีช่ือเสียงของ

โครงการในด้านคุณภาพของคอนโดมิเนียม  ตามลําดับ                    

 ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ

เนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อคือราคาสาธารณูปโภค (ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง) และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เหมาะสมกับคอนโดมิเนียม ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์  มีการจัดหาสินเช่ือจาก

สถาบันการเงินที่หลากหลาย และอัตราดอกเบ้ียตํ่า และราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาด

ห้อง เง่ือนไขการผ่อนชําระของโครงการมีความจูงใจ จํานวนเงินและระยะผ่อนดาวน์มีความ

เหมาะสม ราคาขายของโครงการมีความคุ้มค่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการใกล้เคียงหรืออ่ืนๆ 

ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทําเลท่ีต้ัง ตามลําดับ       

 ด้านทําเลที่ต้ัง พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านทําเลท่ีต้ัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ ทําเลท่ีต้ังของโครงการอยู่ใกล้ระบบขนส่ง เช่น รถโดยสารประจําทาง 

รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และใกล้ที่ทํางาน ทําเลท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่ไม่เสี่ยงนํ้าท่วม ทําเลท่ีต้ัง

อยู่ในแหล่งที่มีสาธาณูปโภคหลากหลาย เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน เป็นต้น  ทําเล

ที่ต้ังของสํานักงานขายในการติดต่อสะดวกในการเดินทาง อยู่ในทําเลที่ดี  โครงการมีเว็บไซต์ให้เข้า

ชมและมีข้อมูลที่สามารถ ดึงดูดความสนใจได้  มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลาย เช่น 

โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ สานักงานขาย สถานที่เปิดจองเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของโครงการความ

สวยงามของจุดขาย เช่น สํานักงานขาย การต้ังบูธ ตามลําดับ         

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือมีแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการท่ีเข้าถึงได้ง่าย เช่น 

เว็บไซต์สําหรับการทําโปรโมท มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้ส่วนลดพิเศษตอนซื้อ 

รวมถึง ส่วนลดค่าโอน ค่ามิเตอร์ มีของแถมโปรโมช่ันการผ่อนชาระกับทางธนาคาร เป็นต้น และใช้

ช่องทางโฆษณาเหมาะสมกับภาพลักษณ์โครงการและมีการนําชมและแนะนําห้องตัวอย่าง โครงการ

ร่วมกับพันธมิตรเพ่ือมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า การจัดรายการส่งเสริมการขายสําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจ
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จองโครงการในช่วงแนะนําโครงการมีความจูงใจมาก  การแจกของสมนาคุณหรือของที่ระลึกในการ

จองห้อง มีการโฆษณาข่าวสารโครงการอยู่เสมอผ่าน หลากหลายสื่อ รวมถึงการจัดบูธ ตามสถานท่ี

ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า ตามลําดับ  

ตารางที่ 1. ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด x SD. ระดับการใช้ปจัจัย อันดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.42 0.474 มากที่สุด 1 
ด้านราคา 4.41 0.517 มากที่สุด 2 
ด้านทําเลท่ีต้ัง 4.36 0.516 มากที่สุด 3 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.24 0.533 มากที่สุด 4 

รวม 4.36 0.409 มากที่สุด  

พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านราคา ด้าน

ทําเลท่ีต้ัง  และอันดับสุดท้ายคือด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 

2. เปรียบเทยีบการใชป้ัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสนิใจเลอืกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน          

 สมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเพศชายให้ความสําคัญมากกว่าเพศหญิง    

 สมมติฐานที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05         

 สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
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ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพรวมและด้านอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05           

 สมมติฐานที่ 4 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดใน

การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านทําเลท่ีต้ัง ด้านการส่งเสริม

การตลาด และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05         

 สมมติฐานที่ 5 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านทําเลท่ีต้ัง และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพรวมและด้าน

อ่ืนๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      

 สมมติฐานที่ 6 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์และภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

3.พฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมคือ

ตัดสินใจด้วยตัวเอง มีวัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือความสะดวกสบาย ใช้

ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิเนียนก่อนตัดสินใจซื้อระยะเวลา 1-3 เดือน ลักษณะของ

คอนโดมิเนียมที่ต้องการ 2 ห้องนอน ขนาดพ้ืนที่ 41-50 ตารางเมตร งบประมาณในการซ้ือ

คอนโดมิเนียมที่เคยซื้อ/มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ระหว่าง 1,500,001-2,000,000 บาท ความถ่ีใน

การพักอาศัยในคอนโดมิเนียมสัปดาห์ละ 4-5 วัน  สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อคอนโดมิเนียมเป็นร้านสะดวกซื้อ แหล่งข้อมูลสําคัญที่สุดในการศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อคือ
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อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ เหตุผลสําคัญที่เลือกอาศัยหรือซื้อคอนโดมิเนียมมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ

ครัน 

อภิปรายผล             
 จากผลการวิจัยเ ร่ืองการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัชฌา ติโลกวิชัย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมน ศิริศรชัย 
(2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสําคัญมากที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน โดยให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix -
7Ps) ของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2552:341-343) กล่าวถึง ด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า การออกแบบ 
ความหลากหลาย การรับประกันสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้ความมั่นใจการให้บริการที่มีคุณภาพของโครงการ
เป็นสําคัญ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า    
 ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ประเภทสูงเกินกว่า 8 ช้ัน (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้านราคาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต เสาวภาภรณ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแนว
ทางการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วน
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ประสมการตลาด(7P’s) ด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณญารัตน์ 
เด่นไตรรัตน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์
ไรส์ในเขตภาษีเจริญ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
แบบโลว์ไรส์ในเขตภาษีเจริญ ด้านราคาให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Armstrong, Adam, Denize, and Kotler (2012:75, อ้างถึงใน อรษา ทิพย์เที่ยงแท้.2558) 
กล่าวถึง ด้านราคา งบประมาณ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย การให้ส่วนลด การกําหนดราคา เง่ือนไขการ
ชําระเงินและสินเช่ือโครงการ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะให้
ความสําคัญและนําไปวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองกับลูกค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งส่งผลในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคว่าจะเลือกซื้อหรือไม่    
    ด้านทําเลที่ ต้ัง พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤตย์อร ศรีคงแก้ว (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครด้านการจัดหน่ายหรือทําเลที่ ต้ังอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต เสาวภาภรณ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนประสม
การตลาด(7P’s) ด้านทําเลท่ีต้ังอยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภสวัสด์ิ รอด
เจริญ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบที่มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจซื้อระหว่างคอนโดมิเนียม 
IDEO VERVE กับคอนโดมิเนียม THE RHYTHM ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อ่อนนุช พบว่า ปัจจัยของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) มีผลต่อการซื้อคอนโดมิเนียม สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุช 
ด้านทําเลที่ ต้ัง อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong, Adam, 
Denize, and Kotler (2012:75, อ้างถึงใน อรษา ทิพย์เที่ยงแท้.2558) กล่าวถึง ด้านทําเลที่ต้ัง
โครงการ ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในการเลือกทําเล สถานที่ต้ังของ
คอนโดมิเนียมหรือโครงการ เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าหรือเข้าชมโครงการ เพราะว่า
ผู้ที่ต้องการพักอาศัยคอนโดมิมิเนียมหรือต้องการซ้ือน้ัน สามารถเดินทางไดอย่างสะดวกสบาย เช่น 
อยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน ป้ายรถเมล์ ซึ่งจะทําให้ผู้ที่ซื้อคอนโดมิเนียมพัก
อาศัยน้ันเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ี
สามารถเพ่ิมยอดจองได้    
           ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤตย์อร ศรีคงแก้ว (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปุณญารัตน์ เด่นไตรรัตน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ในเขตภาษีเจริญ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ในเขตภาษีเจริญ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคัญอยู่
ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลพร นอขุนทด (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ด้านส่วนประสมการตลาดลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับ
มากท่ีสุด และสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix -7Ps) 
ของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2552:341-343) กล่าวถึง ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผู้ประกอบการควร
เลือกสื่อการตลาดที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารหรือการโปรโมทโครงการ โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โบว์
ชัวร์โครงการ ใบปลิวโครงการ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ป้ายโฆษณาของโครงการ ซึ่งสื่อเหล่าน้ี
จะเป็นสื่อหลักๆที่ผู้ที่สนใจจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเข้าไปเย่ียมชมศึกษาและดูข้อมูลต่างๆโครงการ 
ซึ่งจะทําให้เป็นการส่งรายละเอียดข้อมูลในด้านต่างๆท่ีถูกต้องเหมาะสมได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ                                    
 1.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเ ร่ืองการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะรายละเอียดดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น ม ีรปภ.ตลอด 24 ช่ัวโมง มี
ระบบคีย์การ์ด และมีระบบป้องกันภัยต่างๆ ครบสมบูรณ ์เช่น กล้องวงจรปิด บันไดหนีไฟ ถังดับเพลิง 
สปริงเกอร์ เป็นต้น รูปแบบสไตล์รูปแบบคอนโดมิเนียมมีความทันสมยัและมีขนาดของห้องให้เลือก
หลายขนาด มีคุณภาพการก่อสร้างที่ดี ไม่มีปัญหาร้าวหรือรั่วซึม ขนาดและความกว้างของห้องมีความ
โปร่งสบายและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี การจัดวางแบบแปลนภายในห้องชุดมีความเหมาะสม มี
เฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นในช่ือเสียงและคุณภาพของ
สินค้าและบริการ   

ด้านราคา ควรต้ังราคาสาธารณูปโภค (ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง)และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
เหมาะสมกับคอนโดมิเนียม ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ มีการจัดหาสินเช่ือจาก
สถาบันการเงินที่หลากหลาย และอัตราดอกเบ้ียตํ่า และราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาด
ห้อง มีเง่ือนไขการผ่อนชําระของโครงการมีความจูงใจ จํานวนเงินและระยะผ่อนดาวน์มีความ
เหมาะสม ราคาขายของโครงการมีความคุ้มค่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการใกล้เคียงหรืออ่ืนๆ 
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ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทําเลที่ต้ัง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสามารถจูงใจผู้บริโภคท่ีสนใจจะเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัย  

ด้านทําเลท่ีต้ัง ควรจัดหาพื้นที่หรือทําเลที่ต้ังของโครงการอยู่ใกล้กับระบบขนส่ง เช่น รถ
โดยสารประจําทาง รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และใกล้ที่ทํางานไม่เสี่ยงนํ้าท่วม มีสาธาณูป
โภคหลากหลาย เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน เป็นต้น และทําเลที่ต้ังของสํานักงาน
ขายในการติดต่อสะดวกในการเดินทาง อยู่ในทําเลท่ีดี โครงการมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ให้
เข้าชมและมีข้อมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลาย เช่น 
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ สานักงานขาย สถานที่เปิดจองเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของโครงการความ
สวยงามของจุดขาย เช่น สํานักงานขาย การต้ังบูธ มีผลทําให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นได้          
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์สําหรับการทําโปรโมท มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้ส่วนลด
พิเศษตอนซื้อ รวมถึง ส่วนลดค่าโอน ค่ามิเตอร์ มีของแถมโปรโมช่ันการผ่อนชาระกับทางธนาคาร 
เป็นต้น และใช้ช่องทางโฆษณาเหมาะสมกับภาพลักษณ์โครงการและมีการนําชมและแนะนําห้อง
ตัวอย่าง โครงการร่วมกับพันธมิตรเพ่ือมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า การจัดรายการส่งเสริมการขาย
สําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจจองโครงการในช่วงแนะนําโครงการมีความจูงใจมาก  การแจกของสมนาคุณ
หรือของที่ระลึกในการจองห้อง มีการโฆษณาข่าวสารโครงการอยู่เสมอผ่าน หลากหลายสื่อ รวมถึง
การจัดบูธ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า เป็นต้น 

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1ควรศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นทรรศนะคติของผู้ประกอบการ เพ่ือให้รับรู้ถึงภาพรวม

ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการธุรกิจ โดยอาศัยปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสินค้าและ
บริการและรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน  

2.2ควรศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้ามายเพื่อให้สามารถทําการสื่อสารการตลาด
ได้อย่างถูกต้องและศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดแบบ 7P’s ได้แก่ ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลท่ีต้ัง ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ให้บริการ 
และด้านลักษณะทางกายภาพ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
 2.3ควรศึกษาถึงแนวทางในการวางแผนหรือการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือจะได้
ทราบถึง SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ของการขายคอนโดมิเนียม เพ่ือที่จะได้นํา
ข้อมูลจากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของการขายคอนโดมิเนียมต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ          

 สารนิพนธ์เรื่องการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือและให้

คําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยอย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งให้ความกรุณาตรวจสอบเน้ือหาของโดยละเอียด 

เพ่ือปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิจัยในคร้ังน้ี 

รวมท้ังคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ผู้วิจัย

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภค 

The Use of Marketing-Mix Factors Influencing 
Purchasing DecisionProducts Online of the Consumers 

 

ปรารถนา พะสิม1 และวิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธัมมะ2 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค เพ่ือเปรียบเทียบระดับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ ผู้บริโภคที่เคยซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณโดย
ใช้สูตรของ Yamane (1973) จํานวน 400 คน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ศิริชัย พงษ์วิชัย.
2552) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling)วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
( Inferential Statistics) โดยใ ช้ค่ า  t-test และ  F-test (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้การทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทาง
ออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
อันดับแรกคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และอันดับสุดท้าย
คือด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ ระดับ
การศึกษาและอาชีพต่างกันให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ช่องทางออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มีเพศและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกันให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทาง
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านพฤติกรรม พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค คือ ตัวเอง เลือกซื้อสินค้าครั้งละจํานวน 2 ช้ิน 

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก E-mail: vikibaibua@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย์ผู้อํานวย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก E-mail : toytatoo@hotmail.com                                            
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ความถี่ในซื้อสินค้าเดือนละ 1-2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท ประเภทสินค้าเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย และเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์คือ
สามารถเลือกดูสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. 
คําสําคัญ :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจซื้อ ช่องทางออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

347 
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) investigate the marketing-mix factors 

influencing the decision-making in purchasing products online of the customers, 2) 
compare the use of marketing-mix factors influencing the decision-making in 
purchasing products online of the customers, classifying according to their personal 
factors, and 3) analyze the consumer behavior influencing the decision-making in 
purchasing products online. The samples were four hundred consumers who used to 
purchase products online.The sample size was calculated using the formula of 
Yamane (1973) of 400 people at 95% confidence level (SirichaiPongwichai 2009). The 
questionnaire was used as the research tool, with convenience sampling. The data 
received were analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean and 
standard deviation), and inferential statistics which included t-test and F-test (one-
way ANOVA), if the difference with pair-wise comparisons at 0.05 were found, the 
Least Significant Difference (LSD) were used to determine the difference. 
 The results revealed that 1) the majority of the respondents used the overall 
marketing-mix factor influencing decision-making in purchasing products online at the 
highest level.  When considering at each factor, the factor of the channel of 
distribution received the highest level.  Next on down were product, price, and 
marketing promotion, respectively.  2) The results of the hypothetical testing revealed 
that the respondents who were from different gender, educational background, and 
occupation gave importance to different marketing-mix factors influencing decision-
making in purchasing products online at statistical significance level of 0.05. On the 
other hand, the respondents who were from different age group and average monthly 
income gave importance to different marketing-mix factors influencing decision-
making in purchasing products online at no statistical significance level of 0.05. 3) In 
terms of behavior, it revealed that the person who influenced over the decision-
making in purchasing product online was the respondents themselves.  The majority 
of the respondents purchased two products per purchase.  The frequency of 
purchasing was 1-2 times per month.  They spent about 500 – 1,000 baht per 
purchase.  The type of product purchased online was clothing.  The main reason for 
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purchasing products online was they could choose the products and services online 
throughout twenty-four hours. 
Keywords: Marketing-Mix Factor; Purchasing Decision, Online Channel 
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ความเป็นมาและปัญหาการวิจัย 
  อินเตอร์เน็ตถือได้ว่ามีความสําคัญต่อโลกปัจจุบันเป็นอย่างย่ิงเพราะในโลกยุคสมัยน้ีเป็นยุค

ของการเร่งรีบและใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก ทําให้ไม่มีเวลากระทําการอย่างอ่ืน จึงเป็นผล
ทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่พยายามไขว่คว้าสิ่งรอบตัวที่สามารถทําให้เราเกิดความสะดวกสบายใช้เวลา
น้อยที่สุด ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถช่วยทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น ปัจจุบัน
สังคมได้มีการเปล่ียนแปลงเป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน มนุษย์สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น อันเป็นยุคที่พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมเช่ือมโยงไปยังประเทศต่างๆ ให้ใกล้ชิดกัน
มากข้ึน และปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ รวมไปถึงระบบ
เครือข่ายสัญญาณต่างๆ จากผู้ให้บริการดีขึ้น ทําให้ได้รับความสะดวกสบายจากที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีต่างๆเหล่าน้ีเข้ามา จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้เข้ามามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดําเนินธุรกิจต่างๆ ด้านความ
บันเทิง รวมถึงด้านการศึกษา จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทํา
ให้ระบบการค้าขายหรือการทําธุรกิจในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมากการ
เปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดําเนินการธุรกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือ
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การซื้อขายสินค้าผ่าน E-Commerce หรือ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง
การดําเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์(Online Marketing) ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทําให้
ผู้อ่ืนรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง เช่น โฆษณา Facebook, Google, Youtube, 
Instagramและ Line มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ใน
การโฆษณาเว็บไซต์ หรือโฆษณาขายสินค้าที่จะนําสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามส่ือออนไลน์ เพ่ือให้
ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุดสามารถทําได้
หลายช่องทาง ซึ่งเป็น Social Marketing กําลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีสถิติการใช้งานสูง
กว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน ทําให้การดําเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้
ในระยะเวลาอันสั้น(ที่มา : www.nipa.co.th สืบค้นวันที่ 19 กันยายน 2560) ปัจจุบันมีผู้ใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทางสํานักงานสถิติแห่งชาติได้สํารวจข้อมูล
ของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีที่ต้ังแน่นอนได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมมีนาคม-พฤษภาคม 2557 พบว่า การดําเนินการธุรกิจส่วนใหญ่จะขายสินค้าและบริการผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์และมีการขายหน้าร้านด้วยร้อยละ 61.6 ส่วนที่ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว มี
ร้อยละ 37.7 และที่เหลือ ร้อยละ 0.7 ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการขายในลักษณะอ่ืนๆ 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.2557)การใช้อินเทอร์เน็ต
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เป็นช่องทางออนไลน์กําลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยไม่
จําเป็นต้องทําการซื้อขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางเหมือนแต่ก่อนสามารถเปิดดําเนินการได้
ตลอดเวลาไม่มีข้อจํากัดเรื่องของเวลาและสถานที่ และทําให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรงและรวดเร็ว ดังน้ัน เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงคุณค่า
ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วยเพ่ิมช่องทางการขาย จากสถิติการใช้ขายสินค้าผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ทําให้สามารถมองภาพรวมของคนไทยมีการซื้อขายสินค้าโดยการผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากข้ึนและมีความเช่ือใจในการซื้อสินค้าโดยไม่จําเป็นต้องเห็นสินค้าตัวอย่างมากขึ้น จึงทํา
ให้มีการแข่งขันในตลาดออนไลน์ย่อมเกิดขึ้น ทําให้เกิดการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพสินค้า ด้าน
ราคา รวมถึงการจัดโปรโมช่ันสินค้าน้ันๆ ดังน้ัน การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจึงเป็นเร่ืองสําคัญ
มากเพ่ือให้เกิดการซื้อซ้ําและบอกต่อ และกลับมาใช้บริการอีกในคร้ังต่อๆไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค” เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษา
ปัจจัยต่างๆท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าช่องทางออนไลน์นําข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจได้
อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภค เพ่ือเปรียบเทียบเทียบระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและกรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิด ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และข้อมูลพ้ืนฐาน สามารถ
กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยประยุกต์ใช้กับทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ(2552) และอดุลย์ จาตุรงคกุล (2552 :341-343)ได้อธิบายแนวคิดส่วนประสม
การตลาดว่า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย (4P’s) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์(Product) การจัดจําหน่าย (Place)การกําหนดราคา 
(Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคของ(ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ.2552)นํามาใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค
โดยผู้วิจัยได้นํามาเป็นแนวทางในการกําหนดตัวแปรที่ใช้ประกอบในการวิจัยดังน้ี  
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย              

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ(Survey Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือผู้บริโภคท่ีเคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากการคํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) จํานวน 400คน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ศิ
ริชัย พงษ์วิชัย.2552) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling)ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จํานวน 400 ชุด โดยทําการเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่เคยเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมและในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินดูแลและควบคุม รวมถึงการอธิบาย
รายละเอียดที่ผู้ตอบแบบสอบถามสงสัยด้วยตนเอง และเมื่อได้รับแบบสอบถามแล้ว และผู้วิจัย
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ในลักษณะการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์เปรียบเทียบจําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล คือค่า t- 
test และ (one-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานสําหรับกรณีกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ เพศ 
และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิสระต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป คือ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และนําเสนอการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี 
LSD สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยคร้ังน้ีได้กําหนดไว้ที่ระดับ 0.05ซึ่งลักษณะแบบสอบถาม
ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) กําหนดการให้
คะแนนการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ.2553)การแปลความหมายค่าเฉล่ีย
ระดับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค 
จะใช้ค่าเฉล่ียเป็นตัวสถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้บริโภค เกณฑ์การประเมินค่าวัด มีอยู่ 5 
ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ.2553)  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าช่องทางออนไลนข์องผู้บริโภค 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  
4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดับความสําคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 1.81 - 2.60  หมายถึง ระดับความสําคัญอยู่ในระดับน้อย  
 2.61 - 3.40  หมายถึง ระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
 3.41 - 4.20  หมายถึง ระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทาง
ออนไลน์ โดยสรุปเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวม 

 (n = 400)
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด x SD. ระดับความสาํคัญ อันดับ

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.37 0.559 มากที่สุด 2 
ด้านราคา 4.36 0.564 มากที่สุด 3 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4.45 0.556 มากที่สุด 1 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.35 0.613 มากที่สุด 4 

รวม 4.38 0.511 มากที่สุด  
 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.38) ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทาง
ออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมา
คือด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.36) และอันดับสุดท้ายคือด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.35)  ตามลําดับ 
 

1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภค 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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คือ สินค้ามีคุณสมบัติตามความต้องการและมีการแสดงภาพประกอบสินค้าและรายละเอียดชัดเจน 
สินค้ามีคุณภาพและมีการรับรองที่ได้มาตรฐาน เช่น อย. เป็นต้น มีความครบถ้วนของข้อมูลในการ
บอกถึงลักษณะคุณภาพสินค้าและบริการ ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของสินค้าและบริการ มีการ
รับประกัน รับคืน หรือเปลี่ยนสินค้า และความหลากหลายของตราสินค้า ตามลําดับ    

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
คือ เรียกเก็บเงินตามจํานวนจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และมีการแจ้งราคาสินค้าให้ทราบล่วงหน้า ความ
ชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า ความชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า ราคาสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ มีราคาให้เลือกหลายระดับราคา สามารถปรับเปลี่ยนราคาตามรูปแบบสินค้าได้  
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามีความเหมาะสม และราคาสินค้าและบริการถูกกว่าแหล่งขายสินค้าปกติ 
ตามลําดับ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ คือ หาซื้อสินค้าได้ง่าย ความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บไซต์มี
ความน่าเช่ือถือ การตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า มีบริการส่งสินค้าถึงมือผู้รับ และมีบริการจัดส่ง
สินค้าฟรี มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่สะดวกสบาย มีรูปแบบการชําระค่าสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว 
สินค้าจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน เว็บไซต์ของผู้ให้บริการมีการจัดเน้ือหาดี หาข้อมูลได้ง่ายและ
ครบถ้วน และการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม ทันสมัย เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ตามลําดับ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ คือ มีการรับประกันสินค้าและบริการและสามารถเปล่ียนสินค้าเมื่อสินค้ามีการชํารุด มี
การให้คําแนะนํา/ปรึกษา เก่ียวกับข้อสงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้า รายบุคคลได้  มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ เช่น Facebook, 
Instagram, Youtobe, Email, Twitter และสื่อออนไลน์ต่างๆ ความหลากหลายของโปรโมช่ันและ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม และการสื่อสารข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้า 
โดยเฉพาะ มีการติดตามความพึงพอใจหลังการขาย มีการสะสมยอดซื้อแก่สมาชิก เพ่ือนํามาเป็น
ส่วนลดหรือแลกของแถม และการจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เช่น การร่วมโหวตสินค้ายอดนิยม
เพ่ือรับรางวัล ตามลําดับ 
  2.เปรยีบเทียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้า
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยเพศหญิงให้ความสําคัญมากกว่าเพศชาย 
 สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพรวมและด้านอ่ืนๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานที่ 3 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพรวมและ
ด้านอ่ืนๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   
 3. พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าช่องทางออนไลนข์องผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ ในด้านต่างๆ พบว่า บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค คือ ตัวเอง เลือกซื้อสินค้าครั้งละ
จํานวน 2 ช้ิน ความถี่ในซื้อสินค้าเดือนละ 1-2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท ประเภท
สินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์คือสามารถเลือกดูสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจยัเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าช่องทาง
ออนไลน์ของผู้บริโภค มีผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี    
  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.37) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภรณ์ พร่องพรมราช(2559) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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และปริมณฑลผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium 
Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมการตลาดของ ศิริวรรณเสรีรัตน์ 
และคณะ (2552) กล่าวถึง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจะคํานึงถึง
ประโยชน์การใช้งานสินค้าและบริการเป็นอันดับแรกๆการเลือกขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทําให้
ผู้บริโภคพิจารณาถึงตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีความหลากหลาย ทันสมัย สินค้ามีใบรับรองและใบ
รับประกันสินค้า มีสินค้าและบริการหรือเทียบเท่ากับสินค้าและบริการที่วางขายผ่านช่องทางอ่ืนๆ
เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นต้น รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการควรมีคุณภาพดี
เมื่อเปรียบเทียบกับการขายผ่านช่องทางอ่ืน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้ง่ายเมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืนๆ ที่สําคัญควรมีบริการหลังการขายหรือบริการซ่อมสินค้า ให้
คําแนะนําการใช้สินค้าและบริการ เป็นต้นซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่าความหลากหลายของตราสินค้าที่
นาขายผ่านช่องทางออนไลน์มากเกินไป จนลูกค้าบางคนไม่สามารถเช่ือถือเรื่องคุณภาพสินค้าได้ ถ้า
ไม่เคยซื้อผ่านช่องทางนี้ 
  ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.36)ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต ด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญ
พัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดเก่ียวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพให้ความสําคัญมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี รัตนพงศ์พันธ์(2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรม
และปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม
ผู้บริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสม
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การตลาดบริการ (Services Marketing Mix-7Ps) ของอดุลย์ จาตุรงคกุล(2552 :341-343)ได้
อธิบายแนวคิดไว้ว่าตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้น
หรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
จําเป็นต้องเน้นในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดเพราะการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ผู้บริโภคไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ จึงทําให้ต้องมีแรงจูงใจอย่างอ่ืนเพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า
ได้ง่ายขึ้น เช่น บริการค่าขนส่งฟรี มีส่วนลด โปรโมช่ัน และของแถมราคาท่ีถูกกว่าร้านค้าทั่วไปหรือ
ห้างสรรพสินค้า เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผล
จากการวิจัยพบว่าข้อดีคือราคาสินค้าและบริการถูกกว่าแหล่งขายสินค้าปกติ อาจจะเป็นเพราะว่า
ทางผู้ประกอบการไม่มีต้นทุนด้านการเช่าสถานที่ขายสินค้า 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 
4.45) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภัสรา ภักดีบํารุง (2558)ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจรผลการวิจัยพบว่า 
ด้านสถานที่การบริการสินค้าออนไลน์แบบครบวงจรมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี 
รัตนพงศ์พันธ์(2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมการตลาดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล(2552 
:341-343)ได้อธิบายแนวคิดไว้ว่าตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ได้
อธิบายถึงช่องทางการจัดจําหน่ายไว้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจึงจําเป็นจะต้องมีการเตรียมสินค้าและบริการไว้ให้พร้อมต่อการจัด
จําหน่าย และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพราะลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมงและสามารถสั่งซื้อทาง
โทรศัพท์ Call center หรือเว็ปไซต์ต่างๆได้ ข้อดีจากงานวิจัยพบว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม 
ทันสมัย เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทําให้เพ่ิมความสนใจและดึงดูดจากลูกค้าได้
มากขึ้น 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉล่ีย 4.35) ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราภา ย่ิงยงและดุษณี พรมโสภา(2555) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองสําอางเกาหลีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : นักศึกษา
หญิง คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมการตลาด
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส์เกตุประดิษฐ์(2556) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด
กับการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสําคัญมากที่สุดและสอดคล้อง
กับงานวิจัยภัทรานิษฐ์ฉายสุวรรณคีรี (2559)ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
อ ยู่ ใ นระ ดับมากที่ สุ ด และสอดคล้ อ ง กับแนวคิ ดทฤษ ฎีของศิ ริ ว ร รณ  เ ส รี รั ต น์  และ
คณะ (2552) กล่าวถึง การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือ
เตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ
ผู้ประกอบการที่มีการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการทําการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โปรโมช่ันคูปองส่วนลดมีความเหมาะสมมีส่วนลดพิเศษในวันพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ ให้กับลูกค้าเป็นเดิม เป็นต้น การทําการส่งเสริมการตลาดเป็นประจําเพ่ือกระตุ้นยอด
ขายและจูงใจให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งน้ี ผู้ประกอบการจําเป็นต้อง
ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมช่ันแก่สมาชิกหรือลูกค้าผ่านทาง e-mail 
หรือ SMS โดยตรงสื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ไอจี อินสตาแกรม เพ่ือการเข้าถึงได้
ง่ายสื่อโฆษณา เช่น โฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์แผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น จากงานวิจัยมีข้อดีคือจะ
มีการรับประกันสินค้าและบริการ และสามารถเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้ามีการชํารุด ทําให้ลูกค้าพึง
พอใจมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถนําไปกําหนดนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและดีย่ิงขึ้น สรุปได้ดังน้ี   

ด้านผลิตภัณฑ์ควรมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีการรับรองที่ได้มาตรฐาน เช่น อย. 
เป็นต้นมีความครบถ้วนของข้อมูลในการบอกถึงลักษณะคุณภาพสินค้าและบริการสินค้ามีคุณสมบัติ
ตามความต้องการมีการแสดงภาพประกอบสินค้าและรายละเอียดชัดเจนความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง
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ของสินค้าและบริการและมีความหลากหลายของตราสินค้ารวมถึงมีการรับประกัน รับคืน หรือ
เปลี่ยนสินค้า 
 ด้านราคา ควรต้ังราคาราคาสินค้าและบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความชัดเจนใน
การแสดงราคาสินค้าเรียกเก็บเงินตามจํานวนจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ควรมีการแจ้งราคาสินค้าให้
ทราบล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามีความเหมาะสมและมีราคาให้เลือกหลายระดับราคา 
สามารถปรับเปลี่ยนราคาตามรูปแบบสินค้าได้ 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการจัดสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจนหาซื้อสินค้าได้ง่าย 
ความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บไซต์มีความน่าเช่ือถือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการมีการ
จัดเน้ือหาดี หาข้อมูลได้ง่าย และครบถ้วนการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม ทันสมัย เว็บไซต์มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงการตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า มีบริการส่งสินค้าถึงมือ
ผู้รับ และมีบริการจัดส่งสินค้าฟรีมีรูปแบบการชําระค่าสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนการส่ังซื้อ
สินค้าที่สะดวกสบาย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมช่ันและความหลากหลายของโปรโมช่ันและ 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถมการสะสมยอดซื้อแก่สมาชิก เพ่ือนํามาเป็น
ส่วนลดหรือแลกของแถมรวมถึงการจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เช่น การร่วมโหวตสินค้ายอดนิยม
เพ่ือรับรางวัลมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วยกระตุ้นการ
ตัดสินใจ เช่น Facebook, Instagram, Youtobe, Email, Twitter และสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงการ
ให้คําแนะนํา/ปรึกษา เก่ียวกับข้อสงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้า รายบุคคลได้มีการรับประกันสินค้าและ
บริการ และสามารถเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้ามีการชํารุดและการสื่อสารข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้า 
โดยเฉพาะ มีการติดตามความพึงพอใจหลังการขาย เพ่ือรักษาฐานลูกค้าและเพ่ิมยอดขายได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทาง
ออนไลน์ของผู้บริโภคฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือและให้คําปรึกษาช้ีแนะแนวทาง
การศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยอย่างดีย่ิงจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียร
ธัมมะ อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งกรุณาให้การตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียด รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงให้การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ที่สุดซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า เพ่ือตอบ
แบบสอบถามอันเป็นผลให้งานวิจัยมีความชัดเจนครบถ้วนสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดท้ายนี้ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะก่อให้เกิด
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ประโยชน์ต่อผู้สนใจในเน้ือหาและการศึกษาค้นคว้าต่อไป  และหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอ
อภัยไว้  ณ ที่น้ีด้วย 
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How to deal with the Millennial generation in the workplace 
 

Thanita Kongrerk1 
 
Abstract 

This article presents the concepts, theories, and views of generation differences.  
At the workplace, all organization have to deal with the different characteristic of 
those existing generations and appear to be an extremely challenging.  Currently, 
generation millennial seem to be an important cohort, as this group will be the larger 
group of global workforce in the near future.  This article also suggests the related 
theories and concepts such as working environment and workplace flexibility in order 
to integrate the benefit of these theories to match characteristic of Millennials. Finally, 
the article will propose the recommendation which will be the benefit the 
organization in dealing with millennial generation. 

Keywords: Millennials, Working Environment, Flexibility of Workplace  
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1. Introduction  

Dealing with the differences of work force generation seem to be an important 
issues for all organization.  Different generation has different characteristic in terms of 
ages, gender, belief, attitude and etc.  Generally, generation can be classified into                      
7 groups such as lost generation, greatest generation, silent generation, baby boomers, 
generation X, generation Y ( Millennial)  and Generation Z ( Glass, 2007; Young et al., 
2013). 

How the organizations handle with the different characteristic of those existing 
generations appear to be an extremely challenging.  At the workplace, diverse 
generation has different expectation from their organizations. Dealing with them need 
to understand them deliberately.  This article aims to study the types of generation 
particularly millennial generation which is going to be the larger group of the global 
workforce in the near future.  Working environment is one of the crucial factors that 
make the workforce to stay or leave organization.   Keeping the good workforce will 
be benefit to for all organization (Young et al., 2013). 

2. Theory of generation  
 

The theory of generation first developed by the Hungarian theorist, Karl 
Mannheim in 1923, he published his article “ The Problem of Generations”  ( Pilcher, 
1994) .  This theory explained that people are significantly influenced by the socio-
historical circumstance of their youth; giving rise, sharing experience to social cohorts, 
influencing events that shape future generations.  The concept also used to discover 
specific birth cohorts in precise historical and cultural environments, and has a long 
and well- known established in social science.  All generation have similarities and 
differences among them, such as differences in attitudes, values, behaviors, and 
lifestyles.  Another element of generational theory is identifying how people 
experience their generation, and how that changes based on what part of the world 
they reside (Glass, 2007). 
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The average period of generation considered to be about thirty years, during 
the children are born and grow up, become adults, and begin to have families of their 
own.  In terms of parent-child relationship, it is also known as biogenesis, reproduction 
in the biological sciences.  Moreover, generations in this sense of birth cohort, also 
known as "social generations", are widely used in popular culture, and have been the 
basis for sociological analysis (Bartz, Thompson, & Rice, 2017). 

Table 1 Generations Defined 
Years Born Name Ages at 2018 

1883 -1900 Lost generation All of them died 
1901 - 1924 Greatest generation More than 94 
1925 - 1945 Silent Generation or Traditionalists 73 - 93 
1946 - 1964 Baby Boomers 54 - 72 
1965 - 1980 Generation X 38-53 
1981 - 1999 Millennials or Generation Y 19-37 
2000 - present Generation Z or Digital Natives <19 

Source: Adapted from Maximizing the Human Capital of Millennials Through 
Supervisors Using Performance Management by Bartz, Thompson, & Rice (2017). 

 
From table 1 “Generations Defined” explains definitions for generations, with 

years born, name, and 2018 ages.   This theory was widely implemented and 
developed by many other sociologists in 20th century.  The range of generation can 
be classified into 7 groups as follows (Bartz, Thompson, & Rice, 2017). 

2.1 Lost generation The Lost generation refer to the post- World War I 
generation.  The members of the lost generation were typically born between 1883 
and 1900, those who fought in World War II.   All of them died, then we call this 
generation “Lost generation”.   

2.2 Greatest generation The Greatest generation were born between 1901 
and 1924 (Howe & Strauss, 2000). The oldest members of this group have more than 
likely passed away.  The oldest member fought in and won World War I, thus called 
the greatest generation.  The Greatest generation, is the generation that includes the 
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veterans who fought in World War II.   They were born during the Great Depression. 
Currently, almost of all of them died.  

2.3 Silent generation The Silent Generation, also known as the Lucky Few, 
were born from approximately 1925 to 1942.  It includes some who fought in World 
War II, most of those who fought the Korean War and many during the Vietnam War.  
The silent generation carried the solid work morals of their parents into the works of 
industrialized society. They grew up during tough times, with the great depression and 
World War II.  This generation are considered hard work, long and exhausting hours in 
their prime enabled them to get ahead in their careers, and they think others should 
follow the same way.  This generation believes that promotions and development 
should be the result of productivity and long-term proven (Kane, 2018). This group of 
generation are retired from the workplace, as they are at the age between 76 -  93 
years old. Those who remain in the workforce might be expected to work fewer hours 
as consultants.  

2.4 Baby Boomers The Baby Boomers are the generation that were born 
mostly following World War II.  Normally, they range from the early-to-mid 1940s and 
end from 1960 to 1964. Increased birth rates were observed during the post– World 
War II, baby boom making them a relatively large demographic cohort. The Boomers 
are still existing in the workplace.  Generally well established in their careers and in 
positions of power and authority, boomers are extremely hard workers and are 
committed to their professional goals. In fact, this driven and dedicated generation’s 
motto is “living to work”.   

They are credited with creating the term workaholic lead to imbalance 
between work and family.   In addition, baby boomers are described as optimistic, 
friendly, strong work ethic, willing to take on responsibility ( Generational differences 
chart, n.d.). 

2.5 Generation X Generation X, commonly abbreviated to Gen X, is the 
generation following the baby boomers. Demographers and researchers typically use 
starting birth years ranging from the early- to-mid 1960s and ending birth years in the 
early 1980s. Generation X expect to maintain a balance between work and family life 
and do not work exceptionally long hours for money or titles. Generally, they are less 
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loyal to their employers and are more comfortable demanding flexible work 
arrangements. 

They also expect freedom and balance in their personal and professional lives. 
Because of parents who are Boomer workaholics, they focus on clearer balance 
between work and family ( Generational differences chart, n. d. ) .  They do not worry 
about losing their jobs. This generation distinguish that work contributes only a portion 
of the quality of life they seek to achieve.  Generation X can be pessimistic, inquisitive 
authority and disliking direct supervision. Habitually, they resist interfering bosses and 
find them to be distasteful and undesirable (The original Generation X, 2014). 

2.6 Generation Y or Millennials Generation Y, also known as, Millennials, 

were born in early to mid- 1980s as starting birth years and the mid- 1990s to early 

2000s as ending birth years.  The Millennials will surpass the Baby Boomers in size of 

the global workforce in the near future.   A 2007 Pew research center report distinct 

the Millennials as confident, connected and open to change (Wang et al., 2010; Pew 

Research Center, 2010). 

Having grown up using computers, mobile phones, tablets, and other 
electronic devices, Millennials persons are technologically practicality and highly 
connected to the Internet.  Unlike generation X, Millennials grew up being escorted 
and supervised by protective parents who were cautious of dangers such as 
kidnapping, school violence, and drugs.  The close interaction between parents and 
child and parents involved in every aspect of their children’s lives. 

In general, generation Millennials are less independent, more community-
oriented, and seek a sense of meaning in greater contexts.   This generation also is 
motivated by money and described as being ambitious, having a short attention span, 
and wanting instant fulfilment.   Millennials tend to be more social and confident as 
they seek a balance between their personal life and work (Clark, 2017). 

2.7 Generation Z Generation Z, also known as the iGeneration, or Post-
Millennials.  Demographers and researchers typically use starting birth years ranging 
from the mid- 1990s to the mid- 2000s, while there is little consensus yet regarding 
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ending birth years.  A significant aspect of this generation is the widespread usage of 
the Internet from a young age. 

 

3. The important of generation Millennial 
According to a recent report by Brookings data, the Millennials will constitute 

75 percent of the total global workforce by 2025 (Dews, 2014).  And, their contribution 
to developing corporate environments and evolution of societies at large ( Jalnawala, 
2018). They are challenging traditional set-ups to explore and eventually excel at new 
opportunities.  According to a report published by Morgan Stanley in 2017, the 
Millennials have been foreseen as the largest disruptive force for the global economy 
in the next few years.  

 

Figure 1  Pyramid of Millennials in the year 2025 

Source: Harrington (2016). 

 

From the figure 1 show the ratio of Millennial is increasing rapidly, and will 
total for 75 percent of global workforce in 2025.    

3.1 Characteristic of Millennials  
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In a global workforce, Millennials are practically high- tech type, diverse, and 
are activists for personal rights.  Sometimes considered that self-absorbed, the reality 
is that they want to make a change, have a positive effect on our lives and push 
business forward not back, they are having a positive impact on culture and 
workplace, the organization should recognize them, so they are able to help recover 
the economy and build a better world (Schawbel, 2013). 

Furthermore, Pew Research surveyed a sample of Millennials about the 
priorities of their life, the result showed that Millennials gave priority for being a good 
parent, having a successful marriage and helping others in need.  These were far more 
important to them than becoming famous, which only 1 percent indicated as the 
most important thing in their life (Young et al., 2013; Pew Research Center, 2010).  

Millennials are grown up using computers, mobile phones, tablets, and other 
electronic devices, they are extremely technologically savvy and highly connected to 
the Internet. In family life, they are supervised by protective parents, who involved in 
every aspect of their children’ s lives.  This generation tend to be more social and 
confident as they seek a balance between their personal life and work (Clark, 2017). 
 

3.2 Generation Millennial at the workplace  

3.2.1 Workplace attitude and performance.   
Some theorists discovered that Millennials can be entitled as self-

centered, narcissistic, materialistic and demanding, symbolizing a ‘what’s in it for me?’ 
attitude in the workplace (Cogin, 2012) .  However, the positive side of Millennials is 
they have a positive psychological contract to the organization, if there is enjoyment 
on the job, and people in the organization being loyal to them.  At the work place 
Millennials appreciate frequent feedback on quality of work and can adapt quickly to 
any dynamic change.  Millennials do not always want to spend time on career 
development unless there is a payoff in job satisfaction (Harvey & Clark, 2016;  Bartz, 
Thompson, & Rice, 2017). 

From the information of USA Today, reveal that the characteristics of 
Millennials potentially complicate interactions.  Some managers reported that 
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Millennials are spoilt, lazy, disloyal young people, who are unable of handling the 
simplest task without guidance.   For this reason, when Millennials first enter a new 
organization, they are often greeted with cautious coworkers compare to baby 
boomers who made many sacrifices, working 55 to 60 hour weeks, patiently waiting 
for promotions.  Currently, managers find themselves evaluating employees’ 
performance frequently, and incentive and benefits give Millennials an idea of how 
well they are performing.  Millennials desire success, and good paying jobs have been 
proven to make them feel more successful. 

3.2.2 Tech savvy 
Millennials were born in the era technological advance particularly the 

high technology of telecommunication.  Computers, mobile phones, tablets, and 
other electronic devices are the part of their life, so they are extremely 
technologically savvy and highly connected to the Internet.At a workplace, they prefer 
fast-paced communications such as emails, texts, and any form of social media 
(Ryback, 2016).  

3.2.3 Work-life balance  
For work-life balance, Millennials is sometimes work extra hours when 

necessary, but equally value social time away from work.  Millennials value work- life 
balance over meaningful work and job progression, they are not workaholic like baby 
boomer are other generations. Millennials are the young technology gurus who thrive 
on new innovations, startups and working out any place like coffee shops or home 
( Kowske, Rasch and Wiley, 2010) .  Millennials don't outlook rising the corporate 
hierarchy or job title, house, salary, car, as success. According to Millennial survey by 
Deloitte in 2016, 16. 8 percent of Millennials evaluate career opportunities by good 
work- life balance, and 11 percent who seek for work flexibility like remote working 
and flexible hours.  Millennials are the first generation to enter the workforce with 
access to technology that enables them to seamlessly work remotely, which 75 
percent of Millennials want more opportunities to do.  Millennials are eager to 
capitalize on the new technological capabilities ( that they are already familiar with) 
to create more flexibility and thus a better work-life balance (Jenkins, 2018). 

3.2.4 Corporate Ethic and social responsibility 
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Most importantly, social responsible can attract the millennial workforce. 
A corporate's overall operations in terms of social and environmental play vigorous 
roles in determining its ability to attract and retain Millennials.  A survey from Price 
water house Coopers stated that 88% of Millennials prefer companies that focus on 
corporate social responsibility and 86%  would consider leaving if their companies’ 
CSR no longer met their expectations (Lumesse, n.d.). 

3.2.5 Comfort, convenience and compensation.   
At the workplace, Millennials have different work habits and attitudes 

than prior generations ( Linden, 2015) .  They need comfort, convenience and 

compensation.  Millennials individuals are technology expertise and highly connected 

to the Internet, they are fearless when expressing their views on social media and 

digital platforms.  Organizations have to be flexible, diverse and broad, technology 

driven.  The direct impact of this characteristic is they are enabling the outside world 

via social media. Knowledge sources of Millennials come from accessing to technology 

adoption of various platforms.   They are sometimes use social networking to report 

crimes, raise money for non- profits and share insights and experience or protect the 

human right.  Most importantly, social responsible can attract the Millennials 

workforce.  

 
4. Concept of Working Flexibility  

Flexible work permits individuals to make changes to the hours or times they 
work, and where they work.  It helps employees organize both of their office jobs 
and personal stuffs work efficiently. The concept of Working Flexibility can be 
classified in to 3 main categories as follows (Hill et al., 2008): 

4.1 Meaning of working flexibility 
Hill et al. (2008) defined workplace flexibility as ‘the ability of workers to make 

choices influencing when, where, and for how long they engage in work-related tasks. 

Multinational corporations make workplace flexibility dominant for their global 

strategy to attract, motivate, and retain key talent.   The demand for employee-
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oriented and individualized work arrangements and practices that authority time-

based and permit flexibility in work processes to fit changing employee needs and 

environmental conditions is constantly increasing (Ciarniene & Vienazindiene, 2018). 

 
4.2 Generation Millennial and working Flexibility 
When studying the different experiences that employees of varied 

generations’ aspect in the workplace, learned employees of the millennial generation 
have different work habits and attitudes than those of prior generations ( Kowske, 
Rasch and Wiley, 2010). 

According to a 2017 Deloitte Millennials survey (Gorman, 2015). Millennials are 
now more likely to say they will stay beyond five years than to leave within two.  Part 
of this is due to an increase in flexibility on the job. McKinsey & Company found that 
Millennials are more likely to accept a job offer from a company that offers flexible 
work schedules ( Gorman, 2015) .  Flexible work arrangements can also improve 
retention efforts.  Precisely, Millennials are looking for freelance flexibility with full-
time stability.  

A traditional 9 to 5 workday is losing the attraction from contemporary 
employees particularly Millennials, as they can get the job done in different approach 
for example work at a night shit, weekend other flexible hours. 

The survey from Bentley University, revealed that 77% of Millennials mention 
that flexible work hours make the workplace more productive particularly for people 
their age. And flexible hours are just the beginning.  

4.3 Developing a Workplace Flexibility in your organization 
Workplace flexibility encompasses a wide variety of practices and policies that 

have evolved in response to the needs of both employers and employees. Employers 
need to maintain an effective and productive workforce, while employees need 
improved work-life balance (Taylor, 2017). 

Create workplace flexibility is one of the choice of making the companies more 
competitive than the other in the same industry as well as to attract the talent 
employees. Developing a new Flexible workplace can categorize as follows; 
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 Create a new platform of communication 
Millennials are experts in digital communication, they are hyper-

connected globally, always on.  They grew up glued to tablets and smartphones, so 
digital communication comes to us as second nature.  They have brought their 
technology devices into the workplace and know how to stay connected to our peers 
and run the meetings, even from far away.  Research by Stanford professor Nicholas 
Bloom showed that working remotely increases productivity and the total number of 
hours worked (Bloom et al., 2015). Generally, a new platform of communication will 
allows employees to work remotely such as home or even coffee shop.  The new 
platforms consist of formal communication such as company email, and ordinary 
phone calls, while informal may include Line, What’s Apps, WeChat, or other all type 
of existing social medias that suit for employees, particularly current generation like 
millennial. 

Furthermore, companies should provide task structure that match to 

this generation, particularly communication system such as telecommuting or 

teleworking arrangement. Nowadays, teleworkers often use mobile telecommunications 

technology such as Wi-Fi-equipped notebook computers or smartphones to work 

from coffee shops or at home. Telecommuting or telework has gained increasing 

popularity and many organizations are offering the opportunity to telecommute in 

greater numbers than ever before.  According to a recent report in 2017, the number 

of people telecommuting in the U.S. increased to 115 percent in the last 10 years 

(Narayanan et al., 2017). 

 Flexible Scheduling 
Allowing employees to have a flexible schedule means they can start 

and stop their day when they need to, based upon the needs of their day on both a 
personal and professional level.  Workers can have flexible schedules both in the 
office and remotely. However, having clear communication and formal report writing 
will enable companies and employees can produce the task effectively and 
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productivity, whether they are in the office or not. Type of flexible schedule includes:  
Part-Time work, freelancing, job sharing or even part-year work. 

5. Work environment  

5.1 Concept of work environment  
The term work environment is used to describe the surrounding conditions in 

which an employee operates.   The work environment can be composed of physical 
conditions, such as office temperature, or equipment, such as personal computers.  It 
can also be related to factors such as work processes or procedures.   

Furthermore, the work environment can involve the social interactions at the 
workplace, including interactions with colleague, subordinates, and supervisors.   

A positive work environment makes employees feel good about coming to 
work, and this provides the motivation to sustain them throughout the day. 

5.2 Millennials and work environment  
The information from “ Recruit Box”  the consultant company based in 

Seattle, United States revealed that in Seattle Millennials do not want the distant 
corporate leaders of former times.  They want to work for leaders who generous, 
warm and do care for them.   Those people, they may not necessarily get along 
with, but can respect, and  friendly, think ahead, or are just basic good at what 
they do.   Millennial want to identify certain characteristics in their leaders that 
make them feel great about working for them. 

Engstrom (n.d.) Millennials may have a different opinion of how they would 
like to work, but they still respect the more experienced generations in the 
workforce.  They want to work for people who will inspire them to do great work.  
They are not inspired by money or position, but rather by core competencies and 
personality traits.  

As a view from company, to attract the Millennials, those environment 
should be obtainable:  

5.2.1 A Helping Hand  
Millennials want someone to look up to.  They want someone they 

can trust with more than just evaluations and questions about office policy. As they 
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begin integrating into the workforce, they want people who will help them 
particularly during the starting at a new company, and guide them along the way. 
They want mentors 

Fifty-three percent of Millennials surveyed said mentors would 
help them become well and more productive members of the company (Gorman, 
2015).  

5.2.2 Collaboration over Competition 
Different from previous generation, Millennials have seen that 

money and status cannot buy happiness, and would rather work with their 
colleagues than against them.  In fact, most of Millennials prefer a collaborative 
workplace over a competitive one.  Not only does collaboration make employees 
happier, but around half of Millennials say workplace friendships motivate them, 
and 30 percent say these friendships make them more productive.   

Engstrom ( 2018)  the ideal work environment for Millennials, is one 
mission- driven and collaborative.  It is a place where the people they work for 
inspire them to do great things, the people above them provide mentorship, and 
people they work with are more than just coworkers.  

The most innovative companies in the world view establishing and 
maintaining a creative work environment as one of three primary core capabilities 
(Fajans, 2014). 

5.2.3 Millennials and Work-Life Balance 
Millennials give the work-life balance as one of the priority for their life 

and giving them the opportunity to control when they work and when they play, 
makes for more fulfillment.  Bentley University found that, Millennials do care for 
family and friends and making a change in their society than former generations 
(Fajans, 2014). 

Scott G. Isaksen is a professor of leadership and organizational behavior at 

the Norwegian business school, suggest some components that might substitute the 

work environment in the organization such as: 
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 Challenge and Involvement.The perception that jobs and tasks are 

challenging, complex, and interesting, however, it is not overly difficult or 

overwhelming,  

Extending to which employees can get involved in relevant type of work in 

terms of work strategic planning, problem-solving, and evaluative in nature this is also 

lift up a positive climate that is encouraging to creativity. 

 Freedom and Autonomy.  The perception that employees have the 

freedom to perform their jobs in ways in which they consider most appropriate for 

themselves is also a key component of a creative work environment.  Employees who 

feel limited in how and when they can approach their tasks and solve problems 

generally do not exhibit high levels of creative performance.   

 Trust & Openness.  For employees to feel relaxed enough to express unusual 

and nonconforming ideas, there must be a very high level of trust and openness 

among colleges and organizations. This emotional safety is a pioneer to learning and 

risk- taking and ultimately innovation.  In term of organizational psychology, we call 

this psychological safety.  

 Idea-Time. A creative work environment is characterized by the perception 

that employees have adequate time to spend on creative, ambiguous endeavors.  

This is often one of the hardest things for companies to do because innovation can 

be so inefficient, emergent, and unpredictable. The most innovative organizations like 

Google and 3M, however, famously give their employees adequate time in which they 

are allowed to explore and develop new ideas.   

 Playfulness and Humor. Researchers have scientifically shown that play and 

humor can help people break out of perceptual frames of what is normal and 

acceptable and permit unique associations.   Furthermore, a work environment 

characterized by positive emotions, is one in which innovative ideas flow more freely.   

6. How to deal with the Millennials generation in the workplace 
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Currently, generation millennial seem to be an important cohort, as this 
group will be the larger group of global workforce in the near future.   

Dealing with the Millennials company should restructuring the overall 
companies’  structure both physical and social interaction of the companies.  Some 
suggestion may help the company look more attractive to maintain the talent 
Millennials and utilize them for gaining the company competitive advantage in terms 
of precious resource.  
 
This suggestion consists of 3 main aspect as follows:  
 

6.1 Providing the mentorship program for Millennials 
Since the Millennials grew up with protective parents who were cautious of 

all dangers and their parents involved in every aspect of their lives, which make 
Millennial are less independent, immature and sometimes irresponsible.  However, 
Millennials need someone to look up to.  Company should provide mentorship 
program for those new Millennials workforce, particularly at the beginning of the task 
response.  This will help the new Millennials workforce to understand overall 
procedure and make them more confident to accomplish the task involved. 

6.2 Becoming a digital Company 
Whether the Millennials come in to your company or not, being proficient in 

technology is very vital for this centuries.  Millennials are grew up using computers, 

smartphones, tablets, and other digital devices, they are technologically practicality, 

they shop digitally, get news digitally, communicate digitally, and also take pictures 

digitally and also they can work digitally in anywhere, anyplace, and anytime. 

Telecommuting is one of the best choice for this generation. 

Henceforth, both Millennials and non- Millennials will be able to report the progress 
of their task digitally, real- time, save cost, as well as they can organize the task 
anywhere in the world that Internet are available.   Furthermore, digital 
communication enable Millennials to work anywhere any time while they away from 
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office, which they might value as work-life balance.  Please note that the companies 
like Uber, Vimeo, and Apple are some of the most successful disruptors in the current 
digital economy. 

 
6.3 Create a warm, friendly atmosphere  
Even though, Millennials are described as self- centered, narcissistic, materialistic 

and demanding, they are having a positive impact on culture and workplace.  
Furthermore, this generation gave the priority for being a good parent, having a 
successful family life. It might imply that, they intention, appreciation, and esteem.  

Company should pay attention to their offices and create ideas for 
environment which will be warm, as well as friendly for Millennials workforce.  To 
create at a warm atmosphere can establish the program as follows: 

6.3.1 Create a positive attitude, setting the tone for the business more 
enjoyable, comfortable workplace.   

6.3.2 Treat everybody with respect, look at each and every person as 
a vibrant member of the team.  Respect that they have different opinions and ways 
of looking at the world.  This respect will go a long way in developing the trust and 
teamwork for both Millennials and non- Millennials as well as the companies as a 
whole.  

6.3.3 Building a good teamwork ( Helping hands)  People feel good 
when they are helping others. Take on an outing trip and encourage your workers to 
participate in events. The CSR project may be a good choice of company’s activity as 
CSR is one of the choice to gain completive advantage of the company (Kongrerk, 2017).   

Company can build trust and form a bond when you share common 
goals and activities for the moral of others.  Develop significant bonds with your 
employees.  Show your empathy and concern for their wellbeing as people, as well 
as community. Take time to learn about their families and their goals, show an honest 
interest in others, you can lift up a warm workplace. 
   6. 3. 4 Growth of career path to stay competitive, company need to 
work on development and improving and find the way to stay good performance, as 
well as provide your employees with opportunities for their career growth.  Self-
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development is essential for our career growth.  The digital era makes career 
development easy of access, as we can develop our skills or get new knowledge 
online.  All these things not just help you grow but create a positive working 
environment in your office as well. Millennials are robust with digital context, this will 
enable them to develop their career path and lead to their better motivation, 
productivity, job satisfaction as well as company performance. 

7. Conclusion and recommendation. 

This article presents the concepts, theories of generation, by focusing on the 
Millennials, as this group will be the larger group in the global workforce in the near 
future.  The article also try to find out the characteristic of Millennials by employed 
the concepts of working environment and workplace flexibility to match this 
generation. Finally, the article gave some recommendation which will be the benefit 
the organization in dealing with millennial generation. 

The theory of generation first developed by the Hungarian theorist, Karl 
Mannheim in 1923, and can be classified into 7 groups such as lost generation, greatest 
generation, silent generation, baby boomers, generation X, generation Y ( Millennial) 
and Generation Z.  The average period of generation considered is about thirty years, 
during which children are born and grow up, become adults, and begin to have 
families of their own.  

The existing generation in the workforce are Baby Boomers, Generation X and 
Millennials.  However, Millennials will be a majority of global workforce, they are 
entitled as disruptive generation.   Millennials, were born in early to mid- 1980s as 
starting birth years and the mid-1990s to early 2000s as ending birth years.   

In terms of characteristic Millennials are confident, connected and open to 
change.   They are technologically practicality and highly connected to the Internet, 
and were brought up by the very protective parents.  Millennials are less independent, 
more community-oriented. Millennials tend to be more social and confident as they 
seek a balance between their personal life and work.  Sometimes, Millennials are 
considered as self- absorbed, but in a positive side, Millennials gave priority for being 
a good parent, having a successful marriage and helping others in need.  In terms of 
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motivation, Millennials is motivated by money and described as being ambitious, 
having a short attention span, and wanting instant fulfilment.  Moreover, this 
generation tend to be more social and confident as they seek a balance between 
their personal life and work. 

At the work place Millennials appreciate frequent feedback on quality of work 
and can adapt quickly to any dynamic change.  

Some managers reported that Millennials are spoilt, lazy, disloyal, and 
narcissistic young people, who are unable of handling the simplest task without 
guidance. On the other hand, Millennials seek for achievement, and good paying jobs 
have been proven to make them feel more successful.   

They are sometimes use social networking to report crimes, raise money for 
non- profits and share insights and experience or protect the human right. Most 
importantly, social responsible can attract the millennial workforce.  

Workplace flexibility is one of the strategy to deal with the Millennials.  
Millennial generation have different work habits and attitudes than those of prior 
generations, they are more likely to accept a job from a company that offer flexible 
work schedules.  Millennials believed that flexible work hours make the workplace 
more productive particularly for people their age. 

A new platform of communication will allows Millennials to work remotely 
such as home or coffee shop.  Type of flexible schedule includes part- time work, 
freelancing, job sharing or even part-year work 

In terms of work environment Millennials want to work for leaders who have 
a human appearance about them, those people, they may not necessarily get along 
with, particularly the more experienced leaders. Millennials want someone to look 
up to, that is they can trust.   They want people who will help them particularly 
during the starting at a new company, they want mentors. Different from previous 
generation, Millennials have seen that money and status can’t buy happiness, and 
would rather work with their colleagues than against them.  Some practitioners 
suggest the ideas that might work for Millennials at the workplace, such as challenge 
and involvement, freedom and autonomy, trust and openness, creative work 
environment, playfulness and humor. 
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Finally the author also recommend the other three aspects in that may make 
the company more attractive on Millenials’  eyes.  The three aspects consists of 
Providing the mentorship program for Millennials, Becoming a digital Company, Create 
a warm, friendly atmosphere.   

Once they come, don’t let them go, take good care of your employee, they 
will take good care of your company. 
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The evaluate of pineapple production by Data Envelopment Analysis 
(DEA): In Thasud Sub District, Muang, Chiangrai 

 

Rungruang Kittinun1and Uttama Nathapornpan2 

 
Abstract 
 At present, most farmer in Thasud subdistrict, Muamg, Chiangrai are moving to 
be fresh pineapple producer caused by the increasing of demand from domestic and 
foreign market. The critical causes of this moving are the coming of Chinese contact 
farming. Moreover, Farmers in Thasud Sub district are facing production problem. The 
efficiency of production should be evaluated. The purposes of this research are 1.) 
Study of local supply chain of fresh pineapple in Thasud Sub district, Muang, Chiangrai 
and 2.) evaluate of pineapple production in each Thasud Sub district’s villages by the 
tool is Data Envelopment Analysis (DEA). For input and output determination, 
Researcher collected data by ethnography observation and interviewing refer to 
production function in economics. In each decision make unit (DMUs), researcher use 
Farming Land, Labor and operating cost for input and Fresh pineapple harvested per 
Rai for output. The researcher found that they use much more in inputs are labor and 
operationg cost. The suggestions are assigned other job for that over labor to 
processing position and useless in additional input (fertilizer, Hormone) that can gain 
more benefit in pineapple lost.  
 
Keywords: Thasud Sub District, Fresh Pineapple Production, Data Envelopment      
                Analysis (DEA) 
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Rational to study 
Pineapple is the important economy agriculture in Thailand. It can make the 

benefits yearly of 23,000-25,000 million baths by 2 main types of product are canned 
and freshen juice. By 50% of export canned pineapple in world market, Thailand was 
being top exporter of canned pineapple in the world. The main trader countries are 
European Union, United Stated of America, Japan and Middle East. Kasikorn Bank 
Research center (June 2017) reported that “Thailand can keep the competitiveness 
of canned pineapple export while decreasing export value and increasing cost from 
material and labor. Comparing with other exporter, Thailand has the best production 
performance by the amounts of production and global standard factories supporting 
by straightness from small business or household sector. Even the tax issues, Thailand 
got highest import tax to European Union. Thailand can get most priced from Europe”.  

Not just for Macroeconomics, Pineapple industry was make the benefits to 
microeconomics especially household. These products are made by value added 
production. Pineapple need skilled labor for growing by best quality of material. It 
can make the career for many household. Moreover, in factories, they need skilled 
labor for many parts of productions such as peeling or selection to keep each quality 
for their brand. This industry was linking between agricultural sectors to industrial 
sectors in totally. The value-added products (canned and juiced pineapple) was 
produced by 1.80-2.00 million tons of all agricultural products and another 20% left 
of the production are fresh eaten pineapple in domestic and border markets.     
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 Pineapple production in Thailand 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

From figure 1, pineapple products in Thailand will start at farmer position. In 
this position, pineapple was growth by farmer growing. This position will produce fresh 
pineapples. After that, most of fresh pine apple will be sold to middle man and co-
operative in the area. For other fresh pineapples, farmer will sell their fresh pineapple 
to factories mostly by contact farming and domestic market in the area.  

Next step is value added, fresh pineapple from people above will be sold to 
factories. The factories respected to transform fresh pineapple to final products. There 
are 2 main type of final products. First is canned pineapple and other is juiced 
pineapple. Food intelligence center, national food institute (2015) reported that 
“there are more than 75 factories in Thailand. They can be separated to 19 big-scale 
factories and other small-scale factories that approved by industrial standard. For big-
scale, most of them located in Prachuap Khiri Khan at west of Thailand. Most of big-
scale factories will trans form fresh pineapple to canned pineapple and juiced 
pineapple. For small-scale factories, they should be called Small and Medium 

Farmers 

Co-Operative Middle Man 

Foreign Market 

Domestic Market 

Merchandise 

Factories  

Exporter 

Figure 1: Pineapple’s Industrial Structure in Thailand 

Source: Business analytic Sector, Academic Department, Exim Bank Thailand (2004) 

Fresh Products 

Final Products 
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Enterprises located diffusion in Thailand farming area. This group of factories produce 
other types of final products such as jammed pineapple or dried pineapple.  

Last part is marketing. All of final product will be sold in 2 markets are 
domestics market and foreign market. For domestic market, merchandise will buy 
final products from factories and then they sell spready in any area of Thailand. Not 
just for merchandise flow, domestic market will sell fresh pineapple that received 
directly from farmer and middle man. For foreign market, exporter will buy the final 
products from factories and export to any countries such as European Union, United 
Stated of America, Japan and Middle East. 
Pineapple production in Thasud subdistrict 

Thasud subdistrict is the location of Mae Fae Luang University. This sub-district 
located in top north of Muang district by 18 kilometers. The areas are 81.86 kilometers 
square or 51,163.5 Rai. North and West of this area are close to Maechan district while 
South and East are close to Muang District. This subdistrict was separated from 
Nanglae subdistrict by 8 villages in November 16, 1995. In September 11, 1999, 
Ministry of interior was established the Sub districted Administrative Organization 
(SAO) for Thasud subdistrict administration and their council. In April 8, 2012, Thasud 
SAO was upscaling to be Thasud Municipality with 11 villages at present 

In the past, most of farmer in this subdistrict was farming rice, rubber and 
hunter. But there are more interesting in pineapple plantation after coming of Chinese 
business. They coming to do pineapple contact farming and more contact are 
interested to be signed. The trend of farming was changed. Farmer in this area was 
farming by only the trend from their community and municipal supports. It may cause 
to over demand in the same type pf products and lost a lot of over order products. 
They need to define how are their productions? to find out the solutions of this 
situations 
Research Objective 
 To study of supply chain of fresh Pineapple from Thasud subdistrict. 
 To evaluate and compare pineapple farming in each villa of Thasud subdistrict. 
 To suggest the solution to keep or improve farming efficiency. 

Literature Reviews 
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Data Envelopment Analysis (DEA) was presented originally in 1978 for 
evaluating non-profit and service company performance it can be applied with other 
optimal theoretical of each company. By this idea, the company need to design their 
decision-making units (DMUs). it can be group of productions or branches of the 
company or other. The profit of this idea to evaluate the production efficiency in all 
measures variables and units. Nowadays, these ideas are becoming popular to 
evaluate the efficiency of production.  

In healthcare industrial, this is the service that ever evaluated by Data 
Envelopment Analysis (DEA). The researchers can use the collected data since 2007 
to 2008 from Tigray Health Bureau, Ethiopia along with questionnaire data which is 
environmental factors for their inputs. Finally, they got the result and suggestion to 
more closer monitoring of health extension programmed to achieve the best possible 
performance for their nation. Sebastain M. and Lemma H. (2010). 

Other sample that used Data Envelopment Analysis to evaluate was published 
by Sebastian K., Schoenfelder J.,Fugener A. and Brunner O.J. (2018). They use DEA to 
evaluate healthcare with focus on hospital. The started their research by groping their 
research goal for 4 topics. After that they applied downstream technique to define 
their using inputs and outputs. Together with 262 reviewed paper, they finally get the 
discussion to utilize the scientific tool to instrument by manager and policy maker.  

In Information technology industrial, there are the researches that using of 
Data Envelopment Analysis (DEA). Jatoh C., Gangadharam G.R., Fiore U. (2016) 
published their research. They use DEA to find the way to select could service of the 
customers. To design their Decision-Making Units, the use many related methods. AHP, 
ANP was chosen to analyze with modified super-efficiency data envelopment analysis 
(SPDEA). Moreover, they performed sensitivity analysis, adequacy to changes in 
service, adequacy to support decision making and modeling uncertainty of proposed 
methods in their research. Finally, they got the result of the best cloud service 
provider among the available service providers.    

Data Envelopment Analysis (DEA) is very adaptive tool.  The research can use 
this tool to evaluate the efficiency of the most data collecting. The important are 
depend on how researcher design them.      
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Research Methodology 
Data Collecting  
 To study the local supply chain, the researcher uses ethnography and 
observation to collects data. Researcher has observed in real place, real time with 
real people in main position of local chain stating from farmer and finishing to 
middleman who are the last position in local chain. Moreover, researchers use 
secondary data that collected by Municipal of Thasud Sub district for modeling.  
Data Envelopment Analysis  
 After the local supply chain was studied, the researcher use collected data to 
evaluate the efficiency of production by Data Envelopment Analysis (DEA) with 
following functions.  

1. Maximize efficiency 

	Efficiency
μ π

v L v O
 

Where: μ,	v = The constrained variable ( 0 , determination ignored) 

  Π = Products (Pineapple harvested) 

  L = Labor  

  O = Operating Cost (Fertilizer, Hormone and etc.) 

  α = Data of each village filled 
2. Maximize efficiency 

	Efficiency  μ π  

Subject	to	efficiency	of	each	village:	 μ π
1 

Where: μ,	v = The constrained variable ( 0 , determination ignored) 

  Π = Products (Pineapple harvested) 

  L = Labor  

  O = Operating Cost (Fertilizer, Hormone and etc.) 

  α = Data of each village filled 
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 The researcher was calculated all of above data by Window for DEAP 
(Win4DEAP a), DEAP ver. 2.1 program.  
Conclusion 
 From observation, the researcher found the result as below: 
 
  
     
 
 
 
  
 
 
 

From figure2, the researcher found the flow of fresh pineapple in local market. 
Fresh pineapple was harvested by farmers and sold to middleman and cooperative. 
For cooperative, they were sell fresh pineapple to domestic market and sometime 
middleman depend on price in that periods. For middleman, after they got fresh 
pineapple then they were sell those to domestic market, foreign market and local 
market. The last position is consumer. They can access this product by all type of 
market in the area. For china contact farming, the contact from Chinese people can 
change overtime. They will only order the fruits that popular or seasoning in that 
period. So, the researcher suggests to maximize the production for long-time benefits.  
 From modeling, researcher got the result as below  
 
 
 
 
 
 
 

Farm Middlem

Coopera

Local  Consumer 

Foreign Market (Contact 

Domestic Market (Department 

Fresh Pine 

Figure 2: Thasud Subdistrict’s supply chain

Figure 3: Data Envelopment Analysis Result
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From figure3, the maximize technical efficiency (te=1) was targeted. The result 
show that, the 3rd and 8th village are farming pineapple at maximize efficiency point. 
For 2nd village, they need to reduced their labor about 16 percent or 3 persons. For 
6th village, they need to reduced their labor about 16 percent or 1 persons.  The last 
is 9th village. they need to reduced their labor about 70 percent or 14 persons. 
Moreover, farmers in 9th village need to reduce their operating cost about 33 percent 
or 100,000 bath/rai too.  

 
Discussion and suggestion  
 Most of farmers in this area still use doesn’t have their own farming plan. They 
will be farming only the plan from their community or municipal promotion. Once 
their harvested, the harvested products will over demand. For example, is pineapple. 
In the past, they were allocated their area for farming in many types of pineapple. 
When they harvested their product, there are many types of market the can preferred 
the demand for them. Different for present, many people farm their pineapple for 
Chinese market only. At last, the harvested pineapple will over demand because 
Chinese people are preferred other fruits in this seasons and pineapple in over order 
will lost.  
 Actually, the researcher suggests to gain the benefits from the their too much 
input. In empirical outputs, we found that most of farmer in each village use too 
much of labor. The farmer can assign their labor to farming less in fresh pine and 
move to processing. The might establish processing cooperative that conclude all of 
over labor in this sub district. In this processing position, they can collect all of over 
order fresh pineapple to be other products that can prefer more long-life products. 
The example are dried pineapple or oven soup or shampoo. So, they can save more 
pineapple and expand type of demand together. For farming sector, researcher 
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suggests to useless in some additional input such as hormone or fertilizer. The farmer 
can use the service from the government to analyze their soil and calculate their 
appropriated amount of them and they will save more costs too.   
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คุณค่าตราสนิค้า การสื่อสารการตลาด และภาพลกัษณ์ตราสินค้า ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิว 

Brand Equity Integrated Marketing Communication, Brand Image and 
Motivation Affecting to Purchase Decision for skin care 

 

 ตฤณ อ่วมสอาด1และชุติมาวดี ทองจีน2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุง

ผิวที่สกัดจากผลเมล่อน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่คุณค่าตราสินค้า การส่ือสารการตลาด และภาพลักษณ์
ตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการศึกษาคือผู้ที่สนใจและใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวอยู่แล้วใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐานคือสมการถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า การสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์ตรา
สินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่สกัดจากเมล่อนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ: ผลติภัณฑ์ดูแลผิว การสื่อสารการตลาด คุณค่าตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสนิค้า การ
ตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 
The objective of this research is to study factors affecting to purchasing 

decision for skincare from melon which are brand equity, marketing communications, 
and brand image.  The samples are 155 people in Bangkok who used or interested in 
skincare.  Questionnaire was used as an instrument for data collection via 
convenience sampling method.  Statistics use in hypotheses testing is multiple 
regressions. 

The results of the hypotheses testing found that brand equity, marketing 
communications, and brand image affect to purchasing decision for skincare from 
melon at the statistical significant level of .05. 
 
Keywords: Skincare, Marketing Communications, Brand Equity, Brand Image,  
               Purchasing Decision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

396 
 

ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ปัจจุบันผลไม้ประเภทเมล่อนได้รับความนิยมและความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคและ

มีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงทําให้เกษตรกรและผู้ประกอบการหลายรายหัน
มาปลูกเมล่อนมากขึ้น เพราะเมล่อนจัดว่าเป็นผลไม้ที่ขายได้ราคาสูง และในอนาคตเมล่อนอาจ
กลายเป็นผลผลิตที่มีการส่งออกสู่ตลาดจํานวนมากจนทําให้มูลค่าราคาของผลไม้เมล่อนลดลงได้ ด้วย
เหตุน้ีเองจึงทําให้เล็งเห็นถึง “โอกาสทางธุรกิจ” ที่จะนําเมล่อนมาแปรรูปเพ่ือเข้าสู่ตลาดกลุ่มสกิน
แคร์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559-เมษายน 2559) เพราะมีมูลค่า
ตลาดสูงถึง 4,375 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตถึง 6-7% ต่อปี หรือมีมูลค่าถึงหมื่นล้านบาทต่อปี
น่ันเอง ประกอบกับ หลายปีที่ผ่านมาผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ และมีการซื้อ
สินค้าที่สกัดจากธรรมชาติมากขึ้น จึงทําให้แบรนด์ Melon Derma (Handmade Natural) เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคกลุ่มสกินแคร์ ที่รักสุขภาพ และต้องการสินค้าที่สกัดจากธรรมชาติ ปลอด
สารเคมีในการดูแลผิว 

เน่ืองจากธุรกิจที่เติบโตส่วนกระแสเศรษฐกิจที่ตกตํ่าในปัจจุบันส่วนใหญ่น้ันเป็นธุรกิจ
เก่ียวกับความสวย ความงามเพราะไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสิ่งสําคัญสําหรับผู้หญิง 
โดยเฉพาะวัยรุ่นสาว และวัยทํางานที่ต้องการเพ่ิมความมั่นใจให้กับตนเองก็คือความงามน่ันเอง ธุรกิจ
ความสวยความงามจึงได้ทํากําไรมหาศาลกับผู้ดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้จัดทําจึงได้เล็งเห็นช่องทางท่ี
สามารถสร้างรายได้ จากการเปิดกิจการขายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่มีส่วนผสมจากเมล่อน  ดังน้ันจึงได้
ทําการวิจัยตลาดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่สกัดจากผลเมล่อน โดย
ศึกษาปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด คุณค่าตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้าเพ่ือนํามาใช้ในการ
วางแผนธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาถงึการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่สกัดจากผลเมล่อน 
2. เพ่ือศึกษาถงึคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่สกัดจากผลเมล่อน 
3. เพ่ือศึกษาถงึภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทีส่กัดจากผลเม
ล่อน 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) แนวคิดและทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2542 อ้างอิงใน ปาริ
ชาติ เพชรวิเศษ, 2554) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้า คือการที่ตราสินค้าขององค์กร มีความหมายในเชิง
ที่ดีต่อสายตาผู้บริโภคซ่ึงเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ตลาดที่จะต้องพยายามสร้าง
คุณค่าในสายตาผู้บริโภคให้มากท่ีสุดเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในตราสินค้าที่มีคุณค่าที่เหมาะสม
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และคู่ควร กล่าวคือ การท่ีผู้บริโภคมีความรู้เก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า จะส่งผลในการสร้างความ
แตกต่างในตราสินค้า 
2. การสื่อสารการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ของโบว่ีและคณะ 
(ศิริวรรณ, 2541 อ้างอิงจาก โบว่ีและคณะ, 1995, p.5) ได้กล่าวการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบ
ผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การที่บริษัทหน่ึงสามารถ
ผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือเพ่ือส่งข่าวสารเก่ียวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและจับใจลูกค้า เครื่องมือของการส่ือสารการตลาด(เสรี 
วงษ์มณฑา, 2547)ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มน้ันหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเปิดรับ ได้แก่ การโฆษณา, 
การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการขาย, การขายโดยพนักงาน, การใช้เครือข่ายการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์, การตลาดแบบไวรัส หรือปากต่อปาก, การตลาดทางตรง, การตลาดโดยการจัด
กิจกรรมพิเศษ, และการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ 
3. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้า Kotler (2003 อ้างใน 
รวิช เมฆสุนทรากุล, 2555) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าน้ันสามารถกําหนดราคาของ
สินค้าได้ และได้นิยามว่าตราสินค้าน้ันเป็นตัวตนของผู้ขายหรือผู้ผลิต ว่าแตกต่างจากคู่แข่งยังไง 
ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ, ด้านคุณประโยชน์, ด้านคุณค่า, ด้านวัฒนธรรม, ด้านบุคลิกภาพ, และด้านผู้ใช้ 
4. การตัดสินใจซื้อสินค้า ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (บุญ
เกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 2541: 5) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงมี5ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ, การแสวงหาข่าวสาร, การประเมิน
ทางเลือก, การตัดสินใจซื้อ, และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 
  
 

 
 
สมมติฐาน 

1) คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทีส่กัดจากเมล่อน 
2) การสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทีส่กัดจากเมล่อน 
3) ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทีส่กัดจากเมล่อน 

 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

ประเภทงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 155 ชุด และสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐานคือสมการถดถอยพหุคูณ 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มประชากรที่ทําแบบสอบถามในครั้งน้ีได้เลือกแจกแบบสอบถามตามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
ลาดพร้าว เดอร์มอลงามวงศ์วาน พารากอน สยามเซ็นเตอร์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและให้ความยินดีในการร่วมทําแบบสอบถาม 
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 ใช้โปรแกรม G*Power Analysis ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสถิติ Multiple 

Regression ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คา่ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ(α = .05) นํามาแทนค่าใน
โปรแกรม ได้กลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถาม 155 ราย 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บข้อมูล  
 จัดทําแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปโดยการกําหนดหัวข้อ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าเก่ียวกับสินค้าบํารุงผิว ออกเป็น 6 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปที่เป็นคาํถามปลายปิดต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ซื้อสินคา้ให้ใคร วัตถุประสงค์ในการซือ้ งบประมาณในการซื้อ การรับรู้ข้อมูลความสนใจต่อ
สินค้า คุณสมบัติ จํานวนทั้งสิ้น 12 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 3 4 5 เป็นคําถามแบบ มาตรประมาณค่า(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ  
 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สุด  
 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก  
 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง  
 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย   
 1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยที่สุด 
 แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ส่วนในการทําแบบสอบถาม คือ คุณค่าตราสินค้า 5คําถาม  การ
สื่อสารการตลาด 11 คําถาม ภาพลักษณ์ตราสินค้า 10คําถาม การตัดสนิใจซื้อ 9 คําถาม 
 ใช้สูตรในการคํานวณความกว้างอันตรภาคช้ัน (มัลลิกา บุนนาค, 1994) เพ่ือการวิจัยในการ
แปลความหมายของระดับความคิดเห็น 
 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = ข้อมูลที่มคี่าสูงสุด - ข้อมูลทีม่คี่าตํ่าสุด 
             จํานวนช้ัน 
     = 5 - 1 
        5 
     = 0.80 
 กําหนดคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นในการทําแบบสอบถามงานวิจัยในครั้งน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 คอื เห็นด้วยมากที่สุด  
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 คอื เห็นด้วยมาก  
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 คอื เห็นด้วยปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 คอื เห็นด้วยน้อย  
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 คอื เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 6 เป็นคาํถามที่ให้แสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิด 1 ข้อ 
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 ใช้สูตรในการคํานวณความกว้างอันตรภาคช้ัน (มัลลิกา บุนนาค, 1994) เพ่ือการวิจัยในการ
แปลความหมายของระดับความคิดเห็น 

แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 40 ชุด จากน้ันได้นํามาหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค (Cronbarch) โดยค่าอัลฟ่าจะมีค่าระหว่าง 0< α <1 ค่าที่ใกล้ 1 
แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2007) จากน้ันจึงนํามาปรับปรุงและแจกใหม่จน
ได้ครบจํานวน 155 ชุด 
 
สรุปผลการศึกษาและภาพรวม (Research Findings and Conclusion) 
 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียส่วนมาก ของข้อมูลทั่วไปอยู่ที่เพศหญิง อายุ 30-35 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ซื้อ
สินค้าให้กับตัวเอง สนใจใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและฟ้ืนฟูผวิ มีงบประมาณในการซื้อสินค้ามากกว่า 
1,000บาทข้ึนไป ได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับสินคา้จากสื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อออนไลน์ ลักษณะทางกายภาพชอบ
ประเภทครีมกันแดด ส่วนที่ใช้กับร่างกายากที่สุดคือ ใบหน้า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพ่ือกระชับรูขุม
ขน ควบคุมความช้ืน 
 ด้านคุณค่าตราสินค้า พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากท่ีสุดคือ รู้สกึสบายใจเมื่อได้ใช้สินค้าที่รู้จกั 
และปัจจัยทีส่่งผลน้อยที่สุดคอื การใช้คนทีม่ีช่ือเสียงในการเลือกซื้อสินคา้ 
 ด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า ปัจจัยที่มผีลมากทีสุ่ดคอื พนักงานขายมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี 
และปัจจัยทีส่่งผลน้อยที่สุดคอื การสนใจผลติภัณฑ์ครีมบํารงุผิวกายที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า ปัจจัยที่มผีลมากทีสุ่ดคอื ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานการผลิต และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เลือกช้ีดีไซน์
การออกแบบที่หรูหรา 
 ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า ปัจจัยที่ผลมากทีสุ่ดคือ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพราะ
คุณสมบัติและประโยชน์ของส่วนผสม และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
จากตราสินค้าที่ท่านรู้จักเท่าน้ัน 

ด้านการทดสอบสมมติฐานพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คุณค่าตรา
สินค้า การส่ือสารการตลาด และภาพลักษณ์ตราสินค้า ทุกตัวมีค่าตํ่ากว่า 0.05 แสดงว่าทุกตัวมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตัดสินใจซื้อคือ คุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลมากที่สุด 
รองลงมา การสื่อสารการตลาด และสุดท้ายคือ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้อยที่สุด 
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 ตัวแปลต้นที่มอิีทธิพลมากทีสุ่ดต่อการตัดสินใจซื้อเรียงลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีค่าเฉลี่ย 55.6% อิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คุณค่าตราสินค้า มีค่าเฉล่ีย 
20% และสุดท้ายคือ การสือ่สารการตลาด ค่าเฉล่ีย 16.9% ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยทีส่ดุ 
 
ตารางที่ 1: ผลความสัมพันธ์ของ คุณค่าตราสินค้า การสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหน้า 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี .140 .218  .643 .521 

คุณคา่ตราสนิค้า .170 .052 .200 3.262 .001 

การสื่อสารการตลาด .173 .078 .169 2.221 .028 

ภาพลักษณ์ตราสนิค้า .615 .077 .556 7.959 .000 

R2 = 0.697, F = 115.660, p < 0.05 
 
อภิปรายผล 

 คุณค่าตราสินค้า ตามความหมาย เสรี วงษ์มณฑา (2542 อ้างอิงใน ปาริชาติ เพชรวิเศษ, 
2554) กล่าวว่า คุณค่าตราสนิค้า คือการทีต่ราสินค้าขององค์กร มีความหมายในเชิงที่ดีต่อสายตา
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจซื้อน้ันๆ ผลจากงานวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น เพราะ
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกับสินค้าที่รู้จักและสบายใจเท่าน้ัน แต่สอดคล้องกับผลงานวิจัย คุณค่าตราสินค้า
ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร Blackmore ของ สดุารักษ์ วงษ์เจริญ (2556) มี
ความคิดเห็นมมาก ว่าด้านคุณภาพตราสินค้าการรู้จักตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความภักดีในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์  
  การสื่อสารการตลาด ตามความหมายของ ของโบว่ีและคณะ (ศิริวรรณ, 2541 อ้างอิงจาก 
โบว่ีและคณะ, 1995, p.5) หมายถึง การทีบ่ริษัทหน่ึงสามารถผสมผสานการสื่อสารการตลาดหลาย
เครื่องมือเพ่ือส่งข่าวสารเก่ียวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันและจับใจลูกค้า ผลจากงานวิจัยขั้นต้นพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎี ผลิตภัณฑ์ เพราะ
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจากพนักงานขายท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับกับ
ผลงานวิจัย ของ ศิริลักษณ์ ชูจิตร (2560) เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทร่ียม สาขาสยามส
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แควร์ กล่าวว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา และด้านการขายโดยใช้บุคคล ไม่
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ  
 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ตามความหมายของ Kotler (2003 อ้างใน รวิช เมฆสุนทรากุล, 
2555) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าน้ันสามารถกําหนดราคาของสินค้าได้ และได้นิยามว่า
ตราสินค้าน้ันเป็นตัวตนของผู้ขายหรือผู้ผลิต ว่าแตกต่างจากคู่แข่งยังไง ผลจากงานวิจัยพบว่าไม่
สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้นเพราะ ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ดูที่มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐานการผลิต แต่สอดคล้องกับกับผลงานวิจัย ของ ณัฐชยา ใจจูน (2557) ทําการวิจัยเรื่อง 
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินคา้ อันได้แก่ช่ือตราสินค้า 
เครื่องหายตราสินค้า เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ประเทศผู้ผลิตสินค้า และปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 การตัดสินใจซือ้ ตามความหายของ บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 2541: 5) ได้ให้ความหมายว่า
เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุม่หน่ึงมี5ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความ
ต้องการ, การแสวงหาข่าวสาร, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซื้อ, และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
ผลจากงานวิจัยพบว่าสอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้นเพราะ ปัจจัยที่ผลมากทีสุ่ดคือ การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพราะคุณสมบัติและประโยชน์ของส่วนผสม แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ธันวา ธีรธรรมธาดา (2558) ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวหน้า ระดับ Counter Brand ของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์บํารุงผิวหน้า   ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือเพ่ือน 42% สื่อทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ สื่อออนไลน์ คิดเป็น 45.2% 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ทางธุรกิจ 

ด้านคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้ซื้อสินค้าที่รู้จัก ดังน้ันควรทําการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่สม่าํเสมอ เพ่ือสรา้งความจดจําให้กับลูกค้า และทําให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า
มากขึ้นผ่านสื่อต่างๆ 
 ด้านการสื่อสารการตลาด พนักงานขายที่ดีมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการเลือกซื้อสนิค้า 
ดังน้ันควรคัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดี ควรมีการจัดฝึกอบรมย์ความรู้ของสินค้าและบริการอยู่
เสมอๆ 
 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า สนิค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานการผลิต
จะได้รับความสนใจต่อผู้บริโภคมากที่สุด ดังน้ันควรที่รักษาและสร้างมาตรฐานความน่าเช่ือถือในการ
ผลิตสินค้าอยู่เสมอ เพ่ือความม่ันใจของผู้บริโภค 
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 ด้านการตัดสินใจซื้อ คือ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพราะคุณสมบัติและประโยชน์ของ
ส่วนผสม ดังน้ันการผลิตสินคา้ควรคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นอันดับแรก และส่วนผสม
ที่สําคัญๆที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

ในการทําการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีปัญหาอยู่ 3 อย่างซึ่งหากได้แก้ไขปัญหา
ดังต่อไปน้ีได้จะทําให้งานวิจัยในครั้งต่อไปสมบูรณ์ย่ิงขึ้น คือ  

1. จากการที่ผู้วิจัยได้สุ่มแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างน้ัน ทําให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 30-35 ปี มีมากเกินไป ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว มีจุดเด่นในด้านทําให้ผิวชุ่มช่ืน ผิวขาวกระจ่างใส ทํา
ให้หากมีการวิจัยในครั้งต่อไปจะต้องหากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 29 ปี มากขึ้น หรือสุ่มแจก
กลุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงอายุให้เท่าๆ กันเพ่ือความแม่นยําสมบูรณ์ของงานวิจัยมากขึ้น 

2. สถานที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่แจกแบบสอบถามรวมถึงช่วงเวลาในการ
แจกแบบสอบถามน้ันน้อยเกินไป ทําให้ไม่ทั่วถึง ซึ่งควรจะพิจารณาสถานที่ และช่วงเวลาที่เหมาะสม
จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยํามากย่ิงขึ้น 

3. เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบสุ่ม ซึ่งอาจจะยังไม่ละเอียด
มากพอ ควรจะมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยเพ่ือจะได้ข้อมูลทีล่ะเอียดเพ่ิมเติมมากย่ิงขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเฉพาะบุคคลในครั้งน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งได้ให้ความรู้ การช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและ 
แก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัย ตลอดจนการให้คําปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยจนทําให้งานวิจัย
ในคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสําเร็จได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดปีการศึกษา 2560
จนสามารถนําวิชาความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสน้ี 
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การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขง่ขนัของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร กรณศีึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

The Development Of Marketing strategy For Competitive Potential Improvement Of     
Private Universities In Bangkok 

: Case Study Of Faculty Of Business Administration 
 

จิราพร วิโรจน์สกุล1, ศรีวรรณ์ ทาปัญญา2, และสุเมธี วงศ์ศกัด์ิ3 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาด และช่องทางการสรรหา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน และ 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
รูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แห่ง โดยเลือกจาก 10 มหาวิทยาลัยเอกชนจากการจัดอันดับของ 
uniRank ที่จัดอันดับจากการพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก นักศึกษา จํานวน 5 แห่ง ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มหาวิทยาลัยละ 100 ตัวอย่าง รวมท้ังสิ้น 500 
ตัวอย่าง  

ผลการวิจัย พบว่า การดําเนินงานตามกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s  ตัวแปรที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (Physical Evidence) มีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Product) และด้านการจัดการจัดการศึกษา 
(Process) ) มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพบัณฑิต (Productivity) มีค่าเฉลี่ย 4.21 
อยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร (People) มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่ในระดับมาก ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน (Price) มีค่าเฉล่ีย 3.79 
อยู่ในระดับมาก และด้านทําเลที่ต้ังของมหาวิทยาลัย (Place) มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ  
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Abstract 
This research aimed 1) to study the market strategy as well as the admissions 

channels for the undergraduates of Faculties of Business Administration established 
in private universities, and 2) to study the development of marketing strategy for 
competitive potential improvement of those faculties established in the 5 private 
universities in Bangkok consisting of Bangkok University, Rangsit University, University 
of the Thai Chamber of Commerce, Sripatum University and Dhurakij Pundit University. 
These private universities were selected from uniRank™, the leading and well-known 
international web directory and search engine of higher education featuring reviews 
and rankings of over 13,000 officially recognized universities and colleges in 200 
countries worldwide. 500 graduate students (100 students per a university) from the 
5 private universities were randomly used as the research sample with the purposive 
sampling method. Also, the questionnaire was used as the research instrument to 
collect data.  

When using the marketing strategy with 8P’s, it was found that the variation 
with the highest mean level was the physical evidence of those private universities 
(4.39). In addition, when considering in each aspect, it was found that their 8 
components including product and process (4.27), productivity (4.21), people (4.20), 
promotion (4.03), price (3.79), and place (3.70) were at high level respectively.  
  
Keywords: Private Universities, Marketing Strategy, Competitive Potential  
                Improvement 
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บทนํา 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้น 
กว่าช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้
กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมของความเป็นวัตถุนิยม 
สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก และเป็น
ยุคแห่งสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้การใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาคือฐานความรู้ประกอบด้วย 
นวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยในการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษานานาชาติโดย Webometrics Ranking ซึ่งได้เริ่มจัดอันดับพร้อมๆ กับ The 
Times Higher Education Supplement (THES) ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกโดย
อาศัยการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จํานวนกว่า 3,000 แห่ง ณ เดือนมกราคม 2556 
พบว่า ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาติด อันดับโลก 200 อันดับแรก เพียง 6 แห่งและเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 64 – 65) 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็น
แหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและช้ีนําการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวคือ ในระดับอุดมศึกษา เน้น
บทบาทการนําองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ และเป็นแกนประสานภาคส่วนอ่ืนๆ 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร โดยใช้แนวคิดคลัสเตอร์เป็นเคร่ืองมือเชิง
กระบวนการ รวมท้ังพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยี และศูนย์เรียนรู้ทักษะ
เชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ที่ว่า “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” ตาม
ยุทธศาสตร์ “LEGS” STRATEGY คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคล่ือน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม (leader of change management for quality education) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ (educator 
professional) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด (graduated with 
quality and social responsibility) และยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพ่ือ
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ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (satang utilization) (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551)   

สถานการณ์ของการอุดมศึกษาในปัจจุบันจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนมีจํานวน
ลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี  สาเหตุมาจากมีจํานวนนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ลดลง  และที่สําคัญคือมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลเปิดสอนในหลักสูตรพิเศษจํานวนมาก  ทําให้
อัตราส่วนการรับนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนที่จากเดิมกําหนดไว้
คือ 70:30  น้ันเปลี่ยนแปลงไป โดยในปัจจุบันสัดส่วนของการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเหลือ
เพียง 16 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน จากสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ต้องบริหารจัดการงบประมาณภายใน
มหาวิทยาลัยเอง จึงจําเป็นต้องเก็บค่าหน่วยกิตในราคาที่สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล เพ่ือนํา
เงินที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล  ทําให้เกิดการแข่งขัน
ในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านคุณภาพ  ซึ่งในหลายประเทศจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ติดอันดับในระดับ
โลกครึ่งหน่ึงจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและอีกครึ่งหน่ึงจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน  ดังน้ันหาก
สัดส่วนการรับนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เคยเป็นระบบ 70 : 
30  ไม่เป็นไปตามน้ีจะทําให้มหาวิทยาลัยเอกชนไม่สามารถบริหารงานได้และจําเป็นต้องปิดตัว
ลง  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบอุดมศึกษาทั้งประเทศ เพราะมหาวิทยาลัยของรัฐบาลขาดกลไก
การข่งขันทําให้ไม่เกิดการพัฒนาขึ้น (จีรเดช อู่สวัสด์ิ: 2552) สอดคล้องกับ วรากรณ์ สามโกเศศ 
(2555) ที่กล่าวว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนมีการแข่งขันกันสูงมาก บางมหาวิทยาลัยใช้งบสูง
กว่า 25 ล้านบาทในการทําโฆษณาทีวี จากจํานวนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีในตลาด  แต่ละรายจึงต้อง
ทําการตลาดเชิงรุกแย่งชิงลูกค้ากันตรงๆ และยิ่งจะต้องแข่งขันกันมากขึ้นในปี 2549 เพราะนโยบาย
การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (ICL) ที่ต่อไปรัฐบาลจะยกเลิกการจัดสรรเงินส่วนน้ีให้กับสถาบัน แต่ให้
นักศึกษากู้และบริหารเงินเองโดยตรง ทําให้การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น 
โดยไม่มีปัจจัยเรื่องทุนการศึกษามาแทรกแซง ขณะเดียวกันตัวนักศึกษาเองจะมีกําลังซื้อสูงขึ้น 
สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตนเองพอใจได้ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล
ยังได้เปรียบอยู่ในแง่ของช่ือเสียง” 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวทําให้การแข่งขันของมหาวิทยาลัยรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในปัจจุบันการเปิดเสรีทางการค้าทําให้ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก จากการท่ีนักเรียน
เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยช้ันนําจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาในประเทศ
ไทย มหาวิทยาลัยเอกชนต้องเร่งดําเนินการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือตอบรับกระแสการแข่งขัน
ทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้ายโฆษณา แผ่นพับ
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ใบปลิว และสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ทาง
การตลาดอ่ืนๆ เพ่ือดึงนักเรียนเข้าสู่สถาบัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้มีเงินงบประมาณ
แผ่นดินมาสนับสนุน รายได้หลักเกิดจากการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องมี
เงินทุนหรือรายได้อย่างเพียงพอในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถาบันให้เจริญเติบโต โดยการจัดการ
และการบริหารงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยต้องมีความยืดหยุ่น 
เน้นวิธีการและกระบวนการดําเนินงานใหม่ๆ ดําเนินงานโดยอาศัยทักษะเชิงประกอบการ 
(entrepreneurship) มากข้ึน มีทักษะในการทํางาน สามารถดํารงชีวิต อยู่ท่ามกลางความแตกต่าง
ของเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมี
ศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยจําเป็น ต้องบริหารจัดการงบประมาณเชิง
ธุรกิจ และแสวงหาแนวทางใหม่ในการจัดการงบประมาณ การผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเป็นปัจจัยหน่ึงที่ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (knowledge-based economy) ซึ่ง
เป็นการนําเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เกิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)  

ด้วยเหตุน้ีการตลาดจึงเข้ามีบทบาทสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดย
การออกแบบสิ่งนําเสนอ (offering) ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (target 
market) ที่ต้องการ และใช้การกําหนดราคา การสื่อสาร และการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิผล เพ่ือ
การแจ้งให้ทราบ เพ่ือจูงใจและให้บริการตลาดของมหาวิทยาลัยการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ (2557) ได้ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและการพัฒนากลยุทธ์
การบริหารด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์อธิการบดี / 
ผู้บริหารระดับสูงที่วางนโยบายด้านการตลาด ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
การตลาด ของมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด รวมไปถึงทฤษฏีการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด  โดยเฉพาะการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยเน้นไปที่การทําการตลาด
แบบองค์รวม คือ ด้านผลิตภัณฑ์เน้นการทําให้ช่ือของทุกมหาวิทยาลัยอยู่ในความทรงจําของกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ส่วนด้านราคา เน้นหนักให้มีการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเน้นที่การกระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ที่ทันสมัย ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
เน้นการทําให้สถานที่น่าดึงดูดใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ  และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เน้นการทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  ทําการตลาดเขิงรุก และ
ทําการตลาดทางตรง โดยเน้นให้ทํา CRM ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์โดยองค์รวม  นอกจากน้ัน
มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับนักศึกษาเป้าหมาย รวมทั้งให้ความสําคัญกับ
กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษา เช่น บิดามารดาญาติพ่ีน้อง กลุ่มเพ่ือน จากเหตุผล
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ดังกล่าวจึงควรมีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเอกชนมี
แนวทางที่สามารถดําเนินงานอยู่ได้และสามารถพัฒนาให้เติบโตต่อไปได้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ตลาด และช่องทางการสรรหานักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน 

2. เพ่ือศึกษารปูแบบกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเอกชน 

  
ประโยชน์ของงานวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เกิดประโยชน์ เชิง วิชาการ  และเชิง
ประยุกต์ดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยสามารถใช้อธิบายกลยุทธ์ตลาด และช่องทางการสรรหานักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนและกําหนดกลยุทธ์
ตลาดที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ประโยชน์ เชิงประยุกต์ ข้อค้นพบที่ ได้ เ กี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดที ่ เ อื ้อต่อการการสรรหา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธ์การตลาดที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  
ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยกําหนดขอบเขตในการศึกษาดังน้ี 
1. การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และช่องทางการสรรหานักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2. ประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพจํานวน 
1,770 คน มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 1,011 คน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 2,171 คน 
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 1,082 คน และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 515 คน รวมท้ังสิ้น 
6,549 คน 

3. การวิจัยครัง้น้ีใช้แนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด 8 P’s โดยมุ่งเน้นศึกษาอุปทานของตลาด
มหาวิทยาลัยในด้านการสรรหานักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ตลาด และช่องทางการสรรหานักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ที่เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เอกชน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการตลาด สําหรับมหาวิทยาลัย และการจัดทํากลยุทธ์การตลาดท่ี
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย 
แนวคิด หลักการและทฤษฎี ต่อไปน้ี และกรอบแนวคิดสรุปได้ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แนวคดิการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
1. การบริหารจดัการอุดมศึกษา หลกัและ

แนวทางตามแนวปฏิรูป 
2. แนวคิดทางการตลาดของ

สถาบนัอุดมศึกษา 

แนวคดิการตลาดอุดมศึกษา 
1. แนวคิดกลยทุธ์ทางการตลาด 8 P’s 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพฒันากลยทุธ์การตลาด
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั
ของมหาวิทยาลยัเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ 
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สรุปการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง 

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการตลาด 
สําหรับมหาวิทยาลัย และการจัดทํากลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 พบว่าแนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s มีความสอดคล้อง
กับลักษณะการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนและครอบคลุม ซึ่งแนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดโดยใช้ 8P’s ประกอบไปด้วยส่วนประสมทางการตลาดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ จะต้องพิจารณาถึงขอบเขต
ของบริการ คุณภาพ ของบริการ ระดับช้ันของการบริการ ตราสินค้า สายการบริการ การรับประกัน
และการบริการหลัง การขายน้ันคือส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์บริการจะต้องครอบคลุมขอบข่ายที่
กว้าง เช่น สังคมภายใน อาคารเล็กๆ อาคารเดียว จนกระทั่งจุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  

2. ราคา (Price) การพิจารณาด้านราคาน้ันจะต้องรวมถึงระดับราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือ
ค่านายหน้า และ เง่ือนไขการชําระเงิน สินเช่ือการค้า เน่ืองจากราคามีส่วนในการให้บรกิารต่างๆ มี
ความแตกต่างกัน และมีผลต่อผู้บริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับจากบริการโดยเทียบระหว่างราคา 
และคุณภาพของ บริการ  

3. การจัดจําหน่าย (Place) ที่ต้ังของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึง เป็นอีก
ปัจจัยที่สําคัญของตลาด ทั้งน้ีความยากง่ายในการเข้าถึงบริการน้ันมิใช่แต่เฉพาะการเน้นทาง
กายภาพเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง การติดต่อสื่อสารอีกด้วย  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลาย
ของการสื่อสารกับตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะ ผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมส่งเสริม
การขายและรปูแบบอ่ืน ทั้งทางตรงสู่สาธารณะและทางอ้อมผ่านสื่อ เช่น การประชาสัมพันธ์  

5. บุคลากร (People) บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการนอกจากจะทํา
หน้าที่ผลิต บริการแล้ว ยังต้องทําหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อมๆ กันด้วย การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ ลูกค้ามีส่วน จําเป็นอย่างมากสําหรับการบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน 
คุณภาพการบริการของลูกค้ารายหนึ่งอาจมีผล มาจากลูกค้ารายอ่ืนแนะนํามา ตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น 
กลุ่มลูกทัวร์หรือลูกค้า จากร้านอาหารท่ีบอก ต่อกันไป  

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีธุรกิจบริการจํานวนไม่มากนักที่ นํา
ลักษณะทางกายภาพเข้ามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ การตลาด แม้ว่าลักษณะทางกายภาพจะเป็น
ส่วนประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการก็ตาม ที่ปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่จะเป็น
การสร้างสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศการ เลือกใช้สีแสง และเสียงภายในร้าน เป็นต้น หรือ
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ใช้ลักษณะทางกายภาพเพ่ือสนับสนุนการขาย เช่น ย่ีห้อและคุณภาพของรถของบริษัทให้เช่ารถ ถุง
สําหรับใส่เสื้อผ้าซักแห้งต้องสะอาด เป็นต้น  

7. กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมี
ความสําคัญเช่นเดียวกับ เรื่อง ทรัพยากรบุคคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดูแลลูกค้าอย่างดี 
สามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ทั้งหมด เช่น การเข้าแถวรอ ระบบการส่งมอบบริการ จะครอบคลุมถึง
นโยบายและ กระบวนการท่ีนํามาใช้ระดับการใช้เครื่องจักรกลในการให้บริการ อํานาจตัดสินใจของ
พนักงาน การที่มีส่วนร่วม ของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ ความพอใจที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งสามารถ
เห็นได้ว่าการจัดการทางการตลาดต้อง ให้ความสนใจในเร่ือง ของกระบวนการให้บริการและการ
นําส่ง ดังน้ันส่วนประสมการตลาดควร ครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการน้ีด้วย  

8. ผลิตภาพ (Productivity) การจัดการกับความต้องการซื้อบริการ ของลูกค้าเพ่ือให้ความ
ต้องการบริการของลูกค้า กระจายไปตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ให้บริการ เพ่ือให้ความ ต้องการในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ใกล้เคียงกันด้วย นอกจากน้ี กิจการต้องจัดการกับกําลัง การผลิตงานบริการ เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลกับความต้องการ 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการ
สํารวจแบบวัดครั้งเดียว (One-shot Study) โดยประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป  

 
ประชากรและขนาดตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 

1,770 คน มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 1,011 คน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 2,171 คน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 1,082 คน และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 515 คน รวมท้ังสิ้น 
6,549 คน 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นักศึกษา จาก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน สอดคล้องกับแนวคิดการ
ใช้สถิติของ (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
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ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม  

 ผลการวิเคราะห์ส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ืออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยค่าสถิติ
ที่นําเสนอคือ ค่าร้อยละ 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ โดย ค่าสถิติที่
นําเสนอคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

1.1 ผลการวิเคราะห์การข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 500 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้นจํานวน 456 ฉบับ 

คิดเป็นอัตราการตอบกลับ (Response Rate) ร้อยละ 90 โดยมีแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จํานวน 
456 ฉบับ โดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=456) 
สถาบนั จํานวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยรงัสิต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

98
94 
91 
89 
84 

21.50 
20.60 
20.00 
19.50 
18.40 

 รวม 456 100.00
 
 2. ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานตามกลยุทธท์างการตลาดโดยใช้ 8P’s 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD)  ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s 
 

ตัวแปร 
ผลการวิเคราะห์ 

Mean SD แปลผล 

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Product) 4.27 0.54 มาก 

ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน (Price) 3.79 0.78 มาก 

ด้านทําเลท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย (Place) 3.70 0.75 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.03 0.61 มาก 

ด้านบุคลากร (People) 4.20 0.59 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (Physical 
Evidence) 

4.39 0.57 มาก 

ด้านการจัดการศึกษา (Process) 4.27 0.55 มาก 

ด้านคุณภาพบัณฑิต (Productivity) 4.21 0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

(Physical Evidence) มีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(Product) และด้านการจัดการจัดการศึกษา (Process) ) มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก ด้าน
คุณภาพบัณฑิต (Productivity) มีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร (People) มีค่าเฉลี่ย 
4.20 อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่ในระดับมาก 
ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน (Price) มีค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดับมาก และด้านทําเลท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัย (Place) มีค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดับมาก ตามลาํดับ 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทําให้ทราบถึงระดับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Product) ด้าน
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ค่าธรรมเนียมการเรียน (Price)  ด้านทําเลที่ต้ังของมหาวิทยาลัย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านสภาแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (Physical Evidence) 
ด้านการจัดการจัดการศึกษา  (Process) และด้านคุณภาพบัณฑิต  (Productivity) ผลการ
เปรียบเทียบการการดําเนินงานตามกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ 
การวิจัยได้ จากผลดังกล่าวนํามาอภิปรายได้ดังน้ี 

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Product)  
ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านคุณภาพมาตรฐาน  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสร้างสรรค์ และความเป็นสากล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี

ความเป็นผู้นําทางวิชาการ และความเป็นผู้ประกอบการ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มคีณะ และหลักสูตรที่เปิดสอนที่หลากหลายตรงตามความ

ต้องการ และผา่นการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ด้านคา่ธรรมเนียมการเรียน (Price)  
ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย

รังสิต การมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และมีบริการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีการผ่อนชําระค่าธรรมเนียมการเรียน มหาวิทยาลัย แต่พบว่าการดําเนินงานตามกล
ยุทธ์ในด้านค่าธรรมเนียมการเรียนมีความเหมาะสมในทุกมหาวิทยาลัย เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

ด้านทาํเลท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย (Place)  
ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ต้ังอยู่ในเขตเมืองและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน อยู่ในบริเวณที่การเดินทางไปมาได้สะดวก 
และต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีบ้านพัก หรือมีหอพักไว้ให้บริการ แต่พบว่าการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้าน
บริเวณโดยรวบมหาวิทยาลัยไม่มีแหล่งอบายมุขในทุกมหาวิทยาลัย เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ มีการโฆษณาผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสารออนไลน์ต่างๆ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการแนะนํา
มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย มีการช่วยเหลือให้นักศึกษาให้มี
รายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม และมีระบบการแบ่งชําระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีการจัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์  

ด้านบคุลากร (People)  
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ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มีอาจารย์มีวุฒิการศึกษา ตรงกับสาขาวิชา และมีความรู้ความสามารถสูง มหาวิทยาลัย
รังสิต อาจารย์ส่วนใหญ่มีตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์มีช่ือเสียง เป็นที่
ยอมรับในวงการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีปทุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีจิตสํานึกในการให้บริการ 
(Service Mind)  

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (Physical Evidence)  
ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ มีอาคารเรียน ห้องประชุม ห้องปฎิบัติการต่างๆ ที่ทันสมัยและเพียงพอ สภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมีสวยงาม สงบ ร่มรื่น และสะอาด มีอุปกรณ์ หรือสื่อเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีพ้ืนที่สําหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
หรือศึกษาหาความรู้ที่เพียงพอกับความต้องการคือ  

ด้านการจัดการจัดการศึกษา (Process)  
ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ มีการจัดการศึกษาและบริการต่างๆ อย่างหลากหลายโดยคํานึงถึงความต้องการของ
นักศึกษา และมีการพัฒนาการจัดการศึกษาและบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมีระบบบริการทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เว็บไซด์ อินเทอร์เน็ต, Wi-Fi, E-mail, E-learning) 

ด้านคณุภาพบัณฑิต (Productivity)  
ทุกมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านน้ี อยู่ในระดับมาก โดย มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย บัณฑิตได้รับการยอมรับ และสร้างช่ือเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัย และมีงานทํา และได้
ทํางานที่ตรงกับสาขาที่จบการศึกษา 
 โดยภาพรวมทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ให้ความสําคัญต่อดําเนินงานตามกลยุทธ์ทางการตลาดโดย
ใช้ 8P’s โดยเฉพาะการตลาดแบบองค์รวม ที่ทําให้ช่ือของมหาวิทยาลัยอยู่ในความทรงจําของกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และมีการช่วยเหลือในเร่ืองการแบ่งชําระ
ค่าเล่าเรียน รวมถึง ในเร่ืองทุนการศึกษาจากภาครัฐ ทุกมหาวิทยาลัยมีการกระจายของข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางท่ีทันสมัย  ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ 
ดึงดูดใจ เน้นการทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  ทําการตลาดเขิงรุก และทํา
การตลาดทางตรงมีการแนะนํามหาวิทยาลัยโดยฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย  
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ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Impacts of Ownership Structure and Firm Performance  
of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand  

 

ปิยะณัฐ  ถุนพุทธดม1, ธารินี พงศ์สุพัฒน์2, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร3, ฐิตาภรณ์ สินจรญูศักด์ิ4, 
มนตรี ช่วยชู5 และสุรีย์ โบษกรนัฏ ุ6 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีต่อผล
การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งทําการวิจัยเชิง
ประจักษ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 
2554-2558 โดยยกเว้นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ กองทุน และบริษัทที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูผลการดําเนิน 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,665 ข้อมูล และทําการวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน มีผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานที่วัด ผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ในขณะที่โครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัว 
มีผลกระทบทางบวกต่อผลการดําเนินงานที่วัด ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตามลําดับ    ผลงานวิจัยน้ีอธิบายได้ว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน และโครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัว มี
บทบาทต่อผลการดําเนินงาน และหน่วยงานกํากับดูแล ควรนําไปพิจารณาปรับปรุงในหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
คําสําคญั : โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัว ผลการดําเนินงาน 
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Abstract 

 The purpose of this study is to examine the impact of  ownership structure 

and firm performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. The 

empirical research samples are listed companies from the Stock Exchange of Thailand 

during 2011-2015, excluding all the firms in financial institution sectors, fund sectors 

and  rehabco sectors, and totaling 1,665 firm – year observations  and the results are 

analyzed by multiple regressions analysis. The research findings shown that impacts 

of proportion institutional to enhance the significant negative impacts on firm 

performance is measured by  return on asset. Whereas the ownership concentration 

have positive significant impacts on firm performance is measured by  return on asset 

by respectively.  The empirical findings shed light on the role  institutional ownership 

and ownership concentration plays in firm performance , and thus offer insights to 

policy makers interested in improving “corporate governance code”in the Stock 

Exchange of Thailand. 

Keywords:  Ownership Structure, Institutional Ownership, Ownership Concentration, 
                Firm Performance  
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

หลังจากปี 2544 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พยายามสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับนักลงทุนเพ่ิมมากขึ้น  โดยพัฒนากลไกการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้จาก การ
พัฒนาตัวช้ีวัดใหม่ที่เป็นคะแนนการกํากับดูแลกิจการอาเซียน (Asia Corporate Governance 
Scorecard)  เพ่ือวัดการกํากับดูแลกิจการในภูมิภาคอาเซียน  (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2556)  
นอกจากน้ีในปี 2557 ประเทศไทย ได้รับความเช่ือถือในภูมิภาคเอเชียเป็นลําดับที่ 3 ในด้านการใช้
แนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ ติดต่อกัน 3 ปี ถือว่าเป็นผู้นําในภูมิภาคน้ี และ ล่าสุด ได้
ปรับเปลี่ยนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหม่ เรียกว่า  Corporate Governance Code เพ่ือเป็น
หลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นําหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นําไปปรับใช้ใน
การกํากับดูแลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว  โดยเริ่มใช้ในปี  2560  เป็นต้นไป   แต่
โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่ึงในหลักสําคัญของกลไกการกํากับดูแลกิจการ มีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางของนักวิเคราะห์ทางการเงิน และนักวิชาการเน่ืองจากว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นถือว่าเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างกลไกลการกํากับดูแลกิจการ ดังน้ันคําถามว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานหรือไม่ โดยอ้างถึงข้อขัดแย้งตามทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) (Jensen & 
Meckling, 1976)  ระหว่างผู้บริหาร กับนักลงทุน จึงมีการศึกษาตลอดมา  

แม้ว่าปัจจุบันมีการศึกษาผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลการดําเนินงาน จะมี
จํานวนมาก แต่  Hu & Izumida. (2008) และ Srivastava.(2011)   กล่าวว่า ผลของงานวิจัยจะผัน
แปรไปตามแต่ละประเทศ  และระยะเวลาที่แตกต่างกัน  และส่วนใหญ่จะทําการทดสอบในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว สําหรับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีการศึกษาจํานวนน้อย โดยเฉพาะ
ประเทศไทย นักลงทุนสถาบันที่จะเข้ามีบทบาทมากขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนให้เพ่ิมการลงทุนร้อยละ 50 ภายในปี 2562 (นริสา เยาวลักษณ์ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2558) และส่งเสริมให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุน ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ที่เริ่มใช้ใน
เดือน มกราคม 2561 สํานักงาน(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561) งานวิจัยน้ีจะมีส่วนช่วยทํา
ให้เกิดประโยชน์ 4 ประการ คือ 1) การเติมเต็มความรู้จากการทดสอบผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือ
หุ้น ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน  โครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัว ในบริบทประเทศไทยและประเทศ
ที่กําลังพัฒนา 2)  เป็นการลดความผันผวนการลงทุน และเพ่ิมเสถียรภาพกับนักลงทุนในการ
คาดคะเนผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น 3)  ผลการวิจัยจะมีสาระสําคัญกับหน่วยงานกํากับดูแลและ
ตลาดทุนในประเทศไทย เน่ืองจากต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในการคุ้มครองนักลงทุน 4) จะทําให้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานที่แท้จริงที่
เกิดจากผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน และโครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัว  และนอกจากน้ี 
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ผู้วิจัยยังหวังว่าผลลัพธ์จากการวิจัยน้ีจะเป็นส่วนที่นํามาพิจารณาของหน่วยงานกํากับดูแล ในการ
ปรับปรุงหลักการกํากับดูแลที่ดีใหม่ (Corporate Governance Code) โดยพิจารณาข้อกําหนด
เก่ียวกับ โครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน  โครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัว ข้อเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในเรื่อง ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือการศึกษา
ผลกระทบทางตรงของโครงสร้างผู้ถือหุ้น ทีม่ีต่อผลการดําเนินงานบริษัทในประเทศไทย  

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)  
  Smith. (1776) เริ่มต้นอภิปรายในด้านปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุการแยกอํานาจ 
การบริหารงานระหว่างเจ้าของบริษัท และผู้บริหาร ต่อมา  Berle &  Mean. (1932) ได้สนับสนุน
แนวคิดน้ีในด้านการบริหารสมัยใหม่ทําให้   Jensen & Meckling. (1976) ได้พัฒนาแนวคิดน้ี  
เพ่ือที่จะทํานาย และหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เรียกว่า 
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)  คําว่า ตัวแทน  จะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งฝ่ายหน่ึงจะเรียกว่า 
ตัวการ (Principle)  และอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า  ตัวแทน  (Agent)     ตัวการ (Principle)    หรือผู้ว่า
จ้าง จะเป็นนักลงทุน และเจ้าหน้ีซึ่ง   นักลงทุนและเจ้าหน้ีจะนําทรัพยากรของตนเองท่ีมีอยู่มาลงทุน 
เช่น การซ้ือหุ้น  หรือ  การให้กู้ยืมเงิน   ส่วนตัวแทน  (Agent)      หรือ ผู้ว่าจ้างน้ันจะเป็น ผู้บริหาร 
ซึ่งจะต้องบริหารงานให้เกิดกําไรสูงสุด  ปัญหาที่เกิดจากทั้ง 2 ฝ่ายน้ี เรียกว่า ปัญหาตัวแทน 
(Agency Problem)   ปัญหาตัวแทนส่วนใหญ่จะอธิบายด้วยสมมติฐานหลัก  2 ประการ  คือ 
สมมติฐานการรักษาผลประโยชน์อย่างเหนียวแน่น (Entrenchment Hypothesis)  และสมมติฐาน
การปรับผลประโยชน์เข้าหากัน  (Alignment Hypothesis) ซึ่ง 2 สมมติฐานน้ีจะอธิบายในทิศทางที่
แตกต่างกัน  สมมติฐานการรักษาผลประโยชน์อย่างเหนียวแน่น จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารเข้าไปถือหุ้น
รายใหญ่อาจทําให้ผลการดําเนินงานลดลงเน่ืองจากผู้บริหารมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผู้มี
ส่วนได้เสียอ่ืนๆ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองมากกว่าผลกําไร เช่น การออกเสียงให้ตนเอง
ดํารงตําแหน่งต่อไป การเพ่ิมเงินเดือนให้กับตัวเอง (Morck  et al.1988)  ส่วน สมมติฐานการปรับ
ผลประโยชน์เข้าหากันระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม และผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุม เป็นการ
อธิบายว่าผู้บริหารเข้าไปถือหุ้นรายใหญ่และมีอํานาจในการควบคุมมากกว่า อาจทําให้ผลการ
ดําเนินงานบริษัทเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผู้บริหารอาจมองว่าการถือหุ้นรายใหญ่มีอํานาจในการควบคุม 
ออกเสียง มากขึ้น สามารถท่ีจะทําให้ติดตามการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ ข้อมูล
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ทางการบัญชีที่มีคุณภาพ กระแสเงินสดที่เพ่ิมขึ้น และมูลค่าบริษัทเพ่ิมขึ้น (Fan and Wong, 2002)  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากน้ีแล้ว McColgan. (2001) ได้อภิปราย
เพ่ิมเติม ปัญหาตัวแทนอาจเกิดจาก   4 ประเด็น คือ 1) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากสภาวะทางด้าน
ศีลธรรมของผู้บริหาร 2) ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับขนาดของบริษัท 3) ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดจากระยะเวลาการลงทุน และ 4) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากพฤติกรรมของการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (McColgan.,2001)  การกระทําดังกล่าวทําให้ ตัวการ เสียผลประโยชน์เหล่าน้ี เรียกว่า  ต้นทุน
ตัวแทน (Agency Cost)   
 อย่างไรก็ตาม  Fama  & Jensen (1983)  กล่าวเพิ่มเติมว่า กลไกการกํากับดูแลกิจการ 
โดยเฉพาะ  โครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน และโครงสร้างผู้ถือกระจุกตัว  ก็เป็นส่วนหน่ึงในการทําให้
ต้นทุนตัวแทนลดลง  
 
 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการพัฒนาสมมติฐาน 
 โครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน (Institutional Ownership: IO)    

ความซับซ้อนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน เน่ืองมากจากผู้ถือหุ้นสถาบัน แบ่งออกเป็น 
กลุ่มได้ 2 ประเภท กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน 
เข้าใจในข้อมูลในการลงทุนเป็นอย่างดี (Sophisticated Investors) กลุ่มที่ 2 ไม่มีความเข้าใจใน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงตัวเลขทางการบัญชี  ทําให้มีการคาดเดาหรือพยากรณ์ที่ผิดพลาด 
(Unsophisticated Investors)  และในความซับซ้อนอีกประเด็นหน่ึงคือ การท่ีผู้ถือหุ้นสถาบันเข้า
ไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการออกเสียง (Ebrahim, 2004)  และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะนโยบายของบริษัทที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือการพยายามเข้าไปมีอิทธิพล
ในการจัดการผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัท จึงถือได้ว่ามีบทบาทหน้าที่ในการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพในด้านกลไกการกํากับดูแลกิจการ และเป็นที่คาดหวังว่าจะมีผลกระทบทางบวกกับผล
การดําเนินงานของบริษัท   ปัจจุบันการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นสถาบันกับผลการ
ดําเนินงานบริษัทมีอย่างต่อเน่ือง แต่ ผลลัพธ์ยังแตกต่างกันออกไป เ ช่น Charfeddine & 
Elmarzougui. (2010) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นสถาบันและผลการดําเนินงานของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฝร่ังเศส ผลปรากฏว่ามีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญ แต่ 
Ting.(2013) ทําการศึกษาผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นภายในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
ไต้หวัน ผลปรากฏว่าทั้งสองมีผลทางบวกต่อผลการดําเนินงานและ ผู้ถือหุ้นสถาบันทําให้ผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsu & Wang.(2014) ที่ทําการศึกษาอิทธิพลของความ
ย่ังยืนของผู้ถือหุ้นสถาบันที่มีต่อผลการดําเนินงานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน เช่นกัน 
แสดงให้เห็นว่าย่ิงถ้าผู้ถือหุ้นสถาบันถือไว้นานก็จะทําให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น   สําหรับการศึกษาใน
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ประเทศไทย ยังมีไม่มากนัก จะเห็นได้จากการวิจัยของ Thanatawee. (2014)  ได้ศึกษาการถือหุ้น
สถาบัน กับมูลค่าบริษัท โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2007 – 
2011 ผลลัพธ์ช้ีให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นสถาบันในประเทศไทยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่าบริษัท  ดังน้ัน
จึงกล่าวได้ว่า ผู้ถือหุ้นสถาบันมีบทบาทสําคัญในการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

โครงสร้างผู้ถือกระจุกตัว  (Ownership Concentration : OC)   
Berle & Means.(1932) ช้ีให้เห็นถึงการแยกความเป็นเจ้าของ ออกจากการบริหาร จะเป็น

การลดแรงจูงใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่ข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริหาร กับผู้ถือหุ้น  
และนําไปสู่ ปัญหาทฤษฎีตัวแทน ของ Jensen & Mecking. (1976) ในมุมมองของการศึกษา
โครงสร้างผู้ถือหุ้นมักจะพิจารณาในด้านความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่แตกต่างกันซึ่ง
ผลกระทบมาจากสัดส่วนของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทถือว่าเป็นเจ้าของบริษัท และมีคําถามว่า 
สัดส่วนผู้ถือกระจุกตัว  มีผลต่อการดําเนินงานหรือไม่ การศึกษาในอดีตได้สรุปออกเป็น  2 มุมมองที่
แตกต่างกัน คือ มุมมองที่ 1 การถือหุ้นแบบกระจุกตัวของบริษัทซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นขนาด
ใหญ่ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทและจะพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ในการเข้า
ไปควบคุมการออกเสียงเพ่ือสร้างแรงกดดันในการบริหารไปในทิศทางที่กลุ่มต้องการ ซึ่งน้ันหมายถึง
กําไรสูงสุด และผลการดําเนินงานบริษัทที่ดี  มุมมองที่ 2 การถือหุ้นแบบกระจุกตัว อาจทําให้มี
อํานาจในการเข้าไปเวนคืนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพ่ือควบคุมหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม  ซึ่งเป็น
ลักษณะที่พบมากในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา เน่ืองจากมีลักษณะการบริหารงานแบบครอบครัว 
อาจใช้สิทธิในการเลือกบุคคลในครอบครัวเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูง ทําให้มีผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานถ้าผู้บริหารระดับสูงน้ันขาดความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจ ทําให้เกิดต้นทุนการเสีย
โอกาสข้ึน และไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ และถ่ายเทผลประโยชน์ไปสู่ครอบครัว  

ปัจจุบันยังมีการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนผู้ถือกระจุกตัว  และผลการ
ดําเนินงาน  อย่างต่อเน่ือง เช่น  Lskavyan & Spatareanu. (2006) ได้ศึกษา สัดส่วนผู้ถือกระจุกตัว  
การติดตามทางการตลาด และผลการดําเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐ
เช็ก และโปแลนด์ ผลปรากฏว่า สัดส่วนผู้ถือกระจุกตัว  ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติเพียงพอที่จะอธิบาย
ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของบริษัท  Zakaria et al., (2014) ศึกษาโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศมาเลเซียในภาคส่วนบริการ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนผู้
ถือกระจุกตัวที่เพ่ิมขึ้น ตัวสามารถเสริมสร้างผลการดําเนินงานที่ดี ซึ่งตรงกันข้ามกับบริษัทที่ถือหุ้น
โดยภาครัฐ Wang & Shailer.(2015) ได้ศึกษาสัดส่วนผู้ถือกระจุกตัว  กับ ผลการดําเนินงานใน
บริบทตลาดเกิดใหม่ 18 ตลาดที่มีสภาพแวดล้อมที่มีกลไกการกํากับดูแลกิจการคล้ายกัน ผลปรากฏ
ว่า บริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือกระจุกตัวสูงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดําเนินงานทุกประเทศ จะเห็น
ได้ว่า ผลลัพธ์จากการศึกษาออกมาในรูปแบบผสมผสาน ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจะพบว่า ผลลัพธ์ของกลไกการกํากับดูแลกิจการด้าน
โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลการดําเนินงานออกมาในรูปแบบผสมผสาน แต่อย่างไรก็ตามสําหรับ
บริบทประเทศไทย ผู้วิจัยต้ังสมมติฐานว่า : 

 

สมมติฐานท่ี 1  สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบันของบริษัทมีผลกระทบทางบวกต่อผลการ
ดําเนินงาน  

สมมติฐานท่ี 2  สัดส่วนผู้ถือกระจุกตัวของบริษัทมีผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงาน 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับผลการดําเนนิงาน  
Dorestani  & Rezaee. (2011) ได้แบ่งตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non- Financial Key Performance Indicators)  
เช่น ข้อมูลประเด็นสิ่งแวดล้อม  อัตราการเข้าออกของพนักงาน  ช่ัวโมงการอบรมพนักงาน  ความพึง
พอใจของลูกค้า กิจกรรมการให้คําปรึกษา  และ กลุ่มที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการเงิน (Financial Key 
Performance Indicators) เช่น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) อัตราผลตอบแทน
จากส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE)  อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย(ROS) ซึ่งงานวิจัยน้ีผู้วิจัยใช้ ผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA)  เป็นตัววัดผลการดําเนินงาน ถือได้ว่า เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน
และการวางแผนที่ง่ายและเก่าแก่ที่สุด  ซึ่งนักวิจัยทางบัญชีและนักวิเคราะห์ทางการเงินมักจะใช้
วิเคราะห์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุน และการตัดสินใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นอัตราส่วนในการวัดความสามารถในการทํากําไรเป็น
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท ในการนําเงินทุนไปก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทมากน้อย
เพียงใดจากการใช้สินทรัพย์ และโครงสร้างเงินทุนที่บริษัทเลือกใช้  โดยใช้สูตร อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ = กําไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยน้ีกําหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา  คือ  บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลดําเนินงาน ต้ังแต่ปี 2554 – 2558 รวม
ระยะเวลา 5 ปี มี ข้อมูลทั้งหมด 2,808 ข้อมูล  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเง่ือนไขดังน้ี  1)  เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทุกกลุ่ม โดยมีวันสิ้นงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก่อนปี 2553 ต้องมีการดํารงอยู่ และมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ได้
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ข้อมูลในการวัดตัวแปรต่างๆ อย่างครบถ้วนและสามารถเปรียบเทียบกันได้  2) เป็นบริษัทที่ไม่ถูกจัด
ประเภทให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่กําลังฟ้ืนฟูกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล เพราะบริษัท
เหล่าน้ีไม่ได้มีข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ทําการศึกษา และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในกลุ่มฟ้ืนฟูน้ี 
อาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี  และไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุน 3) ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน ประกันภัย และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากกิจการประเภทน้ีมีแนวปฏิบัติ
ทางด้านบัญชีแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน 4) ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อมูลของงบการเงินไม่ครบถ้วน 
(Missing Data) สามารถสรุปจํานวนตัวอย่างในการศึกษา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา รวม 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนระหว่างปี 2554 – 2558  2,808 
หัก จํานวนบริษัทในกลุ่มธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันชีวิต 

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 

(529) 
จํานวนบริษัทในประเภทอุตสาหกรรม 2,243 
หัก บริษัทที่มีข้อมลูที่ไม่ตรงตามเกณฑ์  กําหนด *  (578) 
จํานวนบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ( ค่า N ) 1,665 

 

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.,2558 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยน้ีวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการอธิบายผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผล
การดําเนินงาน ดังน้ี 

ROA =   α1 + β1IO +β2OC + β3Size + β4 LEV +β5 CFO + + it  
 

โดย 
ตัวแปรอิสระ 
ROA = กําไรสุทธิ/สินทรัพย์รวมทั้งสิน้ 
Tobin’s Q = มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี + หน้ีสินทั้งหมด / สินทรัพย์ทั้งหมด 
ตัวแปรตาม 
IO =  วัดจาก ร้อยละของการถือหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน 
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OC  = วัดจาก ร้อยละของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีสุ่ด และ ได้รับเงินปันผล
(Total shares outstanding) ทั้งหมด 
ตัวแปรควบคุม  
Size = ค่าล๊อกการริทมึธรรมชาติ (Natural Logarithm)ของสินทรัพย์รวมบริษัท  ณ วัน
สิ้นปี  
LEV = หน้ีสินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวม    
CFO = กระแสเงินสดจากการ ดําเนินงาน ณ ปี ปัจจุบัน 
 
ผลลัพธ์และการอภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
สถิติพ้ืนฐานของโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ตารางที่ 2  สถิติพ้ืนฐานของโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ตัวแปร  
(Variables) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  

ค่าตํ่าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน  3.60 0.00 43.98 6.37 

สัดส่วนผู้ถือหุ้นกระจุกตัว 35.13 0.00 98.03 18.83 
 

จากตารางที่ 2  แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรกลุ่มโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 
สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน และ สัดส่วนผู้ถือหุ้นกระจุกตัว พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน  โดยเฉล่ียคิด
เป็นร้อยละ 3.60 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0 ค่าสูงสุดร้อยละ 43.98 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.37 แสดง
ให้เห็นว่าร้อยละของการถือหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดส่วนใหญ่เป็น
นักลงทุนทั่วไปไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคาร, สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุน และ
หน่วยลงทุน เป็นต้น สัดส่วนผู้ถือหุ้นกระจุกตัว วัดจากร้อยละของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่สุด (Block-Holding) ที่มีต่อ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ และได้รับเงินปันผล (Total Shares 
Outstanding) ทั้งหมดโดยเฉลี่ยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 35.13 สัดส่วนตํ่าสุด
ร้อยละ 0 สูงสุดร้อยละ 98.03และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 18.83 แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มีลักษณะโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตัว 
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ตารางที่ 3   สถิติพ้ืนฐานของผลการดําเนินงานของบริษัท 

ตัวแปร  
(Variables) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  

ค่าตํ่าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  0.05 -1.40 1.17 0.12 
     

 

จากตารางที่ 3  แสดงค่าสถิตเชิงพรรณนาของตัวแปรผลการดําเนินงานของบริษัทได้แก่ 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม พบว่า ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ที่คํานวณได้จากกําไรสุทธิหาร
ด้วยสินทรัพย์รวม โดยรวมมีค่าเฉล่ียผลตอบ แทนจากสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.05 ค่าตํ่าสุด -1.40  สูงสุด 
1.17 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12   
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ ์

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) 

Variables ROA IO OC Size LEV CFO
ROA 1      
IO 0.122*** 1     
OC 0.094*** 0.059** 1    
Size  0.025 0.385*** 0.068*** 1   
LEV 0.061** 0.140*** -0.031 0.136*** 1  
CFO 0.182*** 0.087*** 0.066*** 0.026 -0.026 1 
*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

จากตารางที่ 4  เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เมือ่พิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่พบว่าแต่ระดับของความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก โดยการ
สังเกตจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มคี่าน้อยกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่าเบ้ืองต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่มีปัญหา Multicollinearity 
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุ 

ตารางที่ 5 ผลของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเก่ียวกับผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลการ
ดําเนินงานบริษัท 

Independent Variables Expect Sign 
Dependent Variables 

ROA 

ownership structure   
IO + - 0.002*** 
  (0.000) 
OC - 0.000** 
  (0.000) 
Control Variables   

Size  0.004 

  (0.006) 
LEV  0.021*** 
  (0.008) 
CFO  0.075*** 
  (0.012) 
Constant  0.020 
F  8.119*** 
Adjust R2  0.075 
Maximum VIF  2.494 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.10,  Beta coefficients with standard errors in 
parenthesis 

 

สมมติฐานท่ี 1  สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบันของบริษัทมีผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงาน

บริษัท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (β1 =  - 0.002, p < 0.01) )  แต่ตามสมมติฐานงานวิจัยได้ต้ังไว้ว่า
ผลกระทบดังกล่าวควรเป็นผลกระทบเชิงบวก  ดังน้ันสมมติฐานที่ 1   ไม่ได้รับการยอมรับเพราะไม่
เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว้  

สมมติฐานที่ 2  สัดส่วนผู้ถือกระจุกตัวของบริษัทผลกระทบทางบวกต่อผลการดําเนินงาน

บริษัทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (β2 = 0.000.00, p < 0.05) แต่ตามสมมติฐานงานวิจัยได้ต้ังไว้ว่า
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ผลกระทบดังกล่าวควรเป็นผลกระทบเชิงลบ ดังน้ันสมมติฐานที่ 2  ไม่ได้รับการยอมรับเพราะไม่
เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้น ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน 
และโครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัวที่มีต่อผลการดําเนินงานบริษัทที่วัดจาก ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
แสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทน ที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นสถาบันจะมีประสิทธิภาพใน
การติดตามกลไกการกํากับดูแล ทําให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น  แต่ สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบันที่สูงขึ้น
กลับทําผลการดําเนินงานที่ลดลง ส่วนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่กระจุกตัวเพ่ิมขึ้นคาดหวังว่ากลุ่มผู้ถือหุ้น
จะเข้าไปควบคุมอํานาจเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้อง ไม่มีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน   แต่ กลับ
ทําให้ผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zeitun. (2009), Charfeddine & 
Elmarzougui. (2010) และ   Afza & Nazir.(2015)   ที่ทําการทดสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบันที่มีต่อ
ผลการดําเนินงาน ในประเทศจอร์แดน ฝรั่งเศส และปากีสถาน ซึ่งสาเหตุมาจากนโยบายและการเข้า
มามีบทบาทของภาครัฐ และ ผู้ถือหุ้นสถาบันไม่มีบทบาทเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบริษัท  
ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นกระจุกตัว ที่วัดจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นกระจุกตัว  แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นกระจุก
ตัวมีบทบาทสําคัญต่อการเพ่ิมผลการดําเนินงานบริษัท  การถือหุ้นแบบกระจุกตัวของบริษัทซึ่งจะ
กลายเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทและจะพยายามรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ในการเข้าไปควบคุมการออกเสียงเพ่ือสร้างแรงกดดันในการบริหารไปใน
ทิศทางที่กลุ่มต้องการ ซึ่งน้ันหมายถึงกําไรสูงสุด และผลการดําเนินงานบริษัทที่ดี สอดคล้องกับ
มุมมองตามทฤษฎีผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ (Stewardship Theory) ที่กล่าวว่า สัดส่วนการกระจุกตัวที่
สูงจะเพ่ิมอํานาจของผู้ถือหุ้นและทําให้ผู้ถือหุ้นสนใจที่จะลงทุนมากขึ้น และจะสะท้อนถึงผลการ
ดํ า เ นิ น ง านบ ริ ษั ท  สอดคล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ข อ ง  Zakaria et al., (2014)  Alimehmeti & 
Paletta.(2012),  Ozili & Uadiale. (2017) ที่ศึกษาในประเทศมาเลเซีย อิตาลี และไนจีเรีย  

จากผลการศึกษาน้ี แสดงเห็นว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบัน และโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบ
กระจุกตัวมีบทบาทที่สําคัญ ต่อการกํากับกับดูแลกิจการและส่งผลต่อผลการดําเนินงาน ดังน้ัน 
หน่วยงานกํากับดูแล สามารถนําไปใช้เชิงนโยบาย 2 ประเด็น ดังน้ี 1) เน่ืองจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
สถาบัน และโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบกระจุกตัวมีบทบาทท่ีสําคัญต่อผลการดําเนินงาน ควรพิจารณา
นโยบายนําไปเป็นข้อปฏิบัติใน Corporate Governance Code  2) ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีตัวแทน ควรได้รับการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานกํากับดูแล และนัก
ลงทุน  
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สําหรับงานวิจัยน้ีมีข้อจํากัด 2 ประการ คือ 1) การใช้สถิติ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปร อาจยังไม่ทราบประสิทธิภาพของตัว
แปรโดยรวมพร้อมกัน  2)  ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ช่วงปี 2554 – 2558  เกิดภาวะวิกฤติทาง
การเมืองอย่างรุนแรง และเกิดภาวะนํ้าท่วมใหญ ่จึงอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจที่เป็นปกติ  
สําหรับงานวิจัยในอนาคตควรศึกษาเปรียบเทียบในหัวข้อวิจัยในน้ีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือยืนยัน
ข้อมูล และประโยชน์ต่อนักลงทุน และอาจใช้สถิติขั้นสูงตัวอ่ืนมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบผลลัพธ์ เช่น 
สมการโครงสร้าง (SEM) 
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ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายของธุรกิจจัดหานักแสดง กรณศีึกษาบริษัท โมเดลลิ่ง 
จํากัด 

Problems in Income Tax Deducted at Source in Modeling Agency 
Business:  

A Case Study of Modeling Company  
 

ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ1 และมุทติา เกียรติถาวรชัย2 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติในการหักภาษีเงินได้หัก ณ  
ที่จ่าย สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหานักแสดงของบริษัท โมเดลลิ่ง จํากัด โดยใช้การสัมภาษณ์
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน และตัวแทนจากสํานักงานบัญชีที่ดูแลการจัดทําบัญชี
ให้กับบริษัท และเก็บข้อมูลจากเอกสารทางบัญชีของบริษัท จากการศึกษาสามารถสรุปแนวทาง
ปฏิบัติในการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับบริษัท โมเดลลิ่ง จํากัด ได้ดังน้ี 1) นักแสดงที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย ให้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5 2) นักแสดงที่มิได้มี
ภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย ให้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5-35 3) นายหน้าจัดหา
นักแสดงที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 
5-35 4) นายหน้าจัดหานักแสดงที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ไม่ต้องหักภาษี
เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5) นายหน้าจัดหานักแสดงที่เป็นนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ให้หักภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 3 6) นายหน้าจัดหานักแสดงที่เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ ให้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 15 หากเป็นประเทศที่มีอนุสัญญา
ภาษีซอ้น ไม่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

 
คําสําคญั : นักแสดง ธุรกิจจดัหานักแสดง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 

                                                            
1 อาจารย์ประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail: piyarat_dok@utcc.ac.th 
2 ตัวแทนบริษัท เอไอเอ จํากัด 
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Abstract 

 The objective of this study is to study income tax deducted at source 
practices in a Modeling Company for model recruiting expenses by conducting 
interview with a managing director, a coordination department manager and a 
representative from the accounting company. Moreover, this study collected data 
from the company’s accounting documents. It found several income tax deducted 
at source practices that the Modeling Company can apply for its model recruiting 
expenses. 1) Thai resident models and actors are required to deduct 5%. 2) Non-Thai 
resident models and actors are required to deduct 5-35%. 3) Thai resident personal 
agencies are required to deduct 5-35%. 4) Non-Thai resident personal agencies are 
exempted. 5) Legal agencies that are established under Thai laws are required to 
deduct 3%. 6)  Legal agencies that are established under foreign laws are required 
to deduct 15%, if their countries have double taxation agreements with Thailand, 
they are exempted from the income tax deducted at source. 
 
Keywords: Model, Modeling Agency, Income Tax Deducted at Source 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 
ธุรกิจจัดหานักแสดงเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

จํานวนเงินในการโฆษณาผ่านทุกสื่อรวมกันน้ัน มีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี (สมาคม
มีเดียเอเจนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, 2017) แต่จากการที่ธุรกิจประเภทนี้ยังมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ดีพอ ซึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากความยุ่งยากซับซ้อนของ
ภาษีประเภทน้ี เช่น มีอัตราภาษีหลายอัตรา และมีข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก (โสภิต 
ถมมา, 2548) จึงส่งผลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหานักแสดงยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
เก่ียวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  หรือยังมีการละเว้นการปฏิบัติอยู่ เมื่อ
ต้องมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับนักแสดง และนายหน้าที่ช่วยจัดหานักแสดงให้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงนักแสดง และนายหน้าจัดหานักแสดง ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นน้ี เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองของบริษัทที่ทําธุรกิจประเภทนี้ ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะมีการกําหนด
ความรับผิดเก่ียวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วตามคําสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.91/2542 ว่าผู้มี
หน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนําส่งกรมสรรพากรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ถ้าหากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องรับผิด เช่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน
บาท ในกรณีที่ไม่ได้ย่ืนรายการและนําส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้ ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ
ไม่ได้นําส่ง ผู้มีหน้าที่หักภาษีต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ ในการเสียภาษีที่ต้องชําระตามจํานวนเงิน
ภาษีที่ไม่ได้หักและไม่ได้นําส่ง พร้อมทั้งต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนําส่งโดยไม่รวมเบ้ียปรับ ส่วนในกรณีที่ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
หักภาษีไม่ครบตามจํานวนที่ถูกต้อง ผู้มีหน้าที่หักภาษีต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่
ต้องชําระตามจํานวนเงินภาษีที่ขาดไป และต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของ
เดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนําส่ง โดยไม่รวมเบ้ียปรับเป็นต้น (กรมสรรพากร, 2014ข) 

บริษัท โมเดลล่ิง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และ
ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนในการจัดหาบุคคลเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงด้านต่างๆ เช่น การจัดหา
นักแสดงให้ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา การจัดหานายแบบ นางแบบ พริตต้ี และพรีเซ็นเตอร์สินค้า
ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ โดยบุคคลเหล่าน้ี มีทั้งผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย และผู้ที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย เซอเบีย เยอรมัน บราซิล ฮังการี ญี่ปุ่น ลิทู
เนีย และรัสเซีย เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย เมื่อต้องทํางาน
ให้กับ บริษัท โมเดลลิ่ง จํากัด บุคคลเหล่าน้ีจะเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นช่วงระยะเวลา
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หน่ึง จากรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เน้นไปท่ีการจัดหานักแสดงจากต่างประเทศ ส่งผล
ให้บริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างมาก เน่ืองจากการหักภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับนักแสดง หรือนายหน้าจัดหานักแสดงจาก
ต่างประเทศ มีข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่ต้องนํามาใช้พิจารณาเพ่ิมเติมในการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
เช่น มาตรา 41 มาตรา 70 และอนุสัญญาภาษีซ้อน ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  และยังมีการละเว้นการหักภาษี
เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสําหรับค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับนักแสดง และนายหน้าที่ช่วย
จัดหานักแสดงให้กับ บริษัท โมเดลล่ิง จํากัด ในครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสําหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนที่บริษัท โมเดลล่ิง จํากัด จ่ายให้กับนักแสดง และนายหน้าที่ช่วยในการจัดหานักแสดง 
  
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับธุรกิจจัดหานักแสดงของบริษัท โมเดล
ลิ่ง จํากัด ได้ทําการศึกษาข้อกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ดังต่อไปน้ี 
 1.   ความหมายของภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่าย 
      จํานวนเงินที่กฎหมายกําหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้ก่อน
จ่ายให้กับผู้รับทุกคราว หรือเป็นจํานวนเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินออกแทนผู้มีเงินได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดและนําส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รับ และเป็นเครดิตภาษี
ของผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในการคํานวณภาษีที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีประจําปี 
(สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สมุทรสงคราม, 2561) 
 2.   ข้อกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

2.1  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส 
แห่งประมวลรัษฎากร 

…ข้อ 7 กรณีจ่ายเงินได้ให้แก่นักแสดงสาธารณะ คือ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ
หรือโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ เดิมให้หักภาษี ณ 
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ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ได้กําหนดอัตราใหม่เป็นให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 … 
(กรมสรรพากร, 2014ง) 

2.2  คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

… ข้อ 3/1 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น 

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากที่ระบุ
ใน (2) หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคํานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0… 

… ข้อ 9 ให้บุคคล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น … 

(2) นักแสดงสาธารณะ  
(ก) กรณีมีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศ หักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคํานวณหักไว้ตามอัตราที่

กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดา …  
(ข) กรณีนอกจาก (ก) หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคํานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0 
… (กรมสรรพากร, 2014ก) 
2.3  คําสั่ งกรมสรรพากร  ที่  ป . 102/2544 เรื่ อง  การเสียภาษี เงินไ ด้และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักแสดงสาธารณะ ผู้จัดให้มีการแสดงของนักแสดงสาธารณะ และคู่สัญญา
ที่จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดง 

… 
 ข้อ   1   คําว่า "นักแสดงสาธารณะ" หมายความว่า นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ 

โทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพ่ือความบันเทิงใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงเด่ียว 
เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็นทีม เช่น นักแสดงละครเวที นักแสดงภาพยนตร์ นักแสดงละคร
วิทยุ นักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงตลก นายแบบ นางแบบ นักพูดรายการทอล์คโชว์ นักมวย
อาชีพ นักฟุตบอลอาชีพ เป็นต้น  

… 
คําว่า "คู่สัญญาที่จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดง" หมายความว่า ผู้ดําเนินการ ติดต่อ

จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดงหรือแข่งขันในประเทศไทย ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  
… 
คําว่า "เงินได้ของนักแสดงสาธารณะ" หมายความว่า เงินได้พึงประเมินหรือ 

ค่าตอบแทนจากการประกอบอาชีพนักแสดงสาธารณะตามวรรค หน่ึง รวมถึงรางวัลและประโยชน์
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ใด ๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากการแสดงหรือการแข่งขัน เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะจ่ายตามจํานวนคราวที่แสดงหรือแข่งขัน จ่ายเป็นการเหมา 
หรือจ่ายในลักษณะ อ่ืนทํานองเดียวกัน 

… 
ข้อ   5   นักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศ และเข้ามาแสดงหรือ

แข่งขันในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ทั้งน้ี
ไม่ว่าการจ่ายเงินได้ดังกล่าวจะจ่ายในหรือนอกประเทศ  

… 
กรณีนักแสดงสาธารณะมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศที่มีอนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษี

ซ้อนกับประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทย
ได้ทําไว้กับประเทศน้ัน ๆ  

… 
ข้อ   7   การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ให้ผู้จ่ายเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ มีหน้าที่

คํานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่ง ณ ที่ว่าการอําเภอท้องที่ภายในเจ็ด วันนับแต่วันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จ่ายเงินได้ ดังน้ี 

… 
 (2)   กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน 

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้คํานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่งตามมาตรา 
3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 9(2) ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 
26 กันยายน พ.ศ. 2528 ดังน้ี   

       (ก)   กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย ให้คํานวณหักภาษีไว้
ในอัตราร้อยละ 5.0  
                       (ข)   กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศ ใหค้ํานวณหักภาษีไว้
ตามอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 
ข้อ   9   การเสียภาษีเงินได้ของคู่สัญญาทีจ่ัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดงหรือ 

แข่งขันในประเทศไทย และการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้จ่ายเงินได้ให้แก่คูส่ัญญาที่จัดหานักแสดง
สาธารณะมาแสดงให้ปฏิบัติ ดังน้ี  

(1)   กรณีคู่สญัญาที่จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดงหรอืแข่งขันในประเทศไทยเป็นผู้
มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องนําเงินได้ที่ได้รับจากการติดต่อจัดหานักแสดงสาธารณะ



 

441 
 

มาแสดงหรือแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวล
รัษฎากร มารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวล
รัษฎากร  

การจ่ายค่าจัดหานักแสดงสาธารณะให้แก่ คู่สัญญาที่จัดหานักแสดง สาธารณะมาแสดง
ตามวรรคหน่ึง ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่คํานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายนําส่งตามมาตรา 50(1) และมาตรา 52 
แห่งประมวลรัษฎากร  

 
 (3)   กรณีคู่สญัญาที่จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดงหรอื แข่งขันในประเทศไทย 

เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย มหีน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ที่ได้รับจากการติดต่อจัดหานักแสดง
สาธารณะมาแสดง หรือแข่งขันในประเทศไทย โดยให้ผู้จ่ายเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรอืคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล รัฐบาล 
องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรอืองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หักภาษีนําส่ง
จากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ซึง่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ตามอัตราภาษี 
เงินได้สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร  

 กรณีคู่สญัญาที่จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดงมีถิ่นที่อยู่ในประเทศทีม่ีอนุสัญญา
เพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพ่ือการเว้นการ
เก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยได้ทําไว้กับประเทศน้ัน ๆ  

(กรมสรรพากร, 2014ค) 
2.4  มาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่าย

ด้วยจํานวนคราวที่จะต้องจ่าย เพ่ือให้ได้จํานวนเงินเสมือนหน่ึงว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคํานวณภาษีตาม
เกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจํานวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็น
เงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่าน้ัน 

(กรมสรรพากร, 2014จ) 
 2.5  มาตรา 41 ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เน่ืองจาก

หน้าที่งาน หรือกิจการที่ทําในประเทศไทย หรือเน่ืองจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ
เน่ืองจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนน้ีไม่ว่าเงินได้น้ันจะจ่ายใน
หรือนอกประเทศ  
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 ผู้อยู่ในประเทศไทยมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว 
เน่ืองจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทําในต่างประเทศ หรือเน่ืองจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในส่วนน้ีเมื่อนําเงินได้พึงประเมินน้ันเข้ามาในประเทศไทย 

  ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยช่ัวระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึงหน่ึงร้อย
แปดสิบวันในปีภาษีปีใด ให้ถือว่าผู้น้ันเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (กรมสรรพากร, 2014จ) 

 
 2.6  มาตรา 70 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) 
(4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันเสียภาษี โดย
ให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ … (กรมสรรพากร, 2014ฉ) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได้
มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่เงินได้เน่ืองจากการรับทํางานให้ เช่น ค่าบริการ
นายหน้าตัวแทน ให้คํานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 โดยเฉพาะการจ่ายเงินได้
ดังกล่าวให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญาว่า
ด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ถ้าเป็น
การจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของประเทศท่ีมี
อนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 
ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด เพราะเป็นกําไรจากธุรกิจ (สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3, 2561) 

2.7  อนุสัญญาภาษีซ้อน ข้อ 7 กําไรจากธุรกิจ  
1.  เงินได้หรือกําไรของวิสาหกิจของรัฐผู้ทําสัญญารัฐหน่ึงให้เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐน้ัน 

เว้นแต่วิสาหกิจน้ันประกอบธุรกิจในรัฐผู้ทําสัญญาอีกรัฐหน่ึง โดยผ่านทางสถานประกอบการถาวร 
ซึ่งต้ังอยู่ในรัฐผู้ทําสัญญาอีกรัฐหน่ึงน้ัน … (กรมสรรพากร, 2011) 

 
 3.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาของ โสภิต ถมมา (2548) พบว่าปัญหา และอุปสรรค
เก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมีดังต่อไปน้ี 

2.1  การหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายมีหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติมากเกินไป 
2.2  อัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายมีหลายอัตรา ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2.3  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย มีรายละเอียดมาก 
2.4  เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้ความเห็นเก่ียวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกัน 
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2.5  การจ่ายเงินในหลายกรณี ไม่สามารถสรุปได้ว่าจะต้องมีการหักภาษีเงินได้ หัก ณ 
ที่จ่ายหรือไม่        

2.6  กรมสรรพากรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายน้อยเกินไป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามี 2 ประเภท คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องจํานวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการประสานงาน และผู้แทนสํานักงานบัญชี โดยการ
สัมภาษณ์เป็นแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured interview) เพ่ือทราบถึงปัญหา และแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบริษัท โดยจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทั้ง
ระหว่าง และภายหลังการสัมภาษณ์  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางบัญชีของบริษัท ข้อกฎหมาย ประมวลรัษฎากร หนังสือตอบข้อหารือ คําพิพากษาศาล
ภาษี คําพิพากษาศาลฎีกา หนังสือ งานวิจัย บทความ เอกสาร/ข่าวสารตีพิมพ์ต่างๆ   
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

   การศึกษาครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือ
ศึกษาหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายประสานงานท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนการจัดหานักแสดง และตัวแทนสํานักงานบัญชีที่รับผิดชอบทางด้านบัญชีให้กับบริษัท 
โมเดลลิ่ง จํากัด ประกอบกับเอกสารข้อมูลทางด้านบัญชี พบว่ารายจ่ายที่เป็นปัญหาอย่างมากใน
การปฏิบัติตามข้อกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบริษัท โมเดลล่ิง จํากัด คือ รายจ่าย
เก่ียวกับการจัดหานักแสดงของบริษัท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ค่าตอบแทนนักแสดง ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.1 นักแสดงที่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
1.2 นักแสดงที่มิได้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  

2. ค่าตอบแทนนายหน้าจัดหานักแสดง ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ 
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2.1 ผู้รับเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 
2.2 ผู้รับเงินได้ที่เป็นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
2.3 ผู้รับเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 
2.4 ผู้รับเงินได้ที่เป็นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 โดยรายจ่ายซึ่งเป็นปัญหาสําคัญ และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ รายจ่ายที่จ่าย
ให้กับนักแสดง และนายหน้าจัดหานักแสดงจากต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัท 
และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการหัก เพราะการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับค่าใช้จ่าย
ประเภทนี้ จะต้องมีการพิจารณาข้อกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย เช่น มาตรา 41 มาตรา 70 และ
อนุสัญญาภาษีซ้อน ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่
จ่ายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  และยังมีการละเว้นการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย  
 จากการศึกษา สามารถสรุปแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสําหรับรายจ่าย
ในการจัดหานักแสดงในแต่ละประเภทได้ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ประเภทรายจ่าย ข้อกฎหมาย อัตราร้อยละ 
 ค่าตอบแทนนักแสดง  
1  นักแสดงท่ีมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ทป.4/2528 ข้อ 9(2)(ข) 5 
2  นักแสดงท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศ 

- มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 
- เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 

 
ทป.4/2528 ข้อ 9(2)(ก) 
ทป.4/2528 ข้อ 9(2)(ข) 

 
5-35 

5 
 ค่าตอบแทนนายหน้าจัดหานักแสดง 
3  บุคคลธรรมดาท่ีเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย มาตรา 50(1) 5-35 
4  นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ทป.4/2528 ข้อ 3/1(1) 3 
5  บุคคลธรรมดาท่ีมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย มาตรา 41 ไม่ต้องหัก 

6 นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ   

 - ประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย 
- ประเทศท่ีมีอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

มาตรา 70 
 

15 

อนุสัญญาภาษีซ้อน 
ข้อ 7 กําไรจากธุรกิจ 

ไม่ต้องหัก 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทําให้บริษัท โมเดลลิ่ง จํากัด ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายได้ครบถ้วนถูกต้อง  หรือยังมีการละเว้นการปฏิบัติอยู่น้ัน 
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ก็เป็นเพราะว่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายมีหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่ายเป็นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิต ถม
มา (2548)  ที่พบว่าปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย คือ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายมีหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติมากเกินไป อีกทั้งอัตราภาษีเงิน
ได้ หัก ณ ที่จ่ายก็มีหลายอัตรา จนทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง นอกจากน้ีการจ่ายเงินใน
หลายกรณี ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าจะต้องมีการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่  

 
ข้อแนะนาํ 

ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดหานักแสดง เรื่องที่บริษัทต้องให้ความสําคัญก็คือ 
การหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาที่มิได้
เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เน่ืองจากต้องอ้างอิงข้อมูล
หลายอย่างประกอบการพิจารณา เช่น ข้อตกลงในสัญญา ขั้นตอนการดําเนินงาน ลักษณะเน้ืองานที่
แท้จริง ข้อกฎหมายภาษี ประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อน ในการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่ายในแต่ละครั้ง จึงก่อให้เกิดความยากลําบากในการปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทมีภาระต้องร่วมรับผิดในค่าปรับ จํานวนเงินค่าภาษี และเงินเพ่ิม นอกจากน้ียังเป็นสาเหตุทํา
ให้รัฐสูญเสียรายได้อีกด้วย ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ี จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 
1. ด้านบริษัท 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทควรศกึษา และทําความเขา้ใจภาระภาษี และขอ้
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเพ่ือให้บริษัทพ้นความรับผิดชอบตามมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร 
กรณีไม่ได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และนําส่ง หรือหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแต่นําส่งไม่ครบตาม
จํานวน บริษัทต้องรับผิดในจํานวนภาษีอากรที่ขาดไป รวมถึงเงินเพ่ิม นอกจากน้ียังทําให้บริษัท
สูญเสียประโยชน์ เน่ืองจากไม่ได้นํารายจ่ายจากการจัดหานักแสดงดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีอีกด้วย ดังน้ันผู้บริหารควรจะให้ความสาํคัญ และหาทางแก้ปัญหาน้ี 
โดยการส่งพนักงานที่เก่ียวข้องกับการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไปอบรมเพ่ิมเติม หรือหา
ผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายภาษีเข้ามาให้คําแนะนํา อีกทั้งในการแก้ปัญหานี้ ทกุฝ่ายในบริษัทที่
เก่ียวข้องควรมีการปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกัน หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาที่
ต้นเหตุได้ ก็จะสามารถลดผลกระทบทางด้านภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากน้ีแนวทางปฏิบัติใน
การคํานวณภาษีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ยังถือเป็นการวางแผนภาษีรูปแบบหน่ึงด้วย ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีตามมาก็คือ กําไรที่เพ่ิมขึ้น 
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2. ด้านภาครัฐ 
จากการศึกษา จะเห็นได้ว่ากฎหมายกําหนดให้บริษัทซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงิน

ได้หัก ณ ที่จ่าย และนําส่ง หากบริษัทละเลยการปฏิบัติจนทําให้ไม่มีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
หรือหักไว้ไม่ครบถ้วน ก็จะส่งผลให้ภาครัฐเกิดการสูญเสียรายได้ ซึ่งถ้ารวมทั้งภาคธุรกิจแล้ว ก็จะ
เกิดการสูญเสียเป็นจํานวนมากหากไม่พยายามที่จะนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ทั้งน้ีตํารา 
บทความ รวมท้ังข้อหารือของกรมสรรพากรเก่ียวกับเรื่องการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่ได้พูดถึง
การหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสําหรับค่าตอบแทนนายหน้าในการจัดหานักแสดงอย่างชัดเจน อีก
ทั้งการศึกษาครั้งน้ียังศึกษาข้อมูลของบริษัท โมเดลล่ิง จํากัด เพียงบริษัทเดียว หากบริษัทอ่ืน
ต้องการนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ อาจต้องนําข้อมูลอ่ืนๆ ของบริษัทเองมาดูประกอบการตีความ ซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกัน เช่น ข้อตกลงในสัญญา การจ่ายเงิน ขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งทั้งหมด
สามารถส่งผลให้การตีความเก่ียวกับเงินได้เปลี่ยนแปลงไป การหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายก็จะ
เปลี่ยนตามไปด้วย ดังน้ันภาครัฐเอง ก็ควรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับผู้มีหน้าที่กํากับดูแล เพ่ือ
จะได้ใช้ในการให้คําแนะนําแก่บริษัท เพ่ือที่บริษัทจะได้คํานวณภาษีอากรให้ถูกต้อง และรัฐจะได้ไม่
สูญเสียประโยชน์ 
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ผลกระทบของสมรรถนะการสอบบญัชีท่ีมีต่อคุณภาพงบการเงิน 
ของผู้สอบบญัชภีาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

Effects of Auditing Competency on Financial Statement Quality 
of Tax Auditors in Bangkok 

 

รัตติยา วงศรีลา1 และจิรพงษ์ จันทร์งาม2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของสมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
งบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ     ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 87 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  
 ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะการสอบบัญชี ด้านความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี 
ด้านทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล        
มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินโดยรวม ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสําคัญ
กับการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการสอบบัญชี ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้งบการเงินที่ตรวจสอบมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
อันจะนําไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ใช้งบการเงินต่อไป 
 
คําสําคญั: สมรรถนะการสอบบัญชี  คุณภาพงบการเงิน  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
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Abstract 

 This research aims to study the effects of auditing competency on financial 
statement quality of tax auditors in Bangkok by using questionnaires as tools for 
collecting data from 87 tax auditors in Bangkok. Statistical methods used for analyzing 
the data were multiple regression analysis.  
 The results indicated that auditing competency in aspects of auditing 
knowledge, audit practical skills, information technology and personal characteristics 
had effects on financial statement quality as a whole. Therefore, the tax auditors 
should focus on enhancing and developing the auditing knowledge, audit practical 
skills, information technology in various fields. It also focuses on the work carefully, 
responsibility and professional ethics for the audit results are reliable. This help to 
ensure the quality of the financial statements, accurate, complete and leads to the 
confidence of those involved or the users of the financial statements.  
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

 ในปัจจุบันการสอบบัญชีน้ันมีบทบาทสําคัญต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่ต้องใช้ข้อมูล     
ที่เช่ือถือได้ การสอบบัญชีช่วยให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น และสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลด้วย (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2559: 1-2) โดยการสอบบัญชี
เป็นการรวบรวมและการประเมินหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งจะทําหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินน้ันว่าได้แสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมท้ังมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ันคุณสมบัติที่จําเป็นต่อการเป็นผู้สอบบัญชี นอกจากความรู้ความสามารถด้านการ
สอบบัญชี การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนทักษะที่จําเป็นต่อการตรวจสอบบัญชี โดยมีการเสริมสร้างสมรรถนะการสอบ
บัญชี เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
 สมรรถนะการสอบบัญชี (Auditing Competency) เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่    
เกิดจากความรู้ เจตคติ หรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่สําคัญในการส่งเสริมให้บุคคลนั้น
สามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชี       
ควรจะมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนคติและคุณลักษณะของบุคคล           
ที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี ซึ่งสมรรถนะการสอบบัญชี ประกอบไปด้วย 
ด้านความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี (Auditing Knowledge) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (Audit Practical Skills) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) (ณัฐชา วัฒนวิไล และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล,  
2555: 21) ที่เสริมสร้างให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นมืออาชีพและความเช่ียวชาญ อันจะนําไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบ อีกทั้งยังช่วยให้งบการเงินที่ตรวจสอบ    
มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจแก่
ผู้ใช้งบการเงินอีกด้วย  
 คุณภาพงบการเงิน (Financial Statement Quality) เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ข้อมูลในการ
นําเสนองบการเงินมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ สําหรับผู้ใช้งบการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้กําหนดลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์                         
ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics) ได้แก่ 
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) และความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful 
Representation) และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Qualitative Characteristics) ได้แก่ 
ความสามารถเปรียบเทียบได้ (Comparability) ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (Verifiability)          
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ความทันเวลา (Timeliness) และความสามารถเข้าใจได้ (Understandability) (สภาวิชาชีพบัญชี    
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558: 14-19) ดังน้ัน งบการเงินที่มีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ และมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เก่ียวข้องต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผู้สอบบัญชี เช่น ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นต้น 
 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditors) เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด แต่งต้ังขึ้นเพ่ือทําการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีของห้างหุ้นส่วน       
นิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และ
รายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2559: 14-3) 
เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือในความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของงบการเงิน และเพ่ือให้การบริการ
ตรวจสอบเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรได้กําหนด รวมถึง
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของสมรรถนะการสอบ
บัญชีที่มีต่อคุณภาพงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทดสอบว่าสมรรถนะการสอบบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินหรือไม่ อย่างไร ซึ่งทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในด้านสมรรถนะการสอบบัญชี เพ่ือนําไปเสริมสร้าง
คุณภาพงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ได้มาตรฐาน มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
ตลอดจนสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพงบการเงินให้มีประสิทธิผลสูงสุด อันจะนําไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลกระทบของสมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพงบการเงินของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นข้อสนเทศในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของสมรรถนะการสอบบัญชี อันได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถในการสอบบัญชี ทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะ 
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ส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถนําไปสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 2. เป็นข้อมูลในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานสอบบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้อง และเป็นการเพ่ิมพูนความน่าเช่ือถือของวิชาชีพบัญชีรวมท้ังผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในอนาคต 
 3. เป็นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร และส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองอย่างต่อเน่ือง อันนําไปสู่การเสริมสร้างงบการเงินที่ตรวจสอบให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ มากย่ิงขึ้น 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง  

 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อกําหนด
ด้านสมรรถนะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ได้กล่าวถึงข้อกําหนดด้านสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีและรักษาขีดความ 
สามารถที่จําเป็น เพ่ือที่จะปฏิบัติงานเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่มีสมรรถนะ (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548: 3) โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็นนักบัญชีมืออาชีพตาม IES ฉบับที่ 1 – 7 แล้วยังต้องมีความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี 
ข้อมูลทางการเงินการบัญชีและการรายงานทางการเงินในระดับสูง อีกทั้งต้องมีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะท่ีจําเป็นต่อการตรวจสอบ และที่สําคัญคือจะต้องผ่านการ
วัดผลขีดความสามารถในการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างเป็นระบบอีกด้วย (ณัฐชา วัฒนวิไล และจุฑามน 
สิทธิผลวนิชกุล, 2555: 21) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 กชพร นามสีฐาน (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการบัญชีสมัยใหม่
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า ความสามารถทาง 
การบัญชีสมัยใหม่ ด้านความสามารถในการวางแผน ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องให้ความสําคัญ
ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางการบัญชีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีคุณภาพ ถูกต้อง เช่ือถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 นิจรําไพ ดวงจักรวาล (2557) ได้ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชี 
ที่มีต่อประสิทธิผลการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า การมุ่งเน้นความ
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รอบรู้การสอบบัญชี ด้านจรรยาบรรณการสอบบัญชี ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านหลักฐาน  
การสอบบัญชี และด้านรายงานการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผล
การสอบบัญชี ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในด้านการสอบบัญชีอย่างต่อเน่ืองในด้านต่าง ๆ เพ่ือจะทําให้ระบบการตรวจสอบ            
มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีรายงานการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ครบถ้วน ถูกต้อง  
 ศรีอุบล ทองคํา (2557) ได้ศึกษาผลกระทบของเทคนิคการสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพ
การทํางานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า เทคนิคการสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้
ความสําคัญกับเทคนิคการสอบบัญชี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และให้รายงานสะท้อนถึงผลการดําเนินงานที่แท้จริงและ   
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงิน 
 ธนาทิพย์ วัฒนสุชาติ (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการสอบบัญชีกับ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบว่า สมรรถนะทางการสอบบัญชี
ด้านเทคนิคการสอบบัญชี ด้านการเข้าใจสภาพของเหตุการณ์ในกิจกรรมการสอบบัญชี ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และด้านการปรับตัว มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี 
ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยต้องตระหนักและเล็งเห็นถึงการพัฒนาและปรับปรุง      
การสอบบัญชีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประสบความสําเร็จ
ในการทําหน้าที่การสอบบัญชี อันนําไปสู่คุณภาพของการสอบบัญชีที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดให้สมรรถนะการสอบบัญชีเป็นตัวแปรอิสระ และคุณภาพ 
งบการเงินเป็นตัวแปรตาม ดังน้ี 

 
 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณภาพงบการเงนิ 
(Financial Statement Quality) 

1.  ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
2.  ด้านความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม  
3.  ด้านความสามารถเปรียบเทียบได้  
4.  ด้านความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
5.  ด้านความทันเวลา  
6.  ด้านความสามารถเข้าใจได้  

สมรรถนะการสอบบญัชี 
(Auditing Competency) 

1.  ด้านความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี 
2.  ด้านทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,534 คน (กรมสรรพากร, 2561) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 318 คน ซึ่งได้มาจากการกําหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
 2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ส่วนที่ 2 
ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการสอบบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale) และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพงบการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน 5 ระดับ คือ 5 = เห็นด้วย
มากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย และ 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
และได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =       ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนตํ่าสุด 
                                     จาํนวนอันตรภาคช้ัน 

     =        
5

15     =     0.8  

  คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
  คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับมาก  
  คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับน้อย  
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได้พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา นํามาปรับปรุงแก้ไข หลังจากน้ันนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาที่เก่ียวข้องจํานวน 3 ท่านตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละข้อ (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับแก้ไขประเด็นคําถามตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ       
แล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้สอบบัญชีภาษีอากรนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 30 ชุด เพ่ือทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
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Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ควรมีค่าต้ังแต่ 
0.7 ขึ้นไป และค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Corrected Item Total Correlation) ควรมีค่าต้ังแต่ 0.3 
ขึ้นไป (Hair et al, 2006) ทั้งน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.858 – 0.968 และค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.568 – 0.933 ถือได้ว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัย
จึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังข้อคําถามผ่านการทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้ดําเนินการ      
แจกแบบสอบถาม จากนั้นเก็บรวบรวมภายหลังการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ทําการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับมา ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
ที่มีความสมบูรณ์ จํานวน 87 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 27.36 ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, Kumar และ Day 
(2001) ได้นําเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่า
ยอมรับได้ ที่ขนาดตัวอย่างจะเพียงพอในการนําไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการสอบบัญชีและ
คุณภาพงบการเงิน ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3. การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

   
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 57.47 มีอายุ
ระหว่าง 36 – 45 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 42.53 การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 62.07 ประสบการณ์ทํางานด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.89 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.78 และมีจํานวนรายท่ีลงลายมือช่ือตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 50 ราย 
จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 67.82  
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 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (X = 4.43) รองลงมา 
คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X = 4.22) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี (X = 4.18) รองลงมา คือ ด้านทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(X = 4.14) 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (X = 4.42) 
รองลงมา คือ ด้านความสามารถเข้าใจได้ (X = 4.28) ด้านความทันเวลา (X = 4.27) ด้านความ 
สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (X = 4.26) ด้านความสามารถเปรียบเทียบได้ (X = 4.26) และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (X = 4.09) 
 4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐาน สมรรถนะการสอบบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางที่ 1     
 
ตาราง  1  ผลกระทบของสมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพงบการเงินโดยรวมของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร 
Standardized 
Coefficients 

t-value Sig 

ด้านความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี  0.206 2.262 0.026* 
ด้านทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ 0.249 2.004 0.048* 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  0.157 2.023 0.046* 
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  0.375 4.241 0.000* 
R2 = 0.772, F = 69.405, Sig of F = 0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 จากตาราง 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ R2 มีค่าเท่ากับ 0.772 หมายถึง ตัวแปรอิสระทั้งหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ที่ร้อยละ 77.20 ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สมรรถนะการสอบบัญชี 
ด้านความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี ด้านทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินโดยรวม 
 



 

457 
 

อภิปรายผล  

 1. สมรรถนะการสอบบัญชี ด้านความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อคุณภาพงบการเงินโดยรวม เน่ืองจากในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจําเป็นต้อง
อาศัยองค์ความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่ียวกับการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงความสามารถในการนําความรู้เหล่าน้ัน
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่าง
น่าเช่ือถือตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิจรําไพ ดวงจักรวาล 
(2557) พบว่า การมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีอย่าง
ต่อเน่ืองในด้านต่าง ๆ เพ่ือจะทําให้ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชี         
มีรายงานการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล ครบถ้วน ถูกต้อง และเช่ือถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกชพร นามสีฐาน (2557) พบว่า ความสามารถทางการบัญชี
สมัยใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องให้ความสําคัญต่อการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถทางการบัญชีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรมีคุณภาพ ถูกต้อง เช่ือถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สะท้อนให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําไปใช้ประโยชน์และสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้ในอนาคตต่อไป 
 2. สมรรถนะการสอบบัญชี ด้านทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพงบการเงินโดยรวม เน่ืองจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชี มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ถูกต้อง แม่นยํา และมีความชํานาญในการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับ
และเช่ือถือได้ ดังน้ัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม หรือเพ่ือให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงต้องอาศัยทั้งทักษะ 
ความเช่ียวชาญ และเทคนิคต่างๆ ที่จะสามารถพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานการสอบบัญชี 
และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ               
นวพร ขู้เป้ียเต้ง (2559) พบว่า ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสําคัญกับทักษะในการปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมมากขึ้น และให้รายงานสะท้อนถึงผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้        
งบการเงิน  
 3. สมรรถนะการสอบบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ        
งบการเงินโดยรวม เน่ืองจาก ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการวางแผน การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการสอบบัญชี อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานทั้งในด้าน
ความสะดวก รวดเร็ว และความเป็นระบบระเบียบของข้อมูลการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของอภิสิทธ์ิ ไทยถาวร (2556) พบว่า ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ดังน้ัน 
ผู้สอบบัญชีจึงควรพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกิดความเช่ียวชาญ 
รวมท้ังการคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบและการสอบทานความถูกต้องของรายงานการตรวจสอบ
อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชี 
มีความถูกต้อง แม่นยํา และเช่ือถือได้พร้อมทั้งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันกาล  
 4. สมรรถนะการสอบบัญชี ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ    
งบการเงินโดยรวม เน่ืองจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรมีความเชื่อมั่นในความรู้ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความซื่อสัตย์ มีความเที่ยงธรรม มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติที่เหมาะสม มีการปรับตัว มีความ
ต้ังใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของยุพร แก้วแสนเมือง (2553) พบว่า 
คุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานคลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง ดังน้ัน บุคลากรควรมีการบริหารจัดการคุณลักษณะส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางานมากย่ิงขึ้น สามารถสร้างความได้เปรียบในการ
ทํางานและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของสมรรถนะ 
การสอบบัญชี อันได้แก่ ความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี ทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่จะสามารถนําไปสร้าง
ความได้เปรียบในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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 2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสอบบัญชี และการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเน่ือง สําหรับการสร้างคุณภาพงบการเงิน
ให้มีมาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มากย่ิงขึ้น รวมถึงการบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กําหนดไว้ 
 3. กรมสรรพากร เจ้าของกิจการที่รับตรวจ และหน่วยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ควรใช้เป็นข้อมูล  
ในการประเมินศักยภาพการตรวจสอบถึงการมีสมรรถนะในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
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จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
Code of conduct for tax auditors 

 

กรรณิการ์  ผิวสะอาด1และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ2 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในสังคมไทย
ปัจจุบัน  ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภายในและภายนอก  
การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจัดเป็นการตรวจสอบงบการเงินผสมกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด  
ทั้งน้ีหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรคือจะทําการตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ขนาดเล็ก ดังน้ันผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเป็นนักบัญชีที่ผ่านการทดสอบความรู้  และได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้  ซึ่งต้องยึดหลักสําคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงตรงเที่ยงธรรม  อิสระ สุจริต เต็มที่กับความรู้ความสามารถ 
ระมัดระวัง รักษาความลับของกิจการและไม่เบียดเบียนวิชาชีพตนเองและผู้อ่ืน  ซึ่งบทลงโทษของ
บุคคลท่ีกระทําผิดน้ันไม่ได้กําหนดว่าด้วยการบังคับด้วยกฎหมาย  แต่ว่าด้วยเรื่องของศีลธรรมที่ทุก
คนต้องมีในจิตใต้สํานึก  ซึ่งการที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถและ
รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพตนเองแล้ว  ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานที่ถูกต้องแม่นยํา           
ตามมาตรฐานบรรลุเป้าหมาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย  ดังน้ันจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องได้รับการยอมรับ
และยกย่องจากสังคมและรักษาผดุงเกียรติยศและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพของตนให้ย่ังยืนต่อไป 
 
คําสําคัญ: จรรยาบรรณ , จรรยาบรรณวิชาชีพ , ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
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Abstract 

This article aims to study the Code of Ethics for Tax Auditors in Thai Society. 
The study indicated that tax auditors can perform both internal and external audits. 
Audit Practice of tax auditor is a financial statement audit combined with a 
compliance audit. This must be in accordance with the guidelines and procedures 
prescribed by the Revenue Department. The duty of the tax auditor is to examine the 
financial statements of the small juristic partnership. The tax auditor must be an 
accountant who has passed the knowledge test. And get permission from the Director 
of the Revenue Department before they can work. Must be ethical, professional and 
honest with integrity and knowledge of the ability to maintain confidentiality of the 
business and not harm themselves and others. The penalty of the offender. Not 
regulated by law. But with the subject of morality that everyone must have in the 
subconscious, where the tax auditor performs the duty of full knowledge and ability 
to maintain their professional ethics. Make accurate performance by achieving fast 
time-saving and cost. The professional ethics of tax auditors is a guideline for 
professional practitioners to practice correctly. Accepted and To honor the society 
and to maintain the honor and prestige of their profession to continue. 

 
Keywords:  Ethics , Code of  Conduct , Tax auditor 
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บทนํา 

 ศศิวิมล มีอําพล (2554) การบัญชีเริ่มมีการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5  
ทําให้ความรู้ทางบัญชีกว้างขวางขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการศึกษาทางด้านบัญชีมากขึ้น  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการค้าและการจัดเก็บภาษี ข้อมูลทางบัญชี มีประโยชน์ต่อบุคคลภายใน
และภายนอกกิจการ  ในโลกน้ีมีธุรกิจมากมาย  ถ้ามนุษย์ไม่มีระบบบัญชีควบคุมจัดให้เป็นระบบ
ระเบียบย่อมจะทําให้ธุรกิจต่างๆเกิดความยุ่งเหยิง  ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆจะมีวิธีเก็บบัญชี
ลูกค้าอย่างไร  รัฐบาลทั่วโลกจะจัดเก็บภาษีกันอย่างไร   
 ในเม่ือตัวเลขทางบัญชีมีประโยชน์และมีความสําคัญมากเปรียบเสมือนเข็มทิศทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ดังน้ันนักบัญชีเป็นผู้ทําและควบคุมตัวเลขเหล่าน้ันจะมีความเที่ยงตรงและน่าเช่ือถือได้
มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของผู้ทําบัญชี  
 จากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีจุดกําเนิดจากประเทศไทยและแพร่
ขยายไปหลายประเทศ  ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแต่ยังรวมเศรษฐกิจของประเทศเอเชียอ่ืน ๆ เช่น 
เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย หรือแม้แต่บริษัท เอ็นรอน จํากัดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาจน
บริษัทล้มละลาย เพียงเพราะนักบัญชีตบแต่งตัวเลข เช่น เมื่อปี 2558 บริษัทผู้ผลิตโทรทัศน์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าช่ือดังของโลกแห่งหน่ึง ได้ทําการตกแต่งบัญชีรายงานผลกําไรเกินจริง ซึ่งความผิดปกติ
ทางบัญชีเป็นการดําเนินการอย่างเป็นระบบผลของการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ที่ทรยศความเช่ือมั่น
ของเหล่าผู้ถือหุ้นจํานวนมากซึ่งบริษัทน้ีมีวัฒนธรรมองค์กรแบบไม่สามารถคัดค้านการตัดสินใจด้าน
การบริหารได้  ถูกเปิดโปงขึ้นหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบอิสระพบความผิดปกติระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีการเงินของบริษัท  หลังจากน้ันญี่ปุ่นบังคับใช้กฎหมายบรรษัทภิบาลที่เฝ้ารอมานาน 
ด้วยฝ่ายสนับสนุนหวังว่ามันจะนําทางไปสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความโปร่งใสเพ่ือเหล่าผู้ถือหุ้นในบริษัท
ต่างๆ ของญี่ปุ่น  เป็นต้น  การตกแต่งตัวเลขทางบัญชีน้ันก็เพ่ือให้หุ้นดูดีในตลาดหลักทรัพย์จนถูก
ตรวจสอบเป็นอันมากทั้งในแง่เศรษฐกิจตกตํ่า การว่างงานขยายตัว ธุรกิจล้มละลาย และปัญหา
หน้ีสินได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากมาย  ส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์การ
พัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยเลือกใช้  ทําให้กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  แทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ทําให้กิจการที่จัดต้ัง
ขึ้นในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบางประเภทท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้แก่ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทและมี
รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
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นักบัญชีตามวิธีพุทธ 
 มนุษย์ทุกคนควรทํางานด้วยความมีสติ มีสมาธิ ตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
มนุษย์ทุกคนก็ต้องการทําอะไรให้ประสบกับความสําเร็จเสมอ คงไม่มีใครที่อยากจะเห็นผลงานของ
ตนเองล้มเหลว ผิดพลาด เพราะความผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ย่อมส่งผลต่อตัวเรา
แทบท้ังน้ัน ไม่มากก็น้อย ผู้บริหารทุกคนย่อมอยากให้ผลงานท่ีตนเองรับผิดชอบออกมาดี แต่บางครั้ง
อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทั้งที่คิดว่าผลงานต่างๆ ที่ผ่านมือของเรานั้น น่าจะดีที่สุด ถูกต้องที่สุด 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหน่ึงที่เช่ือว่าอาจมีผู้บริหารหลายท่าน  เคย
เป็น น่ันคือ การขาดความละเอียดรอบคอบ ความเลินเล่อประมาทเพราะขาดสติในการทํางาน ด่ัง
พุทธธรรมที่ว่า “ความประมาทเป็นหนทางแห่งความหายนะ” 
 รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. (2547). ทหารต้องรักษาความลับของกองทัพฉันใด นักบัญชีที่ดีก็ต้อง 
รักษาความลับของบริษัทฉันน้ัน ไม่ว่าความลับทางความคิด ความลับทางเอกสาร ความลับตัวเลข
ทางบัญชี และไม่นําเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือคู่แข่งขัน
จึงเป็นจรรยาบรรณที่สําคัญอีกข้อหน่ึง 
 ระบบงานบัญชีของทุกองค์กร ถือเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญย่ิงอีกประการหน่ึงของความสําเร็จ
ของการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจของ องค์กร สาระสําคัญที่สุดของงานบัญชี คือ ความ
ละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยํา ซื่อตรง ชัดเจน โปร่งใส เป็นที่น่าเช่ือถือไว้วางใจเป็นระเบียบระบบ
ตามมาตรฐานของการบัญชี  
 จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามวิถีพุทธ เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการ
ทํางานที่นําพุทธศาสนาให้ย้อนกลับมามีบทบาทในการศึกษาและการทํางานให้ผู้สอบภาษีอากรไทย
ตระหนักว่าศาสนาพุทธของไทยเป็นศาสนาที่มีเหตุผลไม่มีความล้าสมัย  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
สามารถนําหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทํางานเป็นผู้สอบบัญชีภาษี
อากรท่ีดีได้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ดีต้องยึดถือตามวิถีพุทธ พึงมีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะนักบัญชีตามสาระสําคัญดังกล่าว เพ่ือจัดทําควบคุม ดูแล ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบฐานะทางการเงินและรายละเอียดอ่ืน ๆ ด้านการบัญชีของบริษัท องค์กร สถาน
ประกอบการเย่ียงนักบัญชีที่มีความรู้ ทักษะความสามารถและมีคุณธรรมในสาขาของตน และเป็นผู้ที่
ทรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ ซื่อตรง  รักษาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากรอย่างเท่ียงตรง โดยมีศีล 
คือประพฤติดีมีความซื่อสัตย์ สมาธิ คือ มีสติทํางานด้วยความรอบคอบ ปัญญา คือ รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกรักษาความลับขององค์กรและลูกค้า  
 อาชีพผู้สอบภาษีอากรเป็นอาชีพที่มีหน้าที่สําคัญในการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่สําคัญ  
ก็คือ ตรวจสอบและรับรองว่า รายงานผลการตรวจสอบฐานะทางการเงินและรายละเอียดอ่ืนๆ ของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีการจัดทําบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือตาม
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มาตรฐานการบัญชีหรือไม่  อันเป็นหลักการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีเพราะกรมสรรพากร
มีแนวคิดพ้ืนฐานว่า  หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจัดทําบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีแล้วก็ชอบท่ีจะเสียภาษีอากรให้ถูกต้องเช่นเดียวกันแต่ความจริงก็เป็นความจริง  ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรทราบว่า การจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปน้ันหาได้สะท้อนว่า กิจการน้ัน
เป็นกิจการที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในประเทศไทย  การตรวจสอบและรับรองบัญชีว่าได้
จัดทําให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ก็ไม่เพียงพอที่การันตีว่า กิจการน้ันมีความสมัครใจในการ
เสียภาษีอากร  ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรจึงกําหนดให้กรมสรรพากรต้องมีเจ้าพนักงาน
สรรพากร       ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบทางภาษีอากร เพ่ืออํานวยให้เกิดความเป็นธรรม   
 ดังน้ันอธิบดีกรมสรรพากรจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่ง
บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทําและย่ืนพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 69 กําหนดให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลย่ืนรายการซึ่งจําเป็นต้องใช้                
ในการคํานวณภาษีมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 66 มาตรา 67 ที่เก่ียวกับรายรับรายจ่าย                  
กําไรสุทธิ และรายการอ่ืนๆ ต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด              
พร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีกระดาษทําการและบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชี
รายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้กระทําได้โดย
บุคคลซึ่งเรียกว่า “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 “ผู้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี” ที่กรมสรรพากรได้กําหนดเพ่ิมขึ้นหรือเพ่ือตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน 30 
ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท เพ่ือให้ข้อมูลในงบการเงินผ่านการกลั่นกรองความ
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาล จึงก่อให้เกิด
วิชาชีพใหม่แก่นักบัญชีเพ่ิมขึ้นอีกวิชาชีพหน่ึง  ปัจจุบันเรียกกันว่า “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax 
Auditor)” ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ได้ผ่านการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  
บทบาทของผู้บัญชีภาษีอากรก็มีไม่น้อยไปกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้าจะพูดถึงอาชีพผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรก็ไม่ต่างกับอาชีพแพทย์ นักกฎหมาย ที่ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อธิบดี
กรมสรรพากรจึงกําหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามคําสั่งกรมสรรพากรท่ี 
ท.ป. 123/2545 เรื่องกําหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต  
 
ประเภทของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

 สุเทพ  พงษ์พิทักษ์. (2551). ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถแยกประเภทเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก  โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและทําหน้าที่ด้านบัญชี 
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และอ่ืนๆ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถช่วยระบุการฉ้อโกง,  ข้อผิดพลาดด้านภาษีและการบริหาร
จัดการเงินได้  ส่วนผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายนอกเป็นบุคคลที่สามที่ต้องมีความเป็นกลางซึ่งผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรสามารถช่วยให้ลูกค้าของพวกเขายื่นแบบฟอร์มภาษีและให้ความรู้แก่พนักงาน
เก่ียวกับภาษีได้อีกด้วย 
 
ที่มาและความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่มาของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ปวีณ ณ นคร. (2555). จรรยาบรรณ  คือ   ความประพฤติที่ปราศจากการควบคุม  ก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความดีงาม  ความสงบสุขและความเจริญในตัวคน  ดังน้ัน  ในกิจการ
และในสังคมจึงต้องมีการควบคุมความประพฤติ  โดยกําหนดกฎเกณฑ์สําหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ในภาษาวิชาการเรียกว่า “ปทัสถาน” หรือบรรทัดฐาน หรือศัพท์ทางปรัชญาเรียกว่า  จริยธรรม  ซึ่ง
ในภาคปฏิบัติมีหลายรูปแบบ 
  1. รูปแบบทางศาสนา ถ้าเป็นคําสั่งสอนหรือคติธรรมเพ่ือยึดถือปฏิบัติ เรียกว่าศีลธรรม                  
ถ้าเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมซึ่งมีอยู่ในตัวคนแสดงออกมาจากตัวคน เรียกว่า คุณธรรม 
 2. รูปแบบในวงการวิชาชีพ  ถ้าเป็นข้อกําหนดกฎเกณฑ์ อันเป็นปทัสถานสําหรับ                 
ผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ ยึดถือปฏิบัติเรียกว่า “จรรยาบรรณ” ถ้าเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีอยู่ในผู้
ประกอบวิชาชีพหรือเป็นการแสดงออกมาจากตัวคนเรียกว่า “จรรยา” 
 3. รูปแบบในวงงานหรือในหมู่คน ถ้าเป็นข้อกําหนดกฎเกณฑ์อันเป็นปทัสถานสําหรับ             
คนในวงงานหรือหมู่เหล่าน้ันยึดถือปฏิบัติเรียกว่า วินัย และที่เป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาของคนในวงงานหรือในหมู่เหล่าน้ัน ก็เรียกว่าวินัยเช่นกัน 
 สรุป ที่มาของจรรยาบรรณ ก็คือ  รูปแบบหน่ึงของจริยธรรมของวงการวิชาชีพซึ่งข้อกําหนด
กฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติ  ในระดับ “พึง”  คือพึงทําอย่างน้ัน  พึงทําอย่างน้ี  ไม่ใช้
เป็นการบังคับโดยเด็ดขาด  ซึ่งเป้าหมายของจรรยาบรรณและศักด์ิศรีของผู้ประกอบวิชาชีพโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือคนและเพ่ืองาน  ดังน้ันในแต่ละวิชาชีพจึงได้กําหนดจรรยาบรรณเพ่ือกําหนดบทบาท
หน้าที่และพฤติกรรมของสมาชิกในวงการวิชาชีพ 
 
ความหมายของจรรยาบรรณ 

 เมื่อกล่าวถึงจรรยาบรรณ มีคําศัพท์อยู่ 3 คําที่ได้มีการนําไปใช้และมีความหมายคล้ายคลึง
กันได้แก่ คําว่าจริยธรรม จริยศาสตร์ และจรรยาบรรณ  จริยธรรมเมื่อนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
วิชาชีพเรียกว่า  “ จรรยาบรรณ” ส่วนคําว่าจริยศาสตร์(ethics) หมายถึง ความรู้ที่กล่าวถึง แนว
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ทางการประพฤติที่ถูกต้องดีงาม จริยธรรม(morals) หมายถึงหลักความประพฤติที่ดีงาม เพ่ือ
ประโยชน์แห่งตนและสังคม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ้นเพ่ือรักษาส่งเสริม
เกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิกอาจเขียนหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
 
ความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  วริยา ชินวรรณโน (2546)  ได้สรุปความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ว่า ผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมีความรู้ความชํานาญสูงเกินกว่าคนธรรมดาสามัญ  เมื่อเป็นเช่นน้ัน  
จึงมีโอกาสที่จะใช้วิชาความรู้ของตนเพ่ือหาประโยชน์โดยท่ีประชาชนทั่วไปไม่รู้เท่าทัน เช่น แพทย์
อาจรักษาผู้ ป่วยแบบเลี้ยงไข้ ตํารวจอาจใช้ตําแหน่งหน้าที่กลั่นแกล้งประชาชนเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์  หรือสินบน  ครูก็อาจเบียดเบียนหาผลประโยชน์ จากศิษย์ ซึ่งตัวอย่างมีให้เห็นใน
ปัจจุบัน ในที่สุดสังคมก็เรียกร้อง  จริยธรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้มีการกําหนดขึ้นจากองค์กร
หรือสมาคมวิชาชีพน้ันๆ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญอยู่  3 ประการได้แก่ 
 1. เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้วิชาชีพคงฐานะ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม 
 3. เพ่ือผดุงเกียรติยศและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและ                         
มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่วิชาชีพต่างๆ จะต้องมีจรรยาบรรณของตนเอง  จรรยาบรรณเป็นเครื่องมือ
อันสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะ
นํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเลื่อมใสศรัทธาและความเช่ือมั่น
จากผู้ที่เก่ียวข้อง  ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตรัสไว้ว่า 
 “การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้น จะบัญญัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนในอาชีพน้ัน พึง
ประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้ 
เหตุน้ี ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง ชัดเจนและ
ศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติ
และไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จได้รับ
ความเช่ือถือยกย่องในเกียรติ ในศักด์ิศรีและความสามารถด้วยประการทั้งปวง (พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2540” 
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 จากพระบรมราโชวาทฯ  ดังกล่าว จรรยาบรรณวิชาชีพ  จึงเป็นสิ่ งสําคัญสําหรับ                 
ทุกวิชาชีพ เพราะเป็นหน่ึงที่ช่วยให้มนุษย์มีเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจที่จะกระทําการใดๆ ที่ไม่ได้เกิด
จากการกระทําที่บังคับด้วยกฎหมาย แต่เกิดจากสํานึกในความถูกผิด ความเหมาะสม และความดี
งาม วิชาชีพบัญชีจึงเป็นวิชาชีพหน่ึงที่มีการกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการควบคุมความประพฤติและดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็
จะมีบทลงโทษต้ังแต่ การตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
 
หลักสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 กุหลาบ รัตนสัจธรรม (2546). ได้อธิบายหลักสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพดังน้ี 
 1. ความรักความศรัทธาในอาชีพ  อาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพถือปฏิบัติน้ันย่อมเป็นอาชีพที่
สุจริต  ในการประกอบอาชีพก็ย่อมได้รับผลตอบแทนจากวิชาชีพน้ันๆ  ดังน้ันความรักความศรัทธา
เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงมี  เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและกําหนดกรอบของ
การกระทําอันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานและต่อสถาบัน  
 2. ความซื่อสัตย์สุจริต  การดําเนินกิจกรรมต่างๆ น้ันโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในด้านการทํางานในหน้าที่เพ่ือนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างาน เพ่ือจะทําให้การ
ทํางานสําเร็จลุล่วงไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งระหว่างการทํางานรวมไปถึงภายหลังจากการ
ทํางานเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม   
 3. การให้ความเคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในอาชีพ  อาชีพแต่ละอาชีพ
น้ันย่อมมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติ  
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นตัวกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีบุคลิกลักษณะตามแบบแผนของอาชีพ  
โดยต้องอาศัยผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเคารพและปฏิบัติตามจึงจะบังเกิดผล 
 4. ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมวิชาชีพ  วิชาชีพแต่ละแขนงย่อมมีเกียรติ  การยกย่องและ           
ให้เกียรติผู้ร่วมวิชาชีพมีความสําคัญอย่างย่ิง  การช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญ  สร้าง
มิตรภาพทั้งการทํางานและเร่ืองการดําเนินกิจกรรมต่างๆทางสังคม  เพ่ือให้การประกอบอาชีพ
ดําเนินไปอย่างไม่เกิดข้อขัดแย้งและประสบผลสําเร็จ 
 5. การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ  เมื่อมีวิชาชีพเกิดขึ้นการที่จะทําให้องค์กรน้ัน
มีความเข้มแข็งและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในสังคม  จําเป็นต้องมีการรวมกลุ่ม ทางสังคม เพ่ือผนึก
กําลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ออกมาสู่สาธารณะชน  ทําให้เกิดการก่อตัวขององค์กร  เพ่ือเป็นรากฐาน
ความมั่นคงทางวิชาชีพต่อไป  
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การปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 การที่บุคคลประกอบอาชีพที่จําเป็นต้องมีพร้อมทั้งประสบการณ์ความสามารถในเรื่อง
วิชาการแล้ว  ก็ยังต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมืออันสําคัญที่จะช่วยให้ผู้
ประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามท่ีถูกต้องเหมาะสมอันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมั่น      จากผู้ที่
เก่ียวข้อง  ดังน้ัน การปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนตัวช้ีวัดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความซ่ือสัตย์ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ การ
รักษาความลับ มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ความสามารถและความระมัดระวัง และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 กรมสรรพากร. (2545) คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.123/2545 เรื่อง กําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร”. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2545 ได้กําหนดไว้ดังน้ี 
 1 ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1 ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ 
 1.2 ไ ม่ รั บ ต ร วจสอบและ รับ รอ ง บัญ ชี ใ น กิ จก า รที่ ต นข าดคว าม เ ป็นกล า ง                         
โดยมีผลประโยชน์หรือตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับกิจการน้ัน หรือโดยมีเหตุอ่ืนที่อาจจะก่อให้เกิดความ
ลําเอียงและส่งผลให้มีการละเว้นการเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง 
 1.3 ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วยความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.4 ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน             
ที่ตนลงลายมือช่ือรับรองไว้ในรายงาน ซึ่งอาจทําให้เกิดการหลงผิดและอาจเสียหายแก่กิจการ           
ที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีน้ัน หรือแก่กรมสรรพากร หรือแก่บุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ออก หรือใช้ใบกํากับภาษีที่ไม่ชอบ                 
ด้วยกฎหมาย 
 1.6 ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงบัญชีหรือการทําเอกสารประกอบการลงบัญชี  
ซึ่งเป็นเหตุให้กิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีน้ันมิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควรเสีย 
 1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการ
ใด ซึ่งมีเหตุผลเช่ือได้ว่ามีข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและมีการละเว้นหรือปิดบังข้อมูล
ที่จําเป็นต้องย่ืนต่อกรมสรรพากร 
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 1.8 ไม่รับรองบัญชีที่ตนเป็นผู้จัดทําขึ้นเอง หรือช่วยเหลือ หรือเป็นผู้จัดทําบัญชี            
ชุดอ่ืนขึ้น เพ่ือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร 
 2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2.1 ต้องปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถของวิชาชีพ 
2.2 ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ เ กินความรู้ความสามารถของตน                 

ที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 รายต่อปี 
2.3 ไม่ลงลายมือช่ือรับรองในรายงานของกิจการที่ตนมิได้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือ

ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2.4 สอดส่องใช้ความรู้ความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเย่ียง                   

ผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไป 
2.5 ไม่ ยินยอมให้ผู้ อ่ืนอ้างว่าตนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีใน กิจการใด                

โดยตนมิได้ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 3 จรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี 
 3.1 ไม่เปิดเผยความลับกิจการของผู้เสียภาษีหรือผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องโดยนําออกแจ้งแก่ผู้ใด 
หรือให้ทราบโดยวิธีใดสําหรับกิจการที่ตนได้รู้มาในหน้าที่จากการตรวจสอบและรับรองบัญชีอันเป็น
เหตุให้กิจการน้ันได้รับความเสียหาย เว้นแต่การกระทําน้ันเป็นการกระทําตามหน้าที่ทางวิชาชีพหรือ
ตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่ละทิ้งการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่รับไว้แล้วโดยไม่มี เหตุ            
อันสมควร 
 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ 
 4.1 ไม่แย่งงานตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอ่ืน 
 4.2 ไม่ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีอ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มอบหมายน้ัน 
 5 จรรยาบรรณทั่วไป 
 5.1 ไม่กระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพในส่วนที่
เก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอ่ืน 
 5.2 ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาด้วยประการใด ๆ ซึ่งการประกอบวิชาชีพอัน
แสดงให้เห็นว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง 
 5.3 ไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ เพ่ือเป็นการ จูงใจให้บุคคลอ่ืน
แนะนําหรือจัดหางานตรวจสอบและรับรองบัญชีมาให้ตนทํา 
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 5.4 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคลใดในเมื่อบุคคลน้ันได้รับงาน               
เพราะการแนะนําหรือการจัดหางานของตน 
  5.5 ไม่กําหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงตํ่าตามยอดเงินหรือของ
มูลค่าทรัพย์สินใดที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
เป็นเกณฑ์ 
 
สรุป 
 จรรยาบรรณวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นวิชาชีพวิชาชีพหน่ึงที่ต้องอาศัยความรู้ความ
ชํานาญทางวิชาชีพ ความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระจากห้างหุ้นส่วนที่ตนจะตรวจสอบและให้
ความเห็น ดังน้ันการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงเป็นเรื่องหนึ่ง สําหรับวิชาชีพ
บัญชีที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  และเกิดประเด็นเป็นข้อสังเกตเก่ียวกับปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 ในอนาคตผู้สอบบัญชีภาษีอากรเริ่มมีจํานวนมากข้ึน  ดังน้ันบุคคลใดที่มีหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรควรมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2543 และต้องปฏิบัติตา
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  พร้อมคํานึงถึงการดํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
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การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทผู้ตรวจสอบภายในตอ่การบริหารความเสี่ยง         
การทุจริตในองค์กร 

Literature Review on The Role of Internal Auditors in Corporate Fraud 
Risk Management 

 

ธนัยนันท์ ภัทรวิิรยโภคิน 1และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ2 
 

บทคัดย่อ 

การทุจริตเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอาจจะเกิดจากระบบการควบคุมภายใน  
ที่มีจุดอ่อนส่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายและมีโอกาสที่จะเอื้อให้เกิดการทุจริต ด้วยผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องมีความรู้ความเพียงพอท่ีจะประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและวิถีทางในการบริหารจัดการ
ทุจริตขององค์กร หลักการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตทั้ง 5 หลักการถือเป็นแนวทางที่องค์กร
สามารถนําไปใช้ในการจัดการการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสอบ
ทานแผนการตรวจสอบเพื่อดูว่าแผนน้ันอยู่บนพ้ืนฐานของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต อย่างไรก็ตามการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตปัจจัยสําคัญคือ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร และคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยเหล่าน้ีเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างทันกาลและ
ถือว่าเป็นการให้สัญญานเตือนภัยล่วงหน้าแก่องค์กร โดยงานตรวจสอบภายในสามารถเพ่ิมมูลค่าด้วย
การปรับปรุงการดําเนินงานทําให้เกิดความสําเร็จส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

 
คําสําคัญ: ผู้ตรวจสอบภายใน, บริหารความเสี่ยง, การทุจริต 
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Abstract 

 Fraud is a serious threat to an organization. Fraud is caused by the weakness 
in internal control system which increases the possibility of the fraud. The internal 
control who has sufficient knowledge is able to estimate and manage the risk of fraud 
in the organization. The 5 principles of risk management are the process steps which 
are used in an organization for a fraud management. An internal auditor can be used 
as a guideline for reviewing an audit plan to see if the plan is based on a fraud risk 
management program. However, the risk management of fraud is the key factor. 
Internal environment and the characteristics of internal auditors. These factors are the 
keys to promptly solve problems and forewarn the organization about the possible 
threat. The value of internal control can be increased by improving its process to 
successfully maximize the benefits of the organization. 
 
Keywords: Internal control, Risk management, Fraud 
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บทนํา  

 การทุจริต ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งเกิดจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมีโอกาส หรือมองเห็นช่องทางที่สามารถกระทําการทุจริต
ได้ ผลตามมาอาจจะส่งผลต่อองค์กรในด้านทางการเงิน หรืออาจจะได้รับการบริการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายในที่มีจุดอ่อนส่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย และมีโอกาสท่ีจะเอ้ือ  
ให้เกิดการทุจริต การที่คณะกรรมการองค์กรและฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์กรให้ความสําคัญ    
และสนับสนุนงานตรวจสอบภายในนั้น ถือเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้สร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริม    
การปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเช่ียวชาญของผู้ตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรฐานสากล (มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน, 2560) กล่าวคือผู้
ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถท่ีจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการให้ความ
เช่ือมั่น ว่าผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเส่ียงการทุจริตในองค์กร ทั้งน้ี แนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นคู่มือที่ช่วย
แนะนําวิธีการสามารถยับย้ังการทุจริตในองค์กรได้ ความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทุจริตในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายในทําให้ช่วยเก้ือหนุนและสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรอีกด้วย 
 
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 สถ าบั น ก า รต ร วจสอบภาย ใน  ( The Institute of Internal Auditors: IIA, 2 5 6 0 )                
ได้ให้นิยามความหมายของการตรวจสอบภายในไว้ว่า การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรม              
การให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาที่เป็นอิสระมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุง     
การดําเนินงานขององค์กร ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยการนําวิธีการ      
ที่มีระบบและมีระเบียบวินัยในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการควบคุมและการกํากับดูแล 
 
1.  บทบาทผู้ตรวจสอบภายในใสยุค 4.0 
 วิรไท สันติประภพ (2560) ได้กล่าวว่า ยุค 4.0 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจขนาด
ใหญ่จะเป็นกําลังที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในเป็นกลไก
สําคัญอย่างหน่ึงในภาคธุรกิจและสามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งจะพัฒนาไปเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงได้ในทุกขั้นตอนของการทํางาน การทําหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในที่ดีตามหลักวิชาชีพจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด Risk culture ขึ้นในองค์กร อีกทั้ง 
MonicaRamírez Chimal (2561) ยังกล่าวถึงสิ่งใดที่ผู้ตรวจสอบภายในควรนําไปตรวจสอบในปี 
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2561 ได้แก่ การบริหารความเส่ียง, เทคโนโลยีไซเบอร์เทคโนโลยี่การวิเคราะห์ข้อมูล, กฎหมาย
ข้อบังคับใหม่ที่จะเกิดขึ้น และทักษณะที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบภายในเองยังมีความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดย Norman Marks (2560) ยังกล่าวว่า ความเสี่ยงสําหรับผู้ตรวจสอบภายในใน
ปี 2561 ได้แก่ ตรวจสอบความเสี่ยงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง, การ
ไม่สื่อสารสิ่งที่สําคัญเมื่อมีความสําคัญ, ไม่สามารถเปล่ียนทิศทางเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเส่ียง, 
ขาดทรัพยากรที่จําเป็นในการจัดการกับความเสี่ยงที่สําคัญ, เสียเวลาอันมีค่าและทรัพยากร, 
ตรวจสอบอดีตและไม่ใช่อนาคต, การสูญเสียสมาชิกหลักของแผนกตรวจสอบ และไม่สามารถบรรลุ
และรักษาความเช่ือมั่นของผู้บริหาร 
 
2.  มาตรฐานตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้วยมาตรฐาน
ไม่ได้ระบุหน้าที่การตรวจสอบการทุจริตโดยตรงเป็นหน้าที่หลักของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 2560 ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) 1210 – ความ
เช่ียวชาญ กล่าวว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงานตรวจสอบภาในโดยรวมแล้วต้องมีหรือได้รับ ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในต้องมี
ความรู้ความเพียงพอท่ีจะประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและวิถีทางในการบริหารจัดการทุจริต
ขององค์กร แต่ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจจับและ
สอบสวนการทุจริต ทั้งน้ี มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) 1220 – ความระมัดระวัง
ในทางวิชาชีพกล่าวว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และใช้ทักษะเย่ียงผู้
ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถและความสุขุมรอบคอบอย่างพอเหมาะสมควร อย่างไรก็
ตามความระมัดระวังในทางวิชาชีพไม่ได้หมายความถึงการกระทําที่ปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ เลย 
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ข้อผิดพลาด การทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสําคัญ 
 
3.  หน้าที่ของงานตรวจสอบภายในต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้คาดหวังต้องเช่ียวชาญเย่ียงผู้ตรวจจับ            
และการตรวจสอบการทุจริตน้ัน ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2548. หน้า 58) ได้กล่าวถึงหน้าที่              
ของผู้ตรวจสอบภายในต่อการบริหารความเส่ียงการทุจริตว่า การตรวจสอบการทุจริตไม่ใช่ภารกิจ
หลักของผู้ตรวจสอบภายใน แต่ผู้ตรวจสอบควรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ      
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และการประเมินความเพียงพอของการควบคุมว่าสามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด  
การทุจริตได้หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญในการทําให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารมี
ระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
บทบาทในการสนับสนุนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Chartered Institute of internal auditors, 2561) ทั้งน้ี สุวัจนา เพ็งจันทร์ (2561) 
กล่าวว่า ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจหาการทุจริตและข้อผิดพลาด โดยการนํา
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเน่ือง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ดีแม้ระบบดังกล่าวจะลดโอกาสการทุจริตและข้อผิดพลาดลงได้บ้าง แต่ไม่
สามารถขจัดการทุจริตและข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจึงต่อเน่ืองมาเป็นหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายในที่จะประเมินความเสี่ยงของการทุจริตเพ่ือให้คําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารต่อไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่คาดหวังในบทบาทผู้
ตรวจสอบภายในยุค 4.0 หรือในปี 2561 เพ่ือเป็นกลไกสําคัญขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงที่
จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ทั้งน้ีเองบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ ทักษะ ที่จะสามารถช้ีให้เห็นถึงความเสี่ยงในการทุจริต การ
บ่งช้ีเหตุความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการทุจริต รวมถึงความคาดหวังต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กับการให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยประเมินระบบ
การควบคุมภายในขององค์กรเพ่ือการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากการทุจริต สิ่งเหล่าน้ีผู้
ตรวจสอบภายในต้องมีการพัฒนาให้เกิดความสามารถที่หลากหลายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
ๆ ตลอดเวลา ด้วยการตรวจสอบภายในตามความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงและ/หรือ
คณะกรรมการรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังน้ันจึงต้องส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง 
 
หลักการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 

 คณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา (COSO: Committee of Sponsoring of the 
Treadway Commission) ได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (2560) ที่สถาบัน    
ผู้สอบบัญชีสหรัฐฯ (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล  ( IIA) และสถาบันผู้สืบสวน                
ส่วนการทุจริตสากล (ACFE) ที่ได้จัดทําให้ช่ือเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต      
ของธุรกิจเชิงปฏิบัติ” เมื่อ พ.ศ. 2551 (ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์, 2560, หน้า 3) ด้วยการจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตตามหลักการที่กําหนดเป็นการแนะนําวิธีการในการควบคุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และผู้ตรวจสอบภายในสามารถยับย้ังการทุจริตในองค์กรได้ หลักการ
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บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตได้นําความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างหลักการทั้งสองชุดน้ี คือหลักการ
กรอบ COSO 2013 ในปี 2013 (องค์กรพิจารณาศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์) และหลักการบริหารความเสี่ยงในการทุจริต (องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงในการ
ทุจริต) 5 หลักการ ดังน้ี (ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์, 2560, หน้า 5-8) 
 หลักการที่ 1 การกํากับดูแลด้านความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk Governance) 
องค์กรจัด ต้ังและสื่อสารโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ งแสดงออกถึงความคาดหวัง                 
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงถึงความมุ่งมั่นในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม   
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 
 หลักการท่ี 2 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) องค์กร       
ทําการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพ่ือระบุชนิดของการทุจริต รวมทั้งความเสี่ยงที่การทุจริต
ชนิดน้ันจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบ ตลอดจนประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
และดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
 หลักการที่  3  กิจกรรมการควบคุมการทุจริ ต  ( Fraud Control Activity) องค์กร            
เลือกพัฒนา และนํากิจกรรมการควบคุมไปใช้เก่ียวกับการป้องกันและการตรวจจับ เพ่ือลด        
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น หรือไม่ถูกตรวจจับได้อย่างทันเวลา  

หลักการที่ 4 การสอบสวนการทุจริตและการแก้ไขปรับปรุง (Fraud Investigation and 
Corrective Action) องค์กรจัดให้มีกระบวนการส่ือสารเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตและประสานงานในเร่ืองการสอบสวนตลอดจนการแก้ไข เพ่ือให้มีการรายงานการทุจริต             
อย่างเหมาะสมและทันเวลา 

หลักการที่ 5 กิจกรรมตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk 
Management Monitoring Activities) องค์กรเลือก พัฒนาและใช้การประเมินเป็นประจําเพ่ือให้
มั่นใจว่าหลักการท้ัง 5 ของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตมีอยู่และเกิดผลในเชิง
ปฏิบัติ ตลอดจนมีการส่ือสารข้อบกพร่องอย่างทันเวลาต่อผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทด้วย 
 จากหลักการบริหารความเสี่ยงในการทุจริตที่กล่าวข้างต้น ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น            
จากการนําไปใช้ของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือเป็นแนวทางในการสอบทานแผนการตรวจสอบว่าแผนอยู่
บนพ้ืนฐานของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และยังเป็นแนวทางในการความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและระบบควบคุมภายในขององค์กร อย่างไรก็ตาม Gursimran Kaur (2561) ได้
กล่าวถึงบทบาทของการตรวจสอบภายในต่อการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตว่า จรรยาบรรณที่
ใช้อย่างถูกต้องเป็นกลไกหน่ึงที่สําคัญที่สุดในการสื่อสารให้กับพนักงานซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้
ในกิจกรรมและเพ่ือให้ความสนใจกับข้อผูกพันที่ฝ่ายบริหารดําเนินการเพ่ือกําหนดโครงสร้างที่ชัดเจน 
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รวมถึงการกําหนดนโยบายและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตามการ
สื่อสารและการฝึกอบรมท่ีวางแผนไว้อย่างละเอียดจะช่วยเพ่ิมความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริต (ตัวอย่างเช่นการอภิปรายอย่างสม่ําเสมอเก่ียวกับจริยธรรม
วิชาชีพหรือการจัดต้ังสายด่วนเพ่ือรายงานการทุจริต) อีกวิธีหน่ึงในการป้องกันการทุจริตและการ
ตรวจสอบหมายถึงการตระหนักถึงสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการทุจริตที่เป็นไปได้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงด้าน
การทุจริตสามารถนําไปใช้กับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์กรไม่แสวงหากําไร หรืออุตสากรรมต่าง ๆ แต่ละขนาด ทุกองค์กรสามารถนําหลักการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตสามารถนําไปปรับใช้ได้เพ่ือยับย้ังการทุจริตในเร่ืองการตกแต่งข้อมูลทางการเงิน 
การตกแต่งข้อมูล ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน การใช้ทรัพย์สินอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการกระทําผิด
กฎหมาย หรือการคอร์รัปช่ัน ผู้ตรวจสอบภายในยังต้องมีทักษะความเช่ียวชาญการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้คําปรึกษาและการให้ความเช่ือมั่น ด้วยการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถให้คําแนะนําจากการบ่งช้ีให้เห็นถึงการทุจริตในองค์กร 
เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง
ประสบความสําเร็จน้ันองค์กรเองจะต้องมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดวัฒนาธรรมในองค์กรรวมถึงการ
สื่อสารให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้รับทราบนโยบายที่ต้ังไว้ 

 
งานตรวจสอบภายในต่อการเพ่ิมมูลค่าต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงทุจริต 

ตามมาตรฐานสากลสําหรับปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (2560, หน้า 31) ให้
นิยามศัพท์ของการเพ่ิมมูลค่า (Add Value) ไว้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ิมคุณค่าแก่องค์กร 
(และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร) เมื่อหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวได้ให้ความเช่ือมั่นที่เที่ยงธรรมและ
เก่ียวข้องกับประเด็นรวมทั้งมีส่วนสนับสนุนความมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ด้วยการตรวจสอบภายในประกอบด้วยกิจกรรม
ให้ความเช่ือมั่น (Assurance) และกิจกรรมการให้คําปรึกษา (Consult) อุษณา ภัทรมนตรี (2558, 
หน้า 1-7) ได้กล่าวไว้ว่า งานตรวจสอบภายในมีส่วนสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการปฏิบัติงานใน
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าขององค์กรและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
ย่ังยืน ฯลฯ ความสําเร็จดังกล่าวได้ เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นงานที่เก่ียวกับ ดังน้ี 

(1) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้
มีการกํากับดูแลซึ่งเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ระหว่างคณะกรรมการ
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บริษัทและฝ่ายจัดการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจ ที่จะเพ่ิมมูลค่าของ
องค์กรและรักษาผลประโยชน์ระยะยาวของทุกฝ่าย 

(2) ส่งเสริมให้เ กิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(Responsibility and Accountability) โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งให้ชัดเจน 
และมีการรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบน้ันอย่างมีหลกัฐานพิสูจน์ได้  

(3) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness of Operations) การตรวจสอบเป็นการประเมินและวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
ทรัพยากรและผลการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงาน อย่างเที่ยงธรรม เป็นกลาง และมีมาตรฐาน
ส่งเสริมให้การจัดสรรใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

(4) ให้สัญญานเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) การตรวจสอบช่วยลดโอกาสของการ
ประพฤติไม่ชอบ การทุจริต หรือเหตุณ์ความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ โดยการสื่อสาร
ให้ทราบตัวช้ีวัดการทุจริต และเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างทันกาล 
 นอกจากการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร การควบคุมและ
กระบวนการกํากับดูแลแล้ว ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ภายในยังรวมถึงการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการบริการให้ความเชื่อมั่นหรือให้หลักประกันเป็นลักษณะหน่ึงของงาน
ตรวจสอบภายในที่มีการนํามาใช้ภายในทุกองค์กร เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึ้น อีกทั้งเป็นการเพ่ิมคุณค่าแก่องค์กร โดยการเพ่ิมโอกาสที่จะทําให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมาย จากการศึกษามูลค่าเพ่ิมการให้บริการของผู้ตรวจสอบภายใน: การศึกษาเชิงสํารวจ
เรื่องบทบาทการให้คําปรึกษาในสภาวะแวดล้อมมาเลเซียของ Suhaily, Nurmazilah and 
Norhayah พบว่า บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการให้คําปรึกษาตามคําร้องขอของผู้บริหาร 
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบน้ันเพ่ือช่วยปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ และ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการศึกษาบทบาทมูลค่าเพ่ิมของการตรวจสอบภายใน: 
กรณีศึกษาของเอธิโอเปีย ของ Dessalegn and Getachew พบว่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้รับการ
ติดตามและระดับความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ บริการตรวจสอบภายในดูเหมือนจะกําหนด
คุณลักษณะของฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีมูลค่าเพ่ิม ที่แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์และการตลาดจากการตรวจสอบภายในมีอิทธิพลต่อขอบเขตที่จะมีการสร้างรายได้ที่เหมาะสมใน
บริบทเฉพาะ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในจากการให้คําปรึกษาและการให้ความเช่ือมั่น รวมถึงบทบาทสําคัญของงานตรวจสอบภายใน
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ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารและยังเป็นส่วนหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กรน้ันเพ่ือเป็น
การปรับปรุงกระบวนการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร
ในด้านต่าง ๆ  ทั้งน้ีงานตรวจสอบภายในสามารถเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยจากการทุจริตซึ่งเกิด
จากการบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้น่ันเอง 

 
ผู้ตรวจสอบภายในกับปัจจัยความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 งานตรวจสอบภายใน คือการให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม        
และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายใน           
ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร       
ความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบ (จันทนา สาขากร     
และคณะ, 2557, หน้า 7-1) รวมถึงช่วยลดโอกาสของการประพฤติไม่ชอบ การทุจริต หรือเหตุณ์
ความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ โดยการสื่อสารให้ทราบตัวช้ีวัดการทุจริต และเพ่ือ   
การแก้ไขปัญหาอย่างทันกาล ถือว่าเป็นการให้สัญญานเตือนภัยล่วงหน้าแก่องค์กร ทั้งน้ีการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตจะประสบณ์ความสําเร็จได้เก่ียวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ปัจจัยด้านองค์กร  
 องค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างจริงจัง กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคู่มือ
ปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรทุกระดับ รวมถึงการกําหนดนโยบายจน
กลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กร อุษณา ภัทรมนตรี (2558, หน้า 1-19) ได้กล่าวว่า วัฒนะธรรมองค์กร 
คือ พฤติกรรมขององค์กรในการเข้าใจและร่วมมือในงานตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญในการเพ่ิม
ความสําเร็จของงานตรวจสอบภายใน และแสดงถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการขององค์การน้ัน
ด้วย โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ทั้งน้ี ปัจจัยด้านองค์กรยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน อโน
มา บัวเขียว (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการงานตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานภายนอก (Internal Audit Outsourcing) ในมุมมองของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัย
ด้านนโยบายองค์กรส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุด 
และได้สอดคล้องกับ สิภัทร์รดา ผิวขาว (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ปัจจัยด้าน
องค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมของ ชัยวัฒน์ นามี (2559) พบว่า ปัจจัย
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ด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นได้ว่า
ปัจจัยด้ายองค์กร มีส่วนทําให้การตรวจสอบภายในน้ันเกิดประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร  
 

2.  ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  
 ผู้ ต ร วจสอบภาย ในจะส นับส นุนอง ค์ก ร ในการบริ ห า รคว าม เ สี่ ย งก า ร ทุ จ ริ ต                      
อย่างมีประสิทธิภาพได้น้ัน สิ่งสําคัญคือได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารภายในองค์กรในการให้   
ความอิสระต่อการปฏิบัติงาน อุษณา ภัทรมนตรี (2558, หน้า 1-19) กล่าวถึงปัจจัยความสําเร็จ      
ในการตรวจสอบภายในได้กล่าวว่า งานตรวจสอบจะพัฒนาไปในทิศทางใด ต้องมาจากนโยบาย    
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารระดับสูง โดยต้องกําหนด
วัตถุประสงค์และแสดงการสนับสนุนงานตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ  ทั้งน้ีปัจจัยที่สําคัญที่จะ
ส่งเสริมให้การตรวจสอบภายในประสบผลสําเร็จ ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต้อง
กําหนดนโยบายและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารไม่ควร          
ไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงหรือขัดขวางการทํางานของผู้ตรวจสอบภายใน (จันทนา สาขากรและคณะ, 
2557, หน้า 4-28) ทั้งน้ีจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน                   
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบว่าจากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหา            
จากการตรวจภายในเรื่องการไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทผล
ของการตรวจสอบภายในอีกด้วย (มาลีรัตน์ พัฒนต้ังสกุล, 2560) และจากการศึกษาคุณค่า         
การตรวจสอบภายในต่อการตรวจสอบการทุจริต เพ่ือประเมินว่าองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน   
มีแนวโน้มที่จะตรวจพบการทุจริตหรือไม่ พบว่า องค์กรที่มีการตรวจสอบภายในมีแน้วโน้มที่จะตรวจ
พบการทุจริตมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการตรวจสอบภายใน และองค์กรที่มีการตรวจสอบภายใน        
เป็นขององค์กรเองมีแนวโน้มที่จะตรวจพบการทุจริตมากกว่าองค์กรที่จากบริษัทตรวจสอบภายใน
ภายนอก (Paul, Colin and Robyn 2549) ดังน้ันเห็นได้ว่าหากผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนให้
มีการตรวจสอบภายในก็จะช่วยให้เกิดการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในองค์กร รวมถึงเหตุ
บ่งช้ีที่จะเกิดการทุจริตภายในองค์กรได้เพ่ือให้องค์กรดําเนินให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

3.  ปัจจัยด้านด้านคุณสมบัติความรู้ ความเช่ียวชาญของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ความเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยง
ของการเกิดทุจริต และวิถีทางในการบริหารจัดการทุจริตขององค์กร อุษณา ภัทรมนตรี (2558,      
หน้า 1-19) ได้กล่าวว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้จักเคร่ืองมือและเทคนิคการบริหารต่างๆ รวมถึงการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม ทั้งน้ี อโนมา บัวเขียว (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
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การให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Internal Audit Outsourcing) ใน
มุมมองของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการให้บริการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก และ สิภัทร์รดา ผิวขาว (2559) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้ 
ความเช่ียวชาญเป็นทักษะความจําเป็นส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน เน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานต้องอาศัยทักษะความรู้ ความเช่ียวชาญในการประเมินและให้คําปรึกษาเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 
 

4.  ปัจจัยด้านทัศนคติในการตรวจสอบภายใน 
 ทัศนคติของผู้ ตรวจสอบภายในถือ ว่า เ ป็นปัจจัยสํ าคัญที่ จะ นําไปสู่ ความสํ า เ ร็จ                 
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ เน่ืองด้วยเกี่ยวข้องกับผู้รับการตรวจเพ่ือก่อให้เกิดให้ความร่วมมือ      
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน จันทนา สาขากรและคณะ (2557, หน้า 4-27) ได้กล่าวว่า 
ทัศนคติ เป็นแนวคิด ความเช่ือ หรือมุมมองในสิ่งใดสิ่งหน่ึงว่าเป็นอย่างไร ทัศนมีความเก่ียวพัน      
กับการแสดงออกของผู้เป็นเจ้าของทัศนคติว่าผู้น้ันแสดงออกอย่างไร ย่อมเป็นไปตามทัศนิคติ       
ของบุคคลนั้น ทัศนคติอาจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ทัศนคติเชิงบวก และทัศนคติเชิงลบ เช่น ผู้ตรวจสอบ
ภายในที่มีทัศนคติเชิงบวกจะมองเห็นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นเป็นการแสดงบทบาท
ของท่ีปรึกษา ผู้ให้คาํแนะนําก็จะก่อให้เกิดบรรยากาศในองค์กรที่ไม่ตึงเครียด เป็นมิตร ไว้วางใจ และ
เช่ือใจกันเกิดความร่วมมือกับผู้รับตรวจ ทั้งน้ี ภคพล สุนทรโรจน์ (2556) ได้ศึกษา ผลกระทบของ
ความเ ช่ียวชาญในการตรวจสอบภายในที่ มี ต่อประสิท ธิผลการตรวจสอบภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่าด้านทัศนคติใน
การตรวจสอบภายในมีผลกระทบของความเช่ียวชาญในการตรวจสอบภายในต่อประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าทัศนคติของผู้ตรวจสอบภายในมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
เน่ืองจากทัศนคติเชิงบวกน้ันจะทําให้ผู้รับตรวจยอมรับรวมถึงการให้ความร่วมมือ เพราะการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะประสบความสําเร็จได้น้ันจะได้รับความร่วมมือจากผู้รับตรวจเก่ียวกับ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงด้านการทุจริตของผู้ตรวจสอบภายในจะประสบความสําเร็จได้จะต้องประกอบปัจจัยสนับสนุน 
2 ปัจจัยหลัก ได้แก่  
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 (1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านองค์กร เก่ียวกับวัฒนธรรม
ขององค์กร และปัจจัยการสนับสนุนของผู้บริหารในองค์กร  
 (2) คุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานของคุณสมบัติ
ความรู้ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ และปัจจัยทัศนคติของผู้ตรวจสอบภายในต่อการตรวจสอบ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพ่ือเป็นแนวคิดสําหรับองค์กรต่าง ๆ ถึงความสําคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบภายในในองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบภายในน้ันถือเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างหน่ึงขององค์กรโดยเฉพาะในการช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สามารถให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการด้านการทุจริตภายในองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ัน องค์กรต่าง ๆ ที่จะให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลน้ัน องค์กร
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่างอิสระในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงมีโนบายและ
สร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต แต่สิ่งสําคัญคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
ทุกส่วนในองค์กรต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กรอย่างจริงใจ เพ่ือให้
กิจกรรมของงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตประสบความสําเร็จ
และยังก่อเกิดมูลค่าเพ่ิมแก่องค์อย่างสูงสุด 
 
บทสรุป 
 ด้วยหน้าที่งานตรวจสอบภายในเป็นการประเมินการควบคุมขององค์กรเพ่ือให้มั่นใจ           
ว่าองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
จากการบริหารความเสี่ยงในภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน รวมถึง
บทบาทการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในได้ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ความเพียงพอที่จะประเมินความ
เสี่ยงของการเกิดทุจริตและวิถีทางในการบริหารจัดการทุจริตขององค์กร  
 แนวทางตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นขั้นตอนเพ่ือให้องค์กรนําไปใช้
เพ่ือยับย้ังการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการของการกํากับดูแลของกิจการด้านการบริหาร
ความเส่ียงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต และมีการประเมิน        
ตามกระบวนการที่ได้กําหนดไว้ ผู้ตรวจสอบภายในจะได้ประโยชน์ในด้านการสอบทานแผนการ
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ตรวจสอบดูว่าแผนน้ันถูกวางอยู่บนพ้ืนฐานของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเพ่ือ
ตอบสนองตามแนวทางที่องค์กรที่ได้กําหนดไว้  
 การดําเนินการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตของผู้ตรวจสอบภายในจะประสบ
ความสําเร็จได้จะต้องประกอบปัจจัยสนับสนุน 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
และคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดประสบความสําเร็จให้การ
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ยังทําให้งาน
ตรวจสอบภายในมีมูลค่าเพ่ิมต่อองค์กรอีกด้วย (แสดงดังภาพที่ 1) 
 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดแสดงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสบความสําเร็จที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Condition Factors Has an Affecting With Efficiency Performance of 
Certified Public Accountants on Bangkok Area 

 

ขวัญชัย ชมศิร1ิ และกนกศกัด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์
เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
271 คน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
นอกจากน้ันทําการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร และปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ปัจจัย
ความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการทํางาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
 
 
 
 
Abstract 
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 This study was a qualitative research using descriptive statistics. The purpose of 
this study was to investigate factors influencing the performance of auditors who granted 
the Certified Public Accountant (CPA.  The research sample was Certified Public 
Accountant There were 271 people in Bangkok. The research sample was the data 
collection instrument was a questionnaire used for data analysis, including frequency, 
percentage, mean, standard deviation. And hypothesis testing. In addition, multiple 
regression analysis was performed. 
 The study indicated that Auditors who granted the Certified Public Accountant 
In Bangkok, their opinion on factors affecting the overall performance were at a high 
level. When considering each aspect, it was found that personal factors And ethics of 
accounting profession. At the highest level Working environment factors Organizational 
commitment And the human factor. Very high The hypothesis test found that (1 ) 
personal factors Working environment factors Organizational commitment Code of 
Ethics And the human factor. Influence on performance was statistically significant        
at 0.05. 
 
Keywords: Performance, Certied Public Accountant, Ethics of Professional Accounts 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
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 ในยุคปัจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม สิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิดการแข่งขัน
ส่งผลให้หลายองค์กรทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน หลายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ แต่การที่องค์กรจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้น้ัน มิได้อาศัยแค่เพียงบุคลากรท่ีเก่ง หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการบริหารงานท่ีดีเพ่ือให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
(ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี, 2559) แต่เน่ืองจากองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์กร การท่ีจะทําให้องค์กรอยู่รอดทันต่อสถานการณ์การแข่งขันได้น้ัน 
จะต้องเร่ิมจากการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับบุคคลก่อน แล้วจึงขยายเข้าสู่ในระดับ
องค์กร (กัลยา ธนกรอังกูล, 2550) 
 ปัจจัยที่มีผลทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจนนําไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้
หรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เกิดขึ้นได้จากหลายส่วนประกอบกัน เช่น คน ระบบงาน วิธี
ดําเนินงาน การบริหารงาน โครงสร้างองค์กร แรงจูงใจในการทํางาน สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากผลของการ
บริหารงานทั้งสิ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ องค์กรที่มีกระบวนการบริหารงานท่ีดี ย่อมส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี, 2559) ในระบบการบริหารงานขององค์กรปัจจัยใน
การทํางานที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรทุกองค์กรไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็นผู้ที่มีหน้าที่ทํางานให้กับองค์กร เป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมกลไกในการทํางานที่จะทําให้การ
ทํางานลุล่วงได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (พนัส หันนาคินทร์, 2542) 
 จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางาน
ของนักบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารงานที่ต้องการเพ่ิมปัจจัยที่ดีแก่การปฏิบัติงานของบุคคล
ในองค์กร และเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานว่าควรปฏิบัติงานในลักษณะใด เพ่ือนําไปสู่ประสิทธิภาพ
ในการทํางานของผู้ปฏิบัติเอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลลัพธ์ของการวิจัยสามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าตนเองของนักบัญชี และนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานในองค์กร เพ่ือให้ประสบความสําเร็จต่อตนเองและสามารถบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน
ขององค์กรต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้กําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี 
 1 แนวคิดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
 สภาวิชาชีพบัญชี (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายถึง ผู้ที่มีความ
ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรและใบอนุญาตนั้นยังไม่ขาดอายุไม่ถูกพักหรือไม่ถูกถอนโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบรวมถึงรับรองงบการเงินของกิจการได้ทุกกิจการ 
 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน 
 สมใจ ลักษณะ (2552) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ เป็นการใช้ปัจจัยรวมถึงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวกํากับการแสดงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจแสดงค่า
ของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างผลกําไรกับต้นทุนซึ่งถ้าผลกําไรสูงกว่ามาก
เท่าไรย่ิงจะแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าน้ัน อาจแสดงถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า อาทิ 
คน เวลา เงิน วัสดุ ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

1. การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (Goal Accopmlishment) โดยการพิจารณา
ผลผลิตขององค์กรว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 1 .ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

 2. ด้านการจัดหาทรัพยากร 

 3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 

 4. ด้านความพอใจของทุกฝา่ย 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 

   2.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   3.  ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร 

   4.  ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

   5.  ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ 

ตัวแปรอิสระ

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

    (Dependent Variables)
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2. การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (System Resource) โดยพิจารณาว่าองค์กรจะมี
ผลผลิตได้ตามเป้าหมายความสําเร็จน้ัน จําเป็นจะต้องจัดหาและใช้ทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณได้
ครบถ้วนเพียงใด เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในลักษณะที่มีเงินเพียงพอ
สําหรับการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติ และเงินน้ันถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3. กระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operations) โดยพิจารณาจาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละ
กลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การไหลเลื่อนส่งต่อ (Flow) ของงาน การมีประสิทธิภาพของ
การทํางานที่ได้งานครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วย
ปฏิบัติงาน บุคคลทํางานเต็มศักยภาพ ไม่มีสภาพ “คนล้นงาน หรือ งานล้นคน” ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื่นไม่มีข้อขัดข้อง 

4. ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นการพิจารณาว่าผลงาน
ความสําเร็จขององค์การ และกระบวนการปฏิบัติที่ใช้ นํามาซึ่งความพอใจของผู้เก่ียวข้องต่างๆ 
เพียงใด กลุ่มคนที่สมควรพิจารณา คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์การ พนักงานและลูกจ้างทุก
ระดับ ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ 
 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 รุ่งรัตนา เขียวดารา (2546) ได้ให้คําจํากัดความของสภาพแวดล้อมในการทํางานไว้ว่า ภาวะ
หรือสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเป็นอยู่ล้อมรอบตัวของมนุษย์ในขณะที่ทํางานหรือประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการทํางานรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวขณะทํางาน อาจเป็นคนซึ่งเป็น
เพ่ือนร่วมงาน หรือสิ่งของที่เป็นเคร่ืองมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบการทํางาน  
 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันกับองค์กร 
 ตริษา แซ่จึง (2552) กล่าวว่า ความผูกพันในองค์กร หมายถึง ความคิด ความรู้สึกที่สมาชิก
มีต่อองค์กรในทางบวกความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกับองค์กร บุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร จะมีแรงบันดาลใจที่จะทํางานอ่ืน ๆ ให้ประสบความสําเร็จ ความรู้สึกที่
สมาชิกมีต่อองค์กรได้แก่ ความคิด ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และต้องการคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร รวมท้ังมีการแสดงออกของพฤติกรรม และทุ่มเมความรู้ความสามารถที่มีอยู่ใน
การทํางาน 

 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
 สภาวิชาชีพบัญชี (2553) ได้ให้ความหมายของ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
หมายถึง กรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องยึดปฏิบัติโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือดํารงไว้ซึ่ง ความเช่ือมั่นจากผู้รับบริการ ความเช่ือถือได้ในผลงาน ความเป็นมือ
อาชีพ     คุณภาพของงานบริการ 
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 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซึ่งข้อบังคับน้ีมีความสําคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่าง
มากในการช่วยส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี โดยข้อบังคับดังกล่าว ครอบคลุมเน้ือหาแห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 

1.  ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์ 
2.  ความรู้ความสามรถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
3.  ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการรักษาความลับ  

 6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวมนุษยสัมพันธ์ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์
ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  
 ทิพย์นิล นพคุณ (2555) ได้กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคคลในการทํางานในองค์กรต่าง ๆ เพ่ือทําให้การทํางานน้ันดําเนินไปได้อย่างราบรื่นในการทํางาน
ร่วมกัน รู้จักการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน สร้างความไว้วางใจและความสามัคคีในการทํางานอยู่
ร่วมกันขององค์กร ก็จะทําให้องค์กรหรือฝ่ายงานต่าง ๆ เกิดความรักใคร่ปรองดองและทําให้ประสบ
ความสําเร็จในการทํางานน้ัน ๆ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งน้ี คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งสิ้น 851 คน ( ฐานข้อมูลของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ 9 พฤศจิกายน 
2560 ) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 271 
คน โดยการกําหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น95% 
 

2. เครื่องมือวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และ

กรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 การสอบถามเก่ียวกับข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 3 การสอบถาม
ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และส่วนที่ 4 
การสอบถามข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด 

ข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทั้งในรายข้อ รายกิจกรรมและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
จัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนน ผู้วิจัยใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียเพ่ือกําหนดความกว้างของอันตรภาค
ช้ันโดยอาศัยสูตรการคํานวณช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

 ช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละช้ัน  = คะแนนสูงสดุ – คะแนนตํ่าสุด 
                จํานวนช้ัน 

      =    5 – 1  
                        5 

      =    0.8 
 4.20 -5.00   หมายความว่า   เห็นด้วย/มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.40-4.19    หมายความว่า   เห็นด้วย/มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 2.60-3.39    หมายความว่า   เห็นด้วย/มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.80 -2.59   หมายความว่า   เห็นด้วย/มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.79    หมายความว่า   เห็นด้วย/มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 การตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือวิจัย โดยทําการทดสอบเคร่ืองมือ 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องจํานวน 3 ท่าน ผลคะแนนที่ได้จากผู้เช่ียวชาญพบว่าทุก
ข้อคําถามผ่านเกณฑ์ที่กําหนด และส่วนที่ 2 ทดสอบความเช่ือมั่น นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
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(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่เป้าหมายการวิจัยจํานวน 30 ราย คํานวณหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งชุดโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาคถ้าได้ค่า
ความเช่ือมั่น มากกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) สามารถใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังข้อคําถามผา่นการทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้ดําเนินการแจก
แบบสอบถาม จากน้ันเก็บรวบรวมภายหลังการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น และได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท้ังสิ้น 271 ฉบับ 
 

3. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์

การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Pearson Correlation  
มีชนิดของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อแบ่งเป็น 4 ส่วน           ดังน้ี 
1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าจํานวน และ   ค่า
ร้อยละ 2) การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปร ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) การ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พหุคูณ การทดสอบค่าความทนทาน (Tolerance) และค่า VIF (Variance inflation factors) และ 
4) การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ Pearson 
Correlation และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression) 
 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n = 271) 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด จํานวน ร้อยละ 

1. เพศหญิง 166 61.30 
2. อายุ 25 – 35 ปี 179 66.10 
3. ระดับการศึกษาปริญญาตรี 145 53.50 
4. ประสบการณ์การทํางาน 6 – 10 ปี 103 38.00 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 70,000 บาท 69 25.50 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งสิ้น 271 คน ส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 (2) อายุ 
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25 – 35 ปี จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 (3) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.50 (4) ประสบการทํางาน 6 – 10 ปี จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และ 
(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 70,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางาน 
ตารางที่ 2 การแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางาน จําแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี x̄  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ด้านส่วนบุคคล 4.23 .33 มากที่สุด 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 4.16 .34 มาก 
3. ด้านความผูกพันกับองค์กร 3.96 .60 มาก 
4. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

4.46 
4.06 

.43 

.60 
มากที่สุด 

มาก 
โดยรวม 4.17 .32 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการทํางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.96 – 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียที่มากที่สุดคือด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (x̄ =4.46) รองลงมาคือด้านส่วน

บุคคล (x̄ =4.23) สว่นด้านที่มีระดับค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านความผูกพันกับองค์กร (x̄ =3.96) 
ตารางที่ 3 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการทํางาน จําแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี x̄  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ด้านการบรรลุเป้าหมาย 4.21 .35 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดหาทรัพยากร 4.07 .48 มาก 
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 4.12 .41 มาก 
4. ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 4.00 .46 มาก 
โดยรวม 4.10 .34 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ทํางานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียที่
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มากท่ีสุดคือด้านการบรรลุเป้าหมาย (x̄ =4.21) รองลงมาคือด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (x̄ =4.12) 

ส่วนด้านที่มีระดับค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านความพอใจของทุกฝ่าย (x̄ =4.00) 
 ส่วนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี และปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ 
ตารางที่ 4 การตรวจสอบค่า Tolerance และค่า VIF 

ตัวแปรอิสระ 
Collinearity
Tolerance 

Statistics 
VIF 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 0.846 1.183 
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน 0.781 1.280 
3. ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร 0.705 1.419 
4. ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
5. ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ 

0.657 
0.591 

1.521 
1.692 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ ง 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และ
ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ มีค่า Tolerance ตํ่าสุดเท่ากับ 0.591 ซึ่งเกณฑ์ขั้นตํ่าที่ต้องมากกว่า 0.1 และ
ค่า VIF มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.692 ซึ่งน้อยกว่า 10 ตามเกณฑ์ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว
แปร ไม่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
regression Analysis) 
 
 ส่วนที่ 4 การสดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Variable Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 0.380 
0.456 

0.000* 
0.000* 

  

3. ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร  0.572 0.000*   
4. ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
5. ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ 

 0.505 
0.677 

0.000* 
0.000* 

  

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และ
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ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางาน 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Variable b Std Error 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

Constat 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

0.911 
0.134 

0.221 
0.044 

 
0.129 

4.128 
3.040 

0.000* 
0.003* 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน 0.164 0.045 0.161 3.660 0.000* 
3. ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร 0.144 0.026 0.253 5.459 0.000* 
4. ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
5. ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ 

0.097 
0.228 

0.038 
0.029 

0.121 
0.398 

2.513 
7.852 

0.013* 
0.000* 

หมายเหตุ n = 271, R = 0.773, R2 = 0.598, Adjusted R2 = 0.590, F = 78.805, Sig = 0.000 
   * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.590 หมายถึง ตัวแปรต้น
ทั้งหมดสามารถอธิบายการใช้งานได้ 59.00% 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1 ถึง 5 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ได้รับการสนับสนุน 
 
อภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ย่ิงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานได้     
ผลการศึกษาสอดคล้องกับอรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคลของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น คือ หากบุคคลแต่
ละบุคคลมีความรู้ความสามรถ พอใจในสิ่งที่ตนเองมี และให้เกียติตนเอง มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ
การทํางานอย่างเต็มที่ ก็จะพัฒนาตัวเองให้สามารถทําผลงานให้ออกมาดี เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็น
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สิ่งสําคัญในการทํางาน และมีหน้าที่ควบคุมกลไกในการทํางานให้ลุล่วงได้ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ย่ิงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ทิวากาล  ด่านแก้ว (2556) ได้ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อศักยภาพในการทํางานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลกับศักยภาพ
ในการทํางานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับค่อนข้างสูง ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น คือ ควรให้
ความสําคัญในหัวข้อการวางแผนและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ทํางานอย่างเหมาะสม  อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย เพ่ือสร้างและเพ่ิมบรรยากาศให้มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ทําให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ   
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ย่ิงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันกับองค์กรที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ รินดา ขันธกรรม และ จันทนา  แสนสุข (2556) ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ความ
ผูกพันต่อองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้อง
กับงานวิจัยข้างต้น คือ องค์กรควรสร้างให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพัน มีความจงรักภักดี สร้าง
ความภูมิใจในองค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็นความปรารถนาและเต็มใจของบุคลากรท่ีจะเข้าไป
มีส่วนร่วมในองค์กร เมื่อบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อเน่ือง มี
ความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบ และทุ่มเท
ทํางานอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ย่ิงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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ทํางาน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ปวีณา สุดลาภา (2553) ได้ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้ทําบัญชี ในสถาน
ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้ทําบัญชีประกอบด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษา
ความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล และด้านความ
รับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ผลการทดสอบสมมตฐิานสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น คือ นักบัญชีที่
ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม 
และความซื่อสัตย์ ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความรับชอบต่อผู้รับบริการ 
และการรักษาความลับ จะทําให้ผลงานที่ได้น้ันเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น และสามารถตรวจสอบ
ได้ และควรยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาชีพและวิชาการในการปฏิบัติงาน สํานึกในความรับผิดชอบ
ของตนที่ต้องทําให้กับองค์กร ก็จะสามารถนําพาองค์กรประสบความสําเร็จและไว้วางใจจากผู้อ่ืน 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ย่ิงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ผล
การศึกษาสอดคล้องกับบุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
นักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นด้วยเก่ียวกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยรวมและเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพของตน ด้านการเรียนรู้ความรับผิดชอบ และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น คือ ธรรมชาติมนุษย์ต้องอยู่
รวมกันในสังคม เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูล มีการพ่ึงพาอาศัยกัน และการที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ได้ น้ันจะต้องประพฤติตนดี เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนที่ติดต่อสัมพันธ์กัน การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีจะช่วยป้องกันและขจัดความขัดแย้งทําให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนเมื่อ
เกิดปัญหาเก่ียวกับงานก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย จะทําให้การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรขยายประชากรและสุ่มตัวอย่างในการทําการวิจัยให้ใหญ่ขึ้น เช่น ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย  
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 2.  ควรทําการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชี 
เช่น ด้านการทํางานเป็นทีม ความก้าวหน้าในการทํางาน เป็นต้น 
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องค์ประกอบของคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน 
The Element of Quality for Internal Audit Report 

 

บรรดาศักด์ิ ชูสาย1และกนกศกัด์ิ สุขวัฒนาสทิธ์ินิทธ์ิ2 

 
บทคัดย่อ 

การรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นการแสดงความเห็นเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมว่าระบบ
การจัดการความเส่ียงการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหาร
เพียงใด สามารถทําให้องค์กรมั่นใจว่าจะดําเนินไปสู่เป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งให้แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าหรือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น รายงานการตรวจสอบภายใน
จึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการบริหาร ดังน้ันผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นต้องมีความพร้อมในด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เน่ืองจากการจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่
กําหนดไว้ว่ารายงานการตรวจสอบภายในต้องมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และการสร้างแรงจูงใจต่อ
ผู้บริหาร และผู้รับการตรวจมองเห็นภาพความเส่ียงและการควบคุมที่ยังมีจุดอ่อนและนําไปสู่การ
ปรับปรุงและการพัฒนาให้เกิดการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และการควบคุมภายในมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมท้ังฝ่ายบริหารควรจัดหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ในโครงสร้างองค์กร
ในระดับที่เหมาะสมด้วย 

 
คําสําคัญ : องค์ประกอบรายงาน, คุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบภายใน 
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Abstract 

Internal Audit reporting expresses the opinion whether the organization has 
appropriate and effective management toward its risks as value added in the internal 
risk management and control system. The effective risk management can assure that 
organization would be able to accomplish its objectives and can also be the 
guidelines for organization’s improvement and development for value added or more 
consistent with its operation. Because internal audit report is essential for 
organization’s management, internal auditor needs to be qualified in skills and 
knowledge in internal audit practices. The internal auditor must prepare the report in 
accordance with the professional standards to assure the accuracy and reliability of 
the report as well as to motivate executives and audited employees to capture and 
visualize risk and control weakness which leads to the improvement and 
development of an appropriate risk management as well as more effective and 
efficient internal control. In addition, the management should set up internal audit 
unit under the appropriate level of organization structure. 

 
Keywords: Report composition, Report quality, internal audit 
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บทนํา 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2560) ได้ออกหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ และต่อมาพัฒนาเป็นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยแบ่งเป็น 5 ข้อ 
ตาม OECD Principles ที่ใช้ในขณะนั้น และเพ่ือผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต) ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 เก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการ
น้ันบนหลัก “Comply or Explain” และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยได้ประเมินการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการน้ันจากข้อมูลที่เปิดเผย (Corporate Governance Report: CGR) 
โดยแสดงผลประเมินเป็น 1-5 ดาว และเปิดเผยรายช่ือบริษัทที่ได้ 3 ดาวขึ้นไป การประเมินดังกล่าว
เป็นแรงกระตุ้นอย่างดีให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสนใจกับการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้มี
คะแนนสูงขึ้น และเมื่อรวมกับมาตรการส่งเสริมสนับสนุน การอบรม การให้รางวัลของหน่วยงานต่าง 
ๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทําให้ภาพรวมการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยดีขึ้น จนอยู่ในระดับผู้นําของตลาดในภูมิภาคน้ี แม้การดําเนินการที่ผ่าน
มาของไทยจะประสบความสําเร็จด้วยดี แต่การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป มีความท้าทาย 
คือปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งส่วนหน่ึงเกิด
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบทุนนิยม และการขยายตัวของภาคธุรกิจ จึงทําให้องค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับสากล ในประเทศ และผู้ลงทุนต่างๆ ได้เรียกร้องให้บริษัทมีความรับผิดชอบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ได้กําหนดหลักปฏิบัติที่ 6 เรื่องการดูแลให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมโดยระบุว่าคณะกรรมการบริษัทต้องจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระในการทํางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบจําเป็นต้องมีการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ , 2560) 

มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในได้กําหนดไว้ให้ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ รวมท้ังการสื่อสารผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ต้อง
ปราศจากข้อผิดพลาด และการบิดเบือนและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง การส่ือสารที่เที่ยงธรรม ไม่
อคติ ไม่ลําเอียงและเป็นผลมาจากการประเมินข้อเท็จจริง การสื่อสารต้องมีความเข้าใจง่าย และมี
เหตุผล ตรงประเด็น ปราศจาคความเย่ินเย่อ และกล่าวถึงสารสนเทศที่สําคัญและเก่ียวข้องไว้อย่าง
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ครบถ้วน การส่ือสารต้องสร้างสรร สร้างประโยชน์ให้กับผู้รับการตรวจและองค์กรนําไปสู่การ
ปรับปรุงในส่วนที่จําเป็น การสื่อสารต้องนําเสนอใจความสําคัญต่อผู้อ่านโดยครบถ้วน และสื่อสารที่
ถูกกาละเทศะ เหมาะสมตามความสําคัญของประเด็น (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย , 
2560) ผู้ตรวจสอบภายในต้องตระหนัก และมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการจัดทํารายงานตรวจสอบ
ภายในเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

 
ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557) ได้นิยามความหมายของการตรวจสอบภายใน คือ 
กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ปรับปรุงการดําเนินงานองค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล
กิจการอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรเป็นผู้ทําหน้าที่วิเคราะห์
เสนอแนะให้คําปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายในลักษณะของการตรวจสอบภายในเป็นการ
ให้บริการ 2 ประเภทหลัก ดังน้ี  
 1. การให้บริการให้ความเช่ือมั่น หมายถึง การตรวจสอบและประเมินหลักฐานต่างๆ อย่าง
เที่ยงธรรม โดยผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ข้อสรุปให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับระบบงาน 
กระบวนการ และการกํากับดูและที่ดีขององค์กร ดังน้ันเห็นว่าการบริการให้ความเชื่อมั่นเป็นบริการ
ของผู้ตรวจสอบภายในที่ให้แก่ฝ่ายจัดการ การบริการให้ความเช่ือมั่นมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มที่
เก่ียวข้องประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ (1) เจ้าของงานหรือผู้รับตรวจ ได้แก่ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบงานและกระบวนการต่างๆขององค์กร (2) ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ กลุ่ม
บุคคลที่มีหน้าที่ทําการประเมินกิจกรรมขององค์กร (3) ผู้ใช้ ได้แก่ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ใช้ผล
ประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้กําหนดลักษณะและขอบเขตของการ
บริการความเช่ือมั่น และทําการประเมินหลักฐานอย่างเท่ียงธรรมเพ่ือแสดงความเห็นและให้ข้อสรุป
อย่างเป็นอิสระ 
 2. การบริการให้คําปรึกษา การตรวจสอบภายในนอกจากจะให้บริการด้านความเช่ือมั่นแล้ว 
ยังสามารถให้บริการด้านคําปรึกษาด้วย เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของการบริการให้คําปรึกษาของผู้
ตรวจสอบภายในให้กระจ่างขึ้นจะกล่าวถึงเรื่องราวที่เก่ียวข้อง การบริการให้คําปรึกษา มีกลุ่มบุคคล
หลายกลุ่มที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ (1) ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้
คําปรึกษา (2) ผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ต้องการรับคําปรึกษา 
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 การให้บริการคําปรึกษามีลักษณะเป็นการแนะนําและผู้ตรวจสอบภายในจะให้บริการได้ก็
ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะ ซึ่งลักษณะและขอบเขตของการบริการให้
คําปรึกษาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้รับบริการ โดยในการให้บริการให้
คําปรึกษานั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารขององค์กรน้ันและ
ควรให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
 สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of internal Auditors หรือ IIA)ได้กล่าวถึง
สถานะ (Status) ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 (1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรอยู่ในระดับสูงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบได้
อย่างเต็มที่ 
 (2) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรรายงานตรงต่อบุคคลในองค์กรที่มีอํานาจเพียง
พอที่จะส่งเสริมความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขอบเขต ที่กว้างขวางเพียงพอ 
และข้อเสนอแนะในรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการพิจารณาจากฝ่ายบริหารและมี
การปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม 
 ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรตามที่ แววตา เครือวรรณ 
(2543) ได้ศึกษาแนวทางการจัดองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี
ปัญหา เน่ืองจากการตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ขาดการประสานงานที่ดีกับ
ผู้บริหารทําให้ระบบการจัดการของหน่วยงานตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นข้อคิดที่ว่าควรจัดหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอยู่ที่ใดในโครงสร้างองค์กรจึงจะเหมาะสม เช่น การจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งก็มีความเห็นแย้งว่าฝ่ายจัดการมีหน้าที่
บริหารหน่วยงานทุกสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน จึงทําให้ต้องมีการ
อนุมัติการปฏิบัติงานทุกรายการ ดังน้ันแม้ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าทําการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์กรได้ แต่หากถูกแทรกแซงจากหน่วยงานหรือฝ่ายจัดการเอง ก็จะทําให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในไม่สามารถจัดทํารายงานการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบได้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ตรวจสอบภายใน 

 รายงานการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการสื่อสารกับผู้บริหาร 
ดังน้ัน การรายงานการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการปฏิบัติให้
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เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยเพ่ือทําให้การรายงานการตรวจสอบภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
การรายการงานการตรวจสอบภายในจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการบริหาร หากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ การรายงานการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพด้วย ดังน้ันการรายงานการตรวจสอบภายในต้องมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และสร้างแรงจูงใจ
ต่อผู้บริหารและผู้รับการตรวจ เห็นภาพความเส่ียงและการควบคุมที่ยังมีจุดอ่อนและนําไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้น 
 การรายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Reporting) หมายถึง การนําเสนอผล
การตรวจสอบภายในซึ่งได้แก่ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รวบรวม ตรวจสอบ ทําการวิเคราะห์จนได้
ข้อสรุปนําเสนอต่อฝ่ายบริหารและผู้รับการตรวจ (Auditee) การรายงานผลเป็นการแสดงความเห็น
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมว่า ระบบการจัดการความเส่ียงการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารเพียงใด สามารถทําให้องค์กรมั่นใจว่าจะดําเนินการไปสู่
เป้าหมายที่กําหนดได้อย่างที่กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งให้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
หรือให้สอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น 
 ขอบเขต คือ กรอบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องรายงานผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้รับทราบ ซึ่งต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้กําหนดไว้ในการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบภายในได้ผ่านการกําหนดวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ ดังน้ัน
ขอบเขตการรายงานต้องแสดงความเห็นให้คลอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในที่
เกิดขึ้น 

กระบวนการจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในอธิบายได้ ดังน้ี 
1. จัดทําข้อตรวจพบ ผู้ตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบหน่วยงานของผู้รับการตรวจแล้ว 

ผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการจัดทําข้อตรวจพบ และนํามาสรุปประเด็นสิ่งที่ตรวจพบ ส่งให้
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในสอบทาน ถ้าถูกต้องจะถูกส่งไปทําร่างรายงานการตรวจสอบ
ภายใน แต่ถ้าไม่ถูกต้อง ผู้ตรวจสอบภายในต้องไปสอบทานประเด็นสิ่งที่ตรวจพบใหม่ 

2. จัดทําร่างรายงาน หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานประเด็นสิ่งที่
ตรวจพบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําไปทําร่างรายงานการตรวจสอบภายใน เมื่อทําเสร็จแล้วส่งให้
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในสอบทาน ถ้าถูกต้องจะส่งไปให้ผู้รับตรวจเพ่ือประชุมสรุปผล
การตรวจสอบภายใน เพ่ือหาแนวทางและแผนการแก้ไขร่วมกัน แต่ถ้าไม่ถูกต้องผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องนําไปจัดทําร่างรายงานตรวจสอบภายในใหม่ให้ถูกต้อง 

3. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ ในการประชุมสรุปผล เพ่ือหาแนวทางและแผนการแก้ไข
ร่วมกันกับผู้รับการตรวจแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนําไปจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน
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ฉบับสมบูรณ์ เมื่อทําเสร็จแล้วส่งให้หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในสอบทาน ถ้าถูกต้องจะต้อง
ส่งไปให้ผู้รับการตรวจสอบทาน แต่ถ้าหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการ
ตรวจสอบภายในฉบับสมบูรณ์แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ผู้ตรวจสอบภายในต้องไปจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบภายในฉบับสมบูรณ์ใหม่ 

4. จัดส่งรายงาน ขณะผู้รับการตรวจสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในฉบับสมบูรณ์
แล้วพบว่าถูกต้อง ผู้ตรวจสอบภายในนํารายงานการตรวจสอบภายในฉบับสมบูรณ์ มาให้หัวหน้าผู้
บริหารงานตรวจสอบภายในลงนามและจัดส่งให้หน่วยงานของผู้รับการตรวจ 

 
รายงานตรวจสอบภายในควรจัดทําเม่ือใด  

 การรายงานผลการตรวจสอบภายในควรทําต่อเมื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือปรึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับตรวจ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด และเพ่ือให้ได้คําอธิบายอย่างถูกต้อง และ
ทราบความเห็นผู้รับผิดชอบงานนั้นในแนวทางที่คิดว่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขสถานการณ์
น้ันๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะเป็นการช่วยให้รายงาน
ตรวจสอบภายในมีคุณค่า และช่วยให้ผู้รับการตรวจเข้าใจในรายงานตรวจสอบภายในที่นําเสนอ หาก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อคิดเห็นกันก่อน ผู้รับการตรวจอาจจะเกิดความไม่พอใจ ซึ่งอาจจะทําให้งาน
ตรวจสอบภายในครั้งต่อไปไม่ได้รับความร่วมมือ และจะเป็นผลเสียหายต่อผู้ตรวจสอบภายในเอง 
การรายงานตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายใน เพราะการ
รายงานตรวจสอบเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะทําให้ฝ่ายบริหารเห็นถึงคุณค่าประโยชน์ของการ
ตรวจสอบภายใน การรายงานตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารเป็นโอกาสที่สําคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร
ทราบว่าการตรวจสอบภายในและผู้บริหารและทุกคนในองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในเป็นพันธมิตรและ
ช่วยเหลือองค์กรมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ และมีประโยชน์
กับผู้รับตรวจในการช่วยควบคุมความเสี่ยงให้องค์กร (คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการสอบ
บัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2557) ดังน้ัน 
สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการรายงานตรวจสอบภายใน คือ 

1.  เพ่ือนําเสนอผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้เก่ียวข้องในองค์กรคือผู้บริหาร
และผู้รับการตรวจได้รับทราบและนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไป 

2.  เพ่ือช่วยให้องค์กรได้รับทราบถึงระบบการควบคุม ระบบการจัดการความเสี่ยงและ
ระบบการกํากับดูแลกิจการขององค์กรที่ผ่านการประเมินและความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

3.  เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงพัฒนาและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
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สิ่งที่ควรทําก่อนส่งรายงานตรวจสอบภายในต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 การรายงานการตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือของผู้ตรวจสอบภายในที่ใช้ในการสื่อสารกับ
ฝ่ายบริหารและเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตรวจสอบภายใน ดังน้ันรายงานการตรวจสอบ
ภายในจึงเปรียบเสมือนตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เน่ืองจากผู้รับรายงานการตรวจสอบภายในไม่มีโอกาสทราบถึงรายละเอียดของงานที่ทําการ
ตรวจสอบ เพียงแต่ได้รับการบอกกล่าวจากรายงานการตรวจสอบภายในเท่าน้ัน ผู้บริหารจะเห็น
คุณค่าและความสําคัญของรายงานการตรวจสอบภายในหรือไม่ เพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพรายงาน
การตรวจสอบภายในเป็นสําคัญ ดังน้ันผู้ตรวจสอบภายในจึงควรจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน
อย่างมีคุณภาพจากข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว และให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้รับผิดชอบนําไปพิจารณาดําเนินการ และก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนรวม
ต่อกิจการได้ จึงจะถือว่ารายงานการตรวจสอบภายในน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ภายใน การจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในจึงต้องทําภายในกรอบแห่งมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้อง (คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช , 2557) 

 
กระบวนการจัดส่งรายงานการตรวจสอบภายใน 

 1.  การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน การประชุมร่วมกับผู้รับการตรวจเพื่อสอบ
ทานร่างรายงานการตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นกติกามารยาทที่ดี และเป็น
หน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องกระทําก่อนการจัดทํารายงานฉบับสุดท้าย เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับคําตอบจากผู้รับตรวจว่าเร่ืองที่ตรวจพบถูกต้อง รวมทั้งแนวทางดําเนินการแก้ไขของผู้รับการ
ตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องสอบทานคําตอบของผู้รับการตรวจซึ่งหากไม่ได้มีการ
สั่งการจากผู้บริหารที่รับผิดชอบ ผู้รับการตรวจอาจไม่ได้มีการพิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
และกําหนดแนวทางแก้ไข ดังน้ันจะเห็นว่า ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงในการ
ประเมินความสมเหตุสมผลของคําตอบ ว่าสอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะหรือไม่ ผู้
ตรวจสอบภายในไม่สามารถกําหนดหรือสั่งการว่าผู้รับการตรวจต้องทําอย่างไร แต่มีความรับผิดชอบ
ในการประเมินว่า ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่พบถูกต้อง และมีการดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่
อย่างไร 
 2.  การจัดส่งรายงานการตรวจสอบภายใน หลังจากผู้รับตรวจสอบทานและเห็นด้วยกับ
รายงานการตรวจสอบภายในแล้ว หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในต้องลงนามหรือเซ็นช่ือด้วย
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ปากกาในหน้าปกหรือหน้ารายงานการตรวจสอบภายใน เมื่อลงนามแล้วให้จัดส่งรายงานการ
ตรวจสอบภายในให้บุคคล ดังน้ี 

(1)  หัวหน้าหน่วยงานที่รับตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง 
(2)  ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง  
ในกรณีที่รายงานการตรวจสอบภายในมีเรื่องที่เป็นความลับ ควรแยกจัดส่งในกรณีที่ต้องส่ง

รายงานการตรวจสอบภายในให้แก่ผู้รับการตรวจสอบหลายหน่วยงาน ควรแยกส่งเฉพาะประเด็นที่
เก่ียวข้องเท่านั้น สําหรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการตรวจสอบ ควรส่งเฉพาะรายงานสรุปสําหรับ
ผู้บริหารแต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร 

3.  การควบคุมการจัดเก็บรายงานการตรวจสอบภายใน การจัดเก็บรายงานการตรวจสอบ
ภายในมีวิธีการจัดเก็บได้หลายวิธี ดังน้ี 

(1)  จัดเก็บเป็นเล่ม คือ การจัดเก็บรายงานการตรวจสอบภายในไว้ในตู้เก็บรายงานที่อยู่ใน
การควบคุมของผู้ที่มี่หน้าที่ดูแล รวมทั้งกําหนดการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วย 

(2)  จัดเก็บแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือการทําสําเนาเล่มรายงานการตรวจสอบภายในโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

หากมีการขอดูหรือต้องใช้รายงานการตรวจสอบภายในเพ่ืออ้างอิงกับบุคคลภายนอก ให้
ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย และขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจขององค์กรก่อนเผยแพร่
รายงานออกไป 

 
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนรายงาน 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2560) ได้ระบุการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
ภายในไว้ ดังน้ี 

มาตรฐาน 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรรายงานผลการปฏิบัติงาน
โดยไม่ชักช้า หมายความว่านําเสนอทันต่อความต้องการใช้ของผู้บริหารหรือผู้รับบริการ 

มาตรฐาน 2410  เกณฑ์ของการสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจต้องรวมถึงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของภารกิจ ตลอดจนข้อสรุปข้อเสนอแนะ และแผนการปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 2410.A1 ต้องให้ความเห็นหรือข้อสรุปตามความเหมาะสมในรายงานผลการ
ปฏิบัติภารกิจ นอกจากน้ียังต้องมีสารสนเทศที่เพียงพอน่าเช่ือถือ มีความเกี่ยวข้อง และเป็น
ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนความเห็น 

มาตรฐาน 2410.A2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรรายงานผลงานที่เป็นที่น่า
พอใจของผู้รับการตรวจด้วย 
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มาตรฐาน 2410.A3 เมื่อเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ควรบอกกล่าวถึงข้อจํากัดในการเผยแพร่ และการนําผลการตรวจสอบไปใช้ 
 

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค ์ ขอบเขต

เรื่องที่ตรวจพบ ผลการประเมิน
ผลประเมินรวม

ภาพท่ี 1 แสดงส่วนประกอบรายงานการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ที่มา: ปรับจาก สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ิ , 2547 
 

ทั้งน้ีลักษณะการจัดทําข้อตรวจพบในรายงานการตรวจสอบภายในต้องครบองค์ประกอบที่
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในกําหนดไว้ด้วย ข้อตรวจพบ คือประเด็นที่ผู้ตรวจสอบตรวจพบ 
และนําเสนอเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและแก้ไขซึ่งต้องบรรจุอยู่ในรายงานการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย 

1. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอธิบายถึงปัญหาและอาการของปัญหาที่
เกิดขึ้น 

2. หลักปฏิบัติที่ดี คือ มาตรฐานที่ใช้ หลักปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือ Best Practice 
3. สาเหตุ คือ สาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือประโยชน์แท้จริงในการปรับปรุงแก้ไข 
4. ผลกระทบ คือ ผลประโยชน์และหรือผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระทํา 
5. ข้อเสนอแนะ คือ ข้อคิดเห็นเชิงแนะนําที่เสนอเพ่ือพิจารณาเพ่ือปรับปรุงระบบงานให้ดี

ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในให้มีคณุภาพ 
ที่มา: ปรับจาก สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ิ , 2547 

 

 

ข้อมูล 

 เพียงพอ 

 เชื่อถือได้ 

 เก่ียวข้อง 

 เป็นประโยชน์ 

ข้อตรวจพบ 

 ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง 

 หลักปฏิบัติที่ดี 

 สาเหตุ 

 ผลกระทบ 

 ข้อเสนอแนะ 

รายงานการ

ตรวจสอบภายใน 

 ถูกต้อง 

 เที่ยงธรรม 

 ชัดเจน 

 รัดกุม 

 สร้างสรรค์ 

 ครบถ้วน 

 ทันเวลา 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ทําการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในท่ีสําคัญกับกลุ่มประชากร
ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีจํานวนประชากรขนาดมากเพ่ือนําผลการศึกษาเปรียบเทียบกับ
คุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนด 

2.ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน  

 
บทสรุป 

 คุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในต้องมีความถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาด การสื่อสาร
เป็นธรรมไม่มีอคติและเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิครวมทั้งหลีกเลี่ยงการขยายความท่ีไม่
จําเป็นช้ีนําไปสู่การปรับปรุงและเพ่ิมคุณค่าให้กับระบบการทํางานของผู้รับบริการโดยไม่ขาดสิ่ง
สําคัญและจําเป็นต่อกลุ่มเป้าหมายและต้องการจัดสง่ให้ทันต่อความต้องใช้ของผู้รับบริการตรวจสอบ
ภายใน กฤตยาวดี เกตุวงศา (2548) กล่าวว่า คุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความถูกต้อง และ
ด้านความกะทัดรัด และด้านความสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัวร่วมกับวัฒนธรรมองค์การแบบการตลาดส่วนคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความชัดเจน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติส่วนตัวร่วมกับวัฒนธรรมองค์การแบบพัฒนา
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นไปตามคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในได้กําหนดไว้  

 กระบวนการจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในเริ่มจากผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการ
จัดทําข้อตรวจพบ และนํามาสรุปประเด็นสิ่งที่ตรวจพบ นําไปจัดทําร่างรายงานการตรวจสอบภายใน
หาแนวทางและแผนการแก้ไขร่วมกันกับผู้รับการตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนําไปทํารายงาน
การตรวจสอบภายในฉบับสมบูรณ์ซึ่งในแต่ละกระบวนการ สิ่งที่จําเป็นคือการสอบทานการทํางาน
ของผู้ตรวจสอบภายในจากผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้รายงานการตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในและที่สําคัญต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการ  
 
เอกสารอ้างอิง 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2560). การกํากับดูเเลกิจการ 
(Corporate Governance :CG) [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
http://www.cgthailand.org/ TH/principles/CG/Pages/cg-concept.aspx [2561, 10 
เมษายน] 



 

516 
 

คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. (2557). การรายงานตรวจสอบภายในและการติดตาม
ผลการตรวจสอบภายใน กรงุเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 13 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย.  (2560). มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชพีการ
ตรวจสอบภายใน  กรุงเทพฯ: ทรงสิทธิวรรณ. 

สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ิ. (2547). การเขียนรายงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล [ออนไลน์]. 
สืบค้นจาก : www.bfiia.org/images/introc_1157589704/Audit_Report_Writing.doc 
[2561, 15 เมษายน] 

กฤตยาวดี เกตุวงศา. (2548). ผลกระทบของคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในต่อคณุภาพรายงาน
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

แววตา ทรัพย์มนชัย. (2543). แนวทางการจัดการองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยกํากับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงานการค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 



 
 

517 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้รรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทประกันวินาศภัย 

The Relationship Between Organizational Climate Perception and 
Internal Audit Effectiveness of Insurance Companies 

 

พลัฎฐ์  อินทรจันทร1์, พนารัตน์ ปานมณ2ีและพรสิริ ปุณเกษม3 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรด้าน
การมีส่วนร่วมตัดสินใจของพนักงาน การได้รับข้อมูลข่าวสาร การอบรมพัฒนา และการให้รางวัล
ตอบแทนตามผลงาน กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน การศึกษาใช้แบบสอบถามพนักงาน ผู้
ตรวจสอบภายใน และ ผู้รับการตรวจสอบภายใน จํานวน 48 คน จากบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทยจํานวน 6 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กรของพนักงานอยู่ใน
ระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมตัดสินใจของพนักงานมีระดับสูงสุด การรับรู้ประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในมีความคืดเห็นอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันวินาศภัยมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการได้รับข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน 
บรรยากาศองค์กรด้านการสื่อสารข้อมูลและการให้รางวัลตามผลงานช่วยเพ่ิมประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในและสร้างคุณค่าเพ่ิมต่อองค์กร ช่องทางการสื่อสารด้านประเด็นจริยธรรม และ
เบาะแสการทุจริต ตลอดจนมีกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้องค์กรมี
ประสิทธิผลดีขึ้น 

 
คําสําคญั: บรรยากาศองค์กร ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

                                                            
1 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) br_palat@gmail.com 
2 อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย panarat_pan@utcc.ac.th 
3 อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย pornsiri_poo@utcc.ac.th 
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Abstract 

 This study assessed the role of organizational climate of employee 
involvement perceptions in terms of decision participation, information sharing, 
training, as well as performance based rewarding and internal audit effectiveness. The 
questionnaires were sent to 48 employees for both auditors and auditees of six 
insurance companies and analyzed the association between the organizational 
climate perceptions and the internal auditing effectiveness. The results were founded 
that the organizational climate were perceived at a high level especially highest in 
decision participation. The perception of internal auditing was also high. The internal 
audit effectiveness for insurance companies was significantly related to organizational 
climate of information sharing and performance-based rewarding. Clear and timely 
communication of relevant information and rewarding based on performance can add 
organizational value and improve internal audit effectiveness. Certain communication 
channels regarding ethical issues and whistle blowing program and ongoing internal 
auditing should be maintained to enhance organizational effectiveness.   
 
Keywords: Organizational climate, internal audit effectiveness 
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บทนํา  

บรรยากาศองค์กร (Organizational climate) เป็นการรับรู้ร่วมกันระหว่างพนักงาน
เก่ียวกับบริบทขององค์กรซึ่งอาจกําหนดในรูปแบบนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน และเอ้ือต่อการ
เช่ือมโยงบริบทและการตอบสนองต่อบริบทขององค์กร เช่น ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของบุคลากร 
(Schneider & Reichers,1983)  ผลการวิจัยในอดึตพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee 
Involvement) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในบรรยากาศองค์กร  เป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยให้องค์กรบรรลุผลในการ
ตอบสนองต่อภาวะการแข่งขันทางธุรกิจสูง โดยการมีส่วนร่วมการตัดสินใจของพนักงานช่วยให้
องค์กรพัฒนาและใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่ ทําให้การผลิตสินค้าหรือบริการมี
คุณภาพ เพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและมีนวัตกรรมมากข้ึน Riordan, Vandenberg, and 
Richardson (2005: 471-488) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การมีส่วนร่วมของพนักงาน กับ
ประสิทธิผลขององค์กร พบว่าองค์กรที่มีการรับรู้การมีส่วนร่วมของพนักงานสูง มีประสิทธิผลของ
องค์กรที่วัดจากอัตราส่วนทางการเงินมากกว่า  นอกจากน้ีการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับลักษณะการ
ทํางาน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การได้รับข้อมูลข่าวสาร (3) การ
อบรม พัฒนา และ (4) การได้รับผลตอบแทนตามผลงานส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร  การให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่พนักงานโดยไม่ให้ข้อมูล ความรู้ อาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม  
การให้ข้อมูลข่าวสาร แต่ไม่ให้อํานาจตัดสินใจอาจทําให้ผู้รับข้อมูลเกิดความสับสน และการให้รางวัล
ผลงานโดยปราศจากข้อมูล หรือการให้อํานาจ ความรู้ และ ข้อมูล แต่ไม่มีรางวัล อาจนําไปสู่การใช้
อํานาจที่ไม่เป็นผลดีต่อประสิทธิผลองค์กร (Lawler, 1996) 

ธุรกิจการรับประกันวินาศภัย เป็นธุรกิจที่ดําเนินการโดยการรับโอนความเสี่ยงจากผู้เอา
ประกันภัย โดยรับประกันว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบ้ียประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
กลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยไทยประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด 61 บริษัท (สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย, 2559) นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้มีคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไปแล้วทั้งสิ้นจํานวน 8 บริษัท เน่ืองจากมีฐานะทาง
การเงิน และ/หรือการดําเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย
หรือประชาชนในวงกว้าง  รวมถึงการดําเนินการในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหรือคําสั่งของหน่วยงาน
กํากับดูแลของทางราชการ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นน้ันมีสาเหตุเกิดจากการขาดการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนขาดระบบการควบคุมและการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล 

งานตรวจสอบภายในมีหน้าที่สําคัญในการให้บริการสร้างความเช่ือมั่นต่อประสิทธิผลของ
องค์กร โดยประเมินกิจกรรมด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพ่ือให้
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มั่นใจในการดําเนินงานขององค์กรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส และปฏิบัติสอดคล้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ เพ่ือป้องกันความความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้เอาประกันภัย ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนประชาชนในวงกว้าง 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์กรและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ของกลุ่ม
ธุรกิจประกันวินาศภัย   
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรและประสิทธิผลของการ 
ตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากพนักงานตรวจสอบภายในและพนักงานหน่วยงานผู้รับการตรวจ
จํานวน 48 คน จากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบ้ียประกันภัยรับทั้งสูง กลาง และต่ํา จาํนวน 6 
บริษัท   
 ตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง
งาน หน่วยงานท่ีสังกัด และประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานหรือบริษัท   
 ตัวแปรอิสระที่ศึกษา คือระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้บรรยากาศองค์กร 4 ด้าน คือ (1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การได้รับข้อมูลข่าวสาร (3) การอบรมพัฒนา และ (4) การได้รับ
รางวัลตามผลงาน วัดโดยใช้ Likert scale 5 ระดับ จาก ระดับ 5 เห็นด้วยมากที่สุด จนถึงระดับ 1 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตัวแปรตาม เป็นความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน โดยวัดจากระดับ
ความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณสมบัติด้านความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  วัดโดยใช้ Likert scale 5 ระดับ 
จาก ระดับ 5 เห็นด้วยมากที่สุด จนถึงระดับ 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 การเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามรวบรวมช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2559 ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้นํามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สถิติอ้างอิง 
ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และสมการถดถอยเชิงพหุ 
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 เคร่ืองมือในแบบสอบถามได้ทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยสอบถามกับผู้ตรวจ
สอบภายในและผู้รับการตรวจสอบภายใน จํานวน 30 ชุด โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204) พบว่ามีความ
น่าเช่ือถือ ระดับ .973 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 ผู้บริหารของบริษัทมีบทบาทในการดําเนินงานและเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัท  การรับรู้บรรยากาศองค์กรในความคิดเห็นของพนักงานท้ังที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้รับการตรวจสอบ เช่นการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
แผนการตรวจสอบหรือผลการตรวจสอบ การส่งเสริมความรู้ของกิจการด้านการอบรมพัฒนา และ
การให้รางวัลตามความรับผิดขอบต่อผลการปฏิบัติงานมีส่วนในการส่งเสริมประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทําให้ได่รับความร่วมมือที่ดี การปฏิบัติงานตรวจสอบราบรื่น เสนอ
รายงานได้ทันเวลา มีข้อมูลเสนอแนะที่ดีต่อการบรรลุวัตภุประสงค์การดําเนินงานของกิจการ  

การกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเก่ียวกับบทบาทวัฒนธรรมองค์กร และระดับ
ประสิทธิผลระบบการครควบคุมภายใน แสดงตามภาพที่ 1 ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1  ความสัมพนัธข์องตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้บรรยากาศองค์กรของพนักงาน

บริษัทประกันวินาศภัย ต่อระดับการรับรู้ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

ตวัแปรอิสระ 
การรับรู้บรรยากาศองคก์ร  
 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   
 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร     
 การอบรมพฒันา    
  การไดรั้บรางวลัตามผลงาน    

ตวัแปรตาม 
ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิผลรการ
ตรวจสอบภายใน 

1. ความรู้ความสามารถ 

2. ความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 

3. ผลการปฏิบติังาน 
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การตรวจสอบภายในตามคํานิยามของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน กล่าวไว้ในมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในว่า การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่น
และการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของ
องค์กร  การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ  (The Institute of Internal Auditors, 2017) 

 ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ โดยการวัดประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในควรกําหนดให้มีตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์กร เพ่ือวัด
ระดับการบรรลุผลของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ (The Institute 
of Internal Auditors, 2010) ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบสอบภายในในภาพรวมน้ัน 
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ภายในที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, 2017) นอกจากน้ี Beckmerhagen, Berg, and Wellborn (2004) 
ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนผลของการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือปรับปรุง
พัฒนาสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบด้วยข้อเสนอแนะที่เหมาะสม ผลการตรวจสอบภายในสามารถ
เพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
สามารถเพ่ิมประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับการตรวจสอบได้ 

การวัดผลการดําเนินงานมีประโยชน์อย่างมากในการประเมินระดับประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน Ziegenfuss (2000) กล่าวว่าตัวช้ีวัดในการวัดประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในที่ใช้กันเป็นส่วนมาก คือ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจสอบ อีกทั้งได้พัฒนา
แบบสอบถามสําหรับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การ
ประเมิน84 เกณฑ์ จัดประเภทได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน 
ข้อมูลนําเข้าการตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบภายใน 

Ernst&Youngได้รายงานผลสํารวจการตรวจสอบภายใน ปี 2007 และปี 2008 ซึ่งได้สํารวจ
ข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในจาก 24 ประเทศ ผลการสํารวจพบว่าตัวช้ีวัดที่ใช้มากที่สุดในการวัด
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ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน คือ ความครบถ้วนของงานตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับ
แผนงานตรวจสอบภายในที่กําหนด และ ระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการตรวจสอบภายใน  

กิจกรรมการตรวจสอบภายในจะประสบความสําเร็จ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่องค์กร
ขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานความสําเร็จที่สําคัญ อุษณา ภัทรมนตรี (2557, หน้า 1-4) ได้สรุปปัจจัยสู่
ความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ไว้ดังน้ี  

1. การสนับสนุนของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง ซึ่งงานตรวจสอบภายในจะ
พัฒนาในทิศทางใดน้ันมาจากนโยบายของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
บริหารระดับสูง เช่น การกําหนดบทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ การมอบอํานาจในการตรวจสอบ การ
สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร การให้เวลาในการประชุมปรึกษาหารือ เป็นต้น 

2. วัฒนธรรมและความเข้าใจขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มความสําเร็จของ
งานตรวจสอบภายในและแสดงถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการขององค์กรน้ันด้วย โดยเฉพาะด้าน
ความโปร่งใส การบริหารแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานแบบมีระบบและหลักฐาน การสร้างจิตสํานึก
รับผิดชอบ 

3. ความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน
สากลได้กําหนดกรอบงานความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในไว้ 4 ส่วน ได้แก่ ทักษะด้านการ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การรู้จักเครื่องมือและเทคนิคการบริหาร มาตรฐาน ทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการตรวจสอบภายใน ความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ในการตรวจสอบ 

4. ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ งานตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์และประเมินผลจํานวนมากน้ัน ในกิจการที่มีระบบงานและข้อมูลสารสนเทศพร้อมกว่า ย่อม
พัฒนางานตรวจสอบภายในได้ดีเร็วกว่ากิจการที่ไม่มีระบบข้อมูลหรือระบบยังล้าสมัยเช่ือถือไม่ได้ 

 
การรับรู้บรรยากาศองค์กร 

องค์กรที่มีลักษณะแตกต่างกันอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และต้องใช้วิธีการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกันด้วย ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (The contingency approach) 
เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่ผู้บริหารจะเลือกปฏิบัติขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่องค์กรเผชิญอยู่ หรือ
เป็นแนวคิดซึ่งเป็นทางเลือกของผู้บริหารในการกําหนดโครงสร้างและระบบควบคุมองค์กร โดย
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร ทฤษฎีน้ีพัฒนาขึ้นมาจากความคิดอิสระที่ว่าองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
เหมาะสมท่ีสุดควรเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและระบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพความ
เป็นจริงขององค์กร ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของมนุษย์  ทฤษฎีองค์กร
ตามสถานการณ์และกรณีมีความเป็นอิสระมากโดยมีธรรมชาติเป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยสําคัญใน
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การกําหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผน มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง สภาพแวดล้อม เป้าหมายขององค์กรโดยส่วนรวม และเป้าหมายของสมาชิกทุก
คนในองค์กร โดยมีข้อสมมติฐานว่า องค์กรที่เหมาะสมท่ีสุดคือ องค์กรที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมน้ัน (Fiedler, 1967) ซึ่ งสภาพแวดล้อมขององค์กร 
(organization environment) หมายถึง แรงผลักดัน ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมที่มีผลโดยตรงต่อการดําเนินงานขององค์กร และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ การสนับสนุน และ
ความต้องการของสมาชิกในองค์กรน้ันด้วย (จิรศักด์ิ จิยะนันท์ และคณะ, 2542, หน้า 72-86) 

บรรยากาศองค์กรเป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมขององค์กรซึ่งรับรู้ได้โดยบุคคลท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กรทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มีอิทธิพลต่อการจูงใจ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในองค์กร สามารถสร้างความพึงพอใจในสิ่งที่บุคคลหรือองค์กรต้องการ และสามารถส่งผล
ให้การดําเนินงานขององค์กรมีประสิทธิผล(Litwin and Stringer, 1968, อ้างถึงใน จุฑามาศเลาห์จี
ระกุล, 2554)  

ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Involvement) น่ันคือสภาพแวดล้อมของ
การทํางานที่พนักงานทุกคนในองค์กรรับรู้ ไ ด้ ว่า มี อํานาจหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Participative decision making) ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร 
(Information sharing) ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Training) และ
ได้รับรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน (Performance-based reward) เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ขององค์กรมีประสิทธิผล ซึ่งการที่พนักงานมีอํานาจแต่ขาดความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัล
ตามผลงาน อาจนําไปสู่การติดสินใจที่ไม่ดีได้ การที่พนักงานมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ความสามารถ
แต่ไม่อํานาจในการตัดสินใจ อาจนําไปการเกิดความอึดอัดใจเนื่องจากไม่สามารถใช้ความรู้
ความสามารถของตนได้ การให้รางวัลตามผลงานโดยที่พนักงานไม่มีอํานาจ ความรู้ความสามารถ
และข้อมูลข่าวสาร อาจนําไปสู่การเกิดความอึดอัดใจและการขาดแรงจูงใจ เน่ืองจากพนักงานไม่
สามารถกําหนดและควบคุมเป้าหมายของตนเองได้ การมีข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความสามารถ และ
อํานาจแต่ไม่มีการให้รางวัลตามผลงานจะสร้างให้เกิดภาวะอันตราย เน่ืองจากไม่สิ่งใดที่สามารถทําให้
เช่ือมั่นได้ว่าพนักงานจะใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่จะทําให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร (Lawler et al., 
1996) 

การรับรู้บรรยากาศองค์กร ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Involvement) 
ประกอบด้วยการรับรู้ลักษณะการมีส่วนร่วม 4 ประการ ดังต่อไปน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participative Decision Making) เป็นการรับรู้ของ
พนักงานว่าพวกเขาได้มีการควบคุม หรือได้มีส่วนในการตัดสินใจที่ทีผลต่อการทํางานของพวกเขาเอง  
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2. การมีส่วนร่วมในการได้รับข้อมูลข่าวสาร (Information sharing) จะเกิดขึ้นเมื่อ
พนักงานได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับองค์กร, เป้าหมาย, แผนงาน ที่ได้มีการสื่อสารไปยัง
พนักงานทั้งองค์กรอย่างทั่วถึง ผู้วิจัยหลายท่านได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการสื่อสารแบบ
เปิดเผย (Open communication) มีความจําเป็นต่อพนักงานในการท่ีจะได้รับข่าวสารท่ีต้องการ
เพ่ือให้ได้มีส่วนร่วม ได้ตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ  

3. การมีส่วนร่วมในการอบรมพัฒนา (Training) ที่มีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง ทําให้พนักงานเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ จะสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งการอบรมพัฒนายังมีความเช่ือมโยงกับการมีส่วนรวมในการตัดสินใจและการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร น่ันคือพนักงานรับรู้ได้ว่าพวกเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะเพ่ือนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทําการตัดสินได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. การรับรู้การให้รางวัลตามผลงาน (Performance-Based reward) พนักงานที่ได้รับรู้
ถึงการมีส่วนร่วมต่อองค์กร จะรับรู้ได้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับตามพฤติกรรมและผลงานของตนเอง 
การให้รางวัลตามผลงานมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมมาก โดยเมื่อพนักงานทราบได้ว่า
พฤติกรรมรวมถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงรางวัลที่จะได้รับ พนักงานจะเหล่าน้ัน
จะพยายามปรับปรุงพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของตน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ชาญณุกร  เพ็ญศิริ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า 
โครงสร้างองค์กรที่มีนโยบายและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  และความพร้อมของข้อมูลและ
สารสนเทศ ตลอดจนการสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนด้านข้อมูล  
คุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายในประกอบด้วยความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม ความรู้ ทักษะ 
และมนุษยสัมพันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์กรรัฐที่เก่ียวกับกิจการไฟฟ้า สมลกร บุษบัน (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน พบว่าคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ด้านการควบคุมภายใน
และมีความเข้าใจในองค์กร ส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล  ในมุมมองของผู้สอบบัญชีใน
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ธนิสรา อุดมสุข (2549) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน พบว่าคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมีความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของบริษัท ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะ
อุตสาหกรรมของบริษัท ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านการควบคุมภายใน ความสามารถใช้
ทักษะในการตรวจสอบภายใน ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน  
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อัจฉรารัตน์  สิทธิ, (2553) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ในมุมมองผู้รับการตรวจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในด้าน
การส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการ ด้านการประเมินความเสี่ยงและให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  จิตร
ภา รุ่นประพันธ์ (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านต่างๆ เช่น 
การสนับสนุนด้านข้อมูล ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน คุณภาพงานตรวจสอบในการสรุปประเด็นจากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้วยเช่นกัน 

Arena และAzzone (2009) ได้ศึกษาถึงตัวขับเคลื่อนองค์กรของประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายใน จากบริษัทจดทะเบียนในประเทศอิตาลีจํานวน 153 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะ
ของทีมงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในสูงขึ้น เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของCothenและ Gayag (2010) ที่ ได้
ทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในขององค์กรในประเทศอิสราเอล 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน เช่น การว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถ  
 Gansberghe (2005) ระบุว่าคุณภาพงานตรวจสอบถูกกําหนดโดยความสามารถในการ
จัดหา การค้นพบ และการแนะนําที่มีประโยชน์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคุณภาพงานตรวจสอบ
ถือเป็นศูนย์กลางของประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ Miher tและYismaw 
(2007) ที่พบว่าคุณภาพของงานตรวจสอบภายในมีผลอย่างมีนัยยะสําคัญต่อประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน คุณภาพของงานตรวจสอบน้ันมาจากกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลต้ังแต่
การวางแผนการตรวจสอบจนถึงการออกรายงานผลการตรวจสอบ โดย Arena และ Azzone 
(2009) ได้ศึกษาถึงตัวขับเคลื่อนองค์กรของประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน จากบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศอิตาลีจํานวน 153 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการและกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน  
 Djati และ Payamta (2013) ได้ศึกษาการวัดประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการคลังประเทศอินโนนิเซีย โดยผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้รับการตรวจสอบ
เกิดจากปัจจัยดังน้ี การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบ  
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ผลการศึกษา 

 จากผลการรวมรวมข้อมูลตามแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับการ
ตรวจบริษัทประกันวินาศภัย 6 บริษัทจํานวน48คน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน สรุปผลการศึกษา มีดังน้ี 

ลักษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 71อายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 31 - 35 ปี ร้อยละ 29 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ69มีระดับตําแหน่งงานอยู่
ในระดับผู้จัดการ ร้อยละ 47 ระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 34 ระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 19 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 38  ที่เหลือเป็นพนักงานฝ่ายรับ
ประกันภัย ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล และ ฝ่ายกฎหมาย มีประสบการณ์การทํางานในบริษัทหรือหน่วยงานปัจจุบันของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดมีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี ร้อยละ 38 
 การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในบริษัทประกันวินาศภัย 

จากการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การในการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัทประกัน
วินาศจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 48 คน วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียแสดงระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในบริษัทประกันวินาศภัย 
ลําดับ การรับรูบ้รรยากาศองค์การ (n = 48) ค่าเฉลี่ย

(x̄)
ระดับการรับรู้
บรรยากาศ 

1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.05 มาก 
2 ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร 3.75 มาก 
3 ด้านการอบรมพัฒนา 3.69 มาก 
4 ด้านการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน 3.54 มาก 
 การรับรู้บรรยากาศองค์การรวม 3.76 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การในการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัท
ประกันวินาศภัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย =3.76) และอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลําดับ 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ค่าเฉล่ีย = 4.00) ส่วนใหญ่มีความเป็นอิสระในการปฏิบ้ัตื
งาน ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร  (ค่าเฉลี่ย = 3.75) โดยเฉพาะเร่ืองนโยบายและระเบียบการ
ปฏิบัติงาน  ด้านการอบรมพัฒนา (ค่าเฉลี่ย = 3.69)  และด้านการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.54) โดยเช่ือมโยงรางวัลกับผลการปฏิบัติงาน 
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 ประสิทธผิลการตรวจสอบภายในของของบริษัทประกันวินาศภัย 
จากการศึกษาประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันวินาศภัย จากกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 48 คน วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่  2 ค่าเฉล่ียแสดงระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันวินาศภัย 
ลําดับ ประสิทธผิลการตรวจสอบภายใน (n = 48) ค่าเฉลี่ย

(x̄)
ระดับประสิทธผิล

1 ด้านความรู้ความสามารถ 3.69 มาก 
2 ด้านความอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 3.93 มาก 
3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 3.75 มาก 
 ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในรวม 3.79 มาก 

จากตารางที่ 2 ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79) คุณสมบัติด้านความอิสระของผู้ตรวจสอบภายในมีมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 
3.93)  รองลงมาคือด้านผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.75) โดยฉพาะด้านการประสานงานและการ
เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ด้านความรู้ความสามารถ ที่มีการอบรมพัฒนาต่อเน่ือง (ค่าเฉลี่ย = 
3.69) 

 
ความสัมพันธร์ะหว่างบรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจ
ประกันวินาศภัย 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างบรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
สเปียร์แมน (The Spearman Rank Difference Method) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายในของบริษัทประกันวินาศภัย 

ความสัมพันธ์ของการรบัรู้บรรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
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การมสี่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 

Correlation Coefficient 1      
Sig. (2-tailed) .      
N 48      

การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

Correlation Coefficient .409*** 1     
Sig. (2-tailed) .004 .     
N 48 48     
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การอบรมพัฒนา  Correlation Coefficient .153 .654*** 1    
Sig. (2-tailed) .299 .000 .    
N 48 48 48    

การให้รางวัลตอบ
แทนตามผลงาน 

Correlation Coefficient .218 .672*** .720*** 1   
Sig. (2-tailed) .137 .000 .000 .   
N 48 48 48 48   

การรบัรู้
บรรยากาศ
องค์การ 

Correlation Coefficient .469*** .881*** .810*** .882*** 1  
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .  
N 48 48 48 48 48  

ประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน 

Correlation Coefficient .289** .644*** .580*** .598*** .675*** 1 
Sig. (2-tailed) .046 .000 .000 .000 .000 . 
N 48 48 48 48 48 48 

 หมายเหตุ: * มีระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .10  ** มีระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .05 *** มีระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .01 

จากตารางที่ 3 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน ของบริษัทประกันวินาศภัยในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทุกด้าน ดังน้ี 

1. การรับรู้บรรยากาศองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีนัยสําคัญสูง(ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ = .675)  

2. การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการรับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสําคัญสูง(ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ = .644) 

3. การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสําคัญสูง(ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ = .598) 

4. การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการอบรมพัฒนา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสําคัญสูง(ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ = .580) 

5. การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสําคัญระดับตํ่า(ค่าสัมประสทิธิสหสัมพันธ์ = .289) 

 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายใน ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ และการคัดเลือกตัวแปรโดยใช้ วิธี Stepwise 
multiple regression ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4 
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ตา ร า ง ที  4  ค่ า สั มปร ะสิ ท ธ์ิ ก า รถดถอยขอ งก า ร รับ รู้ บ ร ร ย าก าศอ งค์ ก ร กั บประสิ ท ธิ ผ ล 
การตรวจสอบภายใน      

ตัวแปร 
(n = 48) 

สัมประสทิธิ์
การถดถอย 

ความ
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

t-statistic ระดับนัยสําคัญ 

(Constant) 1.282*** 0.426 3.009 0.004 
บรรยากาศการไดรั้บข้อมูลข่าวสาร 0.410*** 0.144 2.855 0.006 
การได้รับรางวัลตอบแทนตามผลงาน 0.275** 0.114 2.414 0.02 

Adjusted R Square = .437 
F-statistic = 19.209*** 
Durbin watsan = 1.714 

หมายเหตุ: * มีระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .10  ** มีระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .05 *** มีระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .01 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการถดถอยเชิงพหุ ดังน้ี 
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน = ค่าคงที่  + a1(การได้รับข้อมูลข่าวสาร) +a2 (การได้รับรางวัล 
    ตอบแทนตามผลงาน)+ค่าความคลาดเคล่ือน 
โดยที่ a1, a2 เป็นค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้บรรยากาศองค์กรสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการตรวจสอบภายในได้ร้อยละ 43.7 ปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสําคัคือการรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร (ระดับ
นัยสําคัญ .006) รองลงมาคือการรับรู้การให้รางวัลตาแผลงาน (ระดับนัยสําคัญ .02) 
 
อภิปรายผลและเสนอแนะ 

การรับรู้บรรยากาศองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัยเร่ิมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล และธํารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุด พนักงานมีความเห็น
ว่าบรรยากาศองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างเต็มความสามารถ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและชัดเจน ทําให้พนักงานสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การให้รางวัลตามผลงานในรูปแบบ
ของเงินค่าคอมมิชช่ัน โบนัสประจําปี ก็เป็นปัจจัยสําคัญต่อประสิทธิผลการทํางานเช่นกัน 

ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศัยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตาม
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แผนการตรวจสอบ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน มีดังน้ี  

1. การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจนและรวดเร็ว โดยหน่วยงานที่รับการตรวจสอบได้รับการ
สื่อสารข้อมูลนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ทําให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดีกว่าหน่วยงานท่ี
ไม่มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับข้อมูลข่าวสารองค์กรอย่างชัดเจน ย่อม
สามารถวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

2. การรับรู้ว่าองค์กรให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน ทําให้พนักงานมีรแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พนักงานเห็นว่าการตรวจสอบภายในช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพ่ิมมูลค่าให้องค์กร ทําให้งานตรวจสอบภายในได้รับความ
ร่วมมือดี สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัคถุประสงค์และมีประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น 
 องค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิผล ควรพิจารณาเรื่องการสื่อสารองค์กรให้พนักงานในทุกระดับ 
อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาส่วนผสมทั้งในการสื่อสารทางเดียวและสื่อสารสองทาง ความยึดมั่นใน
คุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมของผู้บริหารและส่ือสารให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักจะช่วย
สนับสนุนการให้ความสําคัญต่อการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารด้านเบาะแสการทุจริตที่ปกป้องผู้ให้ข้อมูล 
ตลอดจนการมีนโยบายการให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเที่ยงธรรม เหล่าน้ีจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและประสิทธิผลการดําเนินงานได้ดีย่ิงขึ้น  
 การศึกษาน้ียังมีข้อจํากัดคือกลุ่มตัวอย่างมีไม่มาก และเจาะจงในธุรกิจประกันวินาศภัย 
การศึกษาต่อไปในอนาคตอาจเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มธุรกิจประกันภัย หรือ ในธุรกิจอ่ืน และอาจ
ศึกษาปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการรับรู้บรรยากาศองค์กร เช่น การศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
หรือวัฒนะรรมองค์กร 
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  ความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีไทย  
Digitalization of Thai Accounting Firms 

 
นีรชา แซ่ทึ่ง1, อภิชญา ช่วยสุด1, เบญจมาศ คมกล้า1, ปาริชาติ  บูรพาศิริวัฒน์2 

และปาริชาติ  มณีมัย3 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีและปัจจัยที่
ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากสํานักงานบัญชีทั่วประเทศ จํานวน 161 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า สํานักงาน
บัญชีไทยมีความเป็นดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลําดับจากระดับมากไป
หาน้อยดังน้ี 1) ระบบระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 2) ระบบเอกสารในสํานักงานบัญชี 3) 
ระบบการปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี และ 4) ระบบการให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้า โดยผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี ได้แก่ 
คุณลักษณะภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 6 มิติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ 
กระตุ้นทางปัญญา ภาวะผู้นําแบบสนับสนุน การให้ความสําคัญกับความหลากหลายของคนในองค์กร 
นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าสํานักงานบัญชี และแรงกดดันจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีไทยด้วยเช่นกัน 
 
คําสําคัญ: ความเป็นดิจิทัล  สํานักงานบัญชี ภาวะผู้นํา 

 
 

 

 

 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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Abstract 

 The objective of this study is to examine the level of digitalization and factors 
affecting the level of digitalization of the Thai accounting firms. The data was 
collected through a structured questionnaire which had been sent to 161 accounting 
firms all over the country. The results of this study reveal that Thai accounting firms 
possess a moderate level of digitalization in overall aspects. The results of 
digitalization are ranged from the highest to the lowest levels; respectively, 1) security 
and privacy system 2) electronic document system 3) electronic operation system 4) 
customer-accounting support system. With regard to the determining factors of 
digitalization, the characteristics of transformational leadership i.e. vision, inspirational 
communication, intellectual stimulation, supportive leadership, personal recognition, 
and diversity have powerful influence on the digitalization of accounting firm. Besides 
characteristics of top manager as well as their perceived environmental uncertainties 
significantly affect the digitalization of accounting firms as well. 
 
Keywords: Digitalization, Accounting Firm, Leadership  
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงความ
พยายามในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือประเทศไทย 4.0 ส่งผลกระทบต่อการทํา
ธุรกรรมต่างๆ ให้มีช่องทางที่กว้างขึ้น ธนาคารได้เข้าสู่กระบวนการ National e-Payment โดยการ
ให้บริการ ลงทะเบียน Prompt Pay รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะท่ี
หน่วยงานภาครัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
กรมสรรพากร ได้ให้บริการ “ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดังกล่าวทําให้รูปแบบการให้บริการและบทบาทของนักบัญชีเปลี่ยนแปลงไป 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย
บริหารจัดการระบบบัญชี ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) ให้
สามารถจัดทําบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดการใช้กระดาษ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ธุรกิจสํานักงานบัญชี ทั้งน้ี การดําเนินงานดังกล่าวถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสํานักงานบัญชีแบบด้ังเดิมสู่การเป็นสํานักงานบัญชีดิจิทัล หรือ 
“Digitalization of Thai Accounting Firms” (อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) 

แม้ว่าในปัจจุบันสํานักงานบัญชีในประเทศไทยมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้อยู่บ้างแต่ก็ยัง
เป็นส่วนน้อยอยู่ (อุมาพร บุญทอง, 2560) อีกทั้งยังไม่มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินความเป็น
ดิจิทัลของสํานักงานบัญชีและไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าสํานักงานบัญชีในประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในด้านใดบ้างในระดับใด จึงเป็นเหตุให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับระดับความเป็น
ดิจิทัลของสํานักงานบัญชีในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงาน
บัญชี เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาสํานักงานบัญชีไทยให้ก้าวไปสู่ความ
เป็นดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง ความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีไทย มีวัตถุประสงค์ดังน้ี  
1)  เพ่ือศึกษาระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย  
2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. สํานักงานบัญชีดิจิทัล 
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การบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) ยังไม่มีคําจํากัดความที่เป็นมาตรฐานแน่นอน แต่
มักจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีอันเน่ืองมาจากการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
เทคโนโลยี การบัญชีดิจิทัล หรือ e-accounting เป็นข้อมูลทางบัญชีที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถ
จั ด ก า ร ด้ ว ย ร ะบบ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ กส์  ( Deshmukh, 2006)  ผลก า ร สํ า ร ว จขอ ง  Keypoint 
Intelligent/InfoTrends Survey (2017) ที่ทําการศึกษาธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับระดับความ
เป็นดิจิทัลในการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี ได้มีการวัดความเป็นดิจิทัลของแผนกบัญชีโดยใช้เกณฑ์ 
(1) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (2) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี (3) การใช้ระบบ 
AR/AP (4) การใช้ระบบ ERP และ (5) การใช้ Accounting Ledger book ผลสํารวจพบว่า บริษัท
ส่วนใหญ่มีการใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการทําบัญชี รองลงมาคือการใช้โปรแกรมทางบัญชี การใช้
ระบบ AR/AP การใช้ระบบ ERP การใช้ Accounting Ledger book ด้านอ่ืนๆ ตามลําดับ และ
ถึงแม้ว่าบริษัทต่าง ๆ จะมีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการทําบัญชีแต่ก็ยังมีการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของกระดาษด้วย  

สํานักงานบัญชีดิจิทัลเป็นการให้บริการด้านการทําบัญชีแก่ลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลอย่างมีระบบและรวดเร็ว ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ จึงทําให้นักบัญชียุค
ใหม่มีบทบาทเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ และBusiness Model ของ
องค์กร การนําเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์และนําเสนอ
ข้อมูลที่มีส่วนเอ้ือต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)  

จากการทบทวนวรรณกรรม คณะผู้วิจัยพบว่า “ความเป็นสํานักงานบัญชีดิจิทัล” สามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ (1) ระบบการให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้า (2) ระบบการปฎิบัติงานใน
สํานักงานบัญชี (3) ระบบเอกสารในสํานักงานบัญชี (4) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
สํานักงานบัญชี 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของสํานักงานบัญชี 

  ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อนโยบาย และแนวปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ คือ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงมีอิทธิพลต่อผู้ตามและต่อกระบวนทั้งหมดของ
องคก์ร เพ่ือที่จะบรรลุถึงผลลัพธ์ที่วางเอาไว้ขององค์กร ดังน้ัน ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลผู้บริหารจึงมี
อิทธิพลต่อองค์กร โดยปาริชาติ มณีมัย และคณะ (2559) พบว่า ปัจจัยด้านอายุ และระดับการศึกษา
ของหัวหน้าสํานักงานบัญชีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงานบัญชี ดังน้ัน 
งานวิจัยน้ีจึงต้ังสมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษาของ
สํานักงานบัญชีมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
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H1 ปัจจัยส่วนบุคคลของสํานักงานบัญชีมีผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
2.2 ปัจจัยด้านภาวะความเป็นผู้นําของหัวหน้าสํานักงานบัญชี 

ผู้นําเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล ดังน้ัน ผู้นําจึงต้องมีคุณลักษณะ
สําคัญของการเป็นผู้นําในยุคดิจิทัล (Alannah & Mark, 2004; จิรพล สังข์โพธ์ิ และคณะ, 2560) ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational communication) 
กระตุ้ นทา ง ปัญญา  ( Intellectual stimulation)  ภาวะผู้ นํ า แบบสนับส นุน  ( Supportive 
leadership) การให้ความสําคัญกับพนักงาน (Personal recognition) ความหลากหลายของคนใน
องค์กร (Diversity) ดังนั้น หากหัวหน้าสํานักงานบัญชีเป็นผู้มีคุณลักษณะของผู้นําองค์กรยุคดิจิทัลก็
จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนสํานักงานไปสู่ความเป็นดิจิทัล งานวิจัยน้ีจึงได้กําหนดสมมติฐานว่า
ปัจจัยด้านภาวะความเป็นผู้นําของหัวหน้าสํานักงานบัญชีมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของ
สํานักงานบัญชี 

H2 ปัจจัยด้านภาวะความเป็นผู้นําของหัวหน้าสํานักงานบัญชีมีผลต่อระดับความเป็นดิจิทัล
ของสํานักงานบัญชี 

2.3 ปัจจัยด้านฐานทรัพยากรของสํานักงาน 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย หรือแผนงานขององค์กรขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายในที่สําคัญ คือ ทรัพยากรขององค์กรที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ทรัพยากรที่สําคัญขององค์กร ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการทํางานด้วยระบบดิจิทัล ดังน้ัน การจัดหา
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และบุคลากรให้เพียงพอและดูแลให้มีความพร้อมใช้งาน มีการกําหนดความรู้
ความสามารถของบุคลากรตามตําแหน่งงานให้ชัดเจน โดยบุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ตามสมควร และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี 
และจรรยาบรรณ (เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2552) ก็จะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงได้กําหนดสมมติฐานว่าปัจจัยด้านฐานทรัพยากรของ
สํานักงานมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 

H3 ปัจจัยด้านฐานทรัพยากรของสํานักงานมีผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
2.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแรงกดดันอัน
เกิดจากสภาะแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจ
ต้องกําหนดนโยบาย และปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือรองรับต่อแรงกดดันจากภายนอก ผลการศึกษา
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ของ Gullkvist (2011) ได้รวบรวมปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นดิจิทัลของสํานักงาน
บัญชี ได้แก่ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ปาริชาติ มณีมัย 
และคณะ (2559) ยังพบว่า สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการ และทัศนคติของลูกค้าส่งผลต่อแนว
ปฏิบัติด้านคุณภาพของสํานักงานบัญชีไทย ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงกําหนดสมมติฐานว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ นโยบายของประเทศในสภาพเศรษฐกิจยุค Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนให้นําไปสู่
สํานักงานที่ใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ข้อบังคับของวิชาชีพบัญชี 
ความต้องการและทัศนคติของลูกค้าจะส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีไทย  

H4 แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี ได้แก่ ปัจจัยด้านหัวหน้า
สํานักงานบัญชี คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และระดับภาวะผู้นํา ปัจจัยด้านฐานทรัพยากรของสํานักงาน
บัญชี และแรงกดดันจากด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดไว้
ดังน้ี 

 
ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าสํานักงาน   

   
ภาวะผู้นําของหัวหน้าสํานักงาน   

  ระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
ทรัพยากรของสํานักงานบัญช ี   

   
แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก   

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ สํานักงานบัญชีที่จดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด จํานวนทั้งหมด 4,053 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2560) ผู้วิจัยได้คํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยโปรแกรม G*Power กําหนดขนาดอิทธิพลของตัว
แปรต้น (Effect size) เท่ากับ 0.15 ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 อํานาจใน
การทดสอบ เท่ากับ 0.95 และ จํานวนตัวแปรอิสระ (Number of Predictor) มีจํานวน 7 ตัวแปร 

H1 

H2 

H4 

H3 
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ได้จํานวน 153 ตัวอย่าง และผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนด
สัดส่วนสํานักงานบัญชีแต่ละภาคตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรให้
ครอบคลุมมากท่ีสุด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากหัวหน้าสํานักงานบัญชี 
ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าสํานักงานบัญชีและภาวะผู้นํา ข้อมูลของสํานักงานบัญชี ความ
คิดเห็นต่อแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก และระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี โดย
ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นจะวัดค่าโดยใช้ Likert Scale เกณฑ์ 1-5 ระดับ การแปลผลใช้เกณฑ์การ
แปรความหมายเพื่อการจัดระดับค่าเฉลี่ย โดยแบ่งออกเป็นช่วงได้ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับน้อยที่สุด 
ข้อมูลที่ได้จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทําการทดสอบสมติฐานโดยใช้ การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีได้รับการตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 161 ราย โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 
5 ส่วน ดังน้ี  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าสํานักงานบัญชี 
 หัวหน้าสํานักงานบัญชีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-35 ปี 
และมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี ข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าสํานักงานบัญชี แสดงดังตารางที่ 
1 
ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหัวหน้าสํานักงานบัญชี 

 จํานวน ร้อยละ 
เพศ  
         หญิง  93 57.8 
         ชาย 58 42.2 
อายุ   
         30 – 35 ป ี 39 24.2 
         36 – 40 ป ี 32 19.9 
         41 – 45 ป ี 31 19.3 
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         46 – 50 ป ี 17 10.6 
         มากว่า 50 ป ี 15  9.3 
ระดับการศึกษา   
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 1 0.6 
         ปริญญาตร ี 101 62.7 
         ปริญญาโท 50 31.1 
         ปริญญาเอก 9  5.6 

 
2. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นํายุคดิจิทัลของหัวหน้าสํานักงานบัญชี 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นํายุคดิจิทัลของหัวหน้าสํานักงานบัญชีแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ระดับภาวะผู้นํายุคดิจิทัลของหัวหน้าสํานักงานบัญชี 
ภาวะผู้นํายุคดิจิทัล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1) มิติของวิสัยทัศน ์ 4.27 0.472 มาก 
2) มิติการสื่อสารท่ีสร้างแรงบันดาลใจ  4.30 0.454 มาก 
3) มิติการกระตุ้นทางปัญญา  4.19 0.509 มาก 
4) มิติภาวะผู้นําแบบสนับสนุน 4.15 0.520 มาก 
5) มิติการให้ความสําคัญแก่พนักงาน  4.20 0.519 มาก 
6) มิติความหลากหลายของคนในองค์กร  4.07 0.587 มาก 

รวมทุกมิติ 4.20 0.388 มาก 

 
หัวหน้าสํานักงานบัญชีมีภาวะผู้นํายุคดิจิทัลในภาพรวมทุกมิติระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 

และเมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจมีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) 
รองลงมาคือภาวะผู้นําในมิติของวิสัยทัศน์ (ค่าเฉล่ีย 4.27)  มิติการให้ความสําคัญแก่พนักงาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.20)  มิติการกระตุ้นทางปัญญา (ค่าเฉล่ีย 4.19) มิติภาวะผู้นําแบบสนับสนุน (ค่าเฉล่ีย 
4.15)  และมิติความหลากหลายในองค์กร (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ฐานทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ได้แก่ จํานวนพนักงานบัญชีที่

ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสํานักงานบัญชี และจํานวนสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนพนักงาน 
แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสํานักงานบัญชี 
 จํานวน ร้อยละ 

จํานวนพนักงานบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา   
       น้อยกว่า 10 คน  75 49.1 
       10 – 20 คน 55 34.2 
       21 – 30 คน 17 10.6 
       31 – 40 คน 6 3.7 
       41 – 50 คน 2 1.2 
       50 คนข้ึนไป 2 1.2 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์   
       น้อยกว่า 10 เคร่ือง 62 38.5 
       10 – 20 เคร่ือง 58 36.0 
       21 – 30 เคร่ือง 31 19.3 
       31 – 40 เคร่ือง 5 3.1 
       41 – 50 เคร่ือง 3 1.9 
       50 เคร่ืองข้ึนไป 2 1.2 

 
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อสํานักงาน

บัญชี 
หัวหน้าสํานักงานบัญชีรับรู้ความรุนแรงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานในระดับมาก โดยให้ความสําคัญแก่นโยบายของรัฐบาลในการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 
และการผลักดันให้สํานักงานบัญชีเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล รองลงมาคือการเปิดเสรีด้านการค้าและ
บริการอาเซียน (AEC) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี และปัจจัยอ่ืน ๆ 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 ระดับความรุนแรงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสํานักงานบัญชี 
   ผลกระทบของปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1) นโยบายภาครัฐ ได้แก่ ประเทศไทย 4.0 

และสํานักงานบญัชีดิจิทัล 
4.11 0.604 มาก 

2) การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) 3.99 0.698 มาก 
3) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับใหม่ท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
3.98 0.737 มาก 

4) ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า  
และการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

4.10 0.635 มาก 

รวม 4.09 0.489 มาก 

 
5. ผลการวิเคราะห์ระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
ความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีไทยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.47 

และเมื่อพิจารณารายระบบ พบว่า มี 3 ระบบอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูล (ค่าเฉล่ีย 3.89) ระบบเอกสารในสํานักงานบัญชี (ค่าเฉลี่ย 3.89) ระบบการปฏิบัติงานใน
สํานักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) และระบบการให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) 

 
ตารางที่ 5 ระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 

   ความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1) ระบบการให้บริการแก่ลูกค้า 3.14 1.260 ปานกลาง 
2) ระบบการปฏิบัติงานในสํานักงาน 3.62 0.862 มาก 
3) ระบบเอกสารในสํานักงาน 3.89 0.695 มาก 
4) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล 3.94 0.805 มาก 

รวม 3.47 0.869 ปานกลาง 
 

6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 
งานวิจัยน้ีใช้การการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี โดยผู้วิจัยได้ทําการทดสอบข้อมูล
ตามเกณฑ์ข้อตกลงที่สําคัญของ Multiple regression พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ (Normality) 
และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทํานาย จึงสรุปว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีแสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความเป็นดิจทัิล    
ของสํานักงานงานบัญชี 

ระดับความเป็นดจิิทัลของสํานักงานบัญชี 
1. ระบบการ
ให้บริการดา้น
บัญชีแกลู่กค้า 

2. ระบบการ
ปฏิบัติงานใน
สํานักงานบญัชี 

3. ระบบ
เอกสารใน
สํานักงาน

บัญชี 

4. ระบบรกัษา
ความปลอดภัย

ของข้อมลู 

ปัจจัยสว่นบุคคลของหัวหน้าสํานักงาน
บัญชี 

    

เพศ    0.271*** 
(0.000) 

0.015 
(0.833) 

0.072 
(0.329) 

0.103 
(0.135) 

อายุ -0.175** 
(0.022) 

-0.214*** 
(0.005) 

-0.156** 
(0.042) 

-0.058 
(0.406) 

ระดับการศึกษา   0.085** 
(0.022) 

   0.242*** 
(0.003) 

0.101 
(0.210) 

0.142* 
(0.057) 

ระดับภาวะผู้นําของหัวหน้าสํานักงานบัญชี    0.382*** 
(0.000) 

   0.365*** 
(0.000) 

   0.360*** 
(0.000) 

   0.471*** 
(0.000) 

ปัจจัยดา้นฐานทรพัยากรของสาํนักงาน
บัญชี 

    

     จํานวนพนักงานเต็มเวลา 0.026 
(0.717) 

0.112 
(0.108) 

0.023 
(0.750) 

0.064 
(0.328) 

     สดัสว่นเครื่องคอมพิวเตอร์/พนักงาน 0.102 
(0.151) 

0.025 
(0.716) 

0.033 
(0.647) 

0.057 
(0.390 

แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก 0.035 
(0.658) 

0.154* 
(0.051) 

   0.218*** 
(0.007) 

    0.203*** 
(0.006) 

R-Square 
Adjusted R-Square 
F-Statistic 

0.294 
0.261 

    9.083*** 

0.312 
0.281 

    9.920*** 

0.284 
0.252 

    8.684*** 

0.390 
0.362 

   13.989*** 
หมายเหตุ :-   * ระดับนัยสําคัญ 0.10  ** ระดับนัยสําคัญ 0.05  *** ระดับนัยสําคัญ 0.01 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล คือ เพศ อายุ และระดับการศึกษาของหัวหน้าสํานักงานมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นดิจิทัล 
โดยสํานักงานที่มีหัวหน้าเป็นเพศหญิงจะมีระดับความเป็นดิจิทัลในด้านการให้บริการด้านบัญชีแก่
ลูกค้ามากกว่าสํานักงานท่ีมีหัวหน้าเป็นเพศชาย (ระดับนัยสําคัญ 0.01) สํานักงานบัญชีที่มีหัวหน้า
สํานักงานอายุน้อยจะมีระดับความเป็นดิจิทัลสูงกว่าในด้านระบบการให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้า 
(ระดับนัยสําคัญ ระดับนัยสําคัญ 0.05) ระบบการปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี (ระดับนัยสําคัญ 
0.01)  และระบบเอกสารในสํานักงาน (ระดับนัยสําคัญ 0.05) และระดับการศึกษาของหัวหน้า
สํานักงานจะส่งผลในเชิงบวกต่อระดับความเป็นดิจิทัลด้านระบบการให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้า 
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(ระดับนัยสําคัญ 0.05)  ระบบการปฏิบัติงานในสํานักงาน (ระดับนัยสําคัญ 0.01) และระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล (ระดับนัยสําคัญ 0.10) ระดับภาวะผู้นํายุคดิจิทัลของหัวหน้าสํานักงานมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อระดับความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีในทุกระบบ (ระดับนัยสําคัญ 0.01) 
ในขณะที่ปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อระดับความเป็นดิจิทัลในด้านระบบการปฏิบัติงานใน
สํานักงานบัญชี (ระดับนัยสําคัญ 0.10) ด้านระบบเอกสารในสํานักงาน (ระดับนัยสําคัญ 0.01) และ
ด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ระดับนัยสําคัญ 0.01)   
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสํานักงานบัญชีในประเทศไทยยังมีระดับความเป็นดิจิทัลในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเป็นดิจิทัลด้านระบบการให้บริการด้านบัญชีแก่
ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2560) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการระบบของสํานักงานบัญชีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารธุรกิจ (Business Efficiency) ให้สามารถจัดทําบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดการใช้
กระดาษ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ธุรกิจ ทั้งน้ี การ
ดําเนินงานดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสํานักงานบัญชีแบบด้ังเดิมสู่การเป็น “Digital 
Accounting Firm” โดยปัจจัยสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนสํานักงานบัญชีไปสู่การเป็นสํานักงาน
บัญชีดิจิทัล คือ ภาวะความเป็นผู้นําในยุคดิจิทัล หัวหน้าสํานักงานบัญชีจําเป็นจะต้องมีคุณลักษณะ
ผู้นําการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จใน 6 มิติ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
(Vision) การส่ือสารสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational communication) กระตุ้นทางปัญญา 
( Intellectual stimulation)  ภาวะผู้ นํ า แบบส นับส นุน  ( Supportive leadership)  การ ให้
ความสําคัญกับพนักงาน (Personal recognition) ความหลากหลายของคนในองค์กร (Diversity) 
ดังน้ัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จึงจําเป็นต้องเร่งทําความเข้าใจและส่งเสริม
สมรรถนะด้านความเป็นผู้นํายุคดิจิทัลให้แก่หัวหน้าสํานักงานบัญชีเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย
สํานักงานบัญชีดิจิทัลประสบความสําเร็จ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีจํากัดในด้านการกระจายตัวของกลุ่มประชากรเป้าหมาย เน่ืองจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสํานักงานบัญชีที่ต้ังขึ้นในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลําดับ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากข้อจํากัด
ทางด้านระยะเวลาและงบประมาณ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่ครอบคลุมประชากรสํานักงาน
บัญชีทั้งหมด นอกจากน้ี การศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันอาจทําให้ทราบถึงความคืบหน้าในการ
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เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชีในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเข้าสู่
ยุคประเทศไทย 4.0  
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ผลกระทบของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า      
ต่ออัตราสว่นทางการเงิน ด้านผู้เช่าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์        

แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

The Impact of Draft of TFRS16 (Lease) on Financial Ratio for Leasees of  
Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand and Market for 

Alternative Investment: a Case Study of Services Industry Sector  
 

สุมารินทร ์ผกากอง1 และจตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม2 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญในงบ
การเงินของผู้เช่า ภายหลังจากการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า ซึ่งจะนํามาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2558) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ จํานวนทั้งสิ้น 64 บริษัท โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําปี 2558 การทดสอบสมมติฐานจะใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิติเชิง
อนุมานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน ผล
การศึกษา พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนวัด
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ในขณะที่อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

 
คําสําคญั:  อัตราส่วนทางการเงิน ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
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Abstract 

This objective of this study is to examine the impacts on financial ratios for 
the lessee after applied draft of TFRS16 on the 64 companies listed in the services 
industry sector in the SET and MAI.  The data were collected from the 2015 financial 
statements. Descriptive statistics and inferential statistics are employed for the data 
analysis. The results show that current ratio, total assets turnover and interest 
coverage ratio are decrease but debt to equity ratio, debt ratio, return on assets and 
return on equity are increase. 

 
Keywords:  Financial Ratio, Draft TFRS16 (Lease) 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปัจจุบันกิจการส่วนใหญ่นิยมจัดหาสินทรัพย์โดยการทําสัญญาเช่าแทนการซื้อสินทรัพย์ 
เพราะไม่จําเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเป็นจํานวนมาก แต่สามารถที่จะนําสินทรัพย์ที่เช่ามาใช้ในการ
ดําเนินงานได้ ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ได้มีการจัด
ประเภทของสัญญาเช่าออกเป็น 2 ประเภท คือ สัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยมี
วิธีการรับรู้รายการสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินที่แตกต่างกันในหลายประการ โดยประการที่
สําคัญคือ เมื่อกิจการผู้เช่ารับรู้รายการเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จะไม่ต้องรับรู้รายการสินทรัพย์และ
หน้ีสินที่เกิดจากสัญญาเช่าไว้ในงบการเงิน เพียงแค่เปิดเผยรายการนอกงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) เป็นภาระผูกพันในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่าน้ัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้บริหารมักจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเช่าให้เป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน การปฏิบัติตามวิธีน้ีทําให้
ข้อมูลในงบการเงินไม่สามารถแสดงรายการได้อย่างถูกต้อง เน่ืองจากรายการนอกงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) ไม่ได้ถูกนํามารวมอยู่ในงบการเงิน เป็นผลให้งบการเงินขาดความน่าเช่ือถือและผู้ใช้งบ
การเงินหลัก เช่น นักลงทุน ธนาคาร และ เจ้าหน้ีการค้า เป็นต้น อาจเกิดความเสียหายจากการนํางบ
การเงินดังกล่าวไปใช้ได้ 

อย่างไรก็ตามสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) มีแนวโน้มที่จะ
ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า และนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16) มาใช้ปฏิบัติแทนในปี พ.ศ.2563 ซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่กําหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้รายการสิทธิการใช้สินทรัพย์และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทุกสัญญา ยกเว้น สัญญาเช่าที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และต้องมีการตัดจําหน่ายสิทธิ
การใช้สินทรัพย์ด้วยวิธีเส้นตรงและดอกเบ้ียจ่ายต้องรับรู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ดังน้ันเมื่อมี
การประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี จะทําให้หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่องบการเงินในหลายๆ องค์ประกอบรวมทั้งยังส่งผลต่อการคํานวณ
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญอีกด้วย และจากบทความเรื่อง มาตรฐานใหม่ 3 ฉบับ เพ่ือก้าวทันกับ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์, 2559) ได้ประเมินว่า เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญา
เช่า มีผลบังคับใช้ จะส่งผลกระทบอย่างมากกับกิจการที่มีการทําสัญญาเช่า โดยเฉพาะด้านของผู้เช่า ซึ่ง
ธุรกิจที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด คือ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น 
โดยธุรกิจที่กล่าวมาจัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฝนทิพย์  
กองสินธ์ุ (2557) พบว่าในปี พ.ศ.2555 อุตสาหกรรมบริการมีค่าเฉลี่ยของมูลค่าสัญญาเช่าดําเนินงาน 
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คิดเป็นร้อยละ 53.45 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในกลุ่ม SET100  

ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินภายใต้หัวข้อภาระผูกพัน ในงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ มีสัญญาเช่า
ดําเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.15 โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 มูลค่าสัญญาเช่าดําเนินงานจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ 

 
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เกษตรและอาหาร 6,685.78 2.10 956.90 23.92 7,642.68 2.37 
ทรัพยากร 6,024.44 1.89 54.80 1.37 6,079.24 1.88 
สินค้าอุปโภคบริโภค 1,394.81 0.44 226.02 5.65 1,620.83 0.50 
ธุรกิจการเงิน 8,802.18 2.76 83.72 2.09 8,885.90 2.75 
สินค้าอุตสาหกรรม 10,282.00 3.22 411.58 10.29 10,693.58 3.31 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 20,876.07 6.54 244.86 6.12 21,120.93 6.54 
บริการ 212,161.73 66.48 1,611.04 40.28 213,772.77 66.15
เทคโนโลยี 52,922.44 16.58 411.01 10.28 53,333.45 16.50 

รวม 319,149.45 100.00 3,999.93 100.00 323,149.38 100.00
 

จากตารางที่ 1 ข้างต้น เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มีผล
บังคับใช้ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการย่อมได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ใช้งบการเงินใช้เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน แนวโน้ม 
และความเสี่ยงของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบในประเด็นดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ภายหลังจากการนําร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงนิ  

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (2551) กล่าวว่าอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของรายการแต่ละรายการที่รายงานในงบการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนหรือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีตของ
กิจการเองได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลการดําเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยง
ของกิจการได้ดีย่ิงขึ้น 

อัตราส่วนทางการเงินสามารถแบ่งได้หลายประเภทและการคํานวณสามารถทําได้หลายแบบ 
จากการคํานวณมูลค่าของแต่ละรายการที่รายงานในงบการเงิน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินสามารถแบ่ง
ออกได้ดังต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์สภาพคล่องภายในกิจการ (Internal Liquidity)  
2. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (Operating Performance) 

2.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operating Efficiency)  
2.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงาน (Operating 

Profitability)  
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

3.1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยอัตราส่วนที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ 
3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) โดยอัตราส่วนที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ 
3.3 ความเสี่ยงทางสภาพคล่องภายนอก (External Liquidity Risk) โดยอัตราส่วนที่

นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และ อัตราส่วน
หน้ีสินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) 

4. การวิเคราะห์การเติบโต (Growth Analysis) 
 

ความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สัญญาเชา่ 

และร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า  

ในมุมมองของผู้กําหนดมาตรฐานการบัญชี สัญญาเช่าถือเป็นกิจกรรมจัดหาเงินด้วยการก่อ
หน้ี (Debt Financing) แต่จากมาตรการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีผล
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสามารถหลีกเลี่ยงการบันทึกหน้ีสิน ไปเป็นธุรกรรมนอก
งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ส่งผลให้งบการเงินด้านผู้เช่ามิได้แสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกิจการไว้ถูกต้องเท่าที่ควร ซึ่งในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างกระบวนการ
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จัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่าซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 
โดยมาตรฐานฉบับใหม่จะมีข้อกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการเก่ียวกับสัญญาเช่าเข้าในงบแสดง
ฐานะการเงิน และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ฝนทิพย์ กองสินธ์ุ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของร่างมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ เรื่อง สัญญาเช่าต่ออัตราส่วนทางการเงินในด้านผู้เช่า กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ในปี 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉพาะกลุ่ม SET100 มีจํานวนทั้งสิ้น 67 
บริษัท โดยเก็บข้อมูลจากรายงานประจําปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินรวม จากผล
การทดสอบความแตกต่างของอัตราส่วนทางการเงินก่อนและหลังการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับใหม่ เรื่อง สัญญาเช่า พบว่า อัตราส่วนทางการเงิน 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบ อัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนกําไรก่อนภาษีและดอกเบ้ียจ่าย, อัตราส่วนกําไรก่อนภาษี ดอกเบ้ีย
จ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย, อัตราส่วนกําไรข้ันต้น, และอัตราส่วนกําไรสุทธิ น้ัน มี
ค่าเฉล่ียของอัตราส่วนทางการเงินก่อนและการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ เรื่อง 
สัญญาเช่า ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ค่าเฉลี่ยที่
ได้มีค่าไม่แตกต่างกัน 

หุดา วงษ์ย้ิม (2558) ได้ทําการศึกษาผลกระทบของประเภทของธุรกรรมนอกงบดุล (งบ
แสดงฐานะการเงิน) และสถานะการลงทุนที่มีต่อดุลยพินิจของนักลงทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลกระทบของประเภทของการทําธุรกรรมนอกงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และสถานะการลงทุน
ที่มีต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินที่รับรู้ได้ของนักลงทุน และความสามารถในการตรวจพบการทํา
ธุรกรรมนอกงบการเงิน และความสามารถในการปรับปรุงรายการการทําธุรกรรมนอกงบดุล (งบ
แสดงฐานะการเงิน)ให้ถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของการทําธุรกรรมนอกงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน)ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อความสามารถของนักลงทุนในการตรวจพบและ
ความสามารถในการปรับปรุงรายการบัญชีในงบการเงินให้ถูกต้อง ซึ่งในกลุ่มนักลงทุนที่มีความรู้
เก่ียวกับการตกแต่งตัวเลขบัญชี นักลงทุนที่เผชิญกับการทําธุรกรรมนอกงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) ประเภทวิธีส่วนได้เสีย มีแนวโน้มในการตรวจพบการทําธุรกรรมนอกงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และมีความสามารถในการปรับปรุงรายการบัญชีเชิงวิเคราะห์น้อยกว่านักลงทุนที่เผชิญกับ
การทําธุรกรรมนอกงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ประเภทสัญญาเช่าดําเนินงาน (Operating 
Lease) เป็นต้น 
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คําถามงานวิจัย 

ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า กําหนดให้กิจการที่มีสัญญาเช่า
เกินกว่า 1 ปี ต้องรับรู้รายการที่เปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้สินทรัพย์และหน้ีสินเพ่ิมขึ้น และการรับรู้
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าตลอดช่วงอายุสัญญาเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการซึ่งมีสัญญาเช่าดําเนินงานสูง จากการศึกษางานวิจัยของ Sharon S. Seay และ Janet 
Woods (2010) ซึ่งศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการนําเสนอร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ใหม่ เรื่อง สัญญาเช่า พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ (1) อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (2) อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3) อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ (4) 
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (5) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (6) อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และ (7) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น นํามาสู่การต้ังคําถาม
งานวิจัยได้ดังน้ีดังต่อไปน้ี  

RQ1: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญก่อนและหลังการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการมีค่าแตกต่างกันหรือไม่ 

 

RQ2: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญก่อนและหลังการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีค่าแตกต่างกันหรือไม่ 

 

RQ3: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญก่อนและหลังการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีค่าแตกต่างกันหรือไม่ 

 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจําปี 2558 
จากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของกลุ่ม
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อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาเช่าดําเนินงานสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.15 ในการศึกษา
น้ีได้เลือกศึกษาเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าของสัญญาเช่าดําเนินงานสูงกว่า 10 ล้านบาท จํานวนทั้งสิ้น 
64 บริษัท ดังน้ีแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
รายละเอียดข้อมูล 

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 

 
รวม 

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 102 35 137 
หัก บริษัทท่ีไม่มีการเปิดเผยและไม่มีภาระ
ผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
(34) 

 
(14) 

 
(48) 

หัก บริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าของสัญญา
เช่าดําเนินงาน ไม่ถึง 10 ล้านบาท 

 
(16) 

 
(9) 

 
(25) 

กลุ่มตัวอย่างคงเหลือ 52 12 64 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คํานวณอัตราส่วนทางการเงินของงบการเงินในปี 2559 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าก่อนปรับปรุง 
2. เก็บข้อมูลรายการภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดําเนินงานนอกงบ

ดุล (งบการเงินแสดงฐานะการเงิน) จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
3. นํารายการสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีได้จากการเก็บข้อมูลในปี 2558 มาปรับปรุงให้เป็นไป

ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า โดยมีข้อสมมติฐานดังน้ี 
3.1 กรณีพบว่ามีสัญญาเช่าที่ดินรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน ผู้ วิจัยจะตัดรายการ

ดังกล่าวออกก่อนคํานวณ 
3.2 กรณีไม่สามารถหาอายุสัญญาเช่าที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจะสันนิฐานว่าสัญญาเช่ามี

อายุ 5 ปี  
3.3 อัตราคิดลดที่นํามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ สําหรับ

ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ประเภทสินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกิจ (Minimum Loan Rate : MLR) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558  

4. นํารายการปรับปรุงที่ได้จาก 3) มาปรับงบการเงินในปี 2559 และมาคํานวณอัตราส่วน
ทางการเงินใหม่ 
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5. นําอัตราส่วนทางการเงินของงบการเงินในปี 2559 ก่อนและหลังจากการปรับปรุงมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 

 
การวิเคราะหข์้อมูลและการอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวอย่างสามารถแสดงได้ตามตาราง 3 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา  (n=64) 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Cur_Before เท่า 0.09 33.19 2.88 5.20 
Cur_After เท่า 0.09 31.13 2.71 4.85 
DE_Before เท่า 0.02 7.17 1.08 1.35 
DE_After เท่า 0.02 13.91 1.25 1.96 
Debt_Before ร้อยละ 0.02 0.88 0.40 0.22 
Debt_After ร้อยละ 0.02 1.15 0.42 0.22 
ICR_Before เท่า (666.32) 963.36 30.98 192.53 
ICR_After เท่า (233.33) 250.39 9.50 53.34 
TA_Before คร้ัง 0.00 120.65 2.64 14.98 
TA_After คร้ัง 0.00 119.65 2.58 14.88 
ROA_Before ร้อยละ (69.57) 37.47 2.79 15.03 
ROA_After ร้อยละ (53.00) 45.70 4.69 13.43 
ROE_Before ร้อยละ (338.87) 49.69 (3.45) 63.82 
ROE_After ร้อยละ (330.90) 64.20 1.44 53.74 
Cur_Before อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนก่อนปรับปรุง  Cur_After อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหลังปรับปรุง  
DE_Before อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนปรับปรุง   DE_After อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุง  
Debt_Before อัตราหน้ีสินต่อสินทรัพย์ก่อนปรับปรุง   Debt_After อัตราหน้ีสินต่อสินทรัพย์หลังปรับปรุง  
ICR_Before อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียก่อนปรับปรุง   ICR_After อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียหลังปรับปรุง  
TA_Before อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมก่อนปรับปรุง   TA_After อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมหลังปรับปรุง  
ROA_Before อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมก่อนปรับปรุง   ROA_After อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหลังปรับปรุง  
ROE_Before อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนปรับปรุง   ROE_After อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุง  

ส่วนที่ 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลกระทบต่อ
อัตราส่วนทางการเงินที่โดยทําการทดสอบแบบจับคู่ก่อนและหลัง ด้วยการใช้สถิติ Wilcoxon 
Signed – Rank Test for Matched Paired ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินก่อนและหลังจากการปฏิบัติตาม 
TFRS16 สัญญาเช่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

อัตราส่วนทางการเงิน 

 
 
 

หน่วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

(RQ1) 
n=64 

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

(RQ2) 
n=52 

ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 

(RQ3) 
n=12 

Sig.     
(2-tailed)

ทิศทาง Sig.     
(2-tailed)

ทิศทาง Sig.      
(2-tailed) 

ทิศทาง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่า 0.000***  0.000***  0.002***  
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.000***  0.000***  0.005***  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 0.000***  0.000***  0.002***  
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่าย

ดอกเบี้ย 
เท่า 0.018**  0.030**     0.182  

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คร้ัง 0.000***  0.000***  0.003***  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 0.000***  0.000***  0.006***  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.000***  0.000***  0.004***  

* มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.10 ** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 *** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01  

จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่อมีการบังคับใช้ TFRS16 อัตราส่วนทางการเงินเกือบทั้งหมดจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้น อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากการทดสอบสมมติฐานจะไม่ได้รับผลกระทบ 
เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนน้อย และมีบางบริษัทที่มีกําไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีมีค่าติดลบเป็น
จํานวนมาก 

ส่วนที่ 3 การอภิปรายผล  

จากการศึกษาพบว่า เมื่อมีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตาม TFRS16 สัญญาเช่า 
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญทั้ง 7 อัตราส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าจะ
วิเคราะห์ในภาพรวมของทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือ
วิเคราะห์แยกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยอัตราส่วนทาง
การเงินส่วนใหญ่ทจะได้รับผลกระทบที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharon S. 
Seay และJanet Wood (2010) ยกเว้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน เน่ืองจากว่ามีการปรับเพ่ิมค่าตัดจําหน่าย
และดอกเบ้ียจ่าย รวมทั้งมีการปรับลดค่าเช่าออก โดยสันนิษฐานว่าค่าเช่าที่คํานวณได้และต้องมีการ
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จ่ายในปี 2559 อาจจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทําให้กําไรสุทธิ
หลังการปรับปรุงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ิมขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1. หน่วยงานกํากับดูแลจําเป็นต้องกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักและศึกษาถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มีผล
บังคับใช้เพ่ือไม่ให้เกิดความต่ืนตระหนกทั้งต่อผู้บริหารและนักลงทุน 

2. ผู้ใช้งบการเงินโดยเฉพาะนักลงทุนจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจมาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมของข้อมูลและผลกระทบต่องบการเงินและราคาหุ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 
ข้อจํากัดของงานวิจัย 

1. งานวิจัยน้ีศึกษาข้อมูลในเฉพาะงบการเงินปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ที่มี
มูลค่าของสัญญาเช่าดําเนินงาน มีมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาท 

2. งานวิจัยน้ีศึกษาข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของภาระผูกพันและ
หน้ีสินจากสัญญาเช่าดําเนินงานเป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจําเป็นต้องใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุด ได้แก่ 

 การประมาณมูลค่าของสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างมาตรฐานเก่าและ
มาตรฐานใหม่  

 กรณีไม่สามารถหาอายุสัญญาเช่าที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจะสันนิฐานว่ามีอายุ 5 ปี 

 การตัดจําหน่ายสินทรัพย์จะใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือให้งบการเงินของกลุ่มตัวอย่างสามารถ
เปรียบเทียบกันได้  

 อัตราดอกเบ้ียที่ใช้ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดทุก
บริษัทอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ สําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ประเภท
สินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกิจ (Minimum Loan Rate : MLR) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในครั้งน้ี ได้เลือกศึกษาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ดังน้ัน การศึกษาในคร้ัง
ต่อไป อาจจะเพ่ิมกลุ่มการศึกษาโดยการเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพ่ือจะได้ทราบถึงผลกระทบของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

2. เมื่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มีผลบังคับใช้ จะ
ส่งผลทําให้อัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ดังน้ัน
อาจจะศึกษาในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาของหลักทรัพย์เพ่ิมเติม 
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การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานครตอ่
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาต”ิ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 

A Study of Behavior and Opinion of Taxpayers in Bangkok on 
Economic Stimulus Measure “Shop Chuay Chart” during 2015-2017 

 
ศกลวรรณ ถีถ่ว้น, วศินี ธรรมศิร2ิ, ฐิติพร สงวนพันธ์ุ3และกฤติยา ดาบเพชร4  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิมาตรการภาษี “ช้อปช่วย
ชาติ” ระหว่างปี 2558-2560 ของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อรัฐบาลออกมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี 2558-2560 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหา
นครต่อมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 จํานวน 
400 ชุด แจกแก่กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์และมีนาคม 2561 สถานที่แจกแบบสอบถามคือ ห้างสรรพสินค้า และบริษัทต่างๆ ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31-40 ปี ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้อยู่ในช่วง 30,000-50,000 
บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 และไม่มีการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้ออกมาตรการ
ภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ในปีต่อไป รวมถึงควรเพ่ิมจํานวนเงินในมาตรการเป็น
จํานวนเงินประมาณ 30,000 บาท เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในการออกมาตรการภาษีดังกล่าว
ยังส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามเปลี่ยนไป โดยมีการลดค่าใช้จ่ายหลัง
ระยะเวลาของมาตรการ และจํานวนของผู้ใช้สิทธิในมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” มีจํานวนเพ่ิมขึ้นใน
ทุกปี ระหว่าง ปี 2558-2560 อีกด้วย 
________________________ 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการภาษีอากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2,3,4อาจารย์ประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกพบว่า ในปี 2558 อายุ ระดับการศึกษา และอัตรา
ภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปี 
2559 ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอัตราภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้
สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในปี 2560 อัตราภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคญั:  มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ”, การใช้สิทธ์ิลดหย่อนภาษี, 

พฤติกรรมการสิทธิของผู้เสียภาษี 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the behavior for tax privilege, “Shop 
Chuay Chart” campaign of people who pay taxes in Bangkok during the year 2015-
2017, including the opinions and suggestions of the subjects after the government 
issued the economic stimulus measure with “Shop Chuay Chart” campaign during the 
year 2015-2017. The data collection tool was 400 copies of questionnaire on the study 
of behavior and opinions of taxpayers in Bangkok towards “Shop Chuay Chart” 
campaign during the year 2015-2017. The questionnaires were distributed to people 
in Bangkok who pay tax during February and March 2018.  The questionnaire was 
distributed at department stores and companies in the area of Bangkok. 

The study found that the majority of respondents were female, aged between 
31-40 years, graduated bachelor degree; work in the office, earn in the range 30,000-
50,000 baht monthly. Most respondents paid tax at the rate of 5 percent and no tax 
planning. Based on the data analysis, respondents would like the government to 
adopt “Shop Chuay Chart” campaign to stimulate the economy in the following year. 
The amount of money in the campaign should amount to about 30,000 baht in order 
to cover the expenses. The tax measures also changed the spending behavior of the 
taxpayers, with the reduction of costs after the period of measures and the number 
of people who join the “Shop Chuay Chart” campaign is growing every year during 
2015-2017. 

The results of the logistic regression analysis show that, in 2015, the age, 
education level and the maximum income tax rate that they have to pay positively 
correlate with the likelihood that taxpayers will exercise their right using this tax 
deduction campaign. In 2016 education level, monthly income and the maximum 
income tax rate that they have to pay positively correlate with the likelihood that 
taxpayers will exercise their right using this tax deduction campaign. In 2017 the 
maximum income tax rate that they have to pay positively correlate with the 
likelihood that taxpayers will exercise their right using this tax deduction campaign. 
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Keywords: Economic stimulus measure “Shop Chuay Chart” Utilizing tax saving 
benefits, Behavior for tax privilege of taxpayers 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

ช่วงปลายปี 2560 ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อป
ช่วยชาติ” เพ่ือให้ประชาชนใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการในประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งในอดีตมีการใช้
มาตรการภาษีน้ีมาแล้ว 2 ครั้ง ในช่วงปลายปี 2558 และ 2559 โดยในแต่ละปีมีหลักการคล้ายคลึง
กัน แต่ช่วงเวลาของมาตรการจะแตกต่างกัน และจํานวนวันที่ไม่เท่ากัน การออกมาตรการภาษี
กระตุ้นใช้จ่ายวันหยุดยาว “ช้อปช่วยชาติ” ครั้งน้ี เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคครัวเรือน ทําให้ใน
ภาคเศรษฐกิจในประเทศมีการใช้จ่าย และมีการหมุนเวียนของเม็ดเงิน ทางรัฐบาลยังคงออก
มาตรการต่อเน่ืองทุกปี ตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือสังคมในประเทศ ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีเป็นการ
สํารวจถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิจากมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 และ
ความคิดเห็นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในแต่ละปีมีการกําหนด
ระยะเวลาของมาตรการแตกต่างกัน รวมถึงสํารวจข้อเสนอแนะ ต่อมาตรการภาษีเพ่ือนําข้อมูลมา
ปรับใช้ในอนาคตได้ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิมาตรการภาษี “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี 2558-2560 
ของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

2. เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อรัฐบาลออกมาตรการ
ภาษี “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี 2558-2560 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

หลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558-2560 (ช้อปช่วยชาติ) 
• ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าหรือชําระค่าบริการและใช้บริการระหว่างวันที่ 

-ปี 2558 มีจํานวน 7 วัน ช่วงเวลาของมาตรการคือ 25-31 ธันวาคม 2558 
-ปี 2559 มีจํานวน 18 วัน ช่วงเวลาของมาตรการคือ 14-31 ธันวาคม 2559 
-ปี 2560 มีจํานวน 19 วัน ช่วงเวลาของมาตรการคือ 13 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 

2560 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
• สามารถนําเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่ได้จ่ายไปน้ัน มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการ

คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี ตามจํานวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
• โดยจะต้องมีหลักฐานการชําระเงินเป็นใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งขอได้จากผู้ขายสินค้า

หรือผู้ให้บริการ (ใบกํากับภาษีที่มีข้อมูลระบุวันที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ รายละเอียดของผู้ซื้อ) 
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• สินค้าหรือบริการน้ันต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7 
• กรณีสินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือเสียภาษีอัตราร้อยละ 0 ไม่

สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ และไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เรือ นํ้ามันและก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ธัญวรรณ ศรีพิทักษ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เพ่ือ
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ : มาตรการซื้อของลดหย่อนภาษี 15,000 บาท โดยการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลกระทบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการกระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศ และแนวทางในการพัฒนาในการออกมาตรการภาษีครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นโดยทําการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 440 ชุด โดยทําการแจกท่ีห้างสรรพสินค้า เพ่ือกลุ่ม
ตัวอย่างที่หลากหลาย และนํามาวิเคราะห์โปรแกรมทางสถิติ SPSS เพ่ือได้ข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ผลลัพธ์ต่อไป จากการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นการ
บริโภคภายในประเทศ เพราะนอกจากจะได้ซื้อสินค้าและบริการแล้วยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
ได้อีกด้วย ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้สิทธิในการซื้อสินค้าและบริการ เพ่ือนําไปลดหย่อนภาษีพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี จึงมีการใช้สิทธิเพ่ือนําไปลดหย่อนภาษี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรามร พลเยี่ยม โดยสินค้าที่มีการซื้อมากที่สุดคือสินค้าอุปโภคบริโภค 

เบญจมาภรณ์ ณรงค์แสง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของผู้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่เมืองทองธานี โดยการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาถึงลักษณะของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยด้านการบริการและสถานที่รับชําระภาษี ปัจจัยด้านระบบภาษีอากร ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ศึกษาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ ระหว่างกลุ่มปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน และเพ่ือศึกษาว่าปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการบริการและสถานท่ีรับชําระ
ภาษีปัจจัยด้านระบบภาษีอากรมีผลอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ผู้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา เขตพ้ืนที่เมืองทองธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมี
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยกําหนดช่วงคะแนน 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอ้างอิง/อนุมาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
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แรงจูงใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 
ได้แก่กลุ่มดังต่อไปนี้ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาประเภทกิจการ ระยะเวลาของกิจการ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ และภูมิลําเนา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เงินภาษีมีความสําคัญกับ
ประเทศชาติมาก อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสังคมอยู่ในระดับมาก 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตกรุงเทพ
มหานครต่อมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 เป็น
งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยวิธีแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่เสียภาษี จํานวน 400 คน ด้วยวิธี
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจํานวนที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยไม่จํากัด เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการศึกษาคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง 
เดือนเมษายน 2561 โดยกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรตาม (Y) กําหนดให้การใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีตามมาตรการภาษี ตัวแปรอิสระ (X) ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การวางแผนภาษี และอัตราภาษีสูงสุดที่เสีย 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ Statististical Package for the 
Social Scienced (SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสามารถจําแนกประเภทของการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังน้ี 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) ที่ ไ ด้จากแบบสอบถาม  นํามาวิ เคราะห์หาค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงเปรียบเทียบ จากข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่
ได้จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการแจกแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี พ.ศ. 
2558-2560 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 84.75 ไม่มีการวางแผนภาษี
บุคคลธรรมดา และผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ที่วางแผนภาษีบุคคล
ธรรมดาโดยวิธีจ้างบริษัททําบัญชี 23 คน ประกันชีวิต 18 คน กองทุน จํานวน 13 คน และปรึกษา
นักภาษี 7 คน 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของมาตรการที่ทั่วถึงที่สุด  
และไม่ทั่วถึงที่สุดระหว่างปี 2558-2560 

การประชาสัมพันธ์รายละเอียด  
ของมาตรการ 

การประชาสัมพันธ์ท่ัวถึงท่ีสุด การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึงท่ีสุด 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ป ี2558 10 2.50 254 63.50 
ป ี2559 94 23.50 123 30.75 
ป ี2560 296 74.00 23 5.75 
รวม 400 100.00 400 100.00 

การประชาสัมพันธ์รายละเอียดของมาตรการภาษี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปี 
2560 เป็นปีที่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงที่สุด และปี 2558 เป็นปีที่มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงที่สุด 
จากข้อความ “การออกมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ให้ประชาชนมีการใช้
จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศเพ่ิมขึ้น ในช่วงปลายปี” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับ
ข้อความข้างต้น ว่าด้วยการออกมาตรการภาษีส่งผลให้การใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศ
เพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 4.26 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก จากการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ทางกระทรวงการคลังออกมาตรการภาษี “ช้อปช่วยชาติ” ในปี
ต่อไป จํานวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25 และไม่ต้องการให้ออกมาตรการภาษีในปีต่อไป จํานวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเหมาะสมที่สุดในการออกมาตรการ
ระหว่างปี 2558-2560 คือ ปี 2560 มีจํานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมาเป็นปี 2559 
จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และ ปี 2558 จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามลําดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าจํานวนเงินในมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วย
ชาติ” ระหว่างปี 2558-2560 (15,000 บาท) เป็นจํานวนเงินที่เหมาะสมแล้ว มีจํานวน 192 คน คิด
เป็นร้อยละ 48 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าจํานวนเงินในมาตรการภาษี เป็นจํานวนเงิน
ที่ไม่เหมาะสม มีจํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งจํานวนเงินที่คิดว่าเหมาะสม ควรจะเพ่ิมขึ้น
จาก 15,000 บาท เป็นจํานวนเงินเฉลี่ย 30,000 บาท  

เมื่อพิจารณาจากการที่รัฐบาลออกมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายในเดือนต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีพฤติกรรมลดการใช้จ่ายหลังระยะเวลาของมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” จํานวน 222 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมามีพฤติกรรมลดการใช้จ่ายก่อนระยะเวลาของมาตรการ “ช้อปช่วย
ชาติ” จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และไม่มีผลต่อพฤติกรรม จํานวน 82 คิดเป็นร้อยละ 20.50 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้สิทธิในมาตรการภาษีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การใช้สิทธิใน 
มาตรการภาษี 

ปี 2558 ป ี2559 ป ี2560 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ใช้สิทธิ 278 69.50 183 45.75 127 31.75 
ใช้สิทธิ 122 30.50 217 54.25 273 68.25 
รวม 400 100.00 400 100.00 400 100.00 

พบว่าในปี 2558 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามไม่ใช้สิทธิในมาตรการภาษีเท่ากับ 278 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.50 และใช้สิทธิในมาตรการภาษีเท่ากับ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ปี 2559 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามไม่ใช้สิทธิในมาตรการภาษีเท่ากับ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 และใช้
สิทธิในมาตรการภาษีเท่ากับ 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 และปี 2560 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ใช้สิทธิในมาตรการภาษีเท่ากับ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และใช้สิทธิในมาตรการภาษีเท่ากับ 
273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 ซึ่งผู้ใช้สิทธิในมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” มี
จํานวนเพ่ิมขึ้นในทุกปี หากรัฐบาลออกมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ในปี
ต่อไป จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าควรมีระยะเวลาของมาตรการ
จํานวนประมาณ 30-35 วัน และควรกําหนดอยู่ในช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคม 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก โดยกําหนดให้การใช้สิทธิในมาตรการภาษีเพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ปี 2558-2560 
 ปี 2558 ป ี2559 ป ี2560 

Coefficients Sig. Coefficients Sig. Coefficients Sig. 
เพศ 0.50 0.05 -0.35 0.14 0.26 0.27 
อายุ 0.58 0.00 0.00 0.99 -0.11 0.45 
ระดับการศึกษา 0.99 0.00 0.79 0.00 0.25 0.24 
รายได้ต่อเดือน -0.32 0.12 0.93 0.00 0.09 0.69 
การวางแผนภาษี 0.11 0.77 0.55 0.12 -0.02 0.96 
อัตราภาษีสูงสุดท่ีเสีย 0.73 0.00 0.81 0.00 1.72 0.00 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกพบว่า ในปี 2558 อายุ ระดับการศึกษา และอัตรา
ภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปี 
2559 ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอัตราภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้
สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในปี 2560 อัตราภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่กระทรวงการคลังออก
มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” เมื่อพิจารณาจากความต้องการให้ออก
มาตรการภาษีในปีต่อไป รวมถึงการใช้สิทธิที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญวรรณ ศรีพิทักษ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เพ่ือกระตุ้นการ
บริโภคภายในประเทศ : มาตรการซื้อของลดหย่อนภาษี 15,000 บาท พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เพราะนอกจากจะได้ซื้อสินค้าและ
บริการแล้วยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หากพิจารณาด้านการจูงใจการเสียภาษีของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีพบว่า เมื่อรัฐบาลมีการออกมาตรการภาษีในครั้งน้ี ส่งผลให้ประชาชนหันมาสิทธิ
ลดหย่อนภาษีกันมากขึ้นต่อเน่ืองทุกปีสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาภรณ์ ณรงค์แสง (2555) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ประกอบการรายย่อย 
กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่เมืองทองธานีพบว่า เงินภาษีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเสียภาษีเงินได้
มากที่สุด กล่าวคือสิทธิลดหย่อนภาษีในครั้งน้ีเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้สิทธิเพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากจะทําให้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลง 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากงานวิจัยในครั้งน้ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31-40 
ปี เป็นช่วงอายุของวัยทํางาน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,001-50,000 
บาท และมีอัตราภาษีสูงสุดที่เสียแต่ละปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 5 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
พบว่าร้อยละ 84.75 ไม่มีการวางแผนภาษี นอกจากน้ันวางแผนโดยวิธี จ้างบริษัททําบัญชี ประกัน
ชีวิต กองทุน และปรึกษานักภาษี เมื่อพิจารณาถึงการทราบล่วงหน้าว่าจะมีการออกมาตรการภาษี 
“ช้อปช่วยชาติ” พบว่าในปี 2558 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยทราบว่าจะออกมาตรการภาษี แต่ใน
ปี 2559 มีจํานวนผู้ที่ทราบเพ่ิมขึ้น และสูงสุดในปี 2560 จากการประชาสัมพันธ์พบว่า ปี 2558 เป็น
ปีที่มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงที่สุด และปี 2560 เป็นปีที่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงที่สุด ซึ่งทราบ
ข่าวมาตรการจากอินเตอร์เน็ต คนรู้จัก หนังสือพิมพ์/นิตยสาร และกรมสรรพากร/กระทรวงการคลัง
ตามลําดับ การที่กระทรวงการคลังออกมาตรการภาษี “ช้อปช่วยชาติ” เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ประชาชนเห็นด้วยกับ
มาตรการน้ีถึงร้อยละ 98 และประชาชนร้อยละ 98.25 หวังว่าจะมีมาตรการภาษีน้ีออกมาในปีต่อไป 
เมื่อพิจารณาปีที่ระยะเวลาของมาตรการเหมาะสมที่สุด คือปี 2560 และ ปี 2558 เป็นปีที่ประชาชน
คิดว่าช่วงเวลาไม่เหมาะสมท่ีสุด จากการออกมาตรการเพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา
ของมาตรการ พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ลดการใช้จ่ายหลังระยะเวลาของ
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มาตรการ อีกทั้งพบว่ามีการใช้สิทธิเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองทุกปี ปี 2558 มีคนใช้สิทธิ ร้อยละ 30.50 ปี 2559 
ใช้สิทธิร้อยละ 54.25 และปี 2560 ใช้สิทธิร้อยละ 68.25 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก
พบว่า ในปี 2558 อายุ ระดับการศึกษา และอัตราภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้
สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปี 2559 ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอัตราภาษี
สูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในปี 
2560 อัตราภาษีสูงสุดที่เสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิต 

 มาตรการภาษี “ช้อปช่วยชาติ” เป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี อีกทั้งเป็นการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้เพ่ิมจํานวนเงินการใช้
สิทธิ เป็นจํานวนประมาณ 30,000 บาท เพราะจํานวนเงินในมาตรการ 15,000 บาท ไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่าย เป็นจํานวนที่น้อยเกินไป ควรขยายช่วงเวลาของมาตรการ จํานวนวันที่ของมาตรการ
เพ่ิมขึ้น และกําหนดช่วงเวลาที่หลายหลาย ควรเพ่ิมช่วงของมาตรการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เสียภาษี เน่ืองจากผู้เสียภาษีบางท่านคิดว่า การที่ออกมาตรการแค่ช่วงปลายปี เป็นการกําหนด
ช่วงเวลาที่เจาะจงเกินไป อาจจะกําหนดเป็นช่วงอ่ืน เช่น ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม หรือช่วงวันหยุด
สงกรานต์ เป็นต้น 
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KAM กับการเปลี่ยนแปลงหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตท่ีมีความท้าทายต่อ
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 

KAM and Alteration of Auditor's Report that Challenge Certified Public 
Accountant (CPA) 

 

ภัชรพรรณ์ กรรโณ1 และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล2 
 

บทคัดย่อ 

“KAM” ย่อมาจาก Key Audit Matter ในภาษาไทยเรียกว่า เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ               
ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญในแวดวงผู้สอบบัญชีสําหรับความท้าทายในการแสดง
ความเห็นเก่ียวกับเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี บทความวิชาการน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความท้าทายของความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่อย่างมีคุณภาพ ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า 
การตรวจสอบอย่างมืออาชีพของผู้สอบบัญชีมีความสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินของ
งวดปัจจุบันและการสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความต้ังใจต่อการทํา
ความเข้าใจในงบการเงินที่ตรวจสอบเพื่อให้สามารถตัดสินอย่างมีนัยสําคัญในการตรวจสอบ และการ
แสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
 
คําสําคญั: เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ, รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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Abstract 
“KAM” stands for Key Audit Matter, in Thai it means the matter issue in 

auditing. It is crucial modification in auditors' field for challenges in expressing ideas 
related Key Audit Matter in Auditor's Report page. This paper was to study challenges 
of auditors' professionalism towards the changes in the new auditor's report to be 
quality for certified public accountant. The results of the review literature found that 
professional auditing of auditor was very crucial in the Financial Statements of the 
current period and the communication of Key Audit Matter helped auditor having 
willingness to understand the audited financial statements in order to make significant 
decision for auditing and expressing ideas related to Key Audit Matter. 

 
Keywords: Key Audit Matter, Auditor’s Report.  
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บทนํา 

 การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญที่มีบทบาทอย่างมากในทุกๆสังคม ซึ่งกระบวนการสื่อสารน้ันขาด
ไม่ได้เลยคือ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร หากกล่าวถึงรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็นเคร่ืองมือของผู้สอบบัญชี อันเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี 
อาจมีข้อกําหนดที่ปฏิบัติใช้ในการติดต่อกับผู้บริหารมากขึ้นสําหรับกิจการที่ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและการนําเสนอความเห็นต่องบการเงิน การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญน้ีคือการรายงาน
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ(Key Audit Matter : KAM) ซึ่งพิจารณาจากอุปสรรคต่อหน้ารายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในอดีตโดยผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่านละเอียด เหตุเพราะหน้าตาของรายงานที่เป็น
มาตรฐาน และคล้ายๆกัน ทําให้เกิดช่องว่างของข้อมูลหรือสารสนเทศ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 
ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร,ชาญชัย ต้ังเรือนรัตน์, 2560)  โดยทางสภาวิชาชีพบัญชีฯได้กําหนดรูปแบบของ
หน้ารายงานผู้สอบบัญชีโดยเพ่ิมวรรคเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ที่หลายประเทศนําไปปฏิบัติใช้เช่น 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เป็นต้น คาดหวังผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น คือข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีมากข้ึน
และความโปร่งใสกับหน้ารายงานผู้สอบและงบการเงิน มากกว่ารายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบเดิม 
(สภาวิชาชีพบัญชี 2561)  
    กระบวนการการสื่อสารน้ันต้องอาศัยความเช่ือถือและความเชื่อใจจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้
มีหน้าที่ส่งสารร่วมมือกับผู้บริหาร โดยมีผู้อ่านงบการเงินและผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้รับสาร สิ่งที่จะช่วย
ให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผล น้ันต้องมีวัตถุประสงค์ในการรับรู้ร่วมกัน ขณะที่ปัจจุบันต้องพิจารณาหน้า
รายงานของผู้สอบบัญชีถี่ถ้วนมากขึ้น ทําให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการสนใจและต้ังใจเป็นพิเศษในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และพิจารณาโดยใช้ความเห็นในการพิจารณาเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพว่ามี
นัยสําคัญอย่างมากในการตรวจสอบงบการเงินของรอบปีปัจจุบัน ไม่ว่าในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
อาทิเช่น ขนาด ลักษณะ และผลกระทบ หรือ เรื่องที่สร้างความสนใจของผู้ใช้งบการเงินหรือผู้รับ 
เป็นต้น อันเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีเลือกอย่างมีนัยสําคัญ ขึ้นอยู่กับผู้สอบบัญชีได้มีการส่ือสารกับ
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ช่วยให้สามารถเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีมากขึ้น ช่วยให้ผู้บริหารกับผู้
มีหน้าที่กํากับดูแลให้ความร่วมมือในการนําเสนอข้อมูลในงบการเงินซึ่งได้มีการอ้างอิงในรายงาน
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งเป็นยกระดับเร่ืองสําคัญในการสื่อสารมากข้ึน  ดังน้ันความท้าทายความเป็นมือ
อาชีพ ผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานสอบบัญชี  ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติการงานของผู้สอบบัญชี  และการประสานงานและการกํากับดูแลของต่อผู้บริหารและผู้มี
หน้าที่ในการกํากับดูแล ว่ามีความสอดคล้องกับ KAM ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต
หรือไม่ อย่างไรก็ตามการนําเสนอต้องเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เข้าใจผิด บิดเบือนและไม่ให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นการหลีกเหล่ียงคดีความ หรือไม่เกิดความสัมพันธ์
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ในทางลบกับลูกค้า ยากต่อการตีความหรือหลงประเด็น เพ่ือสามารถยกระดับในการสื่อสารรายงาน
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้แก่ผู้ใช้งบการเงินได้อย่างโปร่งใส  กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีได้รบัอนุญาต (Key Audit Matters in 
Auditing Report)  

ความหมายของเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ หมายถึง เรื่องที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจ
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน KAMน้ันเป็นเรื่อง
ถูกเลือกนํามาเสนอเป็นเร่ืองสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล(สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2559) โดยมี
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือการกําหนดเรื่องสําคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน ถูกอธิบายในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งการกําหนดKAMพิจารณาจากเรื่องต่างๆที่สื่อสารกับ
ผู้ที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ที่ผู้สอบบัญชีต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชีต้องกําหนดว่าเร่ืองใดที่พิจารณาเป็นเรื่องที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบเหตุการณ์หรือ
รายการที่สําคัญ  สภาวิชาชีพบัญชี (2561) ได้ประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กํากับดูแลโดยต้องกําหนดKAMที่มีนัยสําคัญที่
มีการพิจารณาจากเร่ืองอ่ืนๆ ได้กล่าวถึงภาพรวมการนําเสนอKAMของบริษัท โดยทางสภาวิชาชีพ
บัญชีฯกําหนดให้เพ่ิมวรรคเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีคือรายงานรูปแบบ
ใหม่ที่ถูกนํามาใช้ให้มีการเพ่ิมคุณค่าในหน้ารายงานผู้สอบและงบการเงิน มากกว่ารายงานผู้สอบบัญชี
รูปแบบเดิมที่มีข้อความมาตรฐาน โดยสภาวิชาชีพบัญชี (2561) ได้ศึกษารายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai  เมื่อมีการพิจารณา
วรรคKAMที่ผู้สอบได้นําเสนอสรุปได้ว่าอันดับมากที่สุดของการนําเสนอ KAM ได้แก่ 1. เรื่องการรับรู้
รายได้ผิดพลาด(ไม่เก่ียวกับการทุจริต) สื่อถึงการรับรู้รายได้แต่ละประเภทและปริมาณรายการค้า
ค่อนข้างมาก และ2. เรื่องสินค้าคงเหลือ เน่ืองจากต้องประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
รวมถึงการพิจารณาต้ังค่าเผื่อสินค้าค้างนานจนล้าสมัย ดังน้ันต้องใช้การพิจารณาจากผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชี จําเป็นต้องมีกระบวนการต้ังแต่การประเมินและพิจารณาข้อสมมติต่างๆท่ีผู้บริหารใช้ 
เพ่ือให้เช่ือได้ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งน้ีการนําเสนอ KAM ต้องอาศัยการตรวจสอบจากปี
ก่อน โดยนํางบการเงินมาเปรียบเทียบระหว่างปีก่อนกับปีปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจเดียวกัน และสามารถ
นําข้อสังเกตจาก KAM สามารถนําไปประกอบการพิจารณาการนําเสนอ KAM ในปีปัจจุบันได้  

ตัวอย่างจริงที่ผู้สอบบัญชีได้มีการนําเสนอ KAM แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ ผู้ศึกษาหยิบ
ตัวอย่างที่น่าสนใจและติดอันดับมากสุด 2 อันดับแรกจากรายงานผู้สอบบัญชีจริงของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ี 
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1. รายได้ (ไม่รวมถึงการทุจริต)  
1.1 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ : รับรู้รายได้ 

วิธีการตรวจสอบ : 1.ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในโดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ  2.ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบ 3.ตรวจสอบการรับรู้ว่าเป็นไป
ตามเง่ือนไขในสัญญาหรือข้อตกลงกับลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งเอกสารในการตรวจสอบ
กระจายทุกช่วงเวลา 4.ส่งหนังสือยืนยันยอดสินค้าฝากขายที่อยู่ที่คลังสินค้าของลูกค้า ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี 5.สุ่มตรวจสอบเอกสารก่อนและหลังวันสิ้นงวดเพ่ือมั่นใจว่าไม่มีการบันทึกบัญชีสิ้น
งวด 6.สอบทานใบลดหน้ีที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  7.เปรียบเทียบรายได้
แบบแยกย่อย(Disaggregated data)เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติรายการที่ผ่านใบสําคัญทั่วไป 

1.2 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ : การรับรู้รายได้ตามสัญญา และลูกหน้ีที่เก่ียวข้อง 
วิธีการตรวจสอบประกอบด้วย 1.การตรวจสอบรวมถึงการประเมินการออกแบบ

การควบคุม ทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุม 2.สุ่มสัญญาพิจารณาจากปัจจัยเชิงปริมาณและ
ปัจจัยเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินและทดสอบสัญญาที่มีนัยสําคัญและมีความซับซ้อน 3.ทดสอบความรู้
ความสามารถของวิศวกรในส่วนที่เก่ียวข้องของการประมาณการข้ันตอนสําเร็จของแต่ละโครงการ 4.
พิจารณาเง่ือนไขในสัญญาในการจัดทําประมาณการและการรับรู้รายได้ในงบการเงิน 5.ขอ
รายละเอียดการประมาณการจากผู้บริหารเพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลโดยพิจารณาข้อมูลในอดีต 
6.ทดสอบการคํานวณรายได้ตามสัญญาและลูกหน้ีที่เก่ียวข้อง และทดสอบรายละเอียดของต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงโดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบ 7.ประเมินความสามารถในการส่งมอบงานว่าเป็นไป
ตามสัญญาที่ประมาณการ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับการเรียกเก็บค่าบริการตาม
สัญญา ประกอบกับสํารวจทางกายภาพถึงความมีอยู่จริงและความสมเหตุสมผลของขั้นความสําเร็จ
ของแต่ละโครงการและพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

1.3 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ : การรับรู้รายได้จากการขายโดยยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า 
วิธีการตรวจสอบประกอบด้วยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่

เก่ียวข้องกับรายการขายที่ไม่ได้ส่งมอบ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ออกแบบไว้ และได้อ่านสัญญาและสอบถามเพ่ือทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเง่ือนไขพิเศษของการขายและตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีได้เข้าร่วม
การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าดังกล่าว และส่งหนังสือยืนยันยอดรายการขายสินค้าที่ยังไม่ส่งมอบ
ทั้งมูลค่าขาย     ปริมานของสินค้า และเง่ือนไขในการขายกับลูกค้าโดยตรง 

2. สินค้าคงเหลือ 
2.1 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ : ความครบถ้วนของค่าเผื่อการลดมูลค่า 
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วิธีการตรวจสอบประกอบด้วยการตรวจสอบความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี
ผู้บริหารใช้คํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าดังน้ี 1.เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับ 2.เปรียบเทียบ
ต้นทุนสินค้ากับมูลค่าที่คาดว่าจะดีรับสุทธิซึ่งคํานวณจากราคาขายสินค้าภายหลังสิ้นปี 3.วิเคราะห์
ปริมาณสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าเพ่ือระบุสินค้าที่มีการหมุนเวียนช้าหรือล้าสมัย 4.
ทดสอบความถูกต้องในการจัดทําต้นทุนการผลิตของบริษัทเพ่ือให้มั่นใจว่าต้นทุนต่อหน่วยมีความ
ถูกต้อง และมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสินค้าดังกล่าวถูกต้อง  

2.2 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ : มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
วิธีการตรวจสอบประกอบด้วย 1.กําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือประเมินความ

เหมาะสมและเพียงพอของประมาณการเก่ียวกับการพิจารณาการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
รวมถึงทําความเข้าใจกับนโยบายและวิธีการท่ีใช้ 2.ทดสอบความเช่ือถือได้และความถูกต้องของ
ข้อมูลสินค้าคงเหลือจากระบบบัญชีและประเมินผลงาน 3.การทําความเข้าใจลักษณะของระบบการ
ควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับ4.
สุ่มทดสอบสภาพของสินค้าคงเหลือมีการจัดประเภทในช่วงอายุอย่างเหมาะสมหรือไม่ 5.พิจารณา
ความน่าเช่ือถือของการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือจากข้อมูลในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบันและแผนการจัดจําหน่าย เพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ในปี
ปัจจุบัน  

2.3 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ : สํารองสินค้าเสื่อมสภาพ  
วิธีการตรวจสอบประกอบด้วยตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการ

บันทึกบัญชีสํารองสินค้าเสื่อมสภาพและสมมติฐานในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับสุทธิ ซึ่งคํานวณจากราคาขายภายหลังวันสิ้นปี วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสินค้าคงเหลือ 
อายุของสินค้าและการเคลื่อนไหวของสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกสํารองสินค้า
เสื่อมสภาพ นอกจากน้ี ยังได้ประเมินแนวโน้มของผู้บริโภค เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ใช้ 

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปะพร จั่นเพชร และชาญชัย ต้ังเรือนรัตน์ (2560) กล่าวถึงการ
นําเสนอการสื่อสารข้อมูลสําคัญในต่างประเทศอย่างมาก และได้มีการตัดสินใจได้นําเสนอKAMใน
รายงานผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ ISA701 และสภาวิชาชีพฯที่กําหนดใช้ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ต้องใช้การพิจารณาของผู้สอบบัญชีโดยวิธีการสังเคราะห์เรื่องสําคัญเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี
อาจมีผลเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ เช่น การนําเสนอวิธีการไม่ตรงกับขั้นตอนปฏิบัติของผู้สอบบัญชี 
การพัฒนาหน้ารายงานเป็นสิ่งสําคัญ เป็นการนําเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบ
ของบริษัท (IAASB, 2011 อ้างอิงจากนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ,ศิลปะพร จั่นเพชร และชาญชัย ต้ังเรือน
รัตน์ ,2560) มีมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศฉบับใหม่ รหัส 701 เรื่องการส่ือสารเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต เพ่ือกําหนดการพิจารณาของผู้สอบบัญชี
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ที่ต้องนําเสนอเรื่องสําคัญประกอบด้วยรูปแบบและเน้ือหา อันเน่ืองจาก 2 เรื่องดังน้ี 1.ช่องว่างของ
ข้อมูลหรือสารสนเทศ หมายความว่า ช่องว่างของข้อมูลสืบที่ผู้ใช้มั่นใจว่าจําเป็นในการตัดสินใจ กับ
ข้อมูลจากงบการเงินหรือข้อมูลสาธารณะจากแหล่งอ่ืน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ให้เกิดจากวิกฤตทางการเงิน
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2008 ในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการปรับปรุง
มาตรฐานการสอบบัญชี เหตุที่นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนรู้สึกผิดหวังต่อวิชาชีพสอบบัญชีและ
เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีควรให้ข้อมูลมากกว่าเดิม  2. การใช้ถ้อยคํามาตรฐานในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ประสิทธิผลของการนําเสนอเป็นเรื่องที่อธิบายในรายงานผู้สอบบัญชี เป็นข้อความท่ีมี
รูปแบบเป็นมาตรฐาน ทําให้ผู้ใช้งบการเงินไม่สนใจเรื่องในรายงานของผู้สอบบัญชี (Porter et 
al.,2009) และมีนําเสนอถึงรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่ได้กําหนดคําบรรยายที่ผู้สอบบัญชี
สามารถรายงานได้อย่างอิสระในเรื่องที่เอ้ือต่อผู้ใช้งบการเงิน ในการเพ่ิมประสิทธิผลโดยการลด
ช่องว่างของข้อมูล ขณะเดียวกันการยกระดับKAM (เคพีเอ็มจี, 2558) สรุปถึงKAMเป็นเรื่องที่ผู้สอบ
บัญชีใช้การพิจารณาเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินในรอบปีปัจจุบันที่มีนัย
ความสําคัญ โดยเลือกเรื่องที่ผู้สอบบัญชีให้ความสําคัญเพ่ือสื่อสารให้กับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีหน้าที่ใน
การกํากับดูแล ชาญชัย ต้ังเรือนรัตน์ (2558) สรุปไว้ว่า ผู้อ่านงบการเงินและหน่วยงานการกํากับดูแล
วิชาชีพ มีความสนใจการนําเสนอ KAM รวมท้ังในหลายประเทศท่ีหันมาสนใจและตัดสินใจการ
นําเสนอตามเกณฑ์ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 กําหนดให้ผู้สอบบัญชีสามารถตัดสินใจ
เรื่องสําคัญที่ควรนําเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชีให้กระชับและชัดเจนที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
โดยต้องมีข้อกําหนดในการพิจารณาอย่างมืออาชีพของผู้สอบบัญชีสําหรับประเทศไทย ชาญชัย ต้ัง
เรือนรัตน์ (2552) พบว่ามีการผสานระหว่างคําบรรยายที่เป็นรูปแบบที่มีอยู่กับคําอธิบายท่ีผู้สอบ
บัญชี สามารถรายงานได้อย่างอิสระยังได้รับความใส่ใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้งบการเงินคาดว่า
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งน้ี ยุวดี  เครือรัฐติกาล (2560) สรุปไว้ว่า KAM ที่ผู้สอบบัญชี
ส่งสารให้กับผู้อ่านงบการเงินโดยอาศัยผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กํากับดูแลอย่างมีนัยสําคัญ และผู้ใช้งบ
การเงินสามารถอ่านอย่างละเอียดควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบฯ เพ่ือให้ผู้อ่านงบการเงินได้รับการเอ้ือประโยชน์จากข้อมูลย่ิงขึ้น เห็นได้ว่า KAM ถูกเลือก
จากเรื่องที่มีนัยสําคัญที่สุดและผู้สอบบัญชีได้มีประเมินความเสี่ยงและรวบรวมหลักฐาน หลังจากสาม
ปีของการพัฒนาระหว่างผู้สอบบัญชีผู้กําหนดนโยบายและผู้ใช้ทั่วโลก IAASB ในเดือนมกราคม 2015 
เปิดตัวรูปแบบรายงานการตรวจสอบใหม่ รวมถึงชุดของมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและวิชาชีพสอบบัญชี (PwC, 2015 Cited in Tina Emami, Hamed, M. Motahary 
,2016) IAS เน้นไปยังหลักฐานที่สําคัญของผู้สอบบัญชีเพ่ือให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้รายงาน  
(IAASB, 2015, Citing Tina Emami, Hamed, M. Motahary(2016) ถือเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนา
และปรับปรุงเพ่ือลดปัญหาหรือป้องกันการแก้ไขเพ่ือช่วยบริษัท ได้สามารถเข้าใจเร่ืองสําคัญตาม
ความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยเรื่องที่นําเสนอต้องมีความสําคัญมากที่สุดในแต่ละกรณีข้อมูลที่เสนอ
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น้ันควรชัดเจนและให้ข้อมูลอ่ืนเพ่ิมเติมที่สําคัญต่อผู้อ่านงบการเงิน นอกจากน้ี สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ 
และธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ (2557) สรุปผลสุดท้ายว่าทาง IAASB และหน่วยงานกํากับดูแลควรใช้
ความมืออาชีพในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้สามารถเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีโดยต้องมี
ความเข้าใจในเรื่องที่ผู้สอบบัญชีจะรายงานเพ่ิมเติมไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ถือเป็น
ความท้าทายของผู้สอบบัญชีและผู้ใช้รายงาน อีกทั้งผู้สอบบัญชีต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการนําเสนอ
KAMต้องโปร่งใสอย่างทันเวลา IAASB(2015 อ้างอิงจาก สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ , ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระ
วงศ์ ,2557) มีการปรับรายงานผู้สอบบัญชีโดยมีประเด็นหลักดังน้ี 1.ความต้องการให้ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแสดงเร่ืองสําคัญที่พบในงบการเงินและการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี 
จากการวิจัยที่ในปี พ.ศ. 2554ระหว่างIAASB กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องระดับนานาชาติ  2. ผู้อ่านงบ
การเงินได้รับข้อมูลเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับการพัฒนาและแก้ไขบรรษัทภิบาล 3.ความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงรายงานผู้สอบบัญชีในหลายประเทศ 4. ความต้องการจากนักลงทุน สถาบัน 
และนักวิเคราะห์ ให้ผู้สอบบัญชีใส่ใจมากขึ้นและสื่อสารในเร่ืองที่ได้ตรวจสอบที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น และแสดงถึงเร่ืองที่อ่อนไหวในงบการเงิน เช่น การใช้มูลค่ายุติธรรมในการบันทึกสินทรัพย์และ
หน้ีสิน การใช้ประมาณการทางบัญชี เป็นต้น โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารร่วมด้วย 5.
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐปรับปรุงรายงานผู้สอบบัญชีร่างรายงานแบบใหม่โดย
กําหนดให้มีการนําเสนอเร่ืองสําคัญที่พบในการตรวจสอบ สืบเน่ืองจากการเกิดวิกฤตการณ์ในหลาย
ประเทศเก่ียวกับหน้ีสาธารณะช้ีถึงความ สําคัญของการรายงานต่อสาธารณะ เพ่ือช่วยให้งบการเงินมี
ความโปร่งใสเพ่ิมขึ้นอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน และจากผลการศึกษาของANNETTE 
G. KÖHLER และคณะ (2016, pp.10-42) ได้กล่าวถึงรายงานรูปแบบใหม่ในเรื่องที่ผู้สอบบัญชีควรมี
การใส่ใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ข้อมูลเพ่ิมขึ้น และการสื่อสารยังเพ่ิมมูลค่าในรายงานผู้สอบ
บัญชี  ไม่เพียงแต่พิจารณาความไม่ชํานาญของนักลงทุนแต่มีความเป็นมืออาชีพในการลงทุน และมี
การเปรียบเทียบผลกระทบเรื่องสําคัญในการตรวจสอบที่เก่ียงข้องกับตลาดทุน  มีข้อสมมติฐานดังน้ี 

 1. KAM ทางลบได้แก่ค่าความนิยมจากการด้อยค่า โดยมีผู้เช่ียวชาญประเมินเก่ียวกับการ
ลงทุน การดําเนินงานของบริษัทมีผลดีขึ้นเมื่อเทียบกับเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2.KAM ทางบวกได้แก่ ข้อบ่งช้ีที่ทําให้เกิดการด้อยค่าความนิยม สรุปคือ
รูปแบบความไว้วางใจและเน้ือหาที่เฉพาะเจาะจงของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบกล่าวถึงแตกต่างกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการนําเสนอKAMในรายงานผู้สอบบัญชี
ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงและยกระดับหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ให้ดูน่าอ่านมากขึ้น ทั้งน้ี 
KAM ต้องใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและหน่วยงานกํากับ
ดูแล คือการสื่อสารมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างของสภาวิชาชีพ(2561) KAM ที่น่าสนใจจาก
รายงานผู้สอบบัญชีจริงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สรุปได้ว่าผู้สอบบัญชีเห็น
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ความสําคัญของKAM และเป็นเรื่องที่สร้างความท้าทายความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีเป็นอย่าง
มาก ทั้งน้ีข้อมูลที่ถูกเลือกมานําเสนอต้องการตรึกตรองมาจากผู้สอบบัญชีอย่างถี่ถ้วนเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพโดยข้อมูลที่สื่อออกไปน้ันต้องง่ายต่อการทําความเข้าใจ ชัดเจน เป็นข้อเท็จจริง 

 
ขั้นตอนในการนําเสนอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

ขั้นที่ 1 ระบุถึง KAM ที่ได้สื่อสารกับผู้บริหารซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความสําคัญและต้องเป็นเรื่อง
สําคัญที่สุดในการตรวจสอบ  

ขั้นที่ 2 อธิบาย KAM แต่ละเรื่อง ต้องกําหนดหัวข้อเรื่องว่าทําไมจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินมี วิธีการตรวจสอบอย่างไรและอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนในการนําเสนอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี  

 ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญที่มีคุณภาพ ความเป็น
อิสระในการทํางานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญอยู่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ สิ่งที่ต้องมีในการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นมืออาชีพในการสอบ
บัญชีในแต่ละธุรกิจที่รับผิดชอบตรวจสอบ ปฏิบัติงานได้อย่างมีขั้นตอน พัฒนาศักยภาพให้แข็งแกร่ง 
ทั้งน้ีเพ่ือคุณค่าที่เพ่ิมขึ้น และบูรณการสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันอย่างมืออาชีพ สัมพันธ์กับความท้าทายใน
การเปลี่ยนแปลงหน้ารายงาน กระชับ ชัดเจน รวดเร็ว และสามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยความ
เป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและติดต่อสื่อสารที่ไร้
ขอบเขต รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือแสวงหาการเป็นหน่ึงในธุรกิจแนว
หน้า สิ่งสําคัญทําให้องค์กรหรือบุคลากรขับเคลื่อนและประสบความสําเร็จน้ันประกอบด้วย ความ
เป็นมืออาชีพทีทางวิชาชีพ โดยมีผู้ที่สามารถแสดงความเห็นของความเป็นมืออาชีพไว้หลายทิศทาง 
ในยุคดิจิตอลมีอาชีพหลากหลายแนวใหม่ที่เกิดขึ้นโดยใช้กลไกที่ใช้ผู้คนจํานวนหนึ่งเข้ามาร่วมมือกัน

ระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

อธิบายเรื่องสําคัญในการตรวจสอบท่ี
เลือกมาโดยมีนัยสําคัญท่ีสุด
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เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงโดยผ่านการตรึกตรองให้รอบคอบ (นันทวรรณ วงศ์ไชย, 2552 
หน้า 17-18 อ้างอิงจาก ลัดดาวัลย์ ยอดบัว และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์,2560) ซึ่งปัจจัยที่เข้ามาใช้
ในการตรึกตรองน้ัน ได้แก่  1) เรียนรู้อย่างมีไหวพริบ หมายถึง พัฒนาและเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งใน
อดีตและปัจจุบันโดยฝึกฝนและสร้างความรู้ใหม่ๆ นําไหวพริบมาใช้แก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมความรู้           
2) เทคนิคในหน้าที่ หมายถึง หนทางการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมความสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างว่องไว รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3) บุคคลหมายถึง
บุคคลที่มีศักยภาพเพียงพอต่องานที่ได้มีบทบาทในงานนั้น ๆ 4) ทักษะสัมพันธ์ หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไปจนถึงให้คําแนะนําในธุรกิจมากขึ้น เพ่ือให้
เรื่องที่สื่อสารมีความเข้าใจตรงกัน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ 5) องค์กร หมายถึง การ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรโดยมีการกําหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบให้
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้และให้มีประสิทธิภาพองค์กร (มณฑิตา กิจสัมพันธ์
วงศ์, 2550) อ้างอิงจาก ณัฏฐธิดา จินมอญ และคนอ่ืน ๆ, 2559, หน้า.102-112) 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพสอบบัญชีต้องอาศัย
ทีมงานและผู้สอบบัญชีที่สามารถตรวจสอบอย่างมีคุณค่าในทุกๆรายละเอียด ทั้งน้ีความเป็นมืออาชีพ
ยังท้าทายผู้สอบบัญชีและยังไม่มีผู้ใดระบุไว้ถึงความสอดคล้องความท้าทายที่ชัดเจนกับองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้านมากท่ีสุด ดังน้ี 1)ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
จําเป็นต้องมีความรู้ และมีทักษะความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นอย่างดี  2) ด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถยอมรับผิดและชอบในส่ิงที่ได้ตัดสินใจหรือนําเสนอ และ 3) 
ด้านการประสานงานต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กํากับดูแล เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ประสานงาน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตรวจสอบ จนไปถึงมีทักษะสัมพันธ์กับผู้บริหารเพ่ือพัฒนาและแก้ไขโดยติดต่อ
ทางการและไม่เป็นทางการ ดังน้ันจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบ
บัญชีต้องผสมผสานองค์ประกอบหลายๆด้านเพ่ือสร้างความท้าท้ายแก่ผู้สอบบัญชีแต่ละปัจเฉกบุคคล 

ภาพท่ี 2 แสดงองค์ประกอบของความท้าทายต่อความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี 

 

ความท้าทาย
ความเป็นมือ

อาชีพของผู้สอบ
บัญชี

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานสอบบัญชี 

ด้านความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติการงานของผู้สอบบัญชี 

ด้านการประสานงานต่อผู้บริหาร
และผู้มีหน้าที่กํากับดูแล
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บทวิเคราะห์และสรุปผล 

การนําเสนอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องต้ังใจปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเต็มที่ ซึ่ง
จากการศึกษาวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีที่มีผลต่อการนําเสนอเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องใช้หลายปัจจัยมาประกอบกัน นอกจากน้ียัง
พบว่าปัจจัยความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีที่สําคัญคือประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน
สําคัญ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานสอบบัญชี 2) ด้านความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติการงานของผู้สอบบัญชี และ 3) ด้านการประสานงานกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กํากับดูแล  

  
ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวความคิดการนําเสนอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
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การบัญชีดิจทัิลและการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนนักศึกษา 
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  

DIGITAL ACCOUNTING TEACHING AND LEARNING FOR PREPARENESS OF 
STUDENTS IN DIGITAL ECONOMY 

 

อมรา ติรศรีวัฒน์1 
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพ่ือกําหนดสมรรถนะ และความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการ
บัญชีดิจิทัล รวมท้ังสิ่งที่ต้องการนํามาพัฒนาในการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรให้สามารถรองรับ
การทํางานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
งานวิจัย งานวิชาการ บทความ ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและเศรษฐิกิจดิจิทัล ผลจาก
การศึกษาพบว่า การพัฒนาในการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีความพร้อม
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางระบบบัญชี สามารถใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ความสามารถในการสืบค้น การประมวลผล การเก็บและ
เรียกใช้จากฐานข้อมูล การจัดทํานําเสนอรายงานด้วยระบบดิจิทัล การใช้เครื่องมือที่เป็นระบบ
อัตโนมัติ การนําโปรแกรมและเคร่ืองมือที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงให้
นักศึกษาขยันใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีพ  เน้นการฝึกปฎิบัติ มากว่าทฤษฏี 

 
คําสําคญั: การบัญชีดิจิทัล  การเรียนการสอน  เศรษฐกิจดิจิทัล  
 
 
 
 
 

 

 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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Abstract 
 

 
The purpose of this study was to identify the competency and the readiness 

of accounting students towards Digital Accounting, including the needs for improving 
teaching and learning and developing the accounting curriculum to serve businesses 
in the digital economy. This is a documentary research by collection of data from 
researches, academic works, articles and news related to digital accounting and digital 
economy. It was found that in teaching and learning, the preparedness of students in 
fulfilling their competency in Digital Accounting are Information Technology (IT) and 
accounting system, knowledge and skill, search and retrieve data from database, 
analyzing and presenting in digital format, application of automation and updating 
digital equipment and tools in  both software and hardware, improving and 
developing the students to be lifelong learners, continuous professional development 
in IT, focus in practical more than theory. 
 

Keywords: Digital Accounting, Teaching and Learning, Digital Economy 
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1. ความสาํคญัและที่มาของปัญหา 

นโยบายเศรษฐกิจและแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทน์โอชา เน้นการพัฒนา
ประเทศสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากของบุคลากร และองค์กร
ภายในและเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยสู่ Digital Economy สามารถเชื่อมเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจโลก นโยบายเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการใช้เครื่องมือดิจิตอลในการทํางาน
(Digitization)  โดยท่ีความเข้มแข็งภายในจะต้องสร้างขึ้นจากการยกระดับนวัตกรรม การทําให้
ผู้ประกอบการเข้มแข็งและสร้างจิตสํานึกตระหนักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน      
(สุวิทย์, 2559) โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา 5 ด้านได้แก่ (1) การพัฒนาเกษตรแบบเดิมไปสู่นวัตกรรม
ทางการเกษตร(smart farmer) (2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ (3) การ
พัฒนานวัตกรรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (4)การพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมและกลุ่มงาน
บริการที่มีมูลค่าสูง และ (5) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินและการบัญชีรวมถึง
ระบบซื้อขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัยและสามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, อ้างใน Borworn, 2560) 
 ระบบธุรกรรมทางการเงินและบัญชี ที่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ความรู้ความสามารถ 
ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินกิจการ  หน้าที่การ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามการบัญชีดิจิทัล มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การจัดทํา 
การจัดส่ง และการเก็บรักษาสารสนเทศให้ถูกต้อง และปลอดภัย การตรวจสอบผ่านระบบ
สารสนเทศ การควบคุมภายในของระบบธุรกิจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป หรือการบริหารความเสี่ยง
และการกํากับดูแลกิจการที่สามารถประเมินศักยภาพผ่านระบบเอกสารออนไลน์  (E-
document)และเพ่ือยกระดับความเช่ือมั่นข้อมูลทางการบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรมและพร้อม
ก้าวทันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ภาครัฐโดยกองกํากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการจัดทําบัญชีอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับสํานักงานบัญชีไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมผลักดัน  เร่งสร้างสํานักงานบัญชีคุณภาพ ให้
เป็นสํานักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) (บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, 2560)  มีการ
ให้บริการด้านการทําบัญชีแก่ลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บ 
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบและรวดเร็ว และนําเสนอข้อมูลที่มีส่วนเอ้ือต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้ ดังน้ันการพัฒนาเพ่ือปรับความรู้ ทักษะและคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในด้านการศึกษาและเทคโนโยลีให้รองรับกับ ยุคดิจิทัล  จึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็น
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อย่างย่ิงที่ต้องปรับปรุงระบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสาขาการบัญชีให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงการบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)  
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินและการบัญชีและการ
จัดทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ส่งผลกระทบผู้ทําบัญชี ภาษีอากร และผู้ตรวจสอบบัญชี เน่ืองจากมีกฎหมาย ข้อบังคับของ
การจัดทําและการนําเสนอสารสนเทศทางการบัญชี การภาษีอากรด้วยระบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบ 
e-Withholding Tax  ระบบ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt ระบบ e-Filing ซึ่งในระบบงาน 
Digital ถูกแทนที่ระบบสารสนเทศระบบเดิมที่ทําด้วยมือของพนักงาน(Manual) จัดทํา นําส่งอยู่ใน
รูปกระดาษ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี เพ่ีอให้ก้าวทันกับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นระบบไร้กระดาษ ดังน้ันจึงจําเป็นต่อการเตรียมความพร้อมต้องปรับความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (สุชาดา, 2559) 
   
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาการเรียนการสอนการบัญชีดิจิทัลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั 

1. ศึกษาความรู้ ความสามารถ ทักษะอันพึงประสงค์ ในการเรียน การสอนการบัญชีดิจิทัล (Digital       
Accounting) ในระดับอุดมศึกษา 

2. การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา และบัณฑิตบัญชีเพ่ือรองรับการทํางานในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั ด้านกลยุทธ์ วิธีการจัดการ และการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา และบัณฑิตสาขาการบัญชี ให้สามารถเตรียมตัว เตรียมความพร้อม
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพ่ือรองรับการทํางานในยุคดิจิทัล 

2. ประโยชน์ต่อคณาจารย์ และผู้บริหารหลักสูตรการบัญชีในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
ให้จัดการเรียนการสอนให้คณาจารย์มีความรู้และทักษะครอบคลุมทุกด้านของ Digital Accounting 

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
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 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากงานวิจัย 
บทความวิชาการ และข่าวสาร ที่เก่ียวข้องกับการบัญชีดิจิทัล จํากัดขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561 
 
5 เนื้อหา 

5.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้อง 
5.1.1 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัลที่

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทางบัญชีและการเงิน 
ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้านการเ งินและการบัญชีไม่ ว่ าจะเ ป็นเ ร่ืองของ  “Financial technology 
(Fintech)”ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของรูปแบบการบริการ ระบบการเงิน การธนาคาร การ
บัญชี ได้รับผลกระทบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างมาก โดยเน้นไปท่ี
ระบบออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อบุคลากรทั้งทางการเงินและบัญชี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสารสนเทศทางบัญชีและการเงินให้
ทันสมัยและตอบสนองต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การรักษาข้อมูลความลับของ
ลูกค้า (IT Security)  ความรวดเร็วและถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน 

การพัฒนาการนําข้อมูลสารสนเทศในระบบ Business Value Dashboard มาร่วมในการ
สนับสนุนการตัดสินใจทางบัญชีและการเงิน (James, 2016) การบริหารจัดการองค์กร สามารถ
ตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างทันเวลา (Mock, 2017)  ตามนโยบาย ไทย
แลนด์ 4.0 รัฐบาลได้มุ้ ง เ น้นให้ทางหน่วยงานราชการ  กรมสรรพากรดําเนินการใช้ระบบ 
อิเล็กทรอนิคส์ให้ครบทั้งระบบภายในปี พ.ศ.2565 ธุรกิจทุกรายจะต้องเข้าระบบ e-Tax Invoice 
และ ระบบ e-Receipt ส่วน ระบบ e-Filing (สุชาดา, 2560) ดังน้ันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจที่จะต้องเกิดขึ้นภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  

5.1.2 แนวคิด Digital Accounting และผลกระทบจาก Digital Economy 
 ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่“Value Base Economy” 
หรือ“เศรษฐกิจขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม” โดยมีแนวคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภค
ภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาค
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการ มี
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาจํานวน 5 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงานการบัญชี ได้แก่ กลุ่ม
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ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ งานบัญชีจะเป็นแบบทันเวลาทันที (real time) ข้อมูลจะเช่ือมโยงกัน
ระหว่างapplicationเฉพาะเรื่อง ตัวอย่างเช่นการขายแบบ e-commerce ระบบสินค้าคงคลัง ใช้
ระบบการบันทึกรายการตรงสู่ระบบบัญชีบน cloud โดยไม่ต้องให้นักบัญชีมาบันทึกรายการ นัก
บัญชีจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมไปเป็นที่ปรึกษาที่จะสามารถรวบรวมข้อมูลบัญชีมาแปลงเป็น
ข้อมูลที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ 
5.2 วิชาชีพบัญชีในอนาคต 

 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบต่อนักธุรกิจและ
วิชาชีพบัญชีโดยตรงคือการก้าวสู่  Digital Economy 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์  Cloud 
Accounting  นําซอฟท์แวร์บัญชีมาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นช่วย
เพ่ิมศักยภาพ รองรับเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต (Intuit 2020 Report, 2017 ) ประกอบด้วย 8 
เหตุผล (1). ทํางานได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)  (2). รองรับการใช้งานทุกระบบการ
ดําเนินงาน(Multiple Operating Systems (OS)) (3). รองรับการทํางานผ่านเคร่ืองมือหลากหลาย 
Computer, Tablet หรือ Mobile (Multiple devices) (4). โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่มีความรู้บัญชี 
ก็สามารถ ทํางานได้ (Easy to Use)  (5). ข้อมูล Update ที่ฐานข้อมูลเดียวกัน แบบ Real Time 
(Real-time Collaboration)  (6). สะดวก รวดเร็วในการทํางาน ลดเวลา ลดต้นทุน (Reduce 
Time, Reduce Cost)  (7). ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็ว และถูกต้อง (Better business 
decisions)  และ (8). ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการถ่ายเท เคลื่อนย้าย รองรับเป้าหมายของธุรกิจใน
อนาคต (Digital Transformation) 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคน้ีต้องตระหนักและเตรียมต้ังรับกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านบัญชี อันส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต และวางแผนในการปรับตัวให้ก้าว
ไปในโลก Digital ให้เท่าทัน ทิศทางการพัฒนาของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนก้าวตาม
ยุคดิจิทัล    (ศิริรัฐ โชติเวชการ, 2561) ประกอบด้วย (1) Cloud based Accounting Software  
การพัฒนาของโปรแกรมบัญชีปรับเปลี่ยนจาก Desktop เป็นระบบ Cloud หรือโปรแกรมบัญชี
ออนไลน์ ช่วยให้ผู้ใช้งานจาก ฝ่ายต่าง ๆ นักบัญชีและผู้บริหารสามารถบันทึกและ เข้าถึงข้อมูลได้
จากทุกแหล่งข้อมูล ทันทีผ่านหลากหลายอุปกรณ์ ทําให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกัน 
สามารถเรียกข้อมูล แสดงผลทําได้ทันที  ไม่ต้องลงทุนจํานวนมากในการซื้อเหมือนระบบ Desktop 
แต่สามารถจ่าย ค่าบริการเป็นรายเดือนซึ่งค่าบริการข้ึนอยู่กับขอบเขตของบริการที่เลือกใช้ (2) 
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Mobile  Accounting ความสะดวกและความ ชํ านาญการ ใ ช้  Application ต่ า ง  ๆ  ผ่ าน
โทรศัพท์มื อถื อ  (Mobile Application)  สามารถใ ช้งานบัญชีที่  Cloud Based Accounting 
Software ทํางานที่เก่ียวกับการออกใบกํากับสินค้า-จ่ายเงิน-รับ ชําระหน้ี ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
แทบเล็ตหรือแม้กระทั่ง นาฬิกาอัจฉริยะ แล้วข้อมูลเหล่าน้ันก็เช่ือมโยงผ่านระบบ Cloud ไป
ประมวลผลในระบบบัญชีของธุรกิจ (3) Artificial Intelligence (AI) การพัฒนาของโปรแกรมบัญชี
ระดับสากล เช่น QuickBooks, Xero, Sage และซอฟท์แวร์อ่ืนๆ ได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มา
ช่วยในการลงรหัสบัญชี บันทึกบัญชีและทําการกระทบยอดรายการเงินในบัญชีธนาคาร รวมทั้งจัดทํา
แบบฟอร์มภาษีโดยอัตโนมัติ เพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้มีความถูกต้อง แม่นยําในการ
ทํางาน  และ  (4) . Optical Character Recognition (OCR) ในวงการซอฟท์แวร์บัญชีเริ่ม นํา
เทคโนโลยี OCR มาใช้ โดยมีหลายๆ Application เช่น Hubdoc Receipt Bank, Entryless ที่ผู้ใช้
สามารถถ่ายภาพหรือสแกน ใบเสร็จค่าใช้จ่าย แล้ว App. เหล่าน้ีจะสามารถแปลงข้อมูล ไปบันทึก
เป็นรายการค่าใช้จ่าย ลงรหัสบัญชีและเช่ือมโยงกับ Cloud Based Accounting Software ต่าง ๆ 
เพ่ือเข้าไป ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ 
5.3 ระบบภาษีอากร ออนไลน์ 
        โครงการ National e-Payment ของกรมสรรพากร ได้มีข้อกําหนดให้ธุรกิจจัดทํา “ระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบงาน คือ (1) ระบบ e-
Withholding Tax เป็นระบบงานที่เปิดให้ผู้ชําระภาษีเงินได้ฯ ที่จ่ายผ่านธนาคาร มีหน้าที่หักภาษี
และนําส่งต่อธนาคาร ทันทีที่มีการจ่ายเงิน และให้ธนาคารรับเงินและส่งเงินรวมทั้งส่งข้อมูลหักภาษี 
ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร การเข้าร่วมโครงการน้ีมีผลให้ผู้ชําระภาษีเงินได้ฯ ไม่ต้องย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เก่ียวข้อง แต่ต้องนําส่งเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับธนาคารทันทีที่
จ่ายเงินได้และผู้ชําระภาษีเงินได้สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการถูกหักภาษีณ 
ที่จ่ายของตนเองได้ในระบบของกรมสรรพากร (2) ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เป็นระบบท่ีคู่
ค้าส่งข้อมูลใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กันแล้ว ต้องส่งให้กับ
กรมสรรพากรด้วย และกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นรายตัวของแต่
ละผู้ประกอบการและ ( 3)  ระบบ e-Filing เป็นระบบการชําระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนการ
ย่ืนด้วยกระดาษ การดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครงการ National e-
Payment เป็นการดําเนินการที่ให้ ผู้ทําธุรกรรมเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ โดยเริ่มใช้ กรกฎาคม 
2559 การลงทะเบียน PromptPay ตุลาคม -พฤศจิกายน 2559 วางอุปกรณ์รับชําระเ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการจ่ายสวัสดิการภาครัฐโดยใช้เลขบัตรประชาชน และมกราคม 2560 ส่ง
ใบกํากับภาษีทาง e-mail ใช้ระบบ e-tax Invoiceและคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย Prompt 
Pay หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ทําธุรกรรมต้องเข้าร่วมโครงการแบบภาคบังคับ ดังน้ี 
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ผู้ประกอบการ จํานวนเงินได้(ล้านบาท) เข้าระบบ e-Tax 

Invoice/e-Receipt 
เข้าระบบ e-Filing 

รายใหญ่ มากกว่า 200 1 มกราคม 2561 1 มกราคม 2562 
รายกลาง มากกว่า 30-500 1 มกราคม 2561 1 มกราคม 2562 
ส่วนราชการ ท้ังหมด 1 มกราคม 2561 1 มกราคม 2562 
องค์การหรือสถาน   สา
ธารณกุศล 

มาตรา  47(7)(ข ) แห่ง
ประมวลรัษฏากร 

1 มกราคม 2561  

รายเล็ก มากกว่า1.8-30 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2565 
รายเล็กมาก(ขนาดจิ๋ว) น้อยกว่าหรือเท่ากับ1.8 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2565 

ที่มา : กรมสรรพากร 2560 

จากข้อกําหนดและการเข้าร่วมโครงการแบบภาคบังคับดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสาขาการ
บัญชี บัญชีบัณฑิต และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเตรียมความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติตามข้อกําหนด เพ่ือการขับเคลื่อนสู่ยุค ประเทศ
ไทย 4.0   
5.4 ปัญญาประดิษฐ์ กับ วิชาชพีบัญชี ( Artificial Intelligence and Accounting 
Profession)  

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึงการสร้างความฉลาดให้กับ
สิ่งไม่มีชีวิตให้มีความฉลาด และสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ, ผู้ช่วย Siri, 
Amazon Alexa โดยล่าสุดการใช้ AI เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และการ
บัญชีโดยใ ช้  software ที่ ผ่ านระบบ  online ( เจษฎา  สุขทิศ , 2560) ใน ยุค ดิจิทั ลมี ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยจัดการงานบัญชีได้อย่างละเอียดต้องการความแม่นยําสูงและความ
ผิดพลาดตํ่า เป็นการแก้ไขปัญหาโซลูช่ันสําหรับจัดการงานบัญชีผ่านออนไลน์ ที่แม้จะคล้ายคลึงกับ
ซอฟต์แวร์สําหรับงานบัญชีปกติ  ความสามารถสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ให้ทํางานได้ไม่ต่างจาก
การจ้างพนักงานบัญชีเข้ามาใช้งานซอฟต์แวร์  โดยส่ิงที่ผู้ใช้ต้องทําก็เพียงแค่สแกนเอกสารทางการ
เงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเช็ค ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญจ่าย ฯลฯ แล้วอัพโหลดขึ้นไปยังคลาวด์ โดยตัว
ระบบก็จะดําเนินการออกแบบฟอร์มทางภาษี สรุปยอดผลประกอบการที่จําเป็นต้องใช้ทุกปีโดย
อัตโนมัติ นอกจากน้ันผู้บริหารก็ยังสามารถตรวจสอบตัวเลขสัดส่วนทางธุรกิจได้ทันทีแบบเรียลไทม์ 
ซึ่งถือเป็นผลดีอย่างมากต่อการจัดการสภาพคล่องทางการเงินภายในองค์กร นอกจากช่วยลดต้นทุน
ด้านการจ้างพนักงานฝ่ายบัญชีแล้ว ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางานได้ในลักษณะของ Machine Learning ที่เมื่อเวลาผ่านไปก็ย่ิงแม่นยําและคาดการณ์ได้ดีขึ้นอีก
ด้วย นอกจากน้ี  การเก็บรายรับ รายจ่าย การลงบัญชี อาจถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ลองดู
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ตัวอย่างพวกโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปในประเทศไทย อย่าง Trclound.org Flowaccount.com ที่
สามารถทําให้เจ้าของกิจการหรือเจ้าหน้าที่บัญชี สามารถลงบัญชีได้ด้วยตัวเอง (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 
2560) ดังน้ันจึงคาดว่า พนักงานลงบัญชี จะลดการจ้างงานลงร้อยละ 98 ในปี 2024  
5.5 ทักษะสําหรับนักศึกษาและบัณฑิตในยุคดิจิทัล (สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์, 2560)   

การศึกษาเรียนรู้จากในห้องเรียนจะทําให้ผู้เรียนได้ความรู้ได้เพียงร้อยละ20 ซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในยุคดิจิตอลและยุคปัญญาประดิษฐ์ การปรับตัวของ
ผู้เรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพต่างๆ ต้องมีการพัฒนาให้มีศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะ เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ขยันใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีพ (Life Long Learning)  โดยยึดหลัก 4I ประกอบด้วย (1) Imagination ผู้เรียนต้อง
มีความคิดจินตนาการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถมองทะลุถึงกระบวนการการทํางาน (2) 
Inspiration ผู้เรียนต้องมีแรงดลใจ ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง (3) Insight ผู้เรียนต้องมีความรู้ลุ่มลึก มุ
มานะ ใฝ่เรียนรู้ที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่น และ (4) Intuition ผู้เรียนต้องมีญาณทัศน์รู้สึก
ได้ถึงสิ่งที่สัมผัสอยู่สามารถนําไปประยุกต์ได้ในการปฏิบัติงาน มีทัศนะที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ 

การมีความรู้เพียงอย่างเดียวจากห้องเรียนไม่เพียงพอ สิ่งที่ควรมีในยุคน้ีต้องมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการค้นคว้าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง รู้จริง ลงมือปฏิบัติงานได้ทั้งจาก
สถานการณ์จําลอง การฝึกงานและการปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาเพื่อก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือการอยู่รอด ย่ังยืนในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจ 

สิ่งที่จําเป็นในการเรียนการสอน คือการปรับกลยุทธ์ให้เป็น Active Learning เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนรู้จากครูและจากตํารา ผู้ เรียนจะมีความรู้และ
ความสามารถเพียง ร้อยละ 20 หากมีการลงมือฝึกฝน มีการเล่นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง ก็
สามารถเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 20-70 และการลงปฏิบัติจริงก็จะทําให้ผลการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 70 
(สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์, 2560)ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องเพ่ิมการฝึกปฏิบัติ
จากสถานการณ์จําลอง การได้ฝึกปฏิบัติงานจําต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเพียงพอเหมาะสม 
ทันสมัย ที่ใช้จริงในการปฏิบัติ สถาบันการศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญในการจัดหา จัดซื้อ 
และจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งเคร่ืองมือ อุปกรณ์และ บุคคลากรท่ีเพียงพอ และตรงตามความต้องการ 
นอกจากน้ีการฝึกงานและ สหกิจศึกษาในระหว่างการเรียนก็จะเป็นการพัฒนาที่ช่วยยกระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
5.6 งานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้อง 
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ผู้วิจัย (ปี) ผลการวิจัย 
Gary PAN & Poh-
Sun SEOW (2016) 

การเตรียมความพร้อมแก่บัญชีบัณฑิตเพ่ือรองรับการปฏิ วัติและพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะท่ีจําเป็นในด้าน การปฏิรูปดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Digital Revolution, information technology)  

 การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี (AIS curriculum.) 

 นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกภาคส่วน
ช่วยให้นักศึกษาบัญชีเล็งเห็น และเข้าใจความสําคัญและคุณประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ท่ีจะนํามาประกอบอาชีพในระยะยาว  

 การให้ความรู้ในเนื้อหาสาระสําคัญด้าน IT ทางการบัญชีและสอบบัญชีอย่างครบถ้วน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนการสอน  

Henna Makinen 
(2010) 

ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจายได้อย่างกว้างไกลของ digital accounting คือ 
การให้การเรียนรู้ด้าน e-invoicing ให้เท่าเทียมกับระดับนานาชาติของยุโรป ตลอดจน
การกระตุ้น ผลักดันให้ผู้เรียนต่ืนตัวในการก้าวทันตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์เพ่ีอง่าย
ต่อการเข้าถึงระบบ digitalization.  

Gelinas and 
Gogan, (2006) 

ผลกระทบของ ITท่ีมีต่อการเรียนการสอนการบัญชีท่ีใช้ในการเปิดเผยข้อมูล  สร้างความ
เชื่อม่ันในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และรวดเร็วทันเหตุการณ์  

Lord, (2004). การพัฒนา IT อย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการรองรับทุกรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง  
Davern, et al. 
(2005) 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชี ต้องมีความรู้และทักษะด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ท่ีนํามาใช้อํานวยความสะดวกในด้านการควบคุมภายใน การ
สอบบัญชี และการทําธุรกิจ ความรู้ท่ีจําเป็น 4 ด้านคือ (1) Internal Control, (2) IT 
Control and Auditing, (3 )  Data Modelling Tagging and Management, และ  ( 4 ) 
Data Analytics. 

Pohjola, (2014) Digitization ประกอบด้วยสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารทางเทคโนโลยี (information 
and communication technology : ICT) ซอฟท์แวร์ และการใช้ รหัสการป้อนข้อมูล
ผ่าน cloud ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และวิวัฒนาการใหม่ๆท่ีเข้ามา 

อ้างใน  Gary PAN & Poh-Sun SEOW (2016). นักวิจัยและข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับความรู้ 
และทักษะด้าน IT ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
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ผู้วิจัย (ปี) ผลการวิจัย 
Diane Janvrin, 
James Bierstaker,  
Jordan 
Lowe(2008) 

 ผู้สอบบัญชีมีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือและโปรแกรมหลากหลายชนิดในกระบวนการ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน กระดาษทําการ electronic การสืบค้นจาก Internet 
การสุ่มตัวอย่าง การอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์งานท่ี
ซับซ้อน ระดับการใช้งานมาก น้อย ข้ึนอยู่กับขนาดของกิจการท่ีเป็นลูกค้า  

 ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ ได้แก่ซอฟท์แวร์ท่ีใช้วางแผนการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการสอบ
ทานรายการทุจริต จดหมายอิเลคทรอนิคส์  โทรศัพท์ และเคร่ืองมือสื่อสาร
อิเลคทรอนิคส์ 

Craig E. Bain, Alan 
I. Blankley , L. 
Murphy Smith 
(2002) 

 คณาจารย์มีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องให้ความสําคัญต่อการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์   ท่ีใช้ในการการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน ใช้ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ท่ีล้ําสมัย การสอนการใช้โปรแกรม
ซอฟท์แวร์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานทุกชนิด รวมท้ังจัดทํากระดาษทําการ (spreadsheet 
applications)  

Mariana Carroll, 
Alta van der 
Merwe, Sam 
Lubbe (2009) 

 ความรู้ท่ีต้องการสําหรับการตรวจสอบ คือการประยุกต์ใช้ความรู้ IT เคร่ืองมือ และเทคนิค
ในการทํางาน การใช้โปรแกรม ERP  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IS Audit)  

Marilyn 
Greenstein, 
Thomas E. McKee 
(2004) 

 ระดับความรู้ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานยังอยู่ในระดับตํ่า เกี่ยวกับ e-commerce
และเทคโนโลยีชั้นสูง (advanced technologies) และเคร่ืองมืออัตโนมัติท่ีใช้ในงาน
ตรวจสอบ (audit automation) แต่มีระดับความรู้สูงเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์สํานักงาน (office automation)  

 ความรู้  IT ท่ี ต้องการ ได้แก่ :  Word processing, Electronic spreadsheets, Email, 
กระดาษทําการ Electronic, การสืบค้นและดึงข้อมูลจาก Internet, การประมวลภาพ 
Image processing, การนําเสนอด้วย Electronic, การใช้ โมดูลการตรวจสอบแฝง 
(Embedded audit modules), การรวบรวม (Groupware), การออกแบบและการเก็บฐานข้อมูล 
(Database design and installation) 

Junaid M. Shaikh 
(2005) 

 การสร้างและการใช้ซอร์ฟแวร์ในการทํางานได้ครบถ้วน สามารถทํางานการตรวจสอบ
ผ่านระบบ internet 

 การใช้โมดูลการตรวจสอบแฝง (Embedded audit modules) การสอบทานระบบการ
ควบคุมการสอบทานงานตรวจสอบ (System control audit review file (SCARF)) 
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ผู้วิจัย (ปี) ผลการวิจัย 
Roger Debreceny, 
Sook-Leng Lee, 
Willy Neo, Jocelyn 
Shuling Toh (2005) 

 ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาในการใช้  audit software 
ข้ีน อยู่กับสถาบันการศึกษา และกิจการ. 

 ในทางปฏิบัคิมีการใช้ โปรแกรม ACL, IDEA and Panaudit Plus 

Sharairi, Jamal Ade 
(2011) 

 ความรู้ และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน มีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การใช้การทดสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการสืบค้นแหล่งข้อมูล 

Thomas W. Dillon 
(2008) 

 กิจการส่วนใหญ่ต้องการผู้ ท่ีมีความรู้และทักษะท่ีมีคุณสมบัติในการประมวลผล 
รวบรวมผลท่ีได้จากซอฟท์แวร์ 

 ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล (Computerized 
AIS/EDP) ; Data modeling ( EDP) ; ERP System (SAP, PeopleSoft) ; OS (Unix, 
Windows) 

Jackson, Robert,  J 
Owen Cherrington 
(2002) 

 นักศึกษาเห็นความสําคัญท่ีมีต่อความรู้ ความสามารถด้าน IT  

 สิ่งท่ีสําคัญท่ีต้องเรียนรู้ ในการจัดทําSpreadsheets, word processing, email, การ
นําเสนอ OS, การสืบค้นข้อมูลจาก Internet, การเข้าถึงฐานข้อมูล (Database 
access),การทําตาราง query, โปรแกรมทางบัญชี 

Gregory Stoner 
(2009) 

 ความรู้และทักษะทางIT เป็นสิ่งสําคัญท่ีนํามาพิจารณาในการจ้างงานของนายจ้าง 
ดังนั้นนักศึกษาและบัณฑิตต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้าน  IT อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดเวลา 

 ทักษะด้านการเก็บ และการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล เป็นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป็น
สําหรับงานในวิชาชีพบัญชีในอนาคต 

Ahmad N., Obaidat, 
Rateb,  M. 
Alqatamin (2011) 

 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาบัญชีต้องสามารถในการใช้เคร่ืองมือ ITคือ process MS 
Excel, Internet, MS PowerPoint, และ Email. 

 
Philippus 
Lodewikus Wessels 
(2010) 

 สิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา คือการเข้าใจอย่างลึกซ้ึงมากกว่าความจํา เพ่ือ
สามารถนําไปประยุกต์ และปฏิบัติงานได้. 

 สิ่งท่ีจําเป็น และเป็นข้อบังคับไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (IEPS 
2) (IFAC, 2007,หน้า 6) คือ ความรู้และสมรรถนะด้าน IT.  
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6.บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

บทสรุป  การบัญชีดิจิทัลเป็นสิ่งที่ก้าวเข้ามาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลต่อนักศึกษา บัณฑิต 
และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีการพัฒนาให้ตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ที่นําไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และย่ังยืน การพัฒนาให้ตนเองมีศักยภาพก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จําต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีพ และการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนการสอนการบัญชี เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันเพียบพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
จึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษานี้ พบว่า การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา 
บัณฑิต และผู้ประกอบการบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และ คุณสมบัติ
ส่วนตัว 
 ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบัญชี ระบบการใช้สารสนเทศท่ีจะมาประยุกต์กับ
งานด้านการบัญชี การสอบบัญชี การภาษีอากร การประมวลผล การจัดทํารายงาน ความรู้ทั้ง
ทางด้านซอร์ฟแวร์และ ฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ของสภาวิชาชีพ
บัญชี กรมสรรพากร หรือผู้ควบคุมกํากับดูแลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 ทักษะในการใช้และประยุกต์ใข้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น การ
ใช้ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 
(Computerized AIS/EDP); Data modeling (EDP); ERP System (SAP, PeopleSoft); และ OS 
(Unix, Windows) 
 คุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ให้รู้จริง เข้าใจได้
อย่างลึกซึ้งถึงแก่น มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีสามารถนําความรู้ สิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ได้ในสถานการณ์
ปฏิบัติงานจริง กระตือรือร้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขยันใฝ่เรียนรู้ให้ก้าวทันสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น และ
การรู้จักทํางานเป็นทีมที่จะสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ 

 
ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมคุณสมบัตินักบัญชีให้พร้อมก้าวทัน 

Digital Accounting โดยการปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 

Shuk Ying Ho, Gary 
Pan, Colin 
Ferguson (2008) 

 นักศึกษาบัญชีมักจะอ่อนทางด้านวิชาท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  

 นักบัญชีต้องมีพ้ืนความรู้ทางโปรแกรมบัญชี การประมวลผล การจัดการข้อมูลท่ี
แข็งแกร่ง เข้าใจอย่างลึกซ้ึงในองค์ประกอบ และระบบสารสนเทศ 



 

598 
 

 การก้าวทัน การปรับตัวให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างทัน
เหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จําต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนที่ต้องเน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานได้จริง  

1.การเรียนรู้จากประสบการณ์และมีความสามารถปฏิบัติงานได้ (Experiential Learning 
and Practical) และสามารถปรับเปลี่ยน สามารถขับเคลื่อนได้ตามการเปลี่ยนแปลง (Dynamic) มี
การปรับเปล่ียนจากทฤษฎีเป็นการลงมือปฏิบัติ ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ในสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จําลอง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

2. การส่งเสริมสนับบสนุนสมรรนะทางดิจิทัล (Promote Digital Literacy) มีการปรับ
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และทางธุรกิจที่เก่ียวข้องทั้ง
ทางด้านซอฟทฺแวร์ และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แบบเป็นระบบ  

3. ปรับเปล่ียนการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาให้ค้นหาเส้นทางความถนัดของตนเอง 
(Diversity Higher Education Pathway) ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนเลือกเส้นทางที่ตนสนใจ 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง ทําให้สามารถค้นหาตนเองว่ามีความถนัดอะไร มี
พรสวรรค์ในการทํางานประเภทใดให้เร็วที่สุด   

4. สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักศึกษามีความมุมานะ ขยัน ใฝ่ศึกษาหาความรู้ตลอดชีพ 
(Encourage Lifelong Learning) ผู้บริหารการศึกษาและคณาจารย์ต้องกระตุ้น ปลูกจิตสํานึก 
ปลูกฝังและชักนําให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีพ 

 5 การเพ่ิมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาระบบการศึกษาให้กว้างไกล ก้าวทัน
การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล (Broadening the role of University) สถาบันการศึกษาขยาย
บทบาท ให้การสนับสนุนผู้เรียนให้มีแนวทางการศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างไกล และย่ังยืนมากย่ิงขึ้น มี
การลงทุน จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยนํามาใชัในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทันเวลา มี
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ 
สังคมกับผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 

The Relationship between Corporate Social Responsibility 
Performance and Financial Performance of Listed Companies in 

Thailand 
 

สุกัญญา รักพานิชมณ1ี, สัจจา ดวงชัยอยู่สุข2และวศินี ธรรมศิร3ิ 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้
รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างย่ังยืน และหุ้นย่ังยืน เป็นตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on 
Assets: ROA), อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE), การเติบโตของยอดขาย
และรายได้ รวมถึงผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ซึ่งวัดโดยใช้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินของกิจการ ผลการวิจัยพบว่า ผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยในกลุ่มตัวอย่างที่มีการควบคุมด้วยบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด
ใกล้เคียงกัน แต่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลตอบแทนสะสมท่ีเกินปกติจากการ
ลงทุนในบริษัทที่ได้รับรางวัลในระยะเวลา 1, 3, และ 5 ปีหลังจากได้รับรางวัล เมื่อศึกษาการ
ตอบสนองของนักลงทุนต่อข่าวการได้รับรางวัลของบริษัทพบว่า นักลงทุนในกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตอบสนองเป็นบวกต่อข่าวการได้รับรางวัล 
แต่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี การตอบสนองของนัก
ลงทุนเป็นในเชิงลบ 

 
คําสําคญั: ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผลการดําเนินงานด้านการเงิน 
___________________________________________ 

1,3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
     หอการค้าไทย 
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Abstract 

This study investigates the relationship between corporate social responsibility 
(CSR) performance and financial performance of listed companies in Thailand. CSR 
award, CG award, Sustainability award, and Thailand Sustainability Investment: THSI 
award are proxies for corporate social responsibility performance. ROA, ROE, sales 
growth, revenue growth, 3-day cumulative abnormal return, and cumulative long term 
abnormal return 1 year, 3 years, and 5 years are proxies for financial performance. 
The results show that CSR performance has a positive relationship with ROA for 
sample with industry-year-size match. However, there is no significant relationship 
between CSR performance and cumulative long-term abnormal returns. For event 
study using 3-day cumulative abnormal return around the announcement of award 
day, investors in agricultural and food industry, and property and construction industry 
react positively to the award news. On the contrary, investors in industrial, resources, 
services and technology industries react negatively to the award news. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Financial Performance 
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บทนํา 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

หน่ึงในปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาอย่างย่ันยืนคือความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social 
responsibility: CSR) รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate governance) โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประกวดและมอบรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างย่ังยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลานับสิบปี  งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดําเนินงานด้านการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่
ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต่ปี 2003 ถึง 2017 โดยใช้รางวัลด้านความรับผิดต่อสังคม การกํากับดูแล
กิจการที่ดีและคะแนนด้านต่างๆของรางวัลการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาเป็นตัวช้ีวัดระดับผลการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ และใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return 
on Assets: ROA), อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือ หุ้น (Return on Equity: ROE), การเติบโตของ
ยอดขายและรายได้ รวมถึงผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ซึ่งวัดโดยใช้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ เป็น
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานด้านการเงินของกิจการ  

Professor Michael E. Porter และ Mark R. Kramer แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้
อธิบายความสัมพันธ์ที่ต้องพ่ึงพิงกันระหว่างกิจการและสังคมไว้อย่างน่าสนใจว่า กิจการที่จะประสบ
ความสําเร็จจะต้องอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ โดยสังคมท่ีมีคุณภาพจะสามารถผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพ
ป้อนเข้าสู่กิจการ และเพ่ิมกําลังซื้อ ซึ่งส่งผลให้กิจการสามารถขยายตัวได้ ในขณะเดียวกัน กิจการที่
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีขบวนการผลิตที่ปลอดภัย ก็จะสามารถเพ่ิมยอดขายและลดค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็น
การรักษาสภาพแวดล้อม แต่ยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย นอกจากน้ี ในบทความเดียวกัน
น้ี ผู้เขียนยังช้ีให้เห็นว่า กิจกรรม CSR สามารถเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของกิจการ อันเป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้แก่กิจการได้  

McGuire et al. (1998) อธิบายถึงประโยชน์ที่ กิจการจะได้รับจากการทํา CSR ไว้ว่า 
กิจกรรม CSR ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กิจการ ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานและลูกค้าต่อ
กิจการ ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และดึงดูดนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกิจการที่มีการเติบโตอย่าง
ย่ังยืน ประโยชน์เหล่าน้ีของกิจกรรม CSR ควรส่งผลทางบวกแก่ผลการดําเนินงานทางด้านการเงิน
ของกิจการ โดยงานวิจัยหลายช้ินสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกของกิจกรรม CSR และผลการ
ดําเนินงานทางด้านการเงินของกิจการ งานวิจัยดังกล่าวรวมถึง Moskowitz (1972), Cochran and 
Wood (1984), Klassen and McLaughlin (1996), Preston and O’Bannon (1997), แ ล ะ 
Waddock and Graves (1997) งานวิจัยโดยใช้ข้อมูลของบริษัทในประเทศไทยและสนับสนุน
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ความสัมพันธ์เชิงบวกของการทํา CSR และผลการดําเนินงานของกิจการคืองานของ Janamrung 
and Issarawornrawanich, (2015) ซึ่งใช้ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและทรัพยากร
จํานวน 204 บริษัท โดยสร้างดัชนี CSR จาก KLD Rating Data (Kinder et al., 2003) และใช้อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และ Tobin’s Q ในการวัดผลการดําเนินงาน
ของกิจการ 

อย่างไรก็ดี กิจกรรมอันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบางกิจกรรมมีต้นทุนที่สูง 
ในขณะที่ประโยชน์ทางตรงด้านตัวเงินอาจไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น ไม่
สูงเท่าค่าใช้จ่ายที่กิจการใช้ในการทํากิจกรรม CSR ในบางกรณี กิจกรรม CSR ให้ประโยชน์ทางอ้อม 
คือเป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้อย่างชัดเจน หรือเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ งานวิจัยในต่างประเทศ (Vance 1975; Brammer et al. 2006; Makni et al. 
2009) ได้ให้หลักฐานอันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงลบของผลงานดําเนินงานด้าน CSR กับผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินของกิจการ โดยวัดผลการดําเนินงานด้านการเงินของกิจการโดยใช้ตัวช้ีวัดทั้ง
ทางบัญชี และราคาหลักทรัพย์ 

งานวิจัยของ Abbot and Monsen (1979) ไม่พบความสัมพันธ์ของระดับการทํา CSR กับ
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัท โดยการจัดอันดับของนิตยสาร 
Fortune ในสหรัฐอเมริกา งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลในประเทศไทยและไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึง
งานวิจัยของ Charoenkijjarukorn and Kumsuprom (2015) ซึ่งใช้ข้อมูลบริษัทที่อยู่ใน SET 100 
และวัดระดับการทํา CSR โดยนับจํานวนหน้าในรายงานท่ีเปิดเผยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ และวัดผลการดําเนินงานโดยใช้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไร ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี กําไร
ต่อหุ้น Tobin’s Q และอัตราการจ่ายเงินปันผล งานวิจัยอีกงานที่ใช้ข้อมูลในประเทศไทย คืองาน
ของ Mongkolkachit (2016) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล CSR จากแบบสอบถามจํานวน 200 ชุดและไม่พบ
ความสัมพันธ์ของการทํา CSR กับผลการดําเนินงานของกิจการ แต่พบความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  

ในขณะที่นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล และสังคมให้ความสําคัญกับ CSR มากขึ้น งานวิจัย
ด้าน CSR ต่อผลการดําเนินงานทางด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยยังมีจํานวน
น้อย การอ้างอิงผลจากงานวิจัยในต่างประเทศมาเทียบเคียงกับบริษัทในประเทศไทยควรทําด้วย
ความระมัดระวัง เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคมของประเทศไทยมีความแตกต่างกับ
ประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 3 ประเด็น ดังน้ี  

1. ประโยชน์หลักด้านหน่ึงของการทํา CSR ซึ่งมีผลทางบวกต่อการดําเนินงานทางการเงิน 
คือการลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องดําเนินคดี และการถูกปรับเน่ืองจากละเมิดกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ในประเทศไทย การฟ้องร้องดําเนินคดี
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ยังเกิดขึ้นไม่มากเท่าในประเทศทางตะวันตก ความสัมพันธ์เชิงบวกของการทํา CSR กับผลการ
ดําเนินงานทางการเงินจึงอาจถูกลดทอนลง 

2. ถึงแม้ว่าสังคมจะให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ในภาพรวม ประเทศไทยก็ยัง
เป็นอันดับท้ายๆในด้านการให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัย Yale ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้จัดทํา Environmental Performance Index (EPI) โดยใช้ตัวช้ีวัด 24 ตัว ทั้งด้าน 
Environmental Health และ Ecosystem Vitality โดยผลจากการจัดอันดับในปี 2018 พบว่า 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 121 จากทั้งหมด 180 ประเทศ เมื่อความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยอยู่ในระดับตํ่า กิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อมอาจไม่ก่อประโยชน์เชิงบวกต่อผลการ
ดําเนินงานด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในมุมมองของนักลงทุนซึ่งสะท้อนในราคาหลักทรัพย์ 

3. บริษัทจดทะเบียนจํานวนมากในประเทศไทย เป็นธุรกิจครอบครัว คือผู้ก่อต้ังยังเป็นผู้มี
อํานาจในการตัดสินใจหรือเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยครอบครองหุ้นเป็นสัดส่วนที่น้อย
มากเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ กิจกรรม CSR และการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ช่วยเพ่ิมความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่อกิจการอันส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงิน
ตํ่า เมื่อบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีการพ่ึงพิงเงินทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสัดส่วนที่ตํ่า 
ประโยชน์ของ CSR และการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการลดต้นทุนทางการเงินจึงอาจไม่เป็นที่
ประจักษ์ 

งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสามารถ
สร้างตัวช้ีวัดด้านการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ และได้รับการสนับสนุนข้อมูลผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์จากสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย (Research Institute for Policy 
Evaluation and Design: RIPED) เพ่ือสร้างตัวช้ีวัดด้านผลการดําเนินงานด้านการเงิน โดยจํานวน
ตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งสิ้น 6,002 ตัวอย่าง ครอบคลุมช่วงเวลาต้ังแต่ปี 2003 – 2016 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามปีและการได้รับรางวัล 

Year 
All Sample 

 Industry-size-year match 1:5 without 
replacement 

No Award 
Receive 
Award 

Total No Award 
Receive 
Award 

Total 

2003 376 13 389 43 13 56 
2004 407 9 416 36 9 45 
2005 425 16 441 48 16 64 
2006 428 22 450 62 22 84 
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2008 442 10 452 32 10 42 
2009 440 12 452 36 12 48 
2010 440 15 455 46 15 61 
2011 442 17 459 36 17 53 
2012 435 37 472 119 37 156 
2013 441 49 490 138 49 187 
2014 480 26 506 80 26 106 
2015 462 45 507 134 45 179 
2016 468 45 513 125 45 170 
Total 5,686 316 6,002 935 316 1,251 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ทั้ง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือ 6,002 ตัวอย่าง และวิเคราะห์จากการสร้างกลุ่มควบคุมด้วยการเลือกบริษัท
ที่ไม่ได้รับรางวัล และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทที่ได้รับรางวัลในปีน้ันๆ และมีขนาดที่
ใกล้เคียงบริษัทที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจํานวน 5 บริษัทมาเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ สาเหตุที่ต้องมีการ
สร้างกลุ่มควบคุมเช่นน้ีเน่ืองจากสมมติฐานที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดําเนินงานด้านการเงิน มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ต่างกัน และบริษัทที่มีขนาดต่างกัน ในขณะท่ีบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะเผชิญกับปัญหา
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ดังน้ัน บริษัทเหล่าน้ี น่าจะมีการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ใกล้เคียงกัน ประโยชน์จากการทํา CSR อาจมีความแตกต่างกันสําหรับบริษัทที่
มีขนาดต่างกัน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดจํานวนผู้มีส่วนได้เสีย และการได้รับความสนใจจากสังคมที่ต่างกัน การ
สร้างกลุ่มควบคุมดังกล่าว น่าจะเป็นการสร้างกลุ่มควบคุมที่เป็นบรรทัดฐานที่ดีในการเปรียบเทียบกับ
บริษัทที่ได้รับรางวัล 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางสถิติของกลุ่มตัวอย่าง 

 All Samples  Industry-size-year match 1:5 without replacement 

Variable 
No 
Award 
(N=5,686) 

 Award 
(N=316 

) 
t-value* p-value 

No Award 
(N=935 ) 

 Award 
(N=316 ) 

t-value* p-value 

Size 15.3198 17.7862 -21.97 <.0001 16.7830 17.7862 -8.09 <.0001 
Leverage 0.4616 0.5436 -6.94 <.0001 0.5261 0.5436 -1.27 0.206 
ROA 0.0520 0.0656 -2.74 0.0062 0.0467 0.0656 -3.99 <.0001 
ROE 0.0215 0.1455 -2.01 0.0447 0.1010 0.1455 -4.03  <.0001  
SG 2.0098 0.0628 1.82 0.0682 3.0049 0.0628 1.52 0.1289 



 

608 
 

RG 0.2232 0.0560 2.86 0.0042 0.1304 0.0560 2.58 0.0099 

 ตารางที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของขนาดบริษัท (Size) ซึ่งวัดจาก log of total 
assets สัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Leverage) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (SG) และการเปลี่ยนแปลงของรายได้
รวม (RG) ของบริษัทที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล โดยเฉลี่ย บริษัทที่ได้รับรางวัลมีขนาดที่ใหญ่
กว่า มีสัดส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่า และมีความสามารถในการทํากําไรโดยวัดจาก
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัล แต่มีการ
เติบโตของยอดขายและรายได้ตํ่ากว่าบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัล เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่ได้รับ
รางวัล และกลุ่มควบคุมพบว่า ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม แต่ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียของสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของและรายได้รวม ระหว่างบริษัทที่ได้รับ
รางวัลและไม่ได้รับรางวัล ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ

ดําเนินงานด้านการเงินโดยใช้ตัวช้ีวัดทางบัญชี 

Panel A: Full sample 

Variable   ROA   ROE   Sales Growth   Revenue Growth  

Award Not Sig Not Sig Not Sig 
-0.0958 

(0.0407) 

No. of Obs 6,002 6,002 2,888 5,436  

R-Square 0.0130 0.0030 0.0019 0.0014 

Panel B: Closest Industry - Size-Year  match 1:5  

Variable   ROA   ROE   Sales Growth   Revenue Growth  

Award 
0.0151 0.0386 

Not Sig 
-0.1007 

(0.0056) (0.0140) (0.0481) 

No. of Obs 1,251 1,251 585 1,071  

R-Square 0.1547 0.0117 0.0049 0.0071 

 ตารางท่ี 3 เป็นผลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

โดยใช้สมการในการวิเคราะห์คือ CFP
i,t 

= 
0
 + 

1
Award

i,t-1
 + 

2
SIZE

i,t-1
 + 

3
Leverage

i,t-1
 + 

ɛ
i,t   

ซึ่ง CFP คือผลการดําเนินงานด้านการเงิน ซึ่งวัดจาก ROA, ROE, การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย
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และรายได้ ใน Panel A ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า ผลการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม ใน Panel B เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบบริษัทที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัล โดยสร้างกลุ่มควบคุมจากบริษัท
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทที่ได้รับรางวัลและมีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่า ผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการ ซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
(ROA and ROE) และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม ดังเช่นผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

           

                              
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินโดยใช้ตัวช้ีวัดทางบัญชี จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

Panel A: ROA By Industry- closest industry-size-year match 1:5  

Variable  AGRO CONSUMP FINANCIAL INDUS PROPCON RESOURCE SERVICE  TECH 

 Award  0.0505 Not Sig 0.0078 0.034 0.0421 Not Sig Not Sig Not Sig 
(0.0135) (0.0041) (0.0164) (0.0083) 

No. of 
Obs 

128 80 207 192 175 214 168 87 

R-Square 0.317 0.0643 0.059 0.2596 0.2843 0.0661 0.093 0.3318 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินโดยใช้ตัวช้ีวัดทางบัญชี จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ต่อ) 

Panel B: ROE By Industry- closest industry-size-year match 1:5  

Variable  AGRO CONSUMP FINANCIAL INDUS PROPCON RESOURCE SERVICE  TECH 

 Award  0.1212 Not Sig Not Sig Not Sig 0.0944 Not Sig Not Sig Not Sig 
(0.0311) (0.0279) 

No. of 
Obs 

128 80 207 192 175 214 168 87 

R-Square 0.2093 0.0455 0.0133 0.0245 0.1493 0.0161 0.0127 0.0359 

 เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่า ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
(AGRO) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทํากําไรของกิจการโดยวัดจาก ROA และ 
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ROE สําหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน (FINANCIAL) และสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) ผลการดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทํากําไรของกิจการโดย
วัดจาก ROA แต่ความสัมพันธ์กับ ROE ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตอบสนอง

ของตลาดต่อการประกาศรางวัล 

Closest industry-size-year match 1:5  (size 
based on total assets) 

Closest industry-size-year match 1:5  (size based 
on market capital) 

Award N  Mean t Value Pr > |t| Award N  Mean t Value Pr > |t| 

0 947 0.0359     0 941 0.0223     
1 326 -0.0347     1 326 -0.0347     

Diff (1-0)   -0.0706 -21.65 0.00 Diff (1-0)   -0.057 -17.46 0.00 

 ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลตอบแทนท่ีเกินปกติ (abnormal 
return) เมื่อมีการประกาศรางวัลผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการศึกษา
เหตุการณ์ (Event study) โดยวัดผลตอบแทนท่ีเกินปกติดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 3 วัน คือ หน่ึงวัน
ก่อนวันประกาศผล วันประกาศผล และหน่ึงวันหลังวันประกาศผล สมการท่ีใช้ในการคํานวณ

ผลตอบแทนที่เกินปกติคือ  Ait = Rit – αi – βiRmt โดย αi เป็นค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณ
ด้วยวิธีกําลังสองที่น้อยที่สุด (OLS) โดยใช้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในช่วง 200 วันก่อนวันที่เกิด
เหตุการณ์ ข้อมูลผลตอบแทนของแต่ละบริษัท เป็นข้อมูลจาก Financial and Economic Data for 
Research (FEDR) ของสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ซึ่งผ่านการ
ปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยํา โดยรวมผลของการประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายหุ้น
ปันผล การแตกหุ้น และการรวมหุ้นแล้ว  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลตอบแทนที่เกินปกติ ในช่วงสามวันที่มีการประกาศผล
รางวัลพบว่า ตลาดตอบสนองด้านลบต่อข่าวการได้รับรางวัล โดยเฉลี่ยบริษัทที่ได้รับรางวัลมี
ผลตอบแทนที่เกินปกติตํ่ากว่าบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวเกิดขึ้นใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการสร้างกลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตอบสนอง
ของตลาดต่อการประกาศรางวัล จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 AGRO CONSUMP FINANCIAL INDUS PROPCON RESOURCE SERVICE TECH
Diff (1-0) 0.0745 0.0471 0.0163 -0.0870 0.1506 -0.1130 -0.2655 -0.1555 

Sig 0.0403  0.5075 0.4157  0.0017  0.0000  0.0000  0.0000 0.0078 
Obs 134 72  200  186  179 228 168 81 

 ตารางที่ 6 เป็นการขยายผลจากตารางที่ 5 โดยเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผล
การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตอบสนองของตลาดต่อการประกาศรางวัล 
จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ตลาดมีการตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวการได้รับ
รางวัลของบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กับผลการดําเนินงานด้านการเงินโดยใช้ตัวช้ีวัดทางบัญชี ในตารางที่ 4 ในขณะท่ีบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนมีการตอบสนองทางลบ
ต่อข่าวการได้รับรางวัลของบริษัท 
 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับการตอบสนอง

ของตลาดต่อการประกาศรางวัล Sustainability และ THSI ปี 2015 - 2017  
Closest industry-size-year match 1:5  

(size based on total assets) 
Closest industry-size-year match 1:5  

(size based on market capital) 
Award N 

Obs 
Mean t Value Pr > |t| Award N 

Obs 
Mean t Value Pr > |t| 

0 285 0.0358     0 268 0.0043     

1 101 0.0531     1 101 0.0531     

Diff (1-0)   0.0172 1.63 0.11 Diff (1-0)   0.0488 4.59 0.00 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้รางวัลที่เก่ียวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแต่ปี 2015 มีการให้รางวัล Sustainability และ
รางวัล THIS แทนการให้รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อทํา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับการ
ตอบสนองของตลาดต่อการประกาศรางวัล Sustainability และรางวัล THIS ดังแสดงในตารางที่ 7 
พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของผลตอบแทนที่เกิน
ปกติในช่วงการประกาศรางวัล ระหว่างกลุ่มที่ได้รางวัลแลไม่ได้รางวัล แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัด
ให้มีกลุ่มควบคุมพบว่า ตลาดตอบสนองต่อข่าวการได้รับรางวัลในทิศทางบวก 
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับผลตอบแทนที่
ต่างจากผลตอบแทนปกติในช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ 

Variable  
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Award  Not Sig Not Sig Not Sig Not Sig Not Sig Not Sig Not Sig Not Sig Not Sig 

No. of Obs 5,352 1,120 1,146 4,264 796 815 3,303 539 554 

R-Square 0.0024 0.0075 0.005 0.0043 0.0137 0.0123 0.0086 0.0236 0.0229 

 ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับ
ผลตอบแทนที่เกินปกติในช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี จากการลงทุนในหลักทรัพย์ การ
วิเคราะห์น้ี อ้างอิงสมมติฐานว่าประโยชน์ของการทํา CSR น่าจะส่งผลในระยะยาวแก่กิจการ อย่างไร
ก็ดี ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทนที่เกินปกติอย่างมีนัยสําคัญเชิงสถิติ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่า บริษัทที่มีผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดี เป็น
บริษัทขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่าบริษัทที่มีผลการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับตํ่ากว่า แต่เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยมีการควบคุมขนาดของ
กิจการและสัดส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม ไม่พบว่าผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการดําเนินงานด้านการเงินซึ่งวัดด้วยอัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตของยอดขาย และพบว่าผลการดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ด้านลบกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างพบว่า บริษัทที่ได้รับรางวัล เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งดําเนิน
กิจการมานาน เมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัล จึงอธิบายได้ว่าบริษัทเหล่าน้ีอยู่ในช่วงอ่ิมตัว 
(Maturity Stage) จึงมีการเติบโตของรายได้ในอัตราที่ ตํ่ากว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กและเพ่ิงเริ่ม
ดําเนินงาน อย่างไรก็ดี เมื่อมีการสร้างกลุ่มควบคุมโดยเลือกจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทที่ได้รับรางวัลมากที่สุด 5 บริษัทก็พบว่า ผลการดําเนินงาน
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการดําเนินงาน
ด้านการเงิน ซึ่งวัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

 ในการศึกษาผลการดําเนินงานด้านการเงิน โดยเป็นการศึกษาเหตุการณ์ (event study) 
พบว่า นักลงทุนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ตอบสนองเป็นบวกต่อข่าวการได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การกํากับดูแลกิจการ และ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน แต่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี 
การตอบสนองของนักลงทุนเป็นในเชิงลบ สําหรับการศึกษาผลตอบแทนที่เกินปกติในระยะยาว ไม่
พบว่าการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อผลตอบแทนที่เกินปกติ ทั้งในช่วงเวลา 1, 
3 และ 5 ปี หลังจากได้รับรางวัล 
 ในปัจจุบัน รางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมอบให้บริษัทจดทะเบียนเป็นรางวัล 
Sustainability และ THSI ซึ่งนักลงทุนให้การตอบรับเชิงบวกสําหรับข่าวการได้รับรางวัลทั้งสองน้ี  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ แต่นักลงทุนบางกลุ่มกลับมีการตอบสนองต่อการดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในทางลบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักลงทุนในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม
ทรัพยากร  กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี ประเด็นน้ีเป็นประเด็นที่ควรศึกษาในรายละเอียดเพ่ือให้
ทราบทัศนคติของนักลงทุนต่อการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ใน
ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรจัดอบรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนในเรื่องการทํา
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและผลกําไรให้แก่บริษัท ในแง่มุมด้าน
งานวิจัย ควรมีการศึกษาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับจากการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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สัดส่วนของคณะกรรมการต่างชาติกับผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 

The Proportion of Foreigner Directors and Firm Performance of SET100 
Companies 

 

ณัฐนพร สุพิชยา1, วศินี ธรรมศิริ2, กฤติยา ดาบเพชร3และฐิติพร สงวนพันธุ3 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนของคณะกรรมการชาวต่างชาติ
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 
กรรมการชาวต่างชาติสามารถนําความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์มาช่วยบริหารและกํากับ
ดูแลกิจการได้ ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ อาจเป็นอุปสรรคในการทํางานของกรรมการชาวต่างชาติ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
สมการถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า สัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติในคณะกรรมการบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและค่า Tobin’s Q 

 
คําสําคัญ: กรรมการชาวต่างชาติ การกํากับดูแลกิจการ ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1 นักศึกษามหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ ดร. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3 อาจารย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate the relationship between the 
proportion of foreigner directors and firm performance of SET100 companies in 
Thailand. Foreigner directors can utilize their knowledge, skills, and experience to 
manage and monitor companies. However, cultural and business environment that 
differ across countries can be a hinder to foreigner directors to exercise their 
knowledge and skills. The results from multiple regressions show no statistically 
significant relationship between the proportion of foreigner directors and firm 
performance as proxied by return on assets and Tobin’s Q. 

 
Keywords: Foreigner Directors, Corporate Governance, Firm Performance 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กําลัง
พัฒนาอย่างมาก เน่ืองจากการออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนในประเทศ ซึ่ง
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศน้ันอาจไม่ได้มาในรูปของเม็ดเงินอย่างเดียว  ซึ่งจะรวมถึงความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ และทุนทางปัญญาจากประเทศผู้มาลงทุนอีกด้วย ซึ่งอาจช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (ดวงรัตน์ ประจักษ์
ศิลป์ไทย, 2557) ดังน้ันการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้มาลงทุนถือเป็นประโยชน์ที่สําคัญใน
การลงทุน เพราะผู้ลงทุนสามารถเพ่ิมความรู้ ความเช่ียวชาญให้ระบบเศรษฐกิจได้มากย่ิงขึ้น 
เน่ืองจากการนําเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่มาใช้ รวมถึงการเพ่ิมความรู้ในด้านการ
จัดการและการพัฒนาทักษะ  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสามารถถ่ายทอดไปสู่บริษัทภายในประเทศได้ การพัฒนา
ด้านทักษะน้ันหมายรวมถึงบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นกรรมการจากประเทศผู้มาลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากการ
ฝึกอบรมจากทางบริษัทโดยตรงหรือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

บุคคลท่ีได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทควรเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเข้าใจในธุรกิจสามารถ
ทําหน้าที่กําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังน้ัน
คณะกรรมการบริษัทเป็นส่วนสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีบทบาทหลักเพ่ือให้
มั่นใจว่าผู้บริหารจะทําหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Gillan, 2006) แต่ในทางกลับกัน
บุคคลชาวต่างชาติอาจมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสังคมไทย มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ต่างกัน 
รวมถึงการสื่อสารกับบุคคลชาวไทย อาจมีการส่ือสารที่เข้าใจไม่ตรงกันหรือตีความไม่ไปในทิศทาง
เดียวกัน ทําให้ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ครบถ้วน เน่ืองจากคนในบริษัทอาจขาดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติที่กรรมการชาวต่างชาติสามารถส่ือสารได้ ดังน้ันจึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของคณะกรรมการชาวต่างชาติกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100  

 
สมมติฐานของการศึกษา 

จากการศึกษาสัดส่วนของคณะกรรมการชาวต่างชาติกับผลการดําเนินงานของบริษัทและ
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ผู้ศึกษาต้ังสมมติฐานเพ่ือทดสอบว่าสัดส่วนของกรรมการ
ชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของบริษัทหรือไม่ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2551) กล่าวว่ากิจการไม่สามารถบริหารงานได้เพียงบุคคลคนเดียว 
ดังน้ันต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่วยในการบริหารงานแทนเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น จึงมีการแต่งต้ัง
กรรมการเป็นผู้แทนมีหน้าที่บริหารบริษัทในรูปของคณะกรรมการ น้ันหมายถึงทฤษฎีตัวแทน ซึ่งมา
จากแนวคิดของ Jensen และ Meckling (1976) กล่าวถึงการอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มคนสอง
ฝ่าย โดยฝ่ายหน่ึงเรียกว่าผู้จ้างซึ่งเป็นฝ่ายที่มอบอํานาจ (Principal) และเป็นฝ่ายที่ได้รับมอบอํานาจ
ในการบริหารงานเรียกว่าผู้ถูกจ้าง (Agent) โดยทําหน้าที่บริหารจัดการแทนผู้จ้างให้ได้ผลตอบแทน
สูงสุด รวมถึงการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวการด้วย ดังน้ันเมื่อผู้ถือหุ้นกับ
ผู้บริหารไม่มีความสัมพันธ์กันจะทําให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
เป็นตัวแทน (Agency Problem) ขึ้น  

เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีแนวปฏิบัติร่วมกัน จึงนําหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2555 มาพัฒนาให้เหมาะสมกับหน้าที่ของ
คณะกรรมการในแต่ละธุรกิจ สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ได้อธิบายถึงโครงสร้างคณะกรรมการท่ีดี สามารถเสริมให้การทํางานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือนําไปสู่การสร้างมูลค่ากิจการสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทมี
บทบาทสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายของ
บริษัท นอกจากน้ันคณะกรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
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ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ผู้ศึกษาเลือกใช้ตัวแปรที่ใช้วัดผลการดําเนินงานของ

บริษัทคือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ซึ่งวัดผลการดําเนินงานด้านบัญชี และ Tobin’s 
Q ซึ่งวัดผลการดําเนินงานด้านมูลค่าตลาด  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset: ROA) เป็นอัตราส่วนที่วัดผล
การดําเนินงานของบริษัท แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพการลงทุน ที่มาจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของหน้ีสิน ซึ่งเป็นการวัดผลการดําเนินงานทางด้านบัญชีโดยเป็นข้อมูลที่
เกิดขึ้นในอดีตและอาจได้รับผลกระทบจากการตกแต่งทางบัญชีของผู้บริหาร ดังน้ันอาจไม่สะท้อนถึง
ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
กําไรสุทธิ	

สินทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย
		 เท่า  

ดังน้ันเพ่ือความแม่นยําผู้ศึกษาจึงนํา Tobin’s Q มาวัดผลการดําเนินงานของบริษัทด้วย  
Tobin’s Q เป็นแนวคิดของ ศาสตราจารย์ เจมส์ ที โทบิน แห่งมหาวิทยาลัยเยล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดผลการดําเนินงานทางด้านมูลค่าทางการตลาดของ
บริษัท (Market Value of Asset) ต่อราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ (Replacement Cost of 
Asset) ที่สะท้อนข้อมูลจากงบการเงิน ผู้ศึกษาจึงนํา Tobin’s Q มาเป็นเคร่ืองมือในการวัดมูลค่าของ
บริษัทตามแนวคิดของ Masulis, Wang และ Xie (2012) สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

Tobin s	Q
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หนี้สินรวม	

สินทรัพย์รวม
		 เท่า  

 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
สัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติในคณะกรรมการบริษัท (Foreign Director: FD) เมื่อมีการ

เข้าร่วมสมาชิกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศต่างๆเริ่มมีบทบาทเข้ามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทําให้บริษัทที่มีกรรมการชาวต่างชาติสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ เน่ืองจากกรรมการดังกล่าวมีความรู้ความเช่ียวชาญระดับนานาชาติที่มีบริบทแตกต่างจาก
กรรมการในประเทศ  

สัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติ
จํานวนของกรรมการชาวต่างชาติ	

จํานวนของกรรมการท้ังหมด	
		 %  

ตัวแปรควบคุม (control variables) 
สัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท (Independent Director: ID) คือบุคคลท่ี

ได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร โดยกรรมการอิสระนั้นต้องมีความ
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เป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ
การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยกรรมการอิสระควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555)   

สัดส่วนกรรมการอิสระ
จํานวนของกรรมการอิสระ	

จํานวนของกรรมการท้ังหมด
		 %  

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board Size: BOD) คณะกรรมการบริษัทควรมีขนาดที่
เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) รวมถึง 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (2535) ได้กําหนดให้กรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจํานวน
คณะกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ  

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท = จํานวนกรรมการทั้งหมดในบริษัท (คน) 
ขนาดของบริษัท (Firm Size: SIZE)  วัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท โดยข้ึนอยู่กับ

ประเภทของอุตสาหกรรมที่บริษัทได้ดําเนินงานอยู่ ซึ่งความซับซ้อนของแต่ละอุตสาหกรรมน้ันจะทํา
ให้ค่าที่ได้แตกต่างกัน 

ขนาดของบริษัท = ลอการิทึ่มของสินทรัพย์รวม 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: DE) อัตราส่วนน้ีจะแสดงถึง

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทว่าสินทรัพย์ของบริษัทมาจากการกู้ยืมหรือมาจากทุนของบริษัท ถ้ามี
หน้ีสินมากทําให้บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องชําระดอกเบ้ียทุกงวดไม่ว่าบริษัทจะมีกําไรหรือขาดทุน  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 	
หน้ีสินรวม	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		 เท่า  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Marimuthu และ Kolandaisamy (2009) ศึกษาผลกระทบของความหลากหลายทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของคณะกรรมการบริษัทต่อผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัท โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย จํานวน 100 
บริษัท ในการศึกษาครั้งน้ีไม่ได้ศึกษาถึงกลุ่มสถาบันการเงินในช่วงปีพ.ศ.2543 – พ.ศ.2549 ความ
หลากหลายทางประชากรศาสตร์แสดงถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติและเพศ โดยมีตัวแปรตามคือ 
ผลการดําเนินงานด้านการเงิน ซึ่งวัดจากผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้น (ROE)  ตัวแปรอิสระคือ เพศและความหลากหลายทางเช้ือชาติ และตัวแปรควบคุมคือ ขนาด
ของคณะกรรมการ  ขนาดของบริษัท และอายุของบริษัท พบว่าความหลากหลายทางเช้ือชาติมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานด้านการเงินที่วัดจากผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ใน
ปีพ.ศ.2543 และปีพ.ศ.2546 และความหลากหลายทางเพศไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน
ด้านการเงิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนผลการดําเนินงานด้านการเงินที่วัดจากอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น (ROE) พบว่าความหลากหลายทางเช้ือชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานด้าน
การเงินในปีพ.ศ.2547 – พ.ศ.2549 และความหลากหลายทางเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานด้านการเงิน ในปีพ.ศ.2548 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันความหลากหลายทางเช้ือชาติ
และเพศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัท แต่ประสิทธิภาพของผลการ
ดําเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละปีน้ันขึ้นอยู่กับความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา 

Masulis, Wang, and Xie (2012) ศึกษาผลกระทบของกรรมการอิสระที่เป็นชาวต่างชาติ
ต่อการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกาในช่วงปีพ.ศ.2541 - พ.ศ.
2549  โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผู้ศึกษาอธิบายว่ากรรมการอิสระท่ีเป็นชาวต่างชาติส่งผล
ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งในด้านบวก 
บริษัทสามารถขยายการลงทุนมาในภูมิประเทศที่กรรมการอิสระที่เป็นชาวต่างชาติอาศัยอยู่ได้ง่าย 
เน่ืองจากกรรมการอิสระที่เป็นชาวต่างชาติมีความเช่ียวชาญด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
ประเทศเป็นอย่างดี ส่วนด้านลบ กรรมการอิสระชาวต่างชาติมีแนวโน้มที่จะพลาดการประชุม
มากกว่ากรรมการอิสระในประเทศ และบริษัทที่มีกรรมการอิสระชาวต่างชาติจะทําให้มูลค่าของ
บริษัทลดลง ผลการวิจัยพบว่ากรรมการอิสระชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ซึ่งวัดจากผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และ Tobin's Q  

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่ม SET100 ในปีพ.ศ.2559 ซึ่งมีจํานวน 100 บริษัท โดยบริษัทที่นํามาศึกษาครั้งน้ีไม่ได้ศึกษาถึง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและ
หลักทรัพย์ กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต เน่ืองจากมีโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างการ
ดําเนินงาน ข้อกําหนด กฎหมาย และการกํากับดูแลที่มีความแตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ดังน้ันจึงเหลือบริษัทกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จํานวน 85 บริษัท  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการศึกษาครั้งน้ีใช้สถิติเชิงพรรณนามา

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด 
– ค่าตํ่าสุด (Max - Min) ค่ากลางของข้อมูล (Median) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation)  

2. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการต่างชาติกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) ที่ได้จากการคํานวณ จะมีค่าอยู่ในช่วง 1.00 ≤ r ≤ -1.00 
  3. การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยทดสอบปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร ตัวแปร
ควบคุม 4 ตัวแปร ต่อแปรตาม 2 ตัวแปร 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ซึ่งวัดผลการดําเนินงานด้านบัญชี และ Tobin’s Q ซึ่ง
วัดผลการดําเนินงานด้านมูลค่าตลาด โดยผู้ศึกษาได้แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตัวแบบ ดังน้ี 

 
ROA          = β0 + β1FD +β2ID +β3BOD + β4SIZE +β5DE + εi 
Tobin’s Q  = β0 + β1FD +β2ID +β3BOD + β4SIZE +β5DE + εi 

โดยกําหนดให้  
ROA              =  ผลการดําเนินงานด้านบัญชี (กําไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมถ่ัวเฉล่ีย) 
Tobin’s Q       =  ผลการดําเนินงานด้านมูลค่าตลาด (ผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา 

ตลาดและหน้ีสินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวม) 
FD                 =  สัดส่วนจํานวนกรรมการชาวต่างชาติต่อจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ID                  =  สัดส่วนจํานวนกรรมการอิสระต่อจํานวนกรรมการทั้งหมด 
BOD               =  ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 
SIZE               =  ขนาดของบริษัท (ลอการิทึ่มของสินทรัพย์รวม) 
DE                 =  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 

εi                   =  ความคลาดเคลื่อน (Error term) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษานี้ ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ณ เดือนธันวาคม 2559 จํานวน 85 บริษัท มา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 
ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สมการถดถอย  
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  
จากการเก็บข้อมูลจากงบการเงินและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มSET100 ในปี 2559 นํามาคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สามารถนําเสนอข้อมูลดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม จํานวน ร้อยละ 
1.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  8 9.41 
2. สินค้าอุตสาหกรรม 3 3.53 
3. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 22 25.88 
4. ทรัพยากร 18 21.18 
5. บริการ 27 31.76 
6. เทคโนโลยี 7 8.24 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 ในปีพ.ศ.2559 จํานวน 85 บริษัท เมื่อจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พบว่า บริษัทที่ศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (ร้อยละ 31.76) ในขณะที่กลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีจํานวนบริษัทน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.53) 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

Variables N Mean Max Min Median Std. Deviation
ROA (เท่า)  85 11.20 50.64 -1.78 9.43 8.65 
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Tobin’s Q(เท่า) 85 2.62 20.30 .68 1.56 2.79 
FD (%) 85 .10 .71 .00 .00 .19 
ID (%) 85 .42 .79 .22 .40 .11 
BOD (คน) 85 11.25 18.00 5.00 11.00 2.65 
SIZE  85 4.66 6.35 3.24 4.71 .62 
DE (เท่า) 85 1.41 7.45 .12 1.10 1.25 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ที่ใช้วัดผลการดําเนินงานทางด้าน

บัญชี (ROA) ของบริษัท ซึ่งวัดจากกําไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัท พบว่าบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
เฉลี่ยเท่ากับ 11.20 เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 50.64 เท่า มีค่าตํ่าสุดเท่ากับ -1.78 เท่า มีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 9.43 เท่า และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.65 เท่า  

Tobin’s Q  ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) ของบริษัท 
พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มSET100 บริษัทมีมูลค่าตลาดเฉล่ีย
เท่ากับ 2.62 เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 20.30 เท่า มีค่าตํ่าสุดเท่ากับ .68 เท่า มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.56 
เท่า และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.79 เท่า  

สัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติในคณะกรรมการบริษัท ที่วัดจากสัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติ
ต่อจํานวนกรรมการทั้งหมด พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
SET100 มีจํานวนกรรมการชาวต่างชาติเฉลี่ยเท่ากับ 10 % มีจํานวนสูงสุดเท่ากับ 71 % มีจํานวน
ตํ่าสุดเท่ากับ 0 % มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 0 % และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 19 % 

สัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท ที่วัดจากสัดส่วนกรรมการอิสระต่อจํานวน
กรรมการท้ังหมด พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มSET100 มี
จํานวนกรรมการอิสระเฉลี่ยเท่ากับ 42 % มีจํานวนสูงสุดเท่ากับ 79 % มีจํานวนตํ่าสุดเท่ากับ 22 % 
มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 40 % และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 % 

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจํานวนคณะกรรมการท้ังหมดในบริษัท พบว่าบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มSET100 มีจํานวนคณะกรรมการเฉล่ียเท่ากับ 
11.25  คน มีจํานวนสูงสุดเท่ากับ 18.00 คน มีจํานวนตํ่าสุดเท่ากับ 5.00 คน มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 
11.00 คน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.65 คน  

ขนาดของบริษัท ซึ่งวัดจากลอการิทึ่มของสินทรัพย์รวม พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มSET 100 มีขนาดของบริษัทเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  มีขนาดสูงสุดเท่ากับ 
6.35  มีขนาดตํ่าสุดเท่ากับ 3.24  มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.71  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62 
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โดยขนาดของบริษัทก่อนใส่ลอการิทึ่มเป็นดังน้ี ขนาดของบริษัทเฉลี่ยเท่ากับ 122,509.55 ล้านบาท 
มีขนาดสูงสุดเท่ากับ 2,232,331.08 ล้านบาท และมีขนาดตํ่าสุดเท่ากับ 1,750.55 ล้านบาท 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มSET 100 มีโครงสร้างเงินทุนเฉลี่ยเท่ากับ 1.41 เท่า มีโครงสร้าง
เงินทุนสูงสุดเท่ากับ 7.45 เท่า มีค่าตํ่าสุดเท่ากับ .12 เท่า มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.10 เท่า และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 เท่า  

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สมการถดถอย 

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient) 
เ พ่ือตรวจสอบทิศทางและความสัมพันธ์เบ้ืองต้นระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ระดับ

ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient : r) โดยค่าสถิติ 
r ที่ได้จะบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรได้มากน้อยเพียงใด โดยมีค่าอยู่ในช่วง 1.00 ≤ r ≤ -1.00 
สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

 ROA Tobin’s Q FD ID BOD SIZE DE 
ROA 1       
Tobin’s Q .79*** 1      
FD -.04* -.11* 1     
ID -.07* -.10* -.14* 1    
BOD -.28*** -.29*** -.06* .14* 1   
SIZE -.48*** -.60*** .08* .31*** .60*** 1  
DE -.30*** -.21** .05* .05* .21** .38*** 1 

*Sig. ≤0.1, **Sig. ≤0.05, ***Sig. ≤0.01, respectively 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการดําเนินงานด้านบัญชี (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .79 ผลการ
ดําเนินงานด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับขนาดของบริษัท โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .60 และขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ขนาดของบริษัท โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นที่ 0.01 นอกจากน้ีผู้ศึกษาได้ทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์การถดถอยที่ว่าตัว
แปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งหมายถึง การเกิด
ความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งจะทําให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์การถดถอย
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คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ดังน้ัน ขนาดของคณะกรรมการบริษัทกับขนาดของบริษัทมี
ความสัมพันธ์กัน (Pearson Correlation .60) ผู้ศึกษากังวลว่าอาจเกิดปัญหา Multicollinearity 
 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ในการทดสอบสมมติฐาน สัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มSET100 หรือไม่ ผู้ศึกษาจึงใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทํานายตัวแปรตาม 
สามารถอธิบาย ได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

Model (1) (2) 
ROA Tobin’s Q 

 Coefficients Std. Error Sig. Coefficients Std. Error Sig.
Constant 39.09 6.72 .00 15.13 1.96 .00 
FD .64 4.49 .89 -.47 1.31 .72 
ID 6.32 8.41 .45 2.57 2.45 .30 
BOD .04 .40 .92 .13 .19 .28 
SIZE -6.39 1.92 .00 -3.24 .56 .00 
DE -.95 .73 .20 .09 .21 .70 
N 85 85 
Adjusted R Square .20 .35 

 
จากตารางที่ 4 สามารถนําผลการวิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการถดถอยเชิงพหุคูณและ

สรุปผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณได้ดังน้ี 
แบบที่ 1: กําหนดให้ Y = ผลการดําเนินงานด้านบัญชี 
Y = 39.09 - 6.39(ขนาดของบริษัท) 
แบบที่ 2: กําหนดให้ Y = ผลการดําเนินงานด้านมูลค่าตลาด 
 Y = 15.13 - 3.24 (ขนาดของบริษัท) 
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบที่ 1 และแบบที่ 2 พบว่าสัดส่วนกรรมการ

ต่างชาติในคณะกรรมการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการดําเนินงานด้าน
บัญชี (ROA) และด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย กลุ่ม SET100 แต่ทั้งน้ีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการ
ดําเนินงานด้านบัญชี (ROA) และด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) ของบริษัท ได้แก่ ขนาดของบริษัท 
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบ เน่ืองจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีผลการดําเนินงานที่ตํ่ากว่าบริษัทที่มี
ขนาดเล็ก 
 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการ

ชาวต่างชาติกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 
SET100 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ณ เดือนธันวาคม ปีพ.ศ.2559 จํานวน 85 บริษัท ซึ่งเป็น
ข้อมูลจากงบการเงินและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า สัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติในคณะกรรมการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการดําเนินงานของบริษัท ที่วัดด้วยอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) 
และ Tobin's Q ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marimuthu และ Kolandaisamy (2009) ที่พบว่า
ความหลากหลายทางเช้ือชาติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท แต่ประสิทธิภาพ
ของผลการดําเนินงานท่ีแตกต่างกันในแต่ละปีน้ันขึ้นอยู่กับความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา และ
งานวิจัยของ Masulis, Wang, และ Xie (2012) พบว่ากรรมการชาวต่างชาติมีแนวโน้มที่จะพลาด
การประชุมมากกว่ากรรมการในประเทศ แสดงว่ากรรมการชาวต่างชาติไม่สามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสัดส่วนจํานวนกรรมการชาวต่างชาติในคณะกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 น้ันมีเพียง 31.76 % ซึ่งอาจทํา
ให้ไม่สามารถวัดระดับความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของคณะกรรมการชาวต่างชาติกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 พบว่าสัดส่วน
กรรมการชาวต่างชาติในคณะกรรมการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (ROA) และ Tobin’s Q ดังน้ันผู้บริหารควรพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัท เช่น ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีใช้ผลการดําเนินงานเพียง 1 ปี ให้ผู้สนใจขยายการศึกษาออกไป

เพ่ือเปรียบเทียบกันเป็นช่วงเวลา หรือขยายออกไปในกลุม่ดัชนีอ่ืนๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. ผู้ศึกษาใช้โครงสร้างคณะกรรมการมาอธิบายความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน ผู้ที่สนใจ

ควรนําปัจจัยอ่ืนๆมาศึกษาเพ่ิมเติม เช่น จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทต่อปี  
การควบรวมตําแหน่งของผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการในคนเดียวกัน รวมถึงปัจจัยทางด้าน
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ และการเมือง มาศึกษาด้วย เพ่ือให้ผลการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น 
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คุณลักษณะของนักบัญชท่ีีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพึงพอใจ 

Characteristics of Accountants for Entrepreneurs in The Industrial Estate 
in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Satisfied 

 

วันวิสา กลิ่นหอม1 และพรเทพ รัตนตรัยภพ2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องการ ศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลักษณะนักบัญชี
ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชี
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จํานวนทั้งสิ้น 151 ฉบับจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นบุคคล    
ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ได้แก่ หัวหน้างานฝ่ายบัญชี หรือผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี หรือผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี หรือสมุห์บัญชี ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรม    
สหรัตนนคร และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ศึกษาและทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ      
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะนักบัญชีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมากที่สุด คือ ไม่นําความลับขององค์กรไปเปิดเผย รวมทั้ง
นําไปใช้เพ่ือเป็นการหาประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะนักบัญชีมากที่สุดในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะของ
นักบัญชีที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
และปัจจัยด้านความรู้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05    
 
คําสําคญั: คุณลักษณะ นักบัญชี นิคมอุตสาหกรรม  
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Abstract 

The objectives of this study are to examine 1. the accountants characteristics 
that corporations in Ayutthaya industrial park needed, 2. the satisfaction level of 
corporations toward accountants and 3.  the influence of accountants characteristics 
on satisfaction level of corporations. 151 completed questionnaires which filled by 
position decision maker such as head of accounting department, accounting manager, 
or accounting director in four Ayutthaya industrial parks included Ban Wha industrial 
park ( HI- tech) , Bang Pra- in industrial park, Saharattana Nakorn industrial park, and 
Rojana industrial park were examined in this study.  Descriptive statistic and Multiple 
Linear Regression were used to analysis study’s hypothesis of this research.  This study 
found that the most wanted of corporations from accountants are moral, business 
ethic and accounting professional ethic, respectively.  This is explained that 
accountants should maintain confidentiality of corporations. Also, accountants should 
not use any confidential document of the corporation in order to gain themselves 
interest.  This study also found that two factors of accountant characteristics (personal 
characteristics and personal knowledge)  is associated with corporate’ s satisfaction 
with statistical significant level of 0.05  

  
Keywords: Characteristics, Accountants, Industrial Estate 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

การดําเนินงานของแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 
หน้าที่งานหลายด้าน การดําเนินธุรกิจก็เช่นกัน ต้องมีหน้าที่งานหลายด้าน แต่ละด้านมีความสําคัญ
และต้องประสานการทํางานร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์กร
กําหนดไว้ หน้าที่สําคัญด้านหน่ึงคือ งานด้านบัญชี ซึ่งมีหลายขั้นตอน และมีความสําคัญต่อธุรกิจ โดย
นักบัญชีเองสามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในการเป็นผู้ผลักดันผลการดําเนินงานขององค์กร         
ให้สูงขึ้นจากการให้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสื่อสารให้ทุกคนร่วมกันทํางานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร สนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ช่วยออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารต้นทุนและ
งบประมาณ รวมถึงการบริหารความเส่ียง การวัดผลการดําเนินงานขององค์กร การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและนักลงทุน และสื่อสารข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
เจ้าหน้ี ธนาคาร และหน่วยงานรัฐบาล ดังน้ันการปฏิบัติงานบัญชีจึงจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะที่เก่ียวข้องโดยตรง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนดคุณสมบัติ 
คุณวุฒิ และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีมีการกําหนดคุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้ทําบัญชี โดยจะต้องมี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือ     
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเท่า
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
สามารถเลือกผู้ทําบัญชีหรือผู้ปฏิบัติงานบัญชีได้โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กําหนด และให้ความสําคัญ
กับความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความสามารถท่ีแตกต่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ทักษะในการปฏิบัติงานจริง และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงความพร้อม      
ในการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณวุฒิในระดับสูงขึ้น หรือการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีทักษะตามที่          
สถานประกอบการต้องการ เพ่ือความก้าวหน้า ในหน้าที่การปฏิบัติงานของตนเอง และมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการมากย่ิงขึ้น  

ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ เป็นสิ่งสําคัญที่สถานประกอบการต้องการ ซึ่งทักษะในการปฏิบัติงานน้ันเกิดจากการได้
ลงมือฝึกปฏิบัติจริง อาจเกิดขึ้นต้ังแต่การศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้การศึกษาในสาขาวิชา
การบัญชีเป็นกระบวนการพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ในศาสตร์ และความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตาม
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มาตรฐานสากล รวมท้ังศาสตร์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน มุ่งเน้นวิธีเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง       
ในด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานจริง สถาบัน 
การศึกษายังให้ความสําคัญกับการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือวางแผนในการจัดการศึกษาหรือ
ปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ เพ่ือให้มีคุณลักษณะ
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เน่ืองจากปัญหาหน่ึงที่พบจากการจ้างงานคือ การขาดแคลน
บุคลากร โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย (2557) ได้นําเสนอผลการสัมภาษณ์นายจ้างกว่า 
37,000 ราย ใน 42 ประเทศ พบว่า พนักงานบัญชีและการเงินอยู่ในอันดับ 5 ของตําแหน่งงานที่
นายจ้างหาคนยากท่ีสุด ซึ่ง 54% ของนายจ้างที่พบกับปัญหาการขาดแคลนดังกล่าว เห็นว่า ปัญหาน้ี
ส่งผลกระทบระดับกลางถึงระดับสูงต่อความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า ความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการผลิต เน่ืองจากผู้สมัครงาน                  
ขาดความสามารถเฉพาะด้านที่จําเป็นสําหรับงานหรือทักษะในการทํางาน ประสบการณ์ และ        
ขาดความสามารถในการทํางานเป็นทีมหรือทักษะด้านคน  

สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) 
ได้มีแนวทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standards 
: IES) เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานสู่การพัฒนานักวิชาชีพบัญชี จากการศึกษาวิชาชีพบัญชีและการมี
ประสบการณ์ทํางานจริง เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีสมรรถนะทางวิชาชีพ และสามารถปรับตัว
ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับข้อกําหนด
ในการเรียนรู้สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีคุณสมบัติทางวิชาชีพไว้ 8 ฉบับ โดยมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศฉบับที่ 2 กําหนดเก่ียวกับเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีซึ่งบุคคลที่
พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจําเป็นต้องมี เพ่ือให้ได้คุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความรู้ทางด้านบัญชีการเงินและความรู้ที่เก่ียวข้อง ความรู้ทางองค์กรและ
ธุรกิจ และความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3 กําหนด
เก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพซึ่งบุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจําเป็นต้องมี เพ่ือให้ได้
คุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพควรมีทักษะทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการสื่อสาร และทักษะทางองค์การและ
การจัดการธุรกิจ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 4 กําหนดเก่ียวกับเรื่องค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลท่ีจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีค่านิยมทาง
วิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติงาน 



 

635 
 

ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง การ
รักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 5 ได้กําหนด
เก่ียวกับประสบการณ์ทํางานจริง นอกจากด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให้มั่นใจในสมรรถนะการ
ทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพตามความต้องการหรือความคาดหวังขององค์กร มาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศฉบับที่ 7 เก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองทั้งโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้
และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ เน่ืองจากการปฏิบัติงานบัญชีน้ันอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และต้องเผชิญกับความคาดหวังในความรู้ ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือความต้องการได้เปรียบทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ทําให้
ผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี นักบัญชียังมี
คุณลักษณะหรือสมรรถนะไม่ตรงกับที่สถานประกอบการต้องการและอาจไม่เป็นที่พึงพอใจของ   
สถานประกอบการปัญหาดังกล่าวน้ี นักบัญชีต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มี
คุณลักษณะตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง และทําให้
สถานประกอบการพึงพอใจได้  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด    
ในเขตปริมณฑลทั้งนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากรปี 2557
เท่ากับ 420,963 บาท เป็นลําดับที่ 5 ของประเทศรองจากระยอง (1,008,615 บาท) กรุงเทพมหานคร 
(481,118 บาท) ชลบุรี (439,975 บาท) และฉะเชิงเทรา (423,965 บาท) ตามลําดับ และเป็นลําดับ
ที่ 2 ของจังหวัดในภาคกลางต่อจากกรุงเทพมหานคร มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในปี 2557 ทั้งหมด 365,965 ล้านบาท แบ่งเป็นสาขาการผลิตอุตสาหกรรมสูงถึง 
250,822 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.54 ของรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) มีผลิตภัณฑ์จังหวัด
ต่อหัวต่อปีในปี 2558 เท่ากับ 475,795 บาท เป็นลําดับที่ 4 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดระยอง 
(982,500 บาท) กรุงเทพมหานคร (513,397 บาท) และจังหวัดชลบุรี (491,971 บาท) ตามลําดับ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) มีเส้นทางการขนส่งภายใน
หรือระหว่างจังหวัดทั้งทางบก และทางนํ้า โดยมีเส้นทางการเดินเรือที่เอ้ือต่อการขนส่งสินค้าได้หลาย
เส้นทาง ภายในจังหวัดมีการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นนิคมอุตสาหกรรม จํานวน       
3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร เขตประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และ    
แฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมาก ความต้องการ
บุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่งานเพ่ือให้สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้มีหลายหน้าที่งาน 
รวมท้ังความต้องการบุคลากรทางด้านบัญชีที่สถานประกอบการแต่ละแห่งย่อมมีความต้องการ
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เก่ียวกับคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และทักษะสําหรับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรแตกต่างกัน 
นักบัญชี นักศึกษา หรือสถานศึกษาจึงจําเป็นที่จะต้องทราบความต้องการจากสถานประกอบการว่า 
ต้องการนักบัญชีที่มีคุณลักษณะอย่างไร รวมถึงความพึงพอใจท่ีสถานประกอบการมีต่อนักบัญชี เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจะสําเร็จการศึกษา และการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ และ
เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ  

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการเก่ียวกับ
คุณลักษณะของนักบัญชีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
นักบัญชีของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยของสถานประกอบการกับความพึงพอใจท่ีมีต่อนักบัญชีของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําให้ทราบคุณลักษณะ  
ของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการพึงพอใจ อันจะเป็นแนวทางให้นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาทางการบัญชี 
หรือนักบัญชีได้พัฒนาตนเอง สถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผน จัดการ 
ศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตาม
ความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางบัญชีเข้ามาปฏิบัติงานในตําแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชี ตลอดจนมีบุคคลากรที่มีความพร้อมเพื่อเป็น
กําลังสนับสนุนและแรงขับเคลื่อนสําคัญนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้องการ 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะนักบัญชีของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดเรื่องทศันคติ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ 
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P.C. Smith, L.M. Kendall, and Charles L. Hulin (1969) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน 
หมายถึง ทัศนคติที่แต่ละบุคคลมีต่องานของตน เป็นผลท่ีได้จากการรับรู้งาน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของสิ่งแวดล้อมในการทํางาน โดยลักษณะสําคัญ 5 ประการเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ได้แก่ 
ผลตอบแทน งาน โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมปฏิบัติงาน  

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541) ระบุว่า ความพึงพอใจในงาน เป็นทัศนคติ
หรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวกับงาน ความพึงพอใจในงานเป็น
เรื่องของทัศนคติที่มีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ ด้านความคิดความเข้าใจ ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก 
และด้านแนวโน้มต่อพฤติกรรม ความพึงพอใจจึงเป็นภาวะทางอารมณ์ ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ใน
ผลงานของบุคคลบุคคลหน่ึง หรือประสบการณ์ในงานของบุคคลบุคคลหน่ึง ในทางบวกจะช่วย
ส่งเสริมให้การทํางานตามค่านิยมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นผลได้  

นพรัตน์  ภูมิวุฒิสาร (2558) ระบุว่า ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง การคาดการณ์
อนาคต อาจเป็นการคาดการณ์ในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งความคาดหวังน้ีเป็นระดับความน่าจะเป็น
ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มุ่งหวังไว้ ความคาดหวังจากการบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ การได้รับบริการหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ทางการตลาดของ
ธุรกิจ และการประเมินคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์โดยการเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับจาก
ปัจจุบันกับประสบการณ์เดิมซึ่งก่อให้เกิดความคาดหวัง หากการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเท่ากัน 
หรือสูงกว่าความคาดหวัง จะเกิดความรู้สึกในทางบวก มีความพึงพอใจ และประเมินว่าบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพ แต่หากได้รับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ตํ่ากว่าความคาดหวัง จะทําให้เกิด
ความรู้สึกในทางลบ มีความไม่พึงพอใจ และประเมินว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์น้ันไม่มีคุณภาพ ซึ่ง
ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่
พอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นลักษณะเฉพาะ และมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
 Schiffman, Leon G., and Kanuk, Leslie L. (2007) กล่าวถึงทัศนคติว่า ทัศนคติเกิดจาก
การเรียนรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง จนเกิดเป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ (Perception) ต่อสิ่งน้ัน ๆ และการ
รับรู้ดังกล่าวจะต้องมีความสม่ําเสมอ (Consistency) พอสมควร จึงจะเกิดทัศนคติได้ และทัศนคติ
ต่อสิ่งเดียวกัน สามารถเกิดความแตกต่างกันได้จากการเรียนรู้ในสถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกัน 

แนวคิดเรื่องคุณลักษณะ 
David C. McClelland (1973) เสนอแนวคิดเรื่องสมรรถนะด้วยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง 

(Iceberg  Model) ว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขานํ้าแข็ง แบ่งออกเป็น         
2 ส่วน มีทั้งส่วนที่มองเห็นได้ง่าย และพัฒนาได้ง่าย คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือนํ้า ได้แก่ ความรู้ และ
ทักษะ และส่วนที่อยู่ใต้นํ้า สังเกตเห็นได้ยาก คือ บทบาททางสังคม การรับรู้ตนเอง อุปนิสัย และ    
แรงกระตุ้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการแสดงออกในการปฏิบัติงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่    
แต่ละบุคคลมีอยู่ ซึ่งองค์ประกอบของสมรรถนะมีอยู่ด้วยกัน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ 
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(Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะเร่ืองเรื่องที่ต้องรู้ เป็นสาระสําคัญ ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้
ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากพ้ืนฐานความรู้การปฏิบัติ ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self - 
concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน บุคลิกลักษณะประจําตัว
ส่วนบุคคล (Traits) คือ สิ่งที่อธิบายถึงบุคคลน้ัน และแรงจูงใจ/ เจตคติ (Motives/ attitude) คือ 
แรงจูงใจ แรงขับภายในที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ความสําเร็จ  
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิชชุลดา เวชกูล, ขวัญสกุล เต็งอํานวย และสันสกฤต วิจิตรเลขการ (2553) ศึกษาเรื่อง 
“ความคาดหวังของผู้ว่าจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย” พบว่า ผู้ว่าจ้างมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของนักบัญชีเรื่องค่านิยมทางวิชาชีพ 
จรรยาบรรณและทัศนคติมากที่สุด ปัทมน์ฉัตต์ อนุรักษ์ฤานนท์, สุภา ทองคง, มาลี จตุรัส และศรี
สมร ดวงภมร (2554) ศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะบัณฑิตสาขาการบัญชีและการเงินที่พึงประสงค์ตาม
ทัศนะของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ)” พบว่า มีความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทั้งสาขาบัญชีและ
สาขาการเงินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ธภมร เก้ือกูลวงศ์ (2554) ศึกษาเรื่อง “ความต้องการของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ” พบว่า มีความต้องการในการพัฒนา 
ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะทางการบริหารองค์กร          
โสภาพรรณ  ไชยพัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีที่              
พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต” พบว่า คุณลักษณะผู้ทําบัญชีที่พึงประสงค์ของ         
ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต คือ ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ทักษะทางการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหน้าที่งาน และทักษะทางปัญญา นํ้าฝน ตุ้มนิลกาล (2555) ศึกษาเรื่อง “ความต้องการ
เก่ียวกับคุณสมบัตินักบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีของสถานประกอบการ ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า สถานประกอบการต้องการให้นักบัญชีมีคุณสมบัติ
ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล น่ันคือ มีความสามารถพิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณและทัศนคติให้เข้ากับการตัดสินใจ Mohamed Faker Klibi1 & Ahmed Atef Oussii 
(2013) ไ ด้ศึกษาเ ร่ือง  “Skills and Attributes Needed for Success in Accounting Career:                  
Do Employers’ Expectations Fit with Students’  Perceptions? Evidence from Tunisia” 
เพ่ือศึกษาว่านายจ้างจะคาดหวังอะไรเก่ียวกับทักษะของผู้สําเร็จการศึกษาบัญชี และพบว่า ทักษะ
วิชาชีพมีความสําคัญสูงสุดสําหรับความสําเร็จในอาชีพ ประกอบด้วย (1) Technical skills 
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(accounting, financial and tax), (2) management skills, (3) IT skills, (4) Physical qualities, 
(5) Intellectual skills, (6) Interpersonal skills และ (7) Personal skills   

พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) ศึกษาเรื่อง “สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี : มุมมอง
ของผู้บริหารงานสายบัญชี ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” พบว่า องค์ประกอบ
สมรรถนะวิชาชีพของนักวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ความรู้เก่ียวกับองค์กรและธุรกิจ การใช้งานระบบสารสนเทศ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ทักษะการสื่อสาร การทํางานเป็นทีม และการจัดการองค์กร และค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ วิภาพร  ทิมบํารุง (2557) ศึกษาเร่ือง “สมรรถนะทางวิชาชีพ
ของนักบัญชีที่คาดหวังของผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินในบริษัทมหาชน” พบว่า สมรรถนะ
ทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ผู้บริหารคาดหวังคือ ทักษะทางวิชาการปฏิบัติงานและหน้าที่งาน คือการ
ประเมิน การติดตาม และข้อบังคับ ความรู้ทั่วไป ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การนําเสนอ การทํางาน ศรัณย์ ชูเกียรติ และประจิตร หาวัตร (2548) ศึกษาเรื่อง
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการสํารวจทักษะที่จําเป็นของนักบัญชีบริหารในบริษัทขนาดใหญ่ 
พบว่า ความรู้และทักษะด้านการบัญชีภาษีมีความสําคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี
บริหาร รวมทั้ง ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้ง ความเป็นผู้นํา 
ความมีจริยธรรม และความสามารถให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนต่างมีความสําคัญเช่นเดียวกับ
ความรู้ และเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ในการทํางาน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความสําคัญเพ่ิมขึ้น สถาบัน 
การศึกษาควรจะมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้มีวิชาที่ช่วยเสริมสร้าง
ทักษะและความรู้ทางการบริหารและมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งทักษะส่วนบุคคลของนักศึกษาที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตร ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี  
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช ้
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey.Research) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

คือ บุคคลผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ได้แก่ หัวหน้างานฝ่ายบัญชี หรือ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชี หรือสมุห์บัญชี ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 4 แห่ง จํานวน 380 แบ่งเป็น ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 102 คน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 69 คน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 24 คน และสวนอุตสาหกรรม 
โรจนะ 185 คน โดยมีระยะเวลาต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2560   

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงานปัจจุบัน และประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งงานปัจจุบัน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับสถาน
ประกอบการ คือ ทุนจดทะเบียน ส่วนที่ 3 คุณลักษณะของนักบัญชีที่ต้องการ แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 
และด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ส่วนที่ 4 คุณลักษณะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการพึงพอใจ       
แบ่งออก เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีระดับคะแนนต้ังแต่ 1 คะแนน ถึง 10 คะแนน 
และส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม    

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จํานวนทั้งสิ้น 151 ฉบับ นํามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แบ่งออกเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้นจํานวน 151 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 39.74 จากจํานวน
แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งสิ้น 380 ฉบับ โดยมีผลการวิจัยเป็นดังน้ี  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 94.04 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 37 – 50 ปี 
ร้อยละ 52.32 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 76.82 ปัจจุบันอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการร้อยละ 
60.26 มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบันอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี ร้อยละ 39.73 และ               
สถานประกอบการส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 55,000,001 – 155,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 34.44 

2. ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที่ต้องการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน เรียงลําดับตามระดับความคิดเห็นจากมากท่ีสุดไปหา     
น้อยที่สุดเป็นดังน้ี คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ “ไม่นําความลับขององค์กร
ไปเปิดเผย รวมท้ังนําไปใช้เพ่ือเป็นการหาประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน” ด้านคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล คือ “มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย” ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
“สามารถใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี เพ่ือการบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และจัดทํา
รายงาน” ด้านความรู้ทางการบัญชี คือ “ความรู้ทางด้านบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
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เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี” 
ด้านทักษะทางการวิเคราะห์ข้อมูล คือ “ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี”          
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร คือ “การนําเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง” และ
ด้านความรู้ที่เก่ียวข้อง คือ “มีความรู้เก่ียวกับซอฟท์แวร์ประยุกต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานบัญชี เช่น 
MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point” ตามลําดับ  

3. ผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน เรียงลําดับตามระดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปหา       
น้อยที่สุดได้ เป็นดังน้ี คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ “ปฏิบัติงานด้วยการ
มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของวิชาชีพ มีความยุติธรรม 
ซื่อตรง ปราศจากอคติ ความลําเอียง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร
โดยไม่ได้รับอนุญาต” ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ “มีความรับผิดชอบ” ด้านความรู้ คือ 
“ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ภาษีอากร ระบบ
บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบทาง
บัญชี” และด้านทักษะในการปฏิบัติงาน คือ “มีทักษะความสามารถในการทํางานเป็นทีม การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และบุคคล” ตามลําดับ 

4. จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression Coefficients) 
 

Model 
Understandardized

Coefficeints 
Standardized
Coefficeints   t Sig. 

B Std.Error Beta
(Constant) 4.804 0.875  5.491 0.000 
คุณธรรม จริยธรรม และ -0.114 0.193 -0.047 -0.591 0.555 
จรรยาบรรณวิชาชีพ (A)      
ความรู ้(B) 0.505 0.179 0.283 2.823 0.005* 

ทักษะในการปฏิบัติงาน (C)    -0.374 0.268 -0.100 -1.397 0.164 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (D) 0.561 0.200 0.287 2.802 0.006* 

R = 0.508 R2.= 0.258 R2
adj.= 0.237 Overall F =  12.665 Sig F = 0.000  

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักบัญชีผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = 4.804 + 0.561 (ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล) 
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+ 0.505 (ปัจจัยด้านความรู้) - 0.374 (ปัจจัยด้านทักษะในการปฏิบัติงาน) - 0.114 (ปัจจัยด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

Y = 4.804 + 0.561 (D) + 0.505 (B) – 0.374 (C) – 0.114 (A) 
 ผลจากการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของปัจจัยต่าง ๆ ในสมการนั้น สมการทํานาย

มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นร้อยละ 23.70 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
และปัจจัยด้านความรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักบัญชีของ
ผู้ประกอบการ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะ  
บุคคล มีผลต่อความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักบัญชีมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความรู้ 

 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้องการ พบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักบัญชี คุณลักษณะที่
ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด กลับไม่ใช่ความรู้ ทักษะ หรือลักษณะเฉพาะบุคคลแต่เป็นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการเห็นความสําคัญและ
ต้องการได้นักบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณมากกว่าด้านอ่ืน อาจเป็นเพราะนักบัญชี
ถือเป็นงานทางด้านวิชาชีพหน่ึง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพบัญชีหรือนักบัญชี ซึ่งจากงานวิจัยคร้ังน้ี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่
ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด คือ “ไม่นําความลับขององค์กรไปเปิดเผย รวมทั้งนําไปใช้เพ่ือเป็นการ
หาประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน” สอดคล้องกับวิชชุลดา เวชกูล, ขวัญสกุล เต็งอํานวย  และ
สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2553) ผู้ว่าจ้างมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของนักบัญชีเรื่องค่านิยมทาง
วิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติมากท่ีสุด และปัทมน์ฉัตต์ อนุรักษ์ฤานนท์, สุภา ทองคง, มาลี 
จตุรัส และศรีสมร ดวงภมร (2554) สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เฉพาะ
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทั้งสาขา
บัญชีและสาขาการเงินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ทั้งน้ี ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และปัจจัยด้านความรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ             
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักบัญชีของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับศรัณย์ ชูเกียรติ และ    
ประจิตร  หาวัตร (2548) พบว่า ความรู้และทักษะด้านการบัญชีภาษีมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีบริหาร ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้ง ความเป็น
ผู้นํา ความมีจริยธรรม และความสามารถให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนต่างมีความสําคัญ เช่นเดียวกับ
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พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะวิชาชีพของนักวิชาชีพบัญชี ได้แก่ 
ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง ความรู้เก่ียวกับองค์กรและธุรกิจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี แม้ว่านักบัญชีจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานแล้ว สิ่งสําคัญที่นักบัญชีควรตระหนักถึง คือ การปฏิบัติงานด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมีความสําคัญต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ได้จัดทําและนําเสนอให้แก่
ผู้ใช้ข้อมูลทราบ และต้องเก็บรักษาความลับจากการปฏิบัติงานไว้ เน่ืองจากข้อมูลทางการบัญชีมี
ความสําคัญต่อการอยู่รอดของกิจการ นักบัญชีจึงควรจะตระหนักและเห็นความสําคัญของข้อมูลที่เป็น
ความลับของกิจการ ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่นักบัญชีต้องมีในการปฏิบัติงานมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการร่วมกันปลูกฝัง จัดการเรียนการสอน   
ไม่มุ่งเน้นแต่เน้ือหาทางวิชาการ วิชาชีพ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน ต้องสอดแทรก สนับสนุน ส่งเสริม 
การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา และนักบัญชีจะต้องมีคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ตนเอง ช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ เช่น การพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีความสําคัญ และเข้ามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน และ    
เห็นว่า ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีจะมีผลกระทบอย่างไร หรือมีความสัมพันธ์กับผลการ
ดําเนินงาน การเติบโตขององค์กร มีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร หรือศึกษาคุณลักษณะ
ของนักบัญชีตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ภายหลังจากการท่ีประเทศไทย
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศไทยเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป็นอย่างไร นักบัญชีควรพัฒนาตนเองด้านใด เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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กลยุทธ์การพัฒนากระชายดําและผลติภัณฑ์แปรรปูจากกระชายดํา: 
The Development Strategies for Black Galingale and Its Products 

 

พนารัช ปรีดากรณ1์และเติมธรรม สทิธิเลิศ2 
 

บทคัดย่อ 

กระชายดํา เป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
เน่ืองจากมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสารสกัดจากกระชายดํามีฤทธ์ิทางชีวภาพและเภสัช
วิทยาที่สําคัญหลายประเภท กระชายดําเป็นสมุนไพรหน่ึงในสี่ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในฐานะสุด
ยอดผลิตภัณฑ์ (champion products) สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมสอดรับกับความต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้
ของประชาชนในพ้ืนที่เพาะปลูกกระชายดําเพ่ิมสูงขึ้น บทความน้ีศึกษาถึงแนวโน้มความต้องการ
กระชายดําทั้งในและต่างประเทศ แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา และโอกาส
ทางการตลาดของกระชายดํา  ท้ายที่สุดนําไปสู่การสร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาสินค้ากระชายดํา 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางด้านการจัดการวัตถุดิบ กลยุทธ์ด้านการตลาด และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม  

 
คําสําคญั: สมุนไพรไทย กระชายดํา ยุทธศาสตร์สมุนไพร 
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Abstract 

 Black Galingale is a medicinal plant that has potential to develop into 
medicine and supplements. Scientific studies confirmed that black galingale extract 
has many biological and pharmacological properties. Black galingale is one of the four 
medicinal plants which the government supported and recognized as champion 
products and earns supports and product development to create value added in line 
with the increased domestic and foreign demands. This will result in higher income 
for the population in the cultivated area.  

This article studies the trends of domestic and foreign demands for black 
galingale, guideline for its product development, marketing opportunity for black 
galingale, and finally establishing strategies for the development of black galingale 
products, which include input management strategy, marketing strategy and 
innovation strategy.  

 
Keywords: Thai Herbs, Black Galingale, Development Strategies for Herbs 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

กระชายดํา (Black Galingale) มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียใต้ ทั้งในประเทศไทย ลาว พม่า 
อินเดีย และจีน ในประเทศไทยพบแพร่กระจายทั่วไปในเขตป่าและเชิงเขาด้านล่าง แหล่งที่ปลูกมาก
อยู่ในจังหวัดเลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่าน กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่ และเชียงราย กระชายดําที่มี
ช่ือเสียงอยู่ที่บ้านเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

กระชายดํา อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับว่านชนิดอ่ืนๆ และเป็นพืชในวงศ์เดียวกับกระชาย ต่างกัน
ที่เหง้าของกระชายดํามีสีม่วงเข้มอมดํา กระชายดําเป็นสมุนไพรไทยท่ีใช้กันมานาน นิยมนําเหง้าหรือ
หัวมาใช้ประโยชน์มากในด้านสมุนไพร โดยมีสรรพคุณในด้านเสริมสมรรถภาพทางเพศ และเป็นยา
บํารุงกําลังหรือยาอายุวัฒนะ ในสมัยโบราณใช้กระชายดําเป็นยาขับลม นอกจากน้ันยังใช้ด้านอ่ืนๆ 
อาทิ ทําเครื่องสําอาง สีย้อมผ้า นํามาประกอบอาหาร เป็นต้น สารสกัดจากกระชายดํามีฤทธ์ิต้านเช้ือ
มาลาเรีย เช้ือราและไมโครแบคทีเรีย ต้านการเกิดโรคภูมิแพ้และต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
จากสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร จึงได้รับสมญานามว่าเป็น โสมไทย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

จากสรรพคุณมากมาย จึงจัดกระชายดําเป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพทางพาณิชย์ ทั้งน้ี 
รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นหน่ึงในสี่สมุนไพรที่มีศักยภาพในฐานะสุดยอดผลิตภัณฑ์ (champion 
product) การศึกษาถึงห่วงโซ่อุปทานกระชายดํา และการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกระชาย
ดํา จะเป็นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเข้าใจที่นําสู่แนวทางกลยุทธ์ส่งเสริมสมุนไพรกระชายดําที่เป็น
รูปธรรม อันจะเกิดประโยชน์ต่อแนวนโยบายของภาครัฐต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนากระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา เป็นการหา
แนวทางการยกระดับสมุนไพรกระชายดําให้มีมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ อย่างสอดรับกับความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี 

1. ศึกษาห่วงโซ่อุปทานกระชายดํา เพ่ือเข้าใจการเช่ือมโยงของการผลิตต้ังแต่ระดับต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลาบน้ํา 

2. วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกระชายดําไทย 4 ด้าน ตามกรอบคิดของ Diamond 
model  

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสมุนไพรกระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา 
4. สร้างยุทธศาสตร์กระชายดํา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากระชายดําให้เป็นสมุนไพรที่

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ 
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เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
 เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ี ส่วนสําคัญคือต้องการเสนอภาพความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ
กระชายดําในด้านห่วงโซ่อุปทาน ศักยภาพในการแข่งขัน และการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา 
ดังน้ัน เน้ือหาที่เก่ียวข้องจึงเป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

1) แนวคิดว่าด้วยห่วงโซ่อุปทาน 
2) การวิเคราะห์ศกัยภาพการแข่งขันตามแนวคิดของ Diamond Model  
3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT analysis 
4) แนวทางการสร้างกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก

และปัจจัยภายใน ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT   
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องกับกระชายดํา เพ่ือให้เข้าใจบริบททางเศรษฐกิจที่

เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่กําหนด ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ และ

ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกระชายดํา รวมทั้งสิ้น 7 ราย 
3. จัดระดมความคิดเห็นกับกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องในภาคสมุนไพรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นของแนวทางการพัฒนาสมุนไพรกระชายดํา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแนวคําถาม (guidelines) ปลายเปิดแบบก่ึงมีโครงสร้าง 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสอบถาม แต่สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมคําถามได้ตามประสบการณ์ของผู้ให้
ข้อมูลแต่ละราย มีประเด็นเก่ียวข้องกับสมุนไพรกระชายดํา ได้แก่ การจัดการด้านวัตถุดิบ ลักษณะ
และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การแปรรูปรวมถึงนวัตกรรม การตลาดและช่องทางการจําหน่าย 
สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงประสบการณ์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บและรวบรวมข้อมูลนํามาสร้างแผนภาพห่วง
โซ่อุปทานกระชายดํา วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกระชายดําไทย และวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาส และอุปสรรคเพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนากระชายดํา 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. สถานการณ์ด้านการผลิตและการค้ากระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
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กระชายดําที่ผลิตในไทยจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ยากจะหาแหล่งปลูกกระชายดํา
ที่อ่ืนเทียบเท่า กระชายดําสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีน้ันเป็นการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศทั้งหมด มีการ
ส่งออกอยู่บ้างเม่ือมีการแปรรูปขั้นต้น เช่น อบแห้ง ผง หรือทําเป็นสารสกัดแล้วเท่าน้ัน โดยส่งออก
ร้อยละ 10 สําหรับการใช้ในประเทศอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยาเกือบทั้งหมด 
ในขณะที่ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางมีสัดส่วนการผลิตโดยใช้กระชายดําน้อยมาก  

กระชายดําของไทยมีคุณภาพเทียบเท่าโสมเกาหลี จนเกิดเป็นสมญานามว่าโสมไทย 
และมีสรรพคุณในด้านเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศด้วย จึงมีสมญานามอีกทางหน่ึงว่า ไวอากร้าธรรมชาติ 
(Natural Viagra) ปัจจุบันมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํามากขึ้นจากการเห็นโอกาสทาง
การตลาด จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกกระชายดําไปด้วย นอกจากน้ันยังมีการ
พัฒนาคุณภาพของกระชายดําให้มีสารสําคัญสูงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กระชายดําไทย จน
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตลาดในประเทศ และหาลู่ทางเพ่ือการส่งออก  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระชายดําในอุตสาหกรรมยาประกอบด้วย ยาใช้ภายใน ได้แก่ ยา
เม็ดลูกกลอนกระชายดํา แคปซูลกระชายดํา ยาเม็ดผงกระชายดํา และยานํ้ากระชายดํา และใน
อุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เป็นการนํากระชายดํามาพัฒนาแปรรูปให้
ตรงกับความต้องการ สามารถรับประทานได้ง่าย และมีรสชาติที่น่ารับประทาน ได้แก่ ไวน์กระชาย
ดํา กาแฟกระชายดํา ชากระชายดํา และเคร่ืองด่ืมสมุนไพรกระชายดํา  

ในการจําหน่ายกระชายดํา เกษตรกรมีวิธีการบรรจุกระชายดําเพ่ือการจําหน่ายโดยใส่
กระสอบเป็นส่วนใหญ่ มีการซื้อขายหัวกระชายดํากันเป็นกิโลกรัม โดยใช้เกณฑ์สีเน้ือในของหัว
กระชายดําในการต้ังราคาจําหน่าย โดยก่อนการเก็บเก่ียวอาจจะมีการตกลงราคากับคนรับซื้อหรือไม่
ก็ได้แล้วแต่ราย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายเฉพาะหัวกระชายดําสดโดยมักมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่  

ในประเทศก็ยังมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปร้อยมาก ทําให้มีการส่งออกเฉพาะใน
รูปกระชายดําแปรรูปขั้นต้นคืออบแห้ง (ประมาณร้อยละ 70)  ผงบด (ประมาณร้อยละ 3) และสาร
สกัด (ประมาณร้อยละ 27) ปริมาณผลผลิตกระชายดําที่ส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 70-80 ที่เหลือขายใน
ประเทศ ที่มีการนําไปสกัด ดองเหล้า รวมทั้งที่เป็นสินค้าชุมชนหรือสินค้าโอทอป ประเทศที่ไทย
ส่งออกกระชายดํามากที่สุดคือญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมด ที่เหลือกระจายไป
ในประเทศเกาหลี จีน และอินเดีย และประเทศอื่นๆ อีกเพียงเล็กน้อย สําหรับการส่งออกไปเกาหลี
น้ัน มีลักษณะอ้อมๆ กล่าวคือ ต้องส่งไปท่ีฟิลิปปินส์เพ่ือนําไปเปลี่ยนช่ือเป็นสมุนไพรประเภทอ่ืน แล้ว
จึงต่อไปยังที่ประเทศเกาหลี เน่ืองจากมีบริษัทในประเทศเกาหลีนํ้ากระชายดําไปจดทะเบียนว่าเป็น
ยาปลุกกําหนัด ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้ห้ามนําเข้ากระชายดําจากประเทศไทย และด้วยเหตุผลอีก
ประการหน่ึงคือต้องการปกป้องสินค้าของตนเองคือโสมเกาหลี 

2. ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
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 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกอบด้วยขั้นการ
ผลิต 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้นนํ้า (Upstream) ขั้นกลางน้ํา (Midstream) และขั้นปลายนํ้า (Downstream) 
แต่ละขั้นไม่มีความซับซ้อน เพราะผลิตภัณฑ์กระชายดําในตลาดยังมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับ
สมุนไพรอีกหลายประเภท 

o ขั้นต้นน้ํา เป็นการผลิตระดับในระดับไร่นา ผู้เก่ียวข้องคือเกษตรกรผู้ปลูกกระชายดํา
ซึ่งเป็นผู้ป้อนผลผลิตกระชายดําในรูปหัวกระชายดําสด โดยมีพ่อค้าคนกลางในพ้ืนที่เป็นผู้รับซื้อ 
รวบรวมผลผลิตเพ่ือการจําหน่ายหรือส่งเข้าผู้แปรรูปขั้นต้นในรูปต่างๆ ได้แก่ ผงบด ตากแห้งงหรือ
อบแห้ง และเป็นสารสกัด โดยทั่วไป เกษตรกรจะเก็บกระชายดําไว้ในครัวเรือนประมาณร้อยละ 10 
เพ่ือทําพันธ์ุเกือบทั้งหมดและเก็บไว้เพ่ือบริโภคเล็กน้อย 

o ขั้นกลางน้ํา เป็นการผลิตแปรรูปขั้นต้น ผู้เก่ียวข้องคือบริษัทหรือสถานประกอบการ
ที่ทําการแปรรูป กระชายดําในรูปแบบต่างๆ คือ การบดกระชายดําเป็นผง การนํามาอบแห้งหรือตาก
แดด และการสกัดเป็นสารสกัดเบ้ืองต้น หลังจากน้ัน จะนําไปจําหน่ายตามคําสั่งซื้อของลูกค้า โดย
บริษัทเหล่าน้ีจะเป็นผู้ส่งออกกระชายดําที่แปรรูขั้นต้นไปยังต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 75 รูปแบบ
ที่ต้องการมากที่สุดในตลาดต่างประเทศคือการอบแห้งประมาณร้อยละ 70 รองลงมาเป็นสารสกัด 
และกระชายดําบดผงมีความต้องการน้อยที่สุดเพียงประมาณร้อยละ 3 ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น
ร้อยละ 90 ที่เหลือส่งไปท่ีเกาหลี (เกาหลีห้ามนําเข้ากระชายดําจากประเทศไทย จึงต้องส่งผ่าน
ฟิลิปปินส์เพ่ือการส่งต่อ) จีน (นําเข้ากระชายดําแต่น้อยมาก) และอินเดีย (เพ่ือนําไปทํานํ้าหมึก)  

o ขั้นปลายน้ํา เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์กระชายดํา แบ่งออกเป็นในอุตสาหกรรมยา 
และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งในปัจจุบันกระชายดําเข้าไปสู่อุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด โดยแบ่งเป็น
อาหารเสริมร้อยละ 30 และเคร่ืองด่ืมร้อยละ 70 สําหรับในอุตสาหกรรมยา กระชายดําจะถูกแปรรูป
ให้อยู่ในรูปแบบของแคปซูลร้อยละ 90 ที่เหลืออยู่ในรูปแบบยานํ้า เช่น กระชายดําของหมอเส็ง 
สําหรับยาผงไม่ค่อยมีการผลิตจําหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากประชายดําในขั้นปลายนํ้าน้ี ยังไม่มีการ
ส่งออกโดยตรงไปยังตลาดต่างประเทศ 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา ใน
รูปสัดส่วนและปริมาณการใช้สมุนไพรกระชายดํา แสดงดังภาพที่ 1 

3. การวิเคราะห์ศักยภาพกระชายดํา โดย Diamond model  
 การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขัน 4 ด้าน ตามกรอบคิดของ Diamond model 
ประกอบด้วย เง่ือนไขด้านอุปสงค์ เง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุน 
และบริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากน้ันยังมีปัจจัยที่มีผลต่อตัวกําหนดทั้ง 4 ข้างต้น 
ที่สําคัญคือการบริหารและบทบาทของรัฐ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพกระชายดํา โดย Diamond 
model แสดงได้ดังภาพที่ 2 



 

652 
 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย SWOT analysis เพื่อสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
กระชายดํา 

การสร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนากระชายดํา เริ่มจากการประเมินสภาพแวดล้อมโดย
วิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของกระชายดํา ซึ่งใช้ข้อมูลประกอบกัน 2 
ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลทุติยภูมิทั่วไปท่ีแสดงถึงศักยภาพสมุนไพรกระชายดํา และส่วนที่สองเป็น
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก    

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคแล้ว ได้นํามาข้อมูลแต่ละด้านมาวิเคราะห์เช่ือมโยงเพ่ือกําหนดออกมาเป็นกล
ยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix นําเสนอในรูปตารางในการกําหนดกลยุทธ์ หลังจากน้ันได้นํามาจัดกลุ่ม
กลยุทธ์ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการผลิต กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 
และกลยุทธ์สนับสนุน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา รวมถึง
การสร้างกลยุทธ์ โดย TOWS Matrix แสดงดังตารางที่ 1 
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ภาพท่ี 1  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา 

(สัดส่วนและปริมาณการใช้สมุนไพรกระชายดํา)  
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ภาพท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพกระชายดํา โดย Diamond model  
ท่ีมา: ประมวลจากข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกําหนดกลยุทธ์กระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากกระชายดําโดย TOWS Matrix 
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อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ี ทําให้ได้กลยุทธ์กระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา ภายใต้
วิสัยทัศน์คือ “กระชายดําไทยมีมูลค่าเพ่ิมสูงจากสรรพคุณที่เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ” โดยกําหนดกลุ่มกลยุทธ์ 4 กลุ่ม ดังน้ี 
 กลยุทธ์ด้านการจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป 

การผลิตในระดับต้นนํ้าเป็นเสมือนหัวใจสําคัญในการตอบรับต่อการเร่งรัดพัฒนากระชายดํา
ให้เข้าสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล กลยุทธ์ในกลุ่มน้ี ได้แก่  

1) พัฒนาการปลูกกระชายดําอย่างครบวงจร 
ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมปริมาณการผลิตกระชายดําในพื้นทีที่มีศักยภาพในการผลิต

ผลผลิตกระชายสดคุณภาพสูง โดยวางแผนการผลิตให้เกิดการสอดรับกับความต้องการผลผลิตเพ่ือ
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมด้านการปลูกจึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เก่ียวข้อง วาง
แผนการปลูกให้มีประสิทธิภาพ และออกมาตรการสร้างสมดุลการผลิตกระชายดําตามความต้องการ 

2) ผสานภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การผลิตผลิตภัณฑ์กระชายดําด้วยระบบโรงงานที่ทันสมัย 
การผสานภูมิปัญญาชาวบ้านและนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิตใน

โรงงานจะช่วยเพ่ิมความต้องการบริโภคกระชายดําในรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือ 
กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 
ภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมด้านนวัตกรรม เพ่ือให้กระชายดําและผลิตภัณฑ์กระชายดํามี

มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น กลยุทธ์ในกลุ่มน้ี ได้แก่  
1) ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสมุนไพรกระชายดําในเชิงพาณิชย์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระชายดําให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดโดยอาศัยนวัตกรรม 
ต้องการการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม อย่างครอบคลุมต้ังแต่การปลูก
กระชายดําไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  

2) ใช้นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์กระชายดําที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
 ส่งเสริมชุมชนของนักวิจัยและเช่ือมต่อกับผู้ประกอบการท่ีผลิตผลิตภัณฑ์กระชายดํา 
เพ่ือให้เกิดการใช้นวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเพ่ือการต่อยอด
นวัตกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

3) สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องต้องแสดงบทบาทในเชิงรุก โดยยึดหลักให้การสนับสนุน

งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการนําไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต ซึ่งทําได้สอง
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ด้านหลักคือ สนับสนุนงานวิจัยที่มีโจทย์จากความต้องการใช้ประโยชน์ และจับคู่นักวิจัยที่มีผลงานที่
ใช้ประโยชน์ได้จริงกับผู้ผลิตที่ต้องการใช้ผลงานน้ัน 

 กลยุทธ์ด้านการตลาด 
การตลาดในเชิงรุกจะช่วยสร้างโอกาสให้กับกระชายดําไทย กลยุทธ์ในกลุ่มน้ี ได้แก่  
1) สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระชายดําไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามแนวทางพัฒนาสิ่ง

บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
สร้างอัตลักษณ์กระชายดําไทย ให้มีภาพที่โดดเด่นของการมีสรรพคุณทางยาสูงเทียบเท่า

หรือเหนือกว่าโสมเกาหลี โดยกําหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมที่มีประสิทธิผล ที่สําคัญคือการเผยแพร่
ผลการทดสอบสรรพคุณทางยาของกระชายดําเพ่ือให้เกิดความเช่ือถือและการยอมรับ และสร้างอัต
ลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์กระชายดําจนเป็นที่จดจําของผู้บริโภค โดยผูกโยงเข้ากับแหล่งผลิตในลักษณะ
ของการบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ทั้งน้ี การรักษาคุณภาพมาตรฐาน รสชาติ หรือลักษณะบางประการเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ัน หาทางเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์กระชายดําเข้ากับภาคบริการ เช่น พัฒนา
แหล่งผลิตให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผสานเข้ากับการท่องเที่ยว 

2) นําผลิตภัณฑ์กระชายดําเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพ 
 ภาครัฐให้การส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระชายดํา โดยใช้แนวทาง
การตลาดทั้งในรูปแบบเดิมคือการจัดงานแสดงสินค้าเพ่ือสร้างโอกาส พัฒนาการตลาดชุมชนที่เน้น
สินค้าจากกระชายดําตามพ้ืนที่ผลิต และสนับสนุนการตลาดที่ใช้ช่องทางของเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ศึกษากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของประเทศท่ีมี
ศักยภาพ โดยศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคของประเทศเหล่าน้ันประกอบไปด้วย สําหรับ
การพัฒนาระบบตลาดที่มีศักยภาพต้องให้ความสําคัญกับการมีฐานข้อมูล ให้เกษตรกรเข้าถึงและ
เข้าใจข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์สนับสนุน 
 อํานวยความสะดวกให้กับการพัฒนากระชายดําสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ อาทิ สร้างหรือ
ปรับปรุงระบบที่เก่ียวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลด้านปริมาณการผลิต ราคา 
ความต้องการ และระบบที่อํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรทางการค้า กลยุทธ์ในกลุ่มน้ี ได้แก่  

1) เช่ือมโยงห่วงโซ่อุทานกระชายดําเพ่ือตอบสนองต่อการผลิตภายในห่วงโซ ่
การท่ีกระชายดําจะได้รับการยกระดับศักยภาพตามเป้าหมายของการเป็น Champion 

Product ไ ด้  ต้องมีการบูรณาการให้ เ กิดการเ ช่ือมต่อกันระหว่างผู้ปลูก  ผู้ผลิต  และผู้ค้ า
ภายในประเทศอย่างเป็นธรรม การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและวางแผนเช่ือมโยงให้เกิดประสิทธิภาพ 
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เกิดการประหยัดการผลิตภายในห่วงโซ่เดียวกัน ย่อมเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพการแข่งขันของสินค้า
เกษตรไทย 

2) สนับสนุนการสร้างและรับรองมาตรฐานสมุนไพรไทย 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่บ่งช้ีคุณภาพระเทศไทยยังขาดมาตรฐานสมุนไพรซึ่ง

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมท้ังมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย ดังน้ันหากมีการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ก็จะสามารถรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยที่เข้าสู่ตลาด และกลุ่มที่มีศักยภาพในการส่งออก 

3) สนับสนุนการทดสอบสรรพคุณผลิตภัณฑ์กระชายดํา เพ่ือให้เกิดการยอมรับต่อผู้บริโภค
ทั่วโลก 
 



 

659 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนผังการเช่ือมโยงของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนากระชายดําและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระชายดํา 
ท่ีมา: วิเคราะห์โดยนักวิจัย  
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ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนากระชายดําให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดสมุนไพรอย่างแท้จริง ต้องศึกษาลงรายละเอียดของ
กระชายดําต้ังแต่ในระดับต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา เน่ืองจากสมุนไพรแต่ละตัวมีลักษณะพิเศษของการปลูก
โดยเฉพาะคุณภาพของสมุนไพรที่ขึ้นกับภูมิประเทศ ดังเช่นกระชายดําที่ต้องปลูกในที่สูงเพ่ือให้ได้ปริมาณสาร
สกัดที่เข้มข้น การแนะนําเรื่องพันธ์ุที่ปลูกหรือวิธีการปลูกจึงไม่สามารถใช้แนวทางแบบทั่วๆ ไปได้ ทางด้านการ
แปรรูปเป็นสารสกัดขั้นต้นน้ัน เป็นที่นิยมและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตามความต้องการที่เพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่การสนับสนุนให้แปรรูปต้องพิจารณาถึงโอกาสทางการตลาดจากการเพ่ิมมูลค่า เน่ืองจากเทคโนโลยี
ทั้งในการสกัดสารแปรรูปและในการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม ไทยยังมีศักยภาพสู้ประเทศอ่ืน เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย 
ไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีการใช้กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาสมุนไพรกระชายดําจึงมีความเฉพาะทางมากกว่าที่จะเป็นแนว
ทางการพัฒนาแบบเส้นตรงที่เน้นการเพ่ิมมูลค่าโดยอาศัยนวัตกรรมเสมอไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยมี
นวัตกรรมการพัฒนากระชายดําเพ่ิมขึ้น แต่ต้นทุนในการนํานวัตกรรมมาใช้ยังค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญ
ที่ภาคประชารัฐต้องร่วมมือกันเพ่ือให้การต่อยอดผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งต้องรวมไปถึงการส่งเสริมด้าน
การตลาดในต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายการจําหน่ายร่วมกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความนี้ มาจากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนโดยสํานักงานยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ทั้งน้ีต้องขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งอยู่ในหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง และนักวิจัย รวมถึงผู้เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสมุนไพรทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมในการระดมความคิดเห็น 
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การตดัสินใจทํางานของขา้ราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ 
Decision Making On Re-Employment Of Civil Servants 

After Reaching The Retirement Age 
 

สุภาพร ย่ังยืน1และปริณภา จติราภัณฑ์2 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ทําให้ข้าราชการพลเรือนตัดสินใจทํางาน
หลังจากเกษียณอายุราชการ และศึกษาสถานภาพทางสังคมและประสิทธิภาพการทํางานของ
ข้าราชการพลเรือนหลังจากเกษียณอายุราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี
จํานวน 450 คน โดยทดสอบและคาดการณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกําหนดกับความต้องการทํางาน
ตามแบบจําลองแบบโลจิต (Logit Model) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือน
หลังเกษียณอายุราชการของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับนัยสําคัญและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ได้แก่ 
ปัจจัยด้านรายจ่าย ปัจจัยทางด้านหน้ีสิน สําหรับปัจจัยด้านภาระที่ต้องรับผิดชอบ และปัจจัย
ทางด้านสุขภาพ มีระดับนัยสําคัญทางสถิติแต่มีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ เมื่อปัจจัยเหล่าน้ีมีค่า
ผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal effect) สูงขึ้น จะส่งให้การตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือน
หลังเกษียณอายุราชการเพ่ิมสูงขึ้น สําหรับปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยทางด้านรายได้ ปัจจัยทางด้านการออม 
และปัจจัยทางด้านการมีผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ: การตัดสินใจทํางาน, ข้าราชการพลเรือน, การเกษียณอายุราชการ 
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Abstract 

The objectives of this study are to identify the factors influencing the re-
employment of civil servants after their retirement. In addition, the study of the social 
status and working efficiency among 450 civil servants aged between 60 - 70 years old 
and living in Bangkok is conducted by using the Logit Model as for testing and 
forecasting relationship between the working determinants and the working 
requirements.  

The result has been found that the factors with positive coefficient and 
significantly affecting the decision making on the re-employment of the samples of 
retired civil servants are household expenditures, for current liability, and health 
condition are negative coefficient. When the marginal effects of these factors increase, 
the possibility of the re-employment after the retirement becomes significantly higher. 
However, the factors of gender, income level, savings and numbers of there is no 
statistical significantly decision making on the re-employment of retired civil servants.  
 
Keywords: Decision Making, Civil Servants, Retirement Age 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยที่มีจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นน้ัน ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ เพราะมีผลกระทบท้ังเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในอนาคตหลายด้าน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ จํานวน
ประชากรในวัยทํางานลดลงเข้าสู่วัยทํางานที่มีอายุมากขึ้น ผลิตภาพการทํางานของแรงงานลดลง 
จากสมรรถนะที่ลดลงของร่างกายทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง ส่งผลให้ผลผลิตรวมของ
ประเทศลดลงจึงต้องเพิ่มกําลังแรงงานให้สูงขึ้นหรือเพ่ิมปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยการใช้เครื่องจักร 
หรือนําเข้าแรงงานต่างด้าว การท่ีวัยแรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงมากขึ้น ทําให้สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบต่อการออมในระดับครัวเรือนและอาจทําให้การออมระดับประเทศ
ลดลง ผู้เกษียณอายุที่ไม่มีรายได้ต้องนําเงินออมออกมาใช้จ่ายในการดํารงชีพมากขึ้น ความต้องการ
ลงทุนของประชาชนจะลดลงพร้อมกับการออม รัฐต้องเข้ามาจัดการลงทุนของประเทศโดยการ
จัดบริการทางสังคมด้านต่างๆให้สอดคล้องกับขนาดและความต้องการของประชากรที่มี
ความหลากหลายในแต่ละกลุ่มวัย ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น พร้อมการ
จัดสวัสดิการและระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ รายจ่ายของประเทศทั้งรายจ่ายด้านสุขภาพ 
รายจ่ายสวัสดิการข้าราชการหลังเกษียณอายุและรายจ่ายของสํานักงานประกันสังคมจะมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ข้าราชการผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพ
กลุ่มหน่ึง เน่ืองจากมีทักษะและความเช่ียวชาญหลากหลายแขนงและหลากหลายระดับในทุกส่วน
ภาคของระบบเศรษฐกิจ จึงถือว่าเป็นมันสมอง เป็นคลังแห่งภูมิปัญญาที่สั่งสมประสบการณ์จากการ
ทํางานที่ผ่านมา มีศักยภาพที่สามารถสร้างผลผลิต (Productivity) ให้กับประเทศหรือชุมชนได้อย่างมาก 
แต่เมื่อถึงวัยเกษียณอายุด้วยระเบียบของทางราชการจะส่งผลให้ศักยภาพท่ีสามารถสร้างผลผลิตจาก
บุคคลกลุ่มดังกล่าวลดลงทันที หากไม่มีกําลังแรงงานมาทดแทนกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อสังคม 
ชุมชนและการพัฒนาประเทศได้ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปัจจัยทีท่ําให้ข้าราชการพลเรือนตัดสินใจทํางานหลงัเกษียณอายุราชการ  
2. ศึกษาสถานภาพทางสังคมและประสิทธิภาพการทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังจาก

เกษียณอายุราชการ 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
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1. แนวคิดทฤษฎี 
1.1 ทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์แรงงาน เป็นการศึกษาเรื่องการจัดสรรทรัพยากร

มนุษย์หรือแรงงาน สําหรับใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
โดยศึกษาพฤติกรรมของนายจ้างและลูกจ้างในรูปของอุปสงค์และอุปทานแรงงานท่ีมีต่อค่าจ้าง ราคา
สินค้า กําไร และสภาพการทํางาน ช่ัวโมงทํางานที่เหมาะสม ในทางเศรษฐกิจถือว่าแรงงานเป็นปัจจัย
การผลิตที่สําคัญ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของสังคม หาก
แรงงานได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้อง มีการพัฒนาอย่างดีแล้วแรงงานก็จะกลายเป็นแรงงาน
ฝีมือที่ทําให้ผลผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น แรงงานนอกจากเป็นผู้ผลิตแล้วยังเป็นผู้บริโภคสินค้าและ
บริการอีกด้วย 

1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจของมนุษย์ มาสโลว์ (Abraham H.Maslow. 1954: 80–106) 
ได้ ต้ังทฤษฎีเ ก่ียวกับแรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) ซึ่ งได้
อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ มีลักษณะเป็นลําดับขั้น และเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันแพร่หลาย 
สมมติฐานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ดังน้ี  

1.2.1 มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและมีไม่สิ้นสุด เริ่มต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย  
1.2.2 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก 
1.2.3 ความต้องการของมนุษย์มีลําดับขั้นความสําคัญ เมื่อความต้องการระดับตํ่า

ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองต่อทันที 
1.3 ทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) เป็นทฤษฎี

ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนโดย ฟรังโก มอดดิเกลียนี (Franco Modigliani) ร่วมกับ อัลเบิร์ต แอนโด 
(Albert Ando) และ ริชาร์ต บรูมเบิกร์ (Richard Brumberg) ได้มีแนวคิดร่วมกันว่าการบริโภค
ของคนส่วนใหญ่จะบริโภคเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด โดยนําเอารายได้ในปัจจุบันและรายได้
ในอนาคตมากําหนดการบริโภคในขณะใดขณะหนึ่ง ทําให้เห็นว่าการบริโภคของมนุษย์ในแต่ละ
ช่วงเวลาน้ัน ขึ้นอยู่กับรายได้ตลอดชีวิตทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

1.4 ทฤษฎีเก่ียวกับการออม เมื่อรายได้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะกําหนดความสามารถในการ
ออมและการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล น้ันแสดงให้เห็นว่าการออมเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้และ
รายจ่าย เมื่อรายได้มีมากกว่ารายจ่ายส่วนที่เหลือของรายได้ก็จะเป็นการออม ดังน้ันการออมจึงมี
ความสัมพันธ์กับการบริโภค  

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes. 1936. หน้า 80 - 85) มีแนวคิด
เก่ียวกับแรงจูงในการออมของแต่ละบุคคล ไว้ 8 ประเภท ดังน้ี 

(1) การป้องกันความไม่แน่นอน (Precaution) หมายถึง การสํารองไว้ใช้กับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต 
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(2) การมองการณ์ไกล (Foresight) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระหว่างรายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคต 

(3) การประมาณการ (Calculation) หมายถึงความปรารถนาที่จะได้รับ
ผลตอบแทน เช่น ดอกเบ้ีย 

(4) การปรับปรุงให้ดีขึ้น (Improvement) หมายถึงความต้องการที่จะปรับปรุง
มาตรฐานการใช้ชีวิตหลังเกษียณไปทีละน้อยๆ  

(5) ความอิสระ (Independence) หมายถึงความเป็นอิสระทางการเงินที่
สามารถใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการ  

(6) การลงทุน (Enterprise) ซึ่งหมายถึง ความมีอิสระในเงินลงทุน  
(7) ความภาคภูมิใจ (Pride) ที่สามารถมีเงินหรือมรดกให้แก่ทายาท 
(8) ความตระหน่ี (Avarice) เป็นการสะสมเงินก้อนใช้จ่ายสําหรับซื้อสินค้าราคาแพง

และคงทน เช่น บ้านหรือรถ เป็นต้น 
1.5 ทฤษฎีทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษย์ หรือ Human Capital เป็นคําที่ใช้มาต้ังแต่สมัย อดัม สมิท ในคริสต์ศตวรรษที่ 
18 (นิสดารก์ เวชยานนท์. 2551. หน้า 2) Theodore W. Schultz นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล
ได้ให้ความหมายในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ในบทความชื่อ Investment in Human Capital 
ในวารสาร American Economic Review ว่า หมายถึง ความสามารถหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวคน 
ทั้งที่ติดตัวมาแต่กําเนิด (Innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมียีนส์
เฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีความสามารถ คุณลักษณะเหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะที่มีคุณค่า 
ซึ่งคุณค่าน้ีจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่เหมาะสม  

ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Theory of human capital) (ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ์. 2558. หน้า 62) 
อธิบายว่า ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในการสร้างทุนมนุษย์จํานวนเท่าใดดีหรือประเภทใดดีน้ัน 
บุคคลหรือผู้บริโภคซึ่งเป็นหน่วยที่ทําการตัดสินใจ ต้องการให้ผลตอบแทนสุทธิ (Net benefits) 
จากการลงทุนมีมากท่ีสุด การลงทุนเพ่ือสร้างทรัพยากรในตัวมนุษย์ก็เช่นเดียวกับการลงทุนอ่ืน ๆ คือ 
ต้องมีต้นทุน (Costs) ซึ่งต้นทุนเหล่าน้ีได้แก่  

(1) ต้นทุนทางตรง (Direct costs) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายเป็นตัวเงิน 
ถ้าลงทุนเรียนหนังสือ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการเรียน ถ้าลงทุนใน
ด้านสุขภาพ ได้แก่ รายจ่ายด้านอาหาร และการออกกําลังกาย เป็นต้น  

(2) ต้นทุนทางอ้อม (Indirect costs) ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในการทํางาน การเอา
เวลาที่อาจใช้ทํางานมาเรียนหนังสือแทน คํานวณได้จากค่าจ้างหรือรายได้ที่สูญเสียไปของเวลาที่ใช้ไป
ในการเรียน (Income foregone)  
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ต้นทุนเหล่าน้ีจะต้องนํามาเปรียบเทียบผลประโยชน์ (Benefits) (ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ 
2558. หน้า 62) ที่คาดว่าจะได้ในอนาคตผลประโยชน์ของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
ผลประโยชน์ทางตรง (Direct benefits) คือ ผลตอบแทนในรูปตัวเงิน เช่น ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
เช่น โบนัสและ สําหรับประโยชน์ทางอ้อม (Indirect benefits) คือ ผลตอบแทนซึ่งไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
ช่ือเสียงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1 รัชนี ฝนทองมงคล (2538) ศึกษาการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ ศึกษาจากข้าราชการบํานาญสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าข้าราชการบํานาญบางส่วนเคย
ได้รับความรู้ก่อนการเกษียณอายุ มีการเตรียมการด้านอาชีพ ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านงาน
อดิเรก และด้านที่อยู่อาศัยก่อนการเกษียณอายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินบํานาญ บางส่วนมีรายได้พิเศษจากการประกอบอาชีพหลังการเกษียณ มี
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ มีทัศนคติต่อชีวิตภายหลังเกษียณอายุเป็นไปในทางบวกซึ่งส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตในปัจจุบันว่ามีความสุข 

2.2 ฉวีวรรณ จันทรัตน์ (2540) ศึกษาความต้ังใจในการทํางานหลังเกษียณอายุของ
ข้าราชการอัยการ ผลการศึกษา พบว่าข้าราชการอัยการมีระดับความต้ังใจในการทํางานเกษียณอายุ
ในระดับปานกลาง ความต้ังใจทํางานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและรายได้ การเลือกประเภทงาน
อิสระมีความสัมพันธ์กับรายได้ ผลตอบแทน การเลือกประเภทงานรับจ้างมีความสัมพันธ์กับการยกย่อง
และทัศนคติในการทํางาน มีการเตรียมความพร้อมในการทํางานหลังเกษียณอายุในระดับปานกลาง 

2.3 ภูมิ นริศชาติ (2547) ศึกษาการทํางานหลังเกษียณอายุราชการของบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าบุคลากรที่ทํางานต่อหลังเกษียณส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานหลังเกษียณในระดับดีมาก มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับดี มีรายได้จากเงิน
สวัสดิการบํานาญรายเดือน และมีความพึงพอใจมากต่อความเป็นอยู่หลังหลังเกษียณ 

2.4 สุรพันธ์ุ  เล้าวิวัฒนา (2551) ศึกษาการเข้าร่วมในกําลังแรงงานของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องการทํางานมากที่สุด ได้แก่ เบ้ียยังชีพที่ไม่
เพียงพอ ต้องให้เงินบุตร และมีสุขภาพที่ยังเอ้ืออํานวยต่อการทํางานตามลําดับ สําหรับปัจจัยที่ทําให้
ผู้สูงอายุไม่ต้องการเข้าร่วมในกําลังแรงงาน ได้แก่ มีเงินบําเหน็จบํานาญ การได้รับเงินจากบุตร มีเงินออม
และได้รับดอกเบี้ย นอกจากน้ียังพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สุขภาพ อาชีพ 
ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าจ้างของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2.5 ทิพรัตน์  มาระเนตร์ (2555) ศึกษาการตัดสินใจทํางานของข้าราชการผู้สูงอายุ
หลังเกษียณในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มข้าราชการผู้สูงอายุที่ต้องการทํางานหลังเกษียณ
มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ต้องการหารายได้เสริม และต้องการใช้ความรู้ความสามารถ  
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ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ สําหรับประเภทของงานที่ต้องการทํา คือ งานในสายงานสังคมและบริหาร 
ต้องการค่าจ้างแบบรายช่ัวโมง วันและเวลาทํางานน้ันขึ้นอยู่กับนายจ้าง ต้องการสวัสดิการจาก
นายจ้างในด้านการประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล สําหรับกลุ่มข้าราชการผู้สูงอายุ
ที่ไม่ต้องการทํางานหลังเกษียณน้ันมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับดี มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ
มีบุคคลที่สามารถพ่ึงพิงทางการเงินได้ 

2.6 ธาราทิพย์  พ่วงเชียง (2555) ศึกษาความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ที่อยู่อาศัย หน้ีสิน รายได้ การออม จํานวนบุตร มีอิทธิพล
ต่อความต้องการทํางานแตกต่างกัน โดยอายุเป็นตัวแปรสามารถอธิบายการผันแปรของความต้องการ
ทํางานของผู้สูงอายุได้เป็นลําดับแรก รองลงมาได้แก่ ภาวะหน้ีสิน เพศ ภาคท่ีอยู่อาศัย ภาวะสุขภาพ 
รายได้ สถานะในครัวเรือน สถานภาพ จํานวนบุตร การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเป็น
เจ้าของบ้าน และการอ่านออกเสียง ตามลําดับ ส่วนการออมหรือมีทรัพย์สินอื่น ไม่ได้มีผลต่อ
การอธิบายความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาการตัดสินใจทํางานข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กําหนดให้มี
การศึกษา 2 ด้าน คือ เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์หาร้อยละของสถานภาพของข้าราชการพลเรือน
หลังเกษียณอายุราชการ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ทางสังคม เศรษฐกิจ การดูแลสุขภาพ 
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการทํางานของของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ 
โดยทดสอบและคาดการณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกําหนดกับความต้องการทํางานตามแบบจําลอง 
โลจิต (Logit Model) ด้วยเทคนิควิธีวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด(Maximum 
Likelihood Estimate: MLE) ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการเก็บข้อมูลจากแต่ละบุคคล 
ที่เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross section data) ทั้งการคํานวณยังสามารถจัดการกับปัญหาความ
แปรปรวนของค่าตัวรบกวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) และเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพ่ิม 
(Marginal Effect)  

จากแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาสามารถเขียนสมการได้ ดังน้ี  
NEED = f (SEX, INC ,EXP, SAV, DEBT , SUP, RES, HEALTH) 

เขียนแบบจําลองได้ ดังน้ี 

ln 
		
  =  β0 + β1SEX+ β2INC + β3EXP + β4SAV + β5DEBT + β6SUP + β7RES + 

β7HEALTH  + e 
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โดยมีตัวแปรตาม คือ  

ln 
		
   = Nature log ของความต้องการในการทํางานต่อความไม่ต้องการทํางานของ

ข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ โดยที่ 
Need   = ความต้องการในการทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ 
1 – Need  = ความไม่ต้องการทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
SEX หมายถึง เพศของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ  
INC หมายถึง รายได้ของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ ได้แก่ เงินบํานาญ 

เงินได้พิเศษ เป็นต้น 
EXP หมายถึง รายจ่ายของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง เป็นต้น  
SAV หมายถึง เงินออมของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ ในรูปแบบต่างๆ 

ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร หุ้น/พันธบัตร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น  
DEBT หมายถึง หน้ีสินของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ  
SUP หมายถึง การมีผู้อุปการะเลี้ยงดู สามีหรือภรรยา ลูก หลาน พ่ีน้อง เป็นต้น  
RES หมายถึง ภาระที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การดูแลผู้อื่น 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน เป็นต้น  
HEALTH หมายถึง สุขภาพ การเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของข้าราชการ

พลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ ได้แก่ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 450 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.33 และเพศหญิง ร้อยละ 52.67 อายุ
โดยเฉล่ียอยู่ที่ 64 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 46.44 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 45.78 ระดับตําแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเป็นประเภทวิชาการ
มากที่สุด ร้อยละ 52.67 รองลงมาคือประเภทอํานวยการ ร้อยละ 27.11 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด
ร้อยละ 68.89 รองลงมาคือ สถานภาพโสด ร้อยละ 20.22 ข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุ
ราชการส่วนใหญ่เลือกรับเงินบํานาญ ร้อยละ 85.11 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 57,261 บาทต่อเดือน 
สวัสดิการที่ได้รับจากทางภาครัฐมีความเพียงพอ ร้อยละ 70.44 มีเงินออมเฉลี่ย 895,234 บาท การ
ดูแลสุขภาพของกลุ่มข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการเลือกเข้ารับบริการในสถานพยาบาล
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เพ่ือตรวจร่างกายประจําปี ร้อยละ 51.11 เป็นสถานพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 91.78 มีความพร้อมและมี
ความสนใจในการประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุ ร้อยละ 79.33  
 กลุ่มข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่ทํางานหลังเกษียณ จํานวน 343 คน เลือก
ทํางานต่อ เนื่องจากต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ 43.73 รองลงมาคือ ต้องการ
หารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ร้อยละ 33.82 ลักษณะงานที่ทําหลังเกษียณอายุราชการเป็นการทํา
ธุรกิจของตัวเอง ร้อยละ 33.87 เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษา ร้อยละ 20.16 เป็นงานหรือธุรกิจ
ที่เป็นอาชีพเสริมขณะรับราชการ ร้อยละ 11.56 และงานอ่ืนๆได้แก่ รับสอนพิเศษ งานแปลเอกสาร เป็น
ต้น โดยทํางานเฉลี่ยวันละ 4 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 3 วัน ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 29,550 บาทต่อเดือน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทํางานในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 59.48 และดีมากร้อยละ 
22.16 คิดว่าจะหยุดทํางานในปัจจุบันเมื่อร่างกายไม่สามารถทํางานได้ ร้อยละ 63.85 และเลือกที่จะ
หยุดทํางานเมื่ออายุ 70 ปี มากที่สุดร้อยละ 17.78 รองลงมาเมื่ออายุ 65 ปี ร้อยละ 7.58  

2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุ
ราชการ ดังน้ี  

2.1 เพศของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ ระหว่างกลุ่มที่ทํางานและกลุ่ม
ที่ไม่ต้องการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ พบว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความต้องการทํางาน
หลังจากเกษียณอายุที่ใกล้เคียงกัน 

2.2 รายได้ของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่ทํางานมีรายได้เฉลี่ย 
57,299 บาทต่อเดือน สําหรับข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่ไม่ทํางาน มีรายได้เฉลี่ย 
55,546 บาทต่อเดือน เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่ทํางานและกลุ่มที่ไม่ต้องการทํางาน
หลังเกษียณอายุราชการ พบว่า ข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่ทํางานมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทํางาน แสดงให้เห็นว่าข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการแม้มี
รายได้มาก ยังมีความต้องการทํางานหลังจากเกษียณอายุ 

2.3 รายจ่ายของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ค่างานสังคม เช่น ทําบุญ ค่าการศึกษาบุตร/หลาน (ในส่วนที่เบิกไม่ได้) 
ค่าใช้จ่ายด้านบันเทิง เช่น ดูหนัง ท่องเที่ยว ในกลุ่มข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่
ต้องการทํางานส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 39,8003 บาทต่อเดือน สําหรับกลุ่มข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่ไม่ต้องการทํางานมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 38,287 บาทต่อเดือน 
กลุ่มข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่ต้องการทํางานมีรายจ่ายรวมเฉล่ียมากกว่ากลุ่มที่
ไม่ต้องการทํางาน แสดงให้เห็นว่าข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการที่มีรายจ่ายมากมีความ
ต้องการทํางานหลังจากเกษียณอายุเพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเองและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

2.4 การออมของข้าราชการพลเรือนในที่น้ีหมายถึงเงินออมและทรัพย์สินทางการเงินใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร หุ้น/พันธบัตร สลากออมสิน/ธ.ก.ส. เงินฝากกองทุนต่างๆ 
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การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มข้าราชการพลเรือนที่ทํางานมีเงินออมและทรัพย์สิน ร้อยละ 67.33 
เป็นเงินออมในรูปเงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 57.78 สําหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนที่
ไม่ทํางานมีเงินออมและทรัพย์สิน ร้อยละ 22.22 เป็นเงินออมในรูปเงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 
15.78 เมื่อพิจารณาเงินออมและทรัพย์สินเฉล่ียของข้าราชการพลเรือนระหว่างกลุ่มที่ทํางานและ
กลุ่มที่ไม่ทํางานหลังเกษียณอายุ จะเห็นว่าข้าราชการพลเรือนในกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานมีเงินออมและ
ทรัพย์สินเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทํางาน แต่ยังมีความต้องการทํางานนั้น อาจมีสาเหตุอ่ืนเช่น 
มีหน้าที่หรือมีภาระที่ต้องรับผิดชอบจํานวนมาก ต้องการเก็บเงินออมให้แก่บุตรหลาน หรือสํารองเงิน
ไว้ใช้จ่ายในยามชรา 

2.5 รายการหน้ีสินของข้าราชการพลเรือน เช่น ค่าบ้าน ค่ารถยนต์ ค่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เงินกู้ธนาคาร เงินกู้สหกรณ์ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น กลุ่มข้าราชการพลเรือนที่ทํางานมีหน้ีสิน ร้อยละ 
34.67 สําหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนที่ไม่ทํางานมีหน้ีสิน ร้อยละ 12.44 เมื่อพิจารณาหน้ีสินเฉล่ีย
พบว่าข้าราชการพลเรือนในกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานมีหน้ีสินมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทํางาน จึงมี 
ความต้องการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้มีรายได้สําหรับนํามาชําระหน้ีสินที่มีอยู่ 

2.6 การมีผู้อุปการะเลี้ยงดูหลังเกษียณหรือมีที่พ่ึงพิงทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือ
ภรรยา บุตร หลาน ญาติพ่ีน้อง กลุ่มข้าราชการพลเรือนที่ทํางานมีผู้อุปการะเลี้ยงดูเป็นที่พ่ึงพิง
ทางการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ร้อยละ 61.78 โดยพ่ึงพิงรายได้จากหลานมากท่ีสุด สําหรับกลุ่ม
ที่ไม่ทํางานพ่ึงพิงรายได้จากลูกชายมากกว่า แสดงให้เห็นว่าข้าราชการพลเรือนที่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
หรือมีที่พ่ึงพิงทางการเงินหลังเกษียณ ยังมีความต้องการทํางานต่อเน่ืองมาจากยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
ต้องรับผิดชอบที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพของตนเอง 

2.7 ภาระที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การดูแลผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นค่า
เลี้ยงดู ค่ารักษาพยาบาล ส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ร้อยละ 69.33 เมื่อพิจารณากลุ่มข้าราชการพลเรือนที่ทํางานส่วนใหญ่มีภาระที่
ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน ร้อยละ 48.44 สําหรับ
กลุ่มข้าราชการพลเรือนที่ไม่ทํางานส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ในการดําเนินชีวิตประจําวันเพียง ร้อยละ 20.89 แสดงให้เห็นว่าข้าราชการพลเรือนมีภาระค่าใช้จ่าย
หลังเกษียณสูงจึงมีความต้องการทํางานหลังเกษียณอายุราชการเพ่ือสร้างรายได้ให้ตนเองเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากเงินบํานาญที่ได้รับ 

2.8 สุขภาพของข้าราชการพลเรือน เมื่อพิจารณาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคของข้าราชการ
พลเรือนหลังเกษียณส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว ร้อยละ 59.11 มีโรคประจําตัว ร้อยละ 40.89 ส่วนใหญ่
เป็น โรคความดันโลหิต รองลงมาคือ ไขมันในเส้นเลือด และเป็นโรคเบาหวาน เมื่อพิจารณาสุขภาพ
ของข้าราชการพลเรือนที่ทํางานหลังเกษียณอายุราชการมีสุขภาพที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การทํางานน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทํางาน แสดงให้เห็นว่าข้าราชการพลเรือนที่มีสุขภาพดีจะมี
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ความต้องการทํางานหลังจากเกษียณอายุสูงเน่ืองจากยังมีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถและ
ศักยภาพพอที่จะทํางานได้ 

3. การวิเคราะห์ความต้องการทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณ โดยทดสอบและ
คาดการณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกําหนดกับความต้องการทํางานตามแบบจําลองแบบโลจิต (Logit 
Model) ด้วยเทคนิควิธีวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood 
Estimate: MLE) และเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal effect) สามารถเขียนผลการ
ประมาณค่าดังกล่าวในรูปแบบสมการแบบจําลองได้ ดังน้ี 

ln    =  5.753712 + (0.538617)SEX + (0.000122)INC + (0.00006)EXP – 

(0.135891)SAV + (1.128074)DEBT + (1.746841)SUP – 
(1.393761)RES – (0.682780)HEALTH   

จะเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุ
ราชการของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับนัยสําคัญและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ได้แก่ ปัจจัยด้านรายจ่าย 
ปัจจัยทางด้านหน้ีสิน เมื่อปัจจัยเหล่าน้ีเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ปัจจัยด้านรายจ่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการเพ่ิมสูงเพียงร้อยละ 0.0048 ปัจจัยทางด้าน
หน้ีสินส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการเพ่ิมสูงร้อยละ 42.32 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับนัยสําคัญและมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาระที่ต้องรับผิดชอบ 
และปัจจัยทางด้านสุขภาพ เมื่อปัจจัยเหล่าน้ีเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ปัจจัยด้านภาระที่ต้องรับผิดชอบ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการเพ่ิมสูงร้อยละ 71.56 ปัจจัย
ทางด้านสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการเพ่ิมสูง
ร้อยละ 19.81 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพของตนเองมี
ภาระทางด้านหน้ีสินที่ต้องรับผิดชอบ 

สําหรับปัจจัยที่ไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติซึ่งแสดงว่าเป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจทํางานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้าน
เพศ ปัจจัยทางด้านรายได้ ปัจจัยทางด้านการออม และปัจจัยทางด้านการมีผู้อุปการะเลี้ยงดู 

 
ตารางที่1 แสดงผลการประมาณค่าโดยแบบจําลองแบบโลจิต (Logit Model)  

ตัวแปรอิสะ Maximum Likelihood Estimate 
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

Constant 5.753712 1.206069 -4.770632 0.0000 
SEX 0.538617 0.379941 1.417632 0.1563 
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INC 0.000112 0.0000145 7.723871 0.0000 
EXPEN 0.0000601 0.0000209 2.878914 0.0040*** 
SAV -0.135891 0.529140 -0.256814 0.7973 
DEBT 1.128074 0.405582 2.781369 0.0054*** 
SUP 1.746841 0.430517 4.057546 0.0000 
RES -1.393761 0.643602 -2.165564 0.0303** 
HEALTH -0.682780 0.345839 -1.974274 0.0484** 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  

     ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal effect) จากการวิเคราะห์แบบ             

โลจิต(Logit Model) 
ตัวแปรอิสะ Marginal effect 

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
Constant 5.013543 0.986915 5.080016 0.0000 
SEX -0.501812 0.342565 -1.464864 0.1430 
INC -0.0000763 0.000012 -6.380003 0.0000 
EXPEN 0.0000479 0.0000167 -2.862774 0.0042*** 
SAV 0.582190 0.416758 1.396950 0.1624 
DEBT 0.423159 0.341527 -1.239021 0.2153 
SUP -0.254915 0.387814 -3.235873 0.0012*** 
RES 0.715559 0.558498 3.071737 0.0021*** 
HEALTH 0.198132 0.341909 3.504243 0.0005*** 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  

     ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 
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อภิปรายผล 

ในการพิจารณาปัจจัยที่ทําให้ข้าราชการพลเรือนตัดสินใจทํางานหลังเกษียณอายุราชการเป็น
การพิจารณาในระดับจุลภาค ซึ่งปัจจัยแหล่าน้ีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่จะ
ทํางานต่อหรือไม่ทํางานต่อของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการโดย 

1. รายจ่าย เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ข้าราชการพลเรือนตัดสินใจทํางานต่อหลังเกษียณอายุ
ราชการ การเลือกทํางานต่อเกิดจากการท่ีระดับของรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย หากข้าราชการ
พลเรือนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี มีการออมก่อนเกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบย่อมทําให้
ข้าราชการพลเรือนมีความสามารถในการตัดสินใจในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทํางานต่อหลัง
เกษียณอายุราชการ ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนที่มีการเตรียมตัวไม่ดีย่อมทําให้เกิดสภาพบังคับมี
ทางเลือกในการไม่ทํางานที่น้อยกว่า จากการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดีระหว่างที่ทํางานอยู่ ส่งผลให้
เมื่อเกษียณอายุราชการยังคงมีภาระหน้ีสินที่ผูกพันอยู่ การที่ข้าราชการพลเรือนมีสภาพทางการเงิน
ไม่เอ้ือต่อการใช้จ่ายในอนาคตนําไปสู่ภาวะจํายอมที่ต้องทํางานหลังเกษียณอายุราชการเพ่ือให้มี
รายได้ที่นอกเหนือจากเงินบํานาญที่ได้รับเป็นประจําทุกเดือนให้เพียงพอต่อรายจ่ายในปัจจุบัน 

2. ภาระที่ต้องรับผิดชอบ เน่ืองจากสังคมไทยมีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวรวมมีการ
เก้ือกูลระหว่างรุ่นสูงโดยเฉพาะระหว่างบุพการีกับบุตรหลาน แม้ข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุ
ราชการจะมีบุตรให้การอุปการะเลี้ยงดูอยู่บ้างแต่รายได้ที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ดังน้ัน    ที่
ข้าราชการพลเรือนยังต้องออกไปหางาน ประกอบกับตัวข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมีพ้ืนฐาน
การศึกษาในระดับที่สูง มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในงานสูง มีศักยภาพที่จะทํางานได้ สามารถ
ทําประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมและหารายได้เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของครบครัวได้  

3. ปัจจัยทางด้านสุขภาพ ด้วยศักยภาพทางร่างกายของข้าราชการพลเรือนที่สามารถ
รองรับกับภาระงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยหลักอีกหน่ึงที่ส่งผลต่อความสามารถของ
ข้าราชการพลเรือนในการที่จะทํางานหลังเกษียณอายุราชการ ดังนั้นการที่ข้าราชการพลเรือน
ที่เกษียณอายุราชการแล้วมีสุขภาพที่ไม่ดีย่อมส่งผลต่อการทํางานในอนาคต การสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการทํางานให้กับแรงงานกลุ่มนี้ตั้งแต่เริ่มชีวิตการทํางานย่อมทําให้
ลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในระยะยาวได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เกษียณ ครอบครัวและสังคม การสร้างรายได้ให้กับตนเองหลังเกษียณ ทําให้ผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ ดังน้ันควรมีการ ส่งเสริมให้
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ข้าราชการพลเรือนได้ใช้ศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาทําประโยชน์เพ่ือสังคมและสร้าง
รายได้หลังจากเกษียณ 

2. จากความต้องการทํางานของกลุ่มข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการ เน่ืองจาก
มีรายจ่ายและมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมาก จึงต้องการทํางานเพ่ือหารายได้เสริม หรือต้องการใช้
ความรู้ให้เป็นประโยชน์ นอกจากจะเพิ่มโอกาสในการทํางานส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนได้ใช้
ศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาทําประโยชน์เพ่ือสังคมและสร้างรายได้แล้ว ควรส่งเสริมให้มี
การจัดฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพในการทํางาน หรือเพ่ือเป็นทางเลือกให้
ข้าราชการพลเรือนสามารถเลือกอาชีพใหม่หลังจากเกษียณ 

3. ข้าราชการพลเรือนที่มีเงินออมน้อย เป็นภาระของลูกหลานในการดูแลค่าใช้จ่าย ควรมี
การผลักดันให้มีระบบการออมมากขึ้น กระตุ้นและสร้างจิตสํานึกด้านการออมตั้งแต่วัยทํางาน
เพ่ือเป็นหลักประกันรายได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  

4. ข้าราชการพลเรือนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เป็นสาเหตุให้เกษียณก่อนอายุราชการหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการทํางานหลังเกษียณควรมีการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี มีการออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ เมื่อข้าราชการพลเรือนมีสุขภาพที่แข็งแรงจะส่งผลให้มีศักยภาพในการทํางานหลังเกษียณ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ปัจจัยก ำหนดรำคำรถยนต์ใช้แล้ววิเครำะห์โดย 
วิธี Hedonic Pricing Model 

ANALYSIS OF USED-CARS PRICING BY USING 
HEDONIC PRICE MODEL 

 
นิภารัตน์   สีดวง1และถวิล  นิลใบ2 

 
บทคัดยอ่  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของรถยนต์ที่ส่งผลต่อการก าหนด
ราคารถยนต์ใช้แล้วในกรุงเทพมหานคร  การศึกษาใช้แบบจ าลอง Hedonic Pricing โดยสุ่มตัวอย่าง
จ านวนรถยนต์ใช้แล้วที่ประกาศขายจ านวน  210 คัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้ว  ได้แก่  ขนาดเครื่องยนต์  อายุการใช้งานของรถยนต์  จ านวนเลข
เข็มไมล์ และ ยี่ห้อรถยนต์ โดยรถยี่ห้อโตโยต้าและฮอนด้าจะมีราคาสูงกว่ายี่ห้ออ่ืน คุณลักษณะเรื่อง
สีรถ พบว่า แม้ว่าสีด าและสีขาวจะส่งผลให้รถมีราคาสูงกว่าสีอื่น แต่ไม่มีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับระบบ
เกียร์รถยนต์ไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อราคารถ ส่วนรถที่ใช้น้ ามันดีเซลจะส่งผลให้รถมีราคาสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ  

 
ค ำส ำคัญ:  ราคารถยนต์ใช้แล้ว, ราคาความชอบ, ประเมินค่าของคุณสมบัติ  
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Abstract  

  The purpose of this study is to investigate the attributes of automobiles 
affecting the pricing of second-hand cars in Bangkok.  The data are collected from 
2 1 0  used-car sale announcements.  In addition, the hedonic pricing model are 
employed to analyze the data.  The result shows that there are four critical factors 
influencing the used-car pricing:  engine sizes, car lifespans, miles, and  brands.  It is 
also found that Toyota and Honda cars’ prices have higher price rates more than 
the other brands insignificantly.  So do the black and white colors.  On the contrary, 
the cars with diesel engines have significantly high prices. 
 

Keywords: Price used car, Hedonic Pricing, valuation of the property  
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บทน ำ  

รถยนต์เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งในการการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน(พ.ศ.2560) ซึ่งไม่มี
ใครปฏิเสธได้ว่าในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ทุกคนต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางแต่รถยนต์ใหม่
นั้นมีราคาแพงรถยนต์ใช้แล้วจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนในสังคมไทยที่ยังมีรายได้ในระดับน้อยถึง
ปานกลางอีกทั้งจ านวนของรถยนต์ใช้แล้วยังมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี และความต้องการก็มี
มากด้วยเช่นเดียวกันแต่ความต้องการนั้นก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของราคาถึงราคารถยนต์ใช้แล้วนั้นจะ
ไม่แพงเท่ากับราคารถใหม่แต่หากเป็นรถที่สภาพไม่ดี ซื้อมาแล้วต้องจ่ายเงินค่าซ่อมบ่อยครั้งก็ถือว่า
แพงได้เช่นกัน การซื้อรถยนต์ใช้แล้วไม่สามารถวัดราคาตัวสินค้าได้โดยตรงจากสภาพรถภายนอกที่
มองเห็นได้เท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดข้อได้เปรียบของผู้ขายที่จะก าหนดราคาตามความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค ถ้าความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมีมากจะท าให้ราคารถยนต์แพงขึ้น ท าให้
ผู้บริโภคเสียเปรียบเพราะไม่รู้ว่าราคาของรถที่อยู่ในความต้องการของผู้บริโภคนั้นเป็นราคาที่
เหมาะสมกับสภาพของรถหรือไม่ มีอะไรบ้างที่บ่งชี้ถึงความเหมาะสมของสินค้ากับราคาที่ขายได้บ้าง 
ในส่วนนี้จึงท าให้ต้องมีการหาราคากลางที่เป็นธรรมเพ่ือให้ มีราคาที่สมเหตุผลสามารถน าไป
เปรียบเทียบประเมินค่าของรถยนต์ได้อย่างน่าเชื่อถือท าให้รู้หลักการของปัจจัยต่างทีเ่ป็นลักษณะแฝง
เข้ามาก าหนดราคารถยนต์  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาหาปัจจัยที่ก าหนดราคา
รถยนต์ใช้แล้วเพ่ือให้ได้ราคาที่เป็นกลางสามารถน าไปค านวณหรือการพยากรณ์หาราคาในเบื้องต้น
เพ่ือใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบตัวสินค้ากับราคาขายตามท้องตลาดได้ง่ายขึ้น 

 
กรอบแนวคิด 

1. แนวคิดทางทฤษฎี Hedonic Pricing  คือ ตัวแบบที่ใช้ในการก าหนดปัจจัยทางด้านราคา
ตามสมมติฐานว่าด้วยราคาถูกก าหนดโดยลักษณะเฉพาะภายในและภายนอกที่มีผลต่อราคาขาย
สินค้า 

2. Hedonic Pricing  เป็นเครื่องมือทางสถิติเพ่ือใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างราคาสินค้ากับคุณลักษณะของสินค้ารวมทั้งปัจจัยที่เป็นราคาแฝงของคุณลักษณะ( Implicit  
Price ) ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการก าหนดราคา ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการให้คุณค่ากับสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อราคา สิ่งที่เป็นนามธรรมไม่สามารวัดค่าได้โดยตรงและคุณสมบัติ
ต่างๆที่เป็นราคาแฝงอยู่กับตัวสินค้าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความ
พอใจของแต่ละบุคคลที่จะเลือกบริโภคสิ่งนั้น โดยเงื่อนไขว่าสิ่งที่ผู้บริโภคก าลังมองหาจะไม่ได้เป็น
สินค้าท่ีตัวเองก าหนดขึ้น 
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วรรณกรรม 

นายปรัชญา    สังข์สมบูรณ์  (2544) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดราคาขายของ
รถยนต์บรรทุกใช้แล้วขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลที่เก็บรวมรวบอยู่ระหว่างเดือน 
สิงหาคม-ตุลาคม 2543  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในต่างๆ ที่มีผลต่อการก าหนด
ราคารถยนต์บรรทุกใช้แล้วขนานเล็ก และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการก าหนด
ราคาขายรถยนต์บรรทุกใช้แล้วขนาดเล็กใช้แล้วพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดราคาขายรถยนต์
บรรทุกใช้แล้วขนาดเล็ก มากที่สุด คือ ราคาซื้อรถใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบทิศทางเดียวกัน 
ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับราคาขายเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  อายุ
การใช้งาน  มูลค่าการตกแต่ง  ปริมาณใช้งาน มีความสัมพันธ์ในระดับกลาง  แต่มีอายุการใช้งานและ
ปริมาณการใช้งานมีความสัมพันธ์แบบทิศทางตรงข้ามกับราคาขาย ที่ราคาซื้อรถใหม่มีความส าคัญ
มากสุด 

Balce (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อราคาในตลาดรถยนต์มือสอง วิเคราะห์แบบ 
hedonic และ multifactorial  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อราคารถยนต์ที่ใช้แล้ว 
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2559 จากการศึษาผลพบว่า กิโลเมตร 
เป็นอิทธิพลหลักที่มีผลกระทบต่อราคารถยนต์ส่วนประเภทเครื่องยนต์ ประเภทของสิ่งอ านวยความ
สะดวก ปีที่ผลิต ประเภทเกียร์ สภาพเสียหายและสี เป็นปัจจัยรองลงมาตามล าดับ การเก็บข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ ในตลาดรถยนต์ที่เปิดกว้างไม่ใช่เรื่องง่ายในการรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
รถยนต์ที่สนใจขอแนะน าเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเช่นตลาดรถยนต์ที่ใช้แล้วจะสามารถให้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ดีส าหรับผู้ใช้ 

  Hugo Reis และ João Santos Silva ศึกษาเรื่อง ดัชนีราคา HEDONIC ส าหรับรถโดยสาร
ใหม่ในโปรตุเกส (2540-2544) วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลกระทบของคุณภาพการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคารถยนต์โดยสารใหม่ในโปรตุเกส โดยใช้แบบจ าลอง Hedonic  ผลการศึกษาพบว่า ผลของ
การขับเคลื่อนล้อหน้าของรถยนต์เป็นผลตรงข้ามกับราคา ในขณะที่ชนิดของน้ ามันดีเซล ปริมาตร
กระบอกสูบเครื่องยนต์ ความเร็วสูงสุด และชนิดของ หลังคาซันรูฟมีผลต่อราคารถยนต์ในเชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกันกับราคารถยนต์คุณภาพของรถยนต์โดยสารใหม่ในตลาดโปรตุเกสและการปรับปรุง
คุณภาพของรถยนต์โดยสารใหม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพเฉลี่ยของรถยนต์โดยสาร
ใหม่ในตลาดโปรตุเกสก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วและปรากฏการณ์นี้ต้องถูกน ามาใช้การพิจารณาใน
การประมาณดัชนีราคา ความซับซ้อนของการศึกษาเช่นเดียวกับการน าเสนอนี้ที่ท าให้ไม่สามารถใช้
สถิติได ้
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของรถยนต์ที่มีผลต่อการก าหนดราคาขายรถยนต์ที่ใช้แล้วขนาดไม่
เกิน 7 ที่นั่งในกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ของกำรศึกษำ 

1.  ทราบปัจจัยต่างๆที่ ใช้ก าหนดราคารถยนต์ใช้ แล้ว ขนาดไม่ เกิน 7 ที่นั่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.  แก้ปัญหาราคาที่ไม่เป็นธรรมหากมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือเมื่อเกิดข้อ
พิพาทขึ้น และน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือไปวิเคราะห์ประมาณการหาราคากลางในการซื้อ-ขาย
รถยนต์ใช้แล้ว ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง สามารถวิเคราะห์เองได้ทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป 

 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาลักษณะจ าเพาะที่เป็นปัจจัยก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้ว
ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้เครื่องมือในการวิจัยแบบ Hedonic Pricing 
Model   ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ 2560-เมษายน 2560 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 210 ตัวอย่าง  

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

1. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของลักษะรถยนต์ใช้แล้ว เป็นกรวิเคราะห์ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ถึงส่วนประกอบและลักษณะภายในซึ่งจะใช้ข้อมูลเป็นตัวเลขร้อยละในการ
ประกอบการอธิบาย 

2. เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ืออธิบายแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทั้งหมด
จะใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ ราคาของรถยนต์ ใช้แล้ว คือ Hedonic Price Analysis โดยใช้
เทคนิคสมการถดถอยในการวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 



 

682 

 

 
 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้วสามารถจ าแนกตัวแปรเป็นดังนี้ 

P   คือ ราคาขายรถยนต์ใช้แล้ว หน่วยเป็นบาท   
Y    คือ อายุการใช้งานของรถยนต์ใช้แล้ว หน่วยเป็น ปี 
E  คือ เครื่องยนต์รถ หน่วยเป็น ซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร)  
M  คือ เลขไมล์ ระยะที่ใช้ในการวิ่ง หน่วยเป็นกิโลเมตร  
DBT คือ ยี่ห้อโตโยต้า 
DBH  คือ ยี่ห้อฮอนด้า 
DLB คือ สีด า (รถยนต์สีด า) 
DLW คือ สีขาว (รถยนต์สีขาว) 
DG  คือ เกียร์รถยนต์ 
DFP   คือ น้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลล์   
DFD  คือ น้ ามันดีเซล 

 

ฟังก์ชั่นของตัวแบบในแบบได้เป็นดังนี้  

P = ∫ (X1, X2Y, X3E, X4M, X5DBT, X6DBH, X7DLB, X8DLW, X9DG, X10DFP, X11DFF) 

วิธีการทดสอบและการแก้ไขปัญหาในเชิงสถิติ 

 จากการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหาที่เก็บขึ้นกับการประมวลผลของข้อมูลมี 2

ประการ คือ   

1.  ปัญหา Heteroscedasticity การตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ที่เกิดจากการ

เก็บข้อมูลในประเภทภาคตัดขวางได้มีการตรวจสอบปัญหา  Heteroscedasticity  ก่อนหน้าที่จะน า

ผลมาวิเคราะห์ที่ 210ตัวอย่าง จากการสุ่มส ารวจข้อมูลนั้นมีทั้งหมด 400 ตัวอย่าง จาการทดสอบ

ด้วยวิธีรูปภาพพิจารณากราฟการกระจายระหว่างค่าคลาดเคลื่อนกับตัวแปรอิสระแต่ละตัว ได้มีการ

ปรับแก้ปัญนี้โดยการตัดตัวย่างออกและท าการประมวลผลใหม่จนค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรของการเกิด

ปัญห Heteroscedasticity ไม่มีนัยส าคัญเชิงสถิติ 

2.  ปัญหา Multicollinearity  ในส่วนปัญหา Multicollinearity ได้มีการทดสอบปัญหา 

Multicollinearity  ด้วยวิธี การหาสหสัมธ์ระหว่างตัวแปรอธิบายเป็นคู่ๆและได้ท าการปรับแก้โดย
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การตัดตัวแปรที่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity โดยเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร

อิสระในระดับท่ีสูง แต่ต้องไม่ใช่ตัวแปรอิสระท่ีสนใจ หรือมีความส าคัญในแบบจ าลองออก 

 

ผลกำรวิจัย 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้ว โดยใช้วิธี Hedonic  Price Analysis  
จากการประมวลผลแบ่งออกได้ตามวัตถุประสงค์เป็น 2 ส่วน ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ประมวลผลแบ่งออกได้ตามวัตถุประสงค์เป็น 2 ส่วน เป็นดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  เป็นผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics ) เป็นการอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้และน าเสนอเป็น
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage )  

 ส่วนที่ 2 เป็นผลการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้ว โดยวิธี Hedonic Price 
Analysis 

 
ส่วนที่ 1  ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่ างรถยนต์ที่ ใช้แล้ วขนาดไม่ เกิน  7 ที่ นั่ งใน เขต
กรุงเทพมหานคร จากจ านวน ตัวอย่าง 210 ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร 

 
ตำรำงท่ี 1 ตารางค่าสถิติข้อมูลพื้นฐานของราคารถยนต์ใช้แล้ว ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง 

ตัวแปร สัญลักษณ์ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย S.D 

ราคา (แสนบาท) P 12.50 1.55 4.8 2.31 
ที่มา: จากการส ารวจ 

จากตารางที่  1  ผลพบว่าราคาเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  480,000 บาทต่อคัน โดยมี
ราคาสูงสุดของรถยนต์ใช้แล้วอยู่ที่ 1,250,000 บาทต่อคัน และมีราคาต่ าสุดคือ 155,000 บาทต่อคัน   
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ส่วนที่  2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดราคารถยนต์ ใช้แล้ว ในเขตกรุงเทพ แบบจ าลอง 

Hedonic Pricing Method 

 

ตำรำงท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

               
Variable      Coefficient  Std. Error    t-Statistic Prob.   

Constant  12221.49  65606.29 0.186285 0.8524 
Y (อายุ)  -41648.20  2891.335 -14.40449 0.0000 * 
E (เครื่องยนต์) 357308.6  19564.51 18.26310  0.0000 * 
M (เลขไมล์)   -0.530042  0.131506 -4.030564 0.0001 * 
DBT (โตโยต้า)  93550.28  15307.58  6.111368 0.0000 * 
DBH (ฮอนด้า) 107395.9  17546.38  6.120690 0.0000 * 
DLB (สีด า)  23004.59  16342.04  1.407694 0.1608  
DLW (สีขาว)  730.8466  15548.55  0.047004 0.9626 
DG (ระบบเกียร์) 10440.06  54207.54  0.192594 0.8475  
DFP (เบนซิน)  32915.11  21735.25  1.514365 0.1315  
DFD (ดีเซล)  131356.2  33439.53  3.928173 0.0001 * 
             

 R-squared  0.846292  Durbin-Watson stat 1.6050  
Adjusted R-squared 0.838568  F-statistic  109.5665 

            
หมายเหต:ุ *  หมายถงึ  มีระดับนยัส าคญัทางสถิติที่  0.01 

 

 ฟังก์ชั่นในแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าการประมาณการได้เป็นดังนี้ 

P = 12221.49 - 41648.20(Y) + 357308.60(E) – 0.530042(M) + 93550.28(DBT) 
+107395.90(DBH) + 23004.59(DLB) + 730.8466(DLW) + 10440.06(DG) + 
32915.11(DFP) + 131356.20(DFD) 



 

685 

 

 
 ผลการค านวณดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าค่า Adjusted R-squared มีค่าเท่ากับ 0.8385 

หมายความว่าคุณลักษณะของรถยนต์ใช้แล้วที่ก าหนด 10 คุณลักษณะสามารถอธิบายราคารถยนต์
ใช้แล้ว ได้ประมาณร้อยละ 84  ส าหรับผลการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจัยมีดังนี้  

1. อายุการใช้งานของรถยนต์ใช้แล้ว(Y) เป็นปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญมากต่อการก าหนด
ราคา ดังจะเห็นได้จากระดับความมีนัยส าคัญสูงมากมีค่ามากกว่า 0.01   เครื่องหมายสัมประสิทธิ์
ของอายุการใช้งานของรถยนต์มีค่าติดลบ หมายถึง เมื่อจ านวนปีอายุการใช้งานของรถยนต์เพ่ิมขึ้น 
จะท าให้ราคาขายลดลง โดยเฉลี่ยจะลดลงประมาณปีละ 4,000 บาท  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ก าหนด คือ ราคารถยนต์จะผันแปรในทิศทางตรงข้ามกับอายุการใช้งานของรถยนต์ 

2. ขนาดของเครื่องยนต์ (E)เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ขนาดเครื่องยนต์มีค่าเป็นบวก
หมายถึง เมื่อขนาดของเครื่องยนต์เพ่ิมขึ้น ราคารถยนต์จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่
ก าหนด ขนาดเครื่องยนต์เป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติสูงมากคือมากกว่า ระดับ 0.01  

3. เลขเข็มไมล์รถ (M) ที่บอกจ านวนระยะทางในการใช้รถทั้งหมด มีเครื่องหมายของค่า
สัมประสิทธิ์เป็นลบ  หมายถึง ถ้ารถที่มีการใช้งานมาก ๆ จ านวนเข็มไมล์ที่สู งขึ้นจะท าให้ราคารถ
ปรับตัวลดลง  สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนด  ปัจจัยนี้มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01  

4. ยี่ห้อรถยนต์โตโยต้า (DBT) เป็นตัวแปรดัมม่ี ผลการค านวณมีเครื่องหมายค่าสัมประสิทธิ์
เป็นบวก หมายถึงราคารถยนต์ใช้แล้ว ยี่ห้อโตโยต้าจะมีราคาสูงกว่ายี่ห้อทั่วไปแม้จะมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน โดยเฉลี่ยราคารถยี่ห้อโตโยต้าจะสูงกว่ารถยี่ห้อทั่วไปประมาณคันละ  93,550 บาท  ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับสมมุติฐาน  

5. ยี่ห้อรถยนต์ฮอนด้า (DBH) เป็นตัวแปรดัมมี่ มีเครื่องหมายค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก 
หมายถึงราคารถยนต์ใช้แล้วยี่ห้อฮอนด้าจะมีราคาสูงกว่ายี่ห้อทั่วไปแม้จะมีคุณสมบัติเหมือนกัน โดย
เฉลี่ยราคารถยี่ห้อฮอนด้าจะสูงกว่ารถยี่ห้อทั่วไปประมาณคันละ  107,395 บาท และสูงกว่ารถโต
โยต้าเล็กน้อย  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับสมมุติฐาน 

6. รถยนต์สีด า (DLB)   เป็นตัวแปรดัมมี่ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก หมายความว่า รถยนต์
ใช้แล้วที่มีสีด าจะมีราคาสูงกว่ารถสีอ่ืนแม้จะมีคุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ โดยเฉลี่ยรถสีด าจะ
มีราคาสูงกว่ารถสีอ่ืนประมาณคันละ 23,000 บาท  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเรื่องสีด ามีนัยส าคัญน้อย 
คืออยู่ที่ระดับ 0.16 

7. รถยนต์สีขาว (DLW)  เป็นตัวแปรดัมมี่  มีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวกเช่นเดียวกับค่า
สัมประสิทธิ์ของสีด า ซึ่งหมายความว่า รถยนต์ ใช้แล้วที่มีสีขาวะมีราคาสูงกว่ารถสี อ่ืนแม้จะมี
คุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ  แต่ราคารถสีขาวสูงกว่าสีอ่ืนเล็กน้อยและไม่มีนัยส าคัญ 

8. ระบบเกียร์ (DG)  เป็นตัวแปรดัมมี่ ก าหนดให้มีค่าเป็น 1 หมายถึงเกียร์ออโต้ และ 0 
เกียร์ธรรมดา ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรระบบเกียร์มีค่าเป็นบวก หมายความว่า ถ้ารถมีระบบเกียร์
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ออโต้ราคาจะสูงกว่ารถที่มีระบบเกียร์ธรรมดา คือจะมีราคาสูงกว่าเฉลี่ยคันละ 10,440 บาท แต่
ระบบเกียร์ไม่ได้มีนยัส าคัญในการก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้ว 
 
 

9. น้ ามันเชื่อเพลิง รถยนต์ที่เติมน้ ามัน เบนซิน, แก๊สโซฮอลล์ (DFP)  เป็นตัวแปรดัมมี่ ผล
การค านวณพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์มีค่าบวก คือ รถที่ใช้น้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลล์จะมีราคาสูง
กว่ารถที่ใช้ก๊าซ (LPG, NGV)  แต่เป็นปัจจัยที่ไม่มีนัยส าคัญ  

10. น้ ามันเชื่อเพลิง รถยนต์ที่เติมน้ ามัน ดีเซล (DFD)  เป็นตัวแปรดัมมี่ ผลการค านวณพบว่า  
ค่าสัมประสิทธิ์มีค่าบวก คือ รถที่ใช้น้ ามันดีเซลจะมีราคาขายเพ่ิมมากว่ารถที่ใช้ก๊าซ (LPG, NGV)  
โดยเฉลี่ยจะท าให้ราคาเพ่ิมขึ้นประมาณคันละ 130,000 บาท  และเป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ณ ระดับ 0.01 

 
ตัวแฝงในคุณลักษณะของรถยนต์ใช้แล้ว 

การวิเคราะห์ในภาพรวมในส่วนของคุณลักษณะที่แฝงเข้ามาส่งผลต่อการก าหนดราคา
รถยนต์ใช้แล้วนั้น เป็นลักษณะที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความชอบของผู้บริโภคในเรื่องรสนิยมและ
ความชอบและตามความต้องการของตลาดที่เป็นนามธรรมโดยที่ราคาแฝงนี้อาจท าหให้ผู้บริโภคไม่รู้
ว่าราคาสินค้านั้นแพงขึ้นเพราะเกิดจากความขอบของผูบริโภคเองและยินดีที่จ่ายค่าสินค้านั้น 

 
อภิปรำยผล 

การวิเคราะห์ปัจจัยในการก าหนดราคารถยนต์ใช้แล้วในกรุงเทพ ด้วยแบบจ าลอง Hedonic 
Pricing Model   การศึกษาก าหนดคุณลักษณะรถยนต์ 7 ประการ ที่ส่งผลต่อการก าหนดราคา
รถยนต์ใช้แล้ว ได้แก่ ขนาดของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้  จ านวนปีของรถ จ านวน
ระยะทางที่ใช้รถ ยี่ห้อรถยนต์ และสีของรถ   คุณลักษณะทั้งหมดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่
คุณลักษณะของรถยนต์ที่ส่งผลต่อราคาในแง่มุมของผู้ผลิต ที่สะท้อนเรื่ องต้นทุนการผลิตรถยนต์ 
ได้แก่ ขนาดของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้  กลุ่มที่สอง เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้
คุณค่ากับรถยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคารถยนต์สูงกว่าราคารถท่ัวไป ได้แก่  ยี่ห้อรถยนต์ และสีรถ  กลุ่ม
ที่สาม เป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของรถยนต์ใช้แล้ว ที่มีผลต่อการเสื่อมของราคารถยนต์ใช้
แล้ว ได้แก่ จ านวนปีของรถ และระยะทางในการใช้รถ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของทั้ง 3 กลุ่มที่
ส่งผลต่อราคารถยนต์ใช้แล้วด้วยสมการเฮดโดนิก สรุปได้ดังนี้ 

1. กลุ่มคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของรถยนต์ที่ส่งผลต่อราคารถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า 
ขนาดของเครื่องยนต์และระบบการใช้น ามันดีเซล มีบทบาทส าคัญมากต่อการก าหนดราคา ขณะที่
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ระบบเกียร์ไม่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดราคา โดยที่ขนาดเครื่องยนต์และราคารถท่ีก าหนดจะผัน
แปรไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อขนาดเครื่องยนต์เพ่ิมข้ึน ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและส่วน
รถที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงดีเซลจะมีราคาสูงกว่ารถที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน  

 
 
2. กลุ่มคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของรถยนต์ที่ผู้บริโภคให้คุณค่าหรือมีรสนิยมชอบ ซึ่งมี 2 

คุณลักษณะคือ ยี่ห้อรถและสีรถ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญแก่รถยี่ห้อโตโยต้า
และฮอนด้า เนื่องจากรถทั้ง 2 ยี่ห้อนี้มีนัยส าคัญในการก าหนดราคารถมือสอง ท าให้ราคารถมือสอง
ทั้ง 2 ยี่ห้อนี้มีราคามีราคาสูงกว่ารถยี่ห้ออ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญ แม้ว่าคุณลักษณะอ่ืนๆ จะเหมือนกัน
ทุกประการ  ส าหรับประเด็นเรื่องสีรถ การศึกษาพบว่าแม้ว่ารถสีด าและสีขาวจะท าให้ราคารถสูงกว่า
สีอื่นๆ แต่ก็ไม่มีนัยส าคัญ 

3. กลุ่มคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของรถยนต์ที่สะท้อนความเสื่อมราคาของรถยนต์มือสอง 
ซ่ึงมี 2 คุณลักษณะ ได้แก่ จ านวนปีของรถและจ านวนระยะทางที่ใช้รถ ผลการศึกษาพบว่า  ทั้ง 2 
คุณลักษณะมีบทบาทส าคัญสูงมากต่อการก าหนดราคารถมือสอง โดยกรณีที่จ านวนปีของรถยิ่งมาก
ขึ้นเท่าใด ราคารถจะถูกลง เช่นเดียวกับจ านวนระยะทางที่ใช้รถวัดจากจ านวนเลขไมล์ยิ่งมากเท่าใด
ราคารถจะถูกลง ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือสภาพความเป็นจริงในการก าหนดราคา
รถมือสอง    
 
ข้อเสนอแนะ 

1. แบบจ าลองที่ได้น าเสนอสามารถน าใช้ประกอบการพยากรณ์ราคารถยนต์ใช้แล้วหรือใช้
ในการประมาณการราคารถยนต์ในเบื้องต้นได้ 

ตัวอย่างฟังก์ชั่นการพยากรณ์ราคารถยนต์ใช้แล้ว  
 
ตำรำงที่ 3 คุณสมบัติของรถยนต์ 

อายุ(ปี) ขนาดเครื่องยนต์ เลขเข็มไมล์ ยี่ห้อ สี เกียร์ น้ ามัน 
3 1.5 64,095 ฮอนด้า ด า ออร์โต้ เบนซิน 

 
ฟังก์ชั่นแบบจ าลองการพยากรณ ์
P = 12221.49 - 41648.20(3) + 357308.60(1.50) - 0.530042(64,095) + 107395.9(1) 
     + 23004.59(1) + 10440.06(1) + 32915.11(1) 
P = 540,767.75 บาท/คัน 
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จากผลการค านวณพยากรณ์ราคารถยนต์สามารถอธิบายได้ว่า รถยนต์ ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติ
ตามตารางที่ 3 ได้เป็นดังนี้  รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาแล้ว 3ปี มีขนาเครื่องยนต์อยูที่ 1.50 ซีซี 
จ านวนระยะรวมในการวิ่งใช้งานที่ 64,095 กิโลเมตร เป็นยี่ห้อฮอนด้า สีด า ระบบเกียร์ออร์โต้ ใช้
น้ ามันเชื่อเพลิงเป็นเบนซิน จะมีราคาดุลยภาพเท่ากับ 540,767.75 บาทต่อคัน 

2. เนื่องจากเครื่องมือที่น ามาท าการวิจัยนั้นยังไม่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
หากมีการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้เครื่องมือที่มีการปรับปรุงพัฒนาแล้วเข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือผลการวิจัยจะ
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. หากเกิดข้อพิพาทกันเรื่องของราคาสามารถน าไปประมาณค่าได้โดยมีหลักเกณฑ์ที่วัดค่า
ได้อย่างชัดเจน 

4. ข้อจ ากัดในการศึกษา การศึกษานี้พิจารณาเฉพาะราคารถยนต์ใช้แล้วในกรุงเทพ เท่านั้น 
รวมทั้งจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษายังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร ดังนั้น ใน
การศึกษาต่อไปอาจพิจารณาขยายพื้นที่การศึกษาไปต่างจังหวัด รวมทั้งเพ่ิมจ านวนตัวอย่าง 
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การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการตดิฉลากสารก่อภูมิแพ ้สินคา้ Coconut 
Milk Drink ของไทยท่ีส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย 

 Law and Economic Analysis of Allergen Labeling Measures for 
Coconut Milk Drink export to Australia 

 

กุลธิดา กอบการ1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อ คือ 1) ศึกษามาตรการฉลากสินค้า 
Coconut Milk Drink ที่ส่งออกไปออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และ 2) ศึกษาความ
เข้าใจและตระหนักถึงการส่งออกในสินค้า Coconut Milk Drink ไปยังประเทศออสเตรเลียของ                 
ผู้ส่งออกไทย 

ผลการศึกษาพบว่ามาตรการการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในสินค้า Coconut Milk Drink 
ของประเทศออสเตรเลียเป็นกฎระเบียบที่สําคัญเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ซึ่ง
สินค้า Coconut Milk Drink เป็นผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช (Plant based dairy alternative 
product) เหมาะสําหรับผู้บริโภคท่ีแพ้นมวัว แพ้อาหาร ไม่บริโภคนมจากสัตว์ และผู้ดูแลสุขภาพ 
เป็นต้น ดังน้ันฉลากสารก่อภูมิแพ้เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพ่ือลดความเสี่ยงในความเข้าใจของ
ผลิตภัณฑ์ และคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

มาตรการการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวเป็นมาตรการเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
อาทิ มาตรฐานโคแด็กซ์ (Codex) และสอดคล้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
และความตกลงว่าด้วยการลดอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (TBT)     

 
คําสําคญั: ฉลากสารก่อภูมิแพ้, เครื่องด่ืมนมกะท,ิ ออสเตรเลีย, นมทางเลือกจากพืช  

  

 

 

 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Abstract 

 The study’s objective are 1) to analyze the allergen labeling of coconut milk 
drink comparing to international standard and 2) to analyze concerning of Thai 
Exporters on allergen labeling regulation in Australia. 

Allergen labeling requirements for coconut milk drink product is an important 
information for consumer’s decision marketing. Coconut milk drink is a plant based 
dairy alternative product which is suitable for people who are avoiding cow’s milk, 
who are food allergy or are healthy concern. 

Allergen labeling regulation in Australia is principally consistent with 
International standard (Codex standard), sanitary and phytosanitary measures (SPS) 
and technical barriers to trade agreement (TBT). 

 
Keywords: Allergen Labeling, Coconut Milk Drink, Australia, Plant Based Dairy 

Alternative 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

สินค้ากะทิพร้อมด่ืมของไทยมีประเด็นทางการค้าในเรื่องของการติดฉลากสินค้าที่ต้องระบุ
ฉลากสารก่อภูมิแพ้ ดังเช่นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรนํ้าของ
ออสเตรเลีย (Ministry for Agriculture and Walter Resources) ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์
การพบผลิตภัณฑ์สินค้ากะทิพร้อมด่ืม (Coconut Milk Drinks) ที่ Asian Grocery Stores รัฐ
นิวเซาท์เวลส์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการนําเข้าจากประเทศไทยมีการปนเป้ือนนมและผลิตภัณฑ์
นม ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้สําคัญที่ ต้องระบุบนฉลากสินค้าอาหารที่ นําเข้าสู่ออสเตรเลีย โดย
ออสเตรเลียมีการเรียกคืน (Re-call) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากปัญหาดังกล่าวยังพบอีกด้วยว่าผู้ผลิต
หลายรายจากหลายประเทศมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานมาตรฐานอาหาร
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand : FSANZ) ในการระบุ
ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ลงบนฉลาก “the presence of an undeclared allergen (Milk/Dairy)” 
นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม “Coconut Milk Juice” และ “Coconut Milk Powder” รวมทั้ง
สินค้าใกล้เคียงที่ถูกเรียกคืนเน่ืองจากมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเช่นกัน 
โดยเฉพาะผู้ที่อาจมีภาวะภูมิแพ้เฉียบพลันรุนแรง (Anaphylaxis) จากการบริโภคนมวัว ดังน้ัน
ออสเตรเลียจึงให้ความสําคัญกับการติดฉลากของผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอาหารแพ้ 
ถือเป็นมาตรการสําคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค (Food Safety) (สมาคมผู้ผลิตอาหาร
สําเร็จรูป, 2558) 

อย่างไรก็ดี ในกรณีการเรียกคืน (Re-call) สินค้า Coconut Milk Drink ซึ่งมีประเด็นที่
น่าสนใจ คือ สินค้าดังกล่าวมีการเรียกคืนด้วยสาเหตุไม่ติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ เป็นที่มาของการศึกษา
ว่า สินค้า Coconut Milk Drink มีความจําเป็นต้องวิเคราะห์ถึงการตรวจสารก่อภูมิแพ้ และนําไปสู่
การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษามาตรการฉลากสินค้า Coconut Milk Drink ที่ส่งออกไปออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากล และศึกษาความเข้าใจในการตระหนักถึงการส่งออกในสินค้า Coconut Milk Drink 
ไปยังประเทศออสเตรเลียของผู้ส่งออกไทย 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง   

ความปลอดภัยในอาหาร เป็นระเบียบและข้อปฏิบัติที่หลายประเทศให้ความสําคัญมาก
ย่ิงขึ้น ซึ่งระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดน้ันเพ่ือปกป้อง คุ้มครองสุขภาพคน สัตว์
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หรือสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน ในปัจจุบันด้วยนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่มากมาย และส่วนผสมอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคบางกลุ่มได้ ในหลายประเทศจึงมีการ
ออกมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ด้วยนโยบายของรัฐบาล บริบททาง
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ ประสบการณ์ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมในการเผชิญและจัดการกับวิกฤตความปลอดภัยด้านอาหารและความเส่ียงสุขภาพของคน สัตว์ 
และพืช ทั้งน้ี อาจอธิบายได้ว่า ความเข้มงวดของแต่ละประเทศสมาชิกในการออกข้อกําหนดเพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงในแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับ “วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย” หรือ “Safety Culture” 
ของแต่ละประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WTO (World Trade 
Organization) ที่พัฒนาแล้วมักกําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไว้อย่างเข้มงวด ในขณะที่
สมาชิก WTO ในกลุ่มที่กําลังพัฒนาต่างมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับที่ตํ่ากว่า ทําให้สินค้า
ส่งออกจากประเทศเหล่าน้ีมักต้องเผชิญปัญหาหากต้องการส่งสินค้าไปประเทศที่พัฒนาแล้ว (จารุ
ประภา รักพงษ์, 2559) ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศหน่ึงที่พัฒนาแล้ว และมีมาตรฐานการ
นําเข้าสินค้าที่ค่อนข้างจะเข้มงวด ในหลากหลายมาตรการ รวมถึงมาตรการติดฉลากในผลิตภัณฑ์
อาหาร อาทิ การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น 

สินค้า Coconut Milk Drink หรือ Coconut Milk Beverage หากเป็นช่ือภาษาไทย คือ 
“นํ้านมมะพร้าวพร้อมด่ืม” จัดอยู่ในประเภทเคร่ืองด่ืมประเภทนมทํามาจากนํ้ามะพร้าว แต่ไม่มี
ส่วนผสมของนม (Diary free) ให้โปรตีนจากพืช เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด่ืมทดแทนมีหลายปัจจัย อาทิ ผู้
แพ้นมวัว ทานมังสวิรัติหรือทานเจ (มยุรา พลอยแสงโชติ, 2560) ปัจจัยโรคภูมิแพ้แพ้แลคโตส  กลุ่ม
คนที่มีความกังวลเก่ียวกับระดับไขมันอ่ิมตัวฮอร์โมนและการใช้ยาปฏิชีวนะในโคนม (Bridges, 2018) 
เป็นอาหารในกลุ่มทางเลือกใหม่ของนักโภชนาการและผู้ป่วยโรคไตที่ต้องดูแลเรื่องสารอาหาร 
ประโยชน์ของนมจากพืชที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วยโรคไตคือ การด่ืมนมท่ีไม่มีฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียม
เป็นนมทางเลือกที่ไม่เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ป่วย (Stall, 2017) ปัจจุบันน้ีมีการนําผลิตภัณฑ์นม
ทางเลือกจากพืช ที่ได้จากพืชจากแหล่งต่างๆ คือ 1) กลุ่มประเภทธัญพืช (Cereal-Bases) เช่น นม
ข้าวโอ๊ต (Oat Milk) และนมข้าว (Rice Milk) 2) เมล็ดถั่วแห้งเปลือกอ่อน (Legume- Based) เช่น 
นมถั่วเหลือง (Soy Milk) และนมถั่วลันเตา (Pea Milk) 3) ตระกูลพืชผัก (Vegetable-Based) เช่น 
นมมันฝรั่ง (Potato Milk) 4) ตระกูลเมล็ดพืช (Seed-Based) เช่น นมเมล็ดแฟลกซ์ นมเมล็ดเมล็ด
เฮมพ์หรือเมล็ดกัญชง และ 5) ตระกูลถั่วเปลือกแข็ง (Nut-Based) เช่น นมอัลมอนด์ นมเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ และนมมะพร้าว การนิยมบริโภคนมจากพืชตลาดหลัก คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา บลาซิล 
เอฟริกาใต้ อังกฤษ เบลเย่ียม และสเปน เป็นต้น  

ในขณะเดียวกันการแข่งขันทางการค้าระหว่างอุตสาหกรรมนมวัวกับผลิตภัณฑ์นมที่มาจาก
พืช (Diary based plant) ผู้เลี้ยงโคนมในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกร้องถึงคณะกรรมการอาหาร
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และยา (FDA) ให้ออกมาตรการลงโทษผลิตภัณฑ์นมทางเลือกที่กล่าวอ้างสรรพคุณนมจากพืชมีการ
กล่าวอ้างบนฉลากทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในโภชนาการของนมดังกล่าวคล้ายกับนมวัว รวมถึงข้อ
เรียกร้องการหยุดใช้ช่ือเรียก“นม” จากผลิตภัณฑ์นมจากพืช เพราะนมควรมีที่มาจากนมวัวเท่าน้ัน 
ข้อเรียกร้องดังกล่าวยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเน่ือง (New York Time, 2017) ผู้บริโภค
ในสหรัฐอเมริกาก็มีความกังวลในความเข้าใจผิดของผลิตภัณฑ์นมจากพืชเช่นกัน ตัวอย่างกรณีการ
ร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า การใช้ฉลาก (Labeling)  “นม (Milk) ” ในผลิตภัณฑ์จากพืชมีผลทําให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า “นมถั่วเหลือง (Soy Milk)” ดังกล่าวเป็นนมที่มาจากวัว โดยเป็นกรณีเกิดขึ้นใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คดี Ang v. Whitewave Foods Co., Case เมื่อปี ค.ศ. 2013 และ  
Gitson v. Trader Joe’s Co., Case เมื่อปี ค.ศ. 2015 แต่กระนั้น คําตัดสินของศาลแสดงความ
ไม่ได้เห็นด้วยกับฝ่ายผู้บริโภค ศาลอ้างถึงการใช้คําว่า “นม” ในฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขัดต่อกฎหมาย 
Food, Drug and Cosmetic Act  และผู้บริโภคไม่มีเหตุผลที่จะเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์นมจากพืช 
อาทิ นมถั่วเหลือง (Soy Milk) และนมอัลมอนด์ (Almond milk) เป็นเครื่องด่ืมที่มาจากวัวได้  
ประกอบกับการใช้คําว่า “นม (Milk)” ในเคร่ืองด่ืมที่มาจากพืชมีการใช้กันมาอย่างยาวนานหลาย
ศตวรรษ  โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงพจนานุกรม   Oxford อ้างถึ งนมอัลมอนด์  หรือ  “Mylke of 
almaundes” เริ่มใช้ต้ังแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 คําว่า นมข้าว “Rice milk" ถูกใช้อย่างน้อยต้ังแต่
ปี ค.ศ. 1914 และคําว่า "นมถั่วเหลือง" ใช้อย่างน้อยต้ังแต่ปี ค.ศ. 1936 โดยสรุปการพิจาณาไม่มี
กฎระเบียบการห้ามใช้ “นม” ในฉลากผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช (Association of the Bar of the City 
of New York, 2017) 

สินค้า Coconut Milk Drink จัดอยู่ในประเภทเคร่ืองด่ืมผลิตภัณฑ์นมจากพืช (Plant 
based dairy alternative) เป็นกลุ่มประเภทสินค้าที่ผู้แพ้นมจากสัตว์เลือกการบริโภคเป็นนม
ทดแทน ซึ่งการวางจําหน่ายสินค้าดังกล่าวในรา้นค้าสะดวกซื้อ (Super Market) ทั่วไป ผลิตภัณฑ์นม
จากพืชและนมจากสัตว์มีการจําหน่ายในประเภทอาหารกลุ่มนมเช่นเดียวกัน  ฉะน้ันการติดฉลากสาร
ก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์นมจากพืช อาทิ Coconut Milk Drink ย่อมมีความสําคัญเพ่ือเป็นการให้
ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การเรียกคืนสินค้า Coconut Milk Drink ในประเทศออสเตรเลีย เป็นสินค้าที่ระบุว่า 
Product of Thailand โดยสาเหตุการเรียกคืนคือ การไม่ได้ระบุสารก่อภูมิแพ้ หรือ Presence of 
an Undeclared Allergen (diary) อย่างไรก็ดี คําถามเบื้องต้นของงานวิจัย คือ สินค้า Coconut 
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Milk Drink มีความจําเป็นต้องติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ด้วยหรือไม่ และ มาตรการของประเทศ
ออสเตรเลียมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่ และผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัวอย่างไร    

ในการตอบโจทย์การวิจัยทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว การศึกษานี้ได้ดําเนินการ 2 แนวทาง คือ 
(1) ศึกษามาตรฐานโคแด็กซ์ (Codex), มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) มาตรการเพ่ือ
การลดอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (TBT) และมาตรการการติดฉลากของประเทศออสเตรเลีย คือ 
Food standard Code และ  Import Food Act ว่ามาตรการของออสเตรเลียสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและมาตรการการค้าโลกหรือไม่ การตอบโจทย์โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบมาตรฐาน
การติดฉลากโคแด็กซ์ (Codex) มาตรการ SPS และมาตรการ TBT  เทียบกับมาตรการการติดฉลาก
ของประเทศออสเตรเลีย และ (2) ศึกษาความตระหนักของผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวเพ่ือ
ส่งออกสินค้า Coconut Milk Drink ไปยังออสเตรเลีย ซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับการเพ่ิมขึ้นของ ต้นทุน
ธุรกรรม (Transaction Cost) และ ต้นทุนจม (Sunk Cost) โดยการตอบโจทย์อาศัยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ส่งออกสินค้า Coconut Milk Drink จํานวน 6 ราย และหน่วยงานภาครัฐของไทยที่
เก่ียวเน่ืองกับตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร 
 
สรุปผลการวิจัย  

ด้วยหน่วยงานดูแลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร Food Standard Australia 
New Zealand (FSANZ) ได้มีการประกาศแจ้งถึงการเรียกคืนสินค้าดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน เมื่อเดือนตุลาคม 2015 ระบุว่า “FSANZ ได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภคใน
กรณีมีการแพ้อาหารอย่างรุนแรง (anaphylactic) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2015 จากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ Coconut Milk Drink เน่ืองจากสินค้าดังกล่าวมีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้ประเภทนม 
(Dairy allergy) แต่ไม่ ไ ด้ระบุสาร ก่อภูมิแ พ้บนฉลาก  อย่างไรหน่วยงาน  Department of 
Agriculture เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะเร่งสุ่มตรวจสอบสินค้าอ่ืนๆใน
ประเภทที่คล้ายกันเพ่ิมเติม เพ่ือให้มั่นใจในการติดฉลากที่ถูกต้อง” ประกอบออสเตรเลียมีการช้ีแจ้ง
ผลการทดสอบสินค้ า  Coconut Milk Drink ผ่ านทาง เ ว็บไซ ด์หน่วยงาน  Department of 
Agriculture อันเป็นเหตุให้ ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของประเทศไทยและประเทศอ่ืนก็ได้รับ
ผลกระทบตามไปด้วย 

อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์มาตรการการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ของประเทศออสเตรเลียกับ
มาตรฐานสากลและมาตรการการค้าโลกแล้ว กล่าวได้ว่ามาตรการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลด้วย
กรณีที่ออสเตรเลียมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่มีการแพ้อาหารเป็นสําคัญ มี
ความเฉพาะเจาะจง (Specific) ในกฎระเบียบการแสดงฉลลากของประเภทส่วนประกอบที่ก่อให้เกิด
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การแพ้อาหาร และทางรัฐบาลของออสเตรเลียได้มีการตรวจสอบและสุ่มตรวจสินค้าที่มีความเสี่ยงมี
ผลการทดสอบในสินค้าดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยัน ถือได้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้ยืนยันในมาตรการ
สุขอนามัยภายใต้ความตกลง SPS กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เป็นการอ้าง
เหตุจําเป็นในการใช้มาตรการของประเทศสมาชิก เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศของตน  
โดยความตกลง SPS ได้เน้นยํ้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Inherent right) ของสมาชิก WTO ในการออก
มาตรการ SPS เพ่ือปกป้องชีวิตและสุขภาพของคน สัตว์ พืชภายในประเทศได้ ภายใต้ หลักการไม่
เลือกปฏิบัติ (Non – Discrimination) หลักความกลมกลืน (Harmonization) หลักความจําเป็น 
(Necessity Test) และหลักความโปร่งใส 

ประกอบกับสินค้า Coconut Milk Drink เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกฎระเบียบเฉพาะทั้งมาตรฐาน 
Codex และ มาตรฐานออสเตรเลีย รวมถึงหากเทียบเคียงกับมาตรฐานในสินค้าเหมือนกัน (Like 
Product) ในส่วนผสมที่อาจจะมีนมเป็นส่วนประกอบใกล้เคียงกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์นม (Diary 
Product) เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าผลไม้ (Beverage- Fruit Juice) อาหารเตรียมสําเร็จ (Ready to 
Cook) แต่สินค้ากะทิ (Coconut Milk) พบว่า  Codex มีมาตรฐานเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี 
ในขณะที่ออสเตรเลียไม่มีมาตรฐานเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี  อย่างไรก็ดี สินค้ากะทิ 
(Coconut Milk) อ้างอิงการติดฉลากตาม General Standard for the Labeling of Prepackaged 
Food (Codex stand 1-1985) และพบว่า มาตรการการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ของออสเตรเลียมี
ลักษณะที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล Codex ได้ กล่าวคือทั้งสองมาตรฐานของสององค์กรไม่ได้ระบุ
ถึงข้อกําหนดในการติดฉลากไว้เป็นการเฉพาะ แต่กระน้ัน กฏระเบียบดังกล่าวของประเทศ
ออสเตรเลียเข่าข่ายเป็นกฏระเบียบเทคนิคมีลักษณะเป็นมาตรการบังคับที่ประเทศสมาชิกมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยถือเป็นเง่ือนไขในการเข้าสู่ตลาดของสมาชิก 
(Condition for Market Access) (จารุประภา รักพงษ์, 2559) 

การออกข้อบังคับในการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ สําหรับสินค้า Coconut Milk Drink ที่เป็น
สินค้าใหม่ที่วางจําหน่ายในตลาด อาจจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนได้ ด้วยแนวคิดความไม่
สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric Information) ของสินค้า Coconut Milk Drink ซึ่งผลิตภัณฑ์
บางยี่ห้ออาจจะมีนมวัวเป็นส่วนประกอบ ดังน้ันมาตรการการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่มีนมวัวเป็น
ส่วนประกอบจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลเก่ียวกับสินค้ามากขึ้น รัฐบาล
ออสเตรเลียจึงมีบทบาทสําคัญระหว่างการดูแลมาตรฐานการวางจําหน่ายและข้อมูลที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคภายในประเทศของตน  ซึ่งจะมีส่วนทําให้พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไม่
สมมาตรในข้อมูลลดลง และทําให้สวัสดิภาพของสังคมสูงขึ้น   

สําหรับการตระหนักถึงการส่งออกในสินค้า Coconut Milk Drink ไปยังประเทศออสเตรเลีย
ของผู้ส่งออกทั้ง 6 บริษัท พบว่า  ผู้ส่งออกมีต้นทุนธุรกรรมเพ่ิมขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารก่อ
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ภูมิแพ้ ประมาณ 4,500 – 5,000 บาทต่อชนิดสินค้า และต้องเผชิญกับต้นทุนจมในการเปลี่ยนแปลง
ฉลากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฉลาก (ขึ้นอยู่กับปริมาณฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้) เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. การเรียกคืนสินค้า Coconut Milk Drink ดังกล่าวส่งผลกระทบผลกระทบต่อสินค้าไทย 
และความน่าเช่ือถือของฉลากสินค้าที่มาจากไทยโดยภาพรวม ข้อเสนอแนะในการส่งออกสินค้า 
Coconut Milk Drink ไปยังประเทศออสเตรเลีย ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกควรศึกษากฏระเบียบ
ของการส่งออกสินค้าดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฏระเบียบอาหาร (Food Standards Code) และ
ตระหนักถึงการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารให้มากขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการเรียกคืนสินค้า
ในครั้งต่อไป (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561) 

2. ข้อเสนอแนะการแสดงฉลากของ สินค้า Coconut Milk Drink ด้วยสินค้า Coconut 
Milk Drink เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มาจากพืชยังไม่มีกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานในลักษณะเฉพาะราย
สินค้าตามกฎมาตรฐานสากล ทําให้ข้อกําหนดฉลากและการใช้ช่ือเรียกผลิตภัณฑ์นมที่มาจากพืช
อาจจะยังมีประเด็นเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุน้ีจึงเสนอให้มีการใส่ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 
ส่วนประกอบ รูปภาพ ข้อความประกอบที่ไม่ส่งผลแง่ลบต่อผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์ และข้อมูลทาง
โภชนาการที่ถูกต้อง อาทิ ผู้ส่งออกไทยหลายรายช้ีแจงรายละเอียด ด้วยข้อความ “DAIRY FREE” 
“LACTOSE FREE” “SOYA FREE” “GLUTEN FREE” “ALTERNATIVE MILK” เป็นต้น การสร้าง
ความชัดเจนในฉลากของผลิตภัณฑ์จะมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ข้อมูลกับผู้บริโภค ลดความเข้าใจผิดใน
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือ แก้ไข้ปัญหาข้อมูลไม่สมมาตรได้ 

3. แม้ว่าปัญหาการส่งออกของ Coconut Milk Drink จะมีจุดเริ่มต้นมาจากการแสดงข้อมูล
ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนผสมของนมวัวหรือไม่น้ัน แต่บทเรียนของการตรวจสอบ “สาร
ก่อภูมิแพ้” ในผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลียมีความสําคัญย่ิงในการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายในประเทศ ดังน้ัน การศึกษานี้จึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการผลิตจะต้องเพ่ิมความ
ระมัดระวังในกระบวนการผลิตให้เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในสินค้าอาหารสําหรับ
ผู้ผลิต ไม่ว่าสารก่อภูมิแพ้ที่ปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์อาหารจะมีสาเหตุมาจากกรณีใดก็ตาม (เช่น  การ
ปนเป้ือนข้ามของส่วนผสมอาหารกับสารก่อภูมิแพ้ก่อนและหลังการรับเข้าและนํามาใช้ในโรงงาน 
หรือ การปนเป้ือนโดยไม่เจตนาลงในผลิตภัณฑ์ (ทําผิดสูตร) หรือ การปนเป้ือนข้ามจากผลิตภัณฑ์
ต่างชนิดที่มีสารก่อภูมิแพ้อ่ืนเป็นส่วนผสมหรือเกิดจากการฟุ้งกระจายของอนุภาคสารในอากาศ หรือ
สายพานการผลิต)  ดังน้ันอีกวิธีที่สามารถช่วยได้คือ การผลิตอาหารที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ก่อนแล้วจึง
ผลิตอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ภายหลัง (วิภา สุโรจนะเมธากุล, 2559)  
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4. ข้อเสนอแนะในทัศนคติของผู้บริโภคออสเตรเลียเก่ียวกับสินค้า Coconut Milk Drink 
แม้ว่านมท่ีไม่ได้มีแหล่งที่มาจากสัตว์จะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง Coconut 
Milk Drink ยังไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคนัก เน่ืองจากผู้บริโภคคุ้นชินกับนํ้ามะพร้าวมากกว่า 
สําหรับนมจากพืชที่ได้รับความนิยมสําหรับผู้บริโภค ได้แก่ นมแอลมอนด์ และนมที่ไม่มีแลคโตส เป็น
ต้น นอกจากน้ียังมีนมข้าวเป็นอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผู้บริโภค และยังมีการพัฒนาสินค้านมเหล่าน้ี
เป็นออร์แกนิกด้วยเช่นเดียวกัน ประกอบกับข่าวเชิงลบที่ออกมา ทําให้ผู้บริโภครู้สึกไม่ปลอดภัยใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแพ้อาหาร (กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ, 2561)  ดังน้ันผู้บริโภคออสเตรเลียที่มีภาวะเส่ียงในการแพ้อาหารจะให้ความสําคัญ
กับการอ่านฉลากอาหาร โดยเฉพาะฉลากสารก่อภูมิแพ้เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารที่อาจจะ
เกิดขึ้น ประกอบกับสินค้า Coconut Milk Drink เป็นสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมทดแทนจากพืช 
ฉลากจึงเป็นสิ่งสําคัญในการช้ีแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

5. ข้อเสนอแนะแนวทางส่งออกและแนวทางการตลาด ผู้ส่งออกสามารถหาข้อมูลทาง
การค้าที่เก่ียวข้องกับตลาดออสเตรเลียได้จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ 
ซึ่งงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติที่ผู้ส่งออกสามารถใช้เป็นพ้ืนที่ในการนําเสนอสินค้าได้ อาทิ 
งานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติของไทย คือ Thai Fax Exhibition และ งานแสดงสินค้า
อาหารนานาชาติที่จัดขึ้นทุกปีที่ประเทศออสเตรเลีย คือ Fine Food Australia เป็นต้น  
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ผลกระทบของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบการคมนาคมขนส่ง 
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Impact of Investment in Transport Infrastructure to Economic Growth 
in Thailand 

 

ปิยะนุช พาอุ่นใจ1, วรวรรณ ตุ้มมงคล2 และมานะ ลักษมีอรโุณทัย3 
 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในระบบการคมนาคมขนส่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทําการใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิรายปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2557 สร้างแบบจําลองทางเศรษฐมิติ และทําการวิเคราะห์
ในรูปแบบสมการเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) แบบ log-linearโดยแปลงฟังก์ชันการผลิต
แบบ Cobb-Douglas โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS)  เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์เพ่ือใช้สําหรับการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ  

ผลการศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า ตัวแปรด้านการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่งใน 3 ช่วงเวลา มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95
หากรัฐบาลต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาล
ควรให้ความสําคัญในเรื่องการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่ง  

 
คําสําคัญ: การคมนาคมขนส่ง, การลงทุน ,โครงสร้างพ้ืนฐาน , การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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Abstract 

 The objective of this thesis is to study the impact of infrastructure investment 
on transport Infrastructure to Economic Growth in Thailand. This thesis studies and 
analyze the relationship between gross domestic product and infrastructure 
investment in Thailand. The analysis was conducted by means of an econometric 
model in using log-linear multiple regression by Cobb-Douglas production function 
and The Ordinary Least Squares (OLS) method. Period under study was from 1990 to 
2 0 1 4  in order to determine the relationship between gross domestic product and 
infrastructure investment.  

The results from regression analysis showed that economic growth is positively 
related to infrastructure investment In 3 periods with statistically 95 % level of 
significance , the government would develop on the economic growth including 
economic development, the increase  infrastructure investment are important. 
 
Keyword: Transport, Investment, Infrastructure, Economic Growth 
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ความสําคัญของโครงการวิจัย  

การขนส่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการ
ขนส่งช่วยเช่ือมพ้ืนที่และหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ทําให้การซื้อขายและเปลี่ยนเกิดขึ้นได้ 
การขนส่งทําให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานและวัตถุดิบ นําไปสู่การ
พัฒนาความเช่ียวชาญในการผลิตและก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศประเทศส่วนมากเน้นการ
พัฒนาทางด้านโครงข่ายถนนเพ่ือเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมากกว่า
การพัฒนาการขนส่งในระบบราง และการขนส่งทางนํ้าซึ่งการเน้นขนส่งทางถนนเป็นหลักส่งผลต่อ
สัดส่วนการใช้พลังงานในภาคการขนส่งที่สูงถึงกว่า 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศซึ่ง
สถิติจาก World Resources 2000-2001 ของ World Bank ระบุว่าประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นสองประเทศที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากกว่าการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
สัดส่วนการใช้พลังงานในภาคขนส่งประมาณร้อยละ 40เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด 

ประเทศไทยถือว่าได้มีความต่ืนตัวในเรื่องน้ีมากขึ้น โดยกระทรวงคมนาคมได้กําหนดยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. 2555-2559 โดยการสนับสนุนการใช้ขนส่ง
ทางรถไฟและทางน้ํา เพ่ือนําไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ ค่าใช้จ่ายในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการด้านขนส่งเป็นตัวแปรสําคัญประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management) มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ทั้งเครือข่ายและบริการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดย
อาศัยโครงข่ายถนน การขนส่งในระบบรางการขนส่งทางน้ําและการขนส่งทางอากาศเป็นตัวกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยการช่วยขับเคลื่อนทั้งการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและการบริการ ทั้งในด้านการอุตสาหกรรม การเกษตร การ
วางแผนต้ังฐานการผลิต โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม การวางผังเมืองและการเดินทางของประชาชน 
ดังน้ัน การเติบโตของเศรษฐกิจภาคขนส่งจึงขยายตัวไปพร้อมๆ กับระบบเศรษฐกิจส่วนรวมของ
ประเทศและการเติบโตของเมือง การศึกษาถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค
ด้านการขนส่ง ต่อการพัฒนาประเทศจะช่วยสนับสนุนแนวทางการพัฒนาของรัฐและช่วยให้การใช้
งบประมาณในการพัฒนาเป็นไปอย่างมีเหมาะสมมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่งต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิก (Classic 
Growth Model) 

ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิก จะเน้นในรูปของ
ผลิตภาพทุน โดยมีหลัก Capital–Output ratio โดยแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนของทุนที่จะใช้ผลิตใน
การเพ่ิมการผลิตขึ้น 1 หน่วยน้ัน มีอัตราส่วนของทุนที่จะใช้ผลิตผลนั้นคงเดิม ผลิตภาพของทุนจะ
เพ่ิมขึ้นได้ในกรณีที่การสะสมทุนเพ่ิมขึ้น คือทําให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย Solow ได้พิจารณาถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงในฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb-Douglas 
(แสงจันทร์ศรีประเสริฐ .2544: 482-487) ดังน้ี 

Yt = AtKt
αLt

1-α……………………………(1) 
โดยที่ Y  คือปริมาณผลผลิตรวม 

K  คือปริมาณปัจจัยทุน 
L  คือปริมาณปัจจัยแรงงาน 
A  คือระดับปัจจัยทางเทคโนโลยี (ค่าคงที่) 

α คือความยืดหยุ่นของผลผลิตต่อปัจจัยทุน 

1-α คือความยืดหยุ่นของผลผลิตต่อปัจจัยแรงงาน 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนแรงงานกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ีโดยได้กําหนดฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb-
Douglas โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) เป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์เพ่ือใช้สําหรับการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดของปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งฟังก์ชันการผลิตแบบCobb-Douglasสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงในรูป 

Logarithm (นราทิพย์, 2539) เพ่ือประมาณค่าα1 , α2และα3โดยนําข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย(Regression Analysis) 
เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุดโดยแปลงฟังก์ชันการผลิตแบบCobb-Douglasให้
มีรูปแบบในการประมาณค่าทางเศรษฐมิติที่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ 
Logarithm ดังน้ี 

ln Y  =  ln A + α1ln K1 +α2ln L +α3ln K2…………………………(2) 
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เมื่อได้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในสมการข้างต้นแล้วจึง Anti –Log เพ่ือกลับไปอยู่ในรูปฟังก์ชันการ

ผลิตCobb-Douglasค่าสัมประสิทธ์ิα1,α2และα3ที่ได้จากการประมาณในสมการถดถอยสามารถ
อธิบายขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตมวลรวมภายในประเทศกับการใช้มูลภัณฑ์ทุน
และแรงงานภาคการผลิตต่างๆ ได้ดังสมการต่อไปน้ี 

Y  =   A Lα2K1
α1 K2

α3…………………………………………(3) 
 โดยที่   Y คือ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
  L คือ จํานวนแรงงานภายในประเทศ 
  K1 คือ ทุนทางด้านการคมนาคมของประเทศ 
  K2 คือ  ทุนภาคเศรษฐกิจโดยรวม 

A  คือ เทคโนโลยี 
α1 คือ ค่าความยืดหยุ่นของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 

เมื่อเทียบกับทุนทางด้านการคมนาคม 
α3 คือ ค่าความยืดหยุ่นของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 

เมื่อเทียบกับทุนในภาคเศรษฐกิจโดยรวม 
α2 คือ ค่าความยืดหยุ่นของผลิตมวลรวมภายในประเทศเมื่อ 

เทียบกับจํานวนแรงงาน 
ซึ่งตามแนวความคิดของ Solow น้ัน กําหนดให้ A คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกโดยในระยะสั้นน้ันสามารถกําหนดให้คงที่ได้ เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี น้ัน
เปลี่ยนแปลงได้ช้า  

ดังน้ันจากสมการ 3 กําหนดให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นค่าคงที่ คือ 

(1 -Y).dY/dt =  α1 (1 –K1).dK1/dt +α3(1 –K2).dK2/dt +α2(1 -L).dL/dt)………………...(4) 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวิจัยหลายงานได้ทําการศึกษาถึงผลของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบ
คมนาคมขนส่ง ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น เสาวนีย์ บุญยศ (2543) ศึกษาการลงทุน
ภาครัฐบาล และการเจริญเติบโตของผลผลิตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 
(secondary time series data) ในช่วงปี พ. ศ. 2526 – 2540 มาวิเคราะห์รูปแบบสมการถดถอย
เชิงซ้อน และทําการประค่าด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (OLS) ผลการศึกษาพบว่า อัตราการขยายตัว
ของการลงทุนภาคเอกชน อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐบาล อัตราการขยายตัวของการ
จ้างงาน มีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของผลผลิตในทิศทางเดียวกัน 
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กล่าวคือ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน อัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐบาล อัตราการขยายตัวของการจ้างงานส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตสูงขึ้น 
 ธนพร สาระรัมย์ (2554) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างงบประมาณ
ลงทุนด้านคมนาคม ขนส่ง การส่ือสาร กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกับการใช้งบประมาณ
รายจ่ายลงทุนด้านคมนาคม ขนส่ง และสื่อสารของภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

สําหรับการศึกษาผลกระทบของการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคม
ขนส่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในงานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบคมนาคมขนส่งที่มีผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบสมการเชิงซ้อน (Multiple regression Analysis) แบบ log-linear
โดยแปลงฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb - Douglas โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square 
: OLS) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เพ่ือใช้สําหรับการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ  

 
การกําหนดสมการเพื่อการตรวจสอบ 

ฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb-Douglas สามารถแปลงให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงเพ่ือ

ประมาณค่าα1 , α2 , α3 และα4โดยนําข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย(Regression Analysis) เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยวิธี
กําลังสองน้อยที่สุดให้ปัจจัยที่มีส่วนในการกําหนดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจตาม
ระยะเวลา จากทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ตามที่อธิบายในบทก่อนหน้า ถูกนํามาใช้หาผลกระทบ
ของการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแสดงผลจากการศึกษาในบทน้ี โดยสมการต้ังต้นที่ใช้คือ 

LnYG=α0 +α1LnK1G + α3LnK2G+α2Ln(LG) +α4Ln(X-MG)+D1+D2 

ซึ่งมีตัวแปรที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
แหล่งที่มาของตัวแปรแต่ละตัวดังน้ี 

1. ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นตัวแทนของผลผลิต (YG) โดยข้อมูล
เก่ียวกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองต้นโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่ พ.ศ. 2533 – 2557 จํานวน 25 ปี  
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2. มูลภัณฑ์ทุนด้านคมนาคม (Capital Stock in Transportation) เป็นตัวแทนทุน
ด้านการคมนาคม (K1G) โดยข้อมูลเก่ียวกับทุนที่ใช้ในการลงทุนด้านการคมนาคมในช่วงระหว่างที่
ทําการศึกษาคือปีพ.ศ. 2533 ถึง2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. ทุนรวม (Capital Stock) เป็นตัวแทนทุนทั้งหมดในการผลิต (K2G) โดยข้อมูล
เก่ียวกับทุนที่ใช้ และการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระหว่างที่ทําการศึกษาคือปี
พ.ศ. 2533 – 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

4. แรงงาน (Labor) ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่มีงานทํา (LG) โดยข้อมูล
เก่ียวกับจํานวนแรงงานของภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยไม่รวมข้อมูลแรงงานต่างประเทศ
ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2533 – 2557โดยเก็บรวบรวมจากสานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยข้อมูลที่รวบรวมเป็นข้อมูลรายปี 

5. การส่งออกสุทธิของสินค้าและบริการของประเทศไทย (X- MG) โดยข้อมูลเก่ียวกับการ
ส่งออกสินค้าและบริการในช่วงระหว่างที่ทําการศึกษาคือ ปี พ.ศ. 2533 ถึง ปี พ.ศ. 2557โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

6. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2557วัดจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองต้น ณ ราคาปีฐาน พ.ศ. 2531 หรือ YGจัดทําโดยกองบัญชี
รายได้ประชาชาติสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

7. ตัวแปร Dummy (D1) แสดงปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 
8. ตัวแปร Dummy (D2) แสดงปีที่วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2552 

ขั้นตอนการประมวลผล 
จากสมการต้ังต้นต้องทําการทดสอบตัวแปร ดังน้ี 
1.ตัวแปรตาม คือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
2. ตัวแปรอิสระ4 ตัว คือ อัตราการลงทุนด้านการคมนาคม (K1G) อัตราการลงทุนทั้งหมดใน

การผลิต (K2G) จํานวนแรงงาน (LG) มูลค่าการส่งออก – นําเข้าสุทธิของสินค้าและบริการของประเทศ
ไทย (XMG)  ตัวแปร Dummy วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 (D1)และปี พ.ศ. 2552 (D2) โดย
สมการดังกล่าวมีลักษณะข้อมูลเป็น Stationary และ non – stationary ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าแปรปรวน (Variances) ของข้อมูลจะไม่น่ิง และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยมีแนวโน้ม (Trend) 
ในระยะยาว ซึ่งก่อนจะทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย(Regression 
Analysis) น้ัน ต้องมีการทดสอบข้อมูล ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1การทดสอบ collinearity ของตัวแปรการลงทุน 
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จากสมการต้ังต้นต้องทําการประมาณค่าด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (OLS)  โดยทําการทดสอบ 
Assumption ของสมการ โดยการวิเคราะห์ Multiple Regression ซึ่งจากการวิเคราะห์หาค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยทํา CorrelationMatrix ปรากฏว่าอัตราการลงทุนด้านการคมนาคม
(K1G) อัตราการลงทุนทั้งหมดในการผลิต (K2G) มีค่าCorrelationเท่ากับ 1 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์จึงทําการตัดตัวแปรการลงทุนทั้งหมดในการผลิต (K2G) ออกจึงได้สมการใหม่ 
เป็นดังน้ี 

LnYG=α0 +α1LnK1G+α2Ln(LG) +α4Ln (XMG)+D1+D2 

โดยตัวแปรตาม คือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กับตัวแปรอิสระ3 ตัว 
คือ อัตราการลงทุนด้านการคมนาคม (K1G)  จํานวนแรงงาน (LG) มูลค่าการส่งออก – นําเข้าสุทธิของ
สินค้าและบริการของประเทศไทย (XMG)  ตัวแปร Dummy วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 
(D1)และปี พ.ศ. 2552 (D2)  

ขั้นตอนที่ 2 ทําการทดสอบคุณสมบัติ stationary ด้วยวิธี Unit Root Test การทดสอบความ
น่ิง (Stationary) คุณสมบัติ Stationary สามารถพิจารณาได้จาก ค่าคาดหวัง (Expected Value) 
ความแปรปรวน (Variance) และความแปรปรวนระหว่างค่าของอนุกรมเวลา ณ สองจุดเวลาใดๆ 
(Covariance) โดยที่อนุกรมเวลา Yt จะมีคุณสมบัติ Stationary เมื่ออนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ย (Mean) 
และความแปรปรวน (Variance) คงที่ดังน้ี 

E (Yt )  =  

Var (Yt )  =  E (Yt -y) 2 =2 

โดยที่  คือค่าเฉล่ียหรือค่าคาดหวังของ Y ที่มีค่าคงที่ 

2 คือความแปรปรวนของ Y ที่มีค่าคงที่ 
ถ้าอนุกรมเวลามีคุณสมบัติ Stationary จะเรียกอนุกรมที่มีคุณสมบัติดังกล่าวว่า Integrated 

of order 0 หรือ I(0) หรือ Stationary at level 
โดยปกติแล้วอนุกรมเวลาในทางเศรษฐศาสตร์มักจะมีคุณสมบัติ Non-Stationary ซึ่งต้อง

ปรับตัวแปรให้อยู่ในรูปผลต่างอย่างน้อย 1 ครั้ง (one or more Differencing) ถึงจะมีคุณสมบัติ 
Stationary ซึ่งจะเรียกอนุกรมเวลาดังกล่าวว่า  Homogenous โดยที่จํานวนครั้งของการหาผลต่าง
ของอนุกรมเวลาจนกระทั่งมีคุณสมบัติ Stationary จะเรียกว่า Order of homogeneity โดยท่ี 
First Order Homogenous Non-Stationary 

ขั้นตอนที่ 3  ทําการสร้างแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ด้วย
วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Stage Least Square: OLS) 
สมมติฐานเก่ียวกับค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรจากสมการ 
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จากการประมาณค่าด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (OLS) ตามสมการข้างต้น ได้คาดการณ์
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆท่ีมีผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมดังน้ี 

  1. ขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาค
เศรษฐกิจโดยรวม (YG) ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของการลงทุนทางด้านคมนาคมของประเทศไทย 

(K1G) >0 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือการลงทุนทางด้านคมนาคมของ

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจะทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคเศรษฐกิจรวมเพ่ิมขึ้น 
  2. ขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาค

เศรษฐกิจโดยรวม (YG) ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของแรงงานภายในประเทศไทย (LG) >0 มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือจํานวนแรงงานภายในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจะทําให้อัตรา
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคเศรษฐกิจรวมเพ่ิมขึ้น 

  3. ขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาค
เศรษฐกิจโดยรวม (YG) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการนําเข้า ส่งออกสินค้าและบริการของ

ประเทศไทยXMG >0 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือปริมาณการส่งออก 

นําเข้าสินค้าและบริการของประเทศไทยจะทําให้ อัตราการเปลี่ยนแปลงผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศภาคเศรษฐกิจรวมเพ่ิมขึ้น 

  4. ขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาค

เศรษฐกิจโดยรวม (YG) ที่เกิดจากปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541(D1) >0           

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 จะทําให้อัตรา
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคเศรษฐกิจรวมลดลง 

  5. ขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาค

เศรษฐกิจโดยรวม (YG) ที่เกิดจากปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2552(D2) >0            

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2552จะทําให้อัตรา
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคเศรษฐกิจรวมเพ่ิมขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง 
แบบจําลองที่ 1 : กรณีที่การลงทุนด้านการคมนาคมมีผลเป็นปัจจุบัน 
ในกรณีที่ใช้ข้อมูลการลงทุนด้านคมนาคมในปีเดียวกันกับตัวแปรอ่ืนๆปรากฎผลว่าเป็นดังน้ี 
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LnYG= 0.0536 - 0.006LnK1G + 0.068Ln (LG) - 0.004Ln(X-MG) - 0.171d1+  0.406d2 

(7.199083)***(-0.103994) (1.189521) (0.875050)(-10.15580)*** (57.69542)*** 
 R2    = 0.942736 
Adjusted R2 = 0.923648 
 F   = 49.38928 
 D.W  = 1.515878 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t-Statistics 
    *** แสดงค่านัยสําคัญทางสถิติ ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
 จากสมการที่คํานวณได้มีการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) หรือไม่ โดยเบ้ืองต้น

ค่า Durbin – Watson Stat เท่ากับ 1.51 ซึ่งไม่สามารถแสดงได้ว่ามีสหสัมพันธ์(Autocorrelation) หรือไม่ 
จึงทําการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์(Autocorrelation)โดยใช้Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 
Test พบว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน(Autocorrelation)   

 เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยสําหรับแบบจําลองแบบที่ 1 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 3 ตัวแปรประกอบด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิการลงทุนด้านการคมนาคมของประเทศไทย ที่มีค่าเป็นลบ ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร
มูลค่าสุทธิการส่งออกสุทธิและแรงงาน ที่มีค่าเป็นบวก  

สําหรับตัวแปรหุ่นปี 2541 และ ปี 2552 ส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 
ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

แบบจําลองที่ 2 : กรณีที่การลงทุนด้านการคมนาคมมีผลกระทบล่าช้าไป 1 ปี  
ในกรณีที่ตัวแปรข้อมูลการลงทุนด้านคมนาคมเป็นของปีก่อนหน้าหน่ึงปี ได้ผลดังน้ี  
LnYG= 0.054  -  0.069LnK1G  +  0.027Ln(LG)  + 0.005Ln(X-MG) - 0.178d1  +  0.400d2 

 (6.617750)** *(-1.675288) (0.779055) (1.038581)  (-12.32844)***(41.45391)*** 
 R2    = 0.949761 
Adjusted R2 = 0.931818 
 F    = 52.93338 
 D.W   = 1.608158 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t-Statistics 
    *** แสดงค่านัยสําคัญทางสถิติ ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
 จากสมการที่คํานวณได้มีการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์(Autocorrelation) หรือไม่  โดยเบ้ืองต้น

ค่า Durbin – Watson Stat เท่ากับ 1.60 ซึ่งไม่สามารถแสดงได้ว่ามีสหสัมพันธ์ปัญหา Autocorrelation 
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หรือไม่  จึ งทํ าการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) โดยใช้  Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test พบว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน(Autocorrelation)  

เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยสําหรับแบบจําลองแบบที่ 2 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรการลงทุนด้านการคมนาคมของประเทศไทย มีค่าเป็นลบ ค่าสัมประสิทธ์ิของ
ตัวแปรการนําเข้า – ส่งออกสินค้าและบริการ และแรงงานมีค่าเป็นบวก 

สําหรับตัวแปรหุ่นปี 2541 และ ปี2552  ส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 
ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

แบบจําลองที่ 3 กรณีที่การลงทุนด้านการคมนาคมมีผลกระทบล่าช้าไป 2 ปี 
ในกรณีที่ตัวแปรข้อมูลการลงทุนด้านคมนาคมเป็นของสองปีก่อนหน้าได้ผลดังน้ี  
LnYG= 0.047   -     0.0298LnK1G    +    0.078Ln (LG)    +  0.003Ln(XMG) - 0.162d2  + 0.413d1    
(6.206482)***(-0.650650)  (2.370402)**(0.771409)(-13.17648)***(45.25702)*** 
 R2    = 0.942866 
Adjusted R2 = 0.923821 
 F    = 49.50807 
 D.W   = 1.538534 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t-Statistics 
    ** แสดงค่านัยสําคัญทางสถิติ ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
   *** แสดงค่านัยสําคัญทางสถิติ ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
จากสมการที่คํานวณได้มีการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์(Autocorrelation) หรือไม่ โดยเบ้ืองต้น

ค่า Durbin – Watson Stat เท่ากับ 1.53 ซึ่งไม่สามารถแสดงได้ว่ามีสหสัมพันธ์ปัญหา (Autocorrelation) 
หรือไม่  จึงทําการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) โดยใช้  Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test พบว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน(Autocorrelation)  

เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยสําหรับแบบจําลองแบบที่ 3 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 ตัวแปร ประกอบด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรการลงทุนด้านการคมนาคมของประเทศไทย มีค่าเป็นลบ ค่าสัมประสิทธ์ิของ
ตัวแปรการนําเข้า – ส่งออกสินค้าและบริการ มีค่าเป็นบวก  

สําหรับแรงงานส่งผลทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และตัวแปรหุ่นปี 2541 และ ปี2552  ส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  

แบบจําลองที่ 4 : กรณีที่การลงทุนด้านการคมนาคมมีผลกระทบล่าช้าไป 3 ปี 
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ในกรณีที่ตัวแปรข้อมูลการลงทุนด้านคมนาคมเป็นของสามปีก่อนหน้าปี ได้ผลดังน้ี  
LnYG= 0.048  +    0.162LnK1G  +  0.084Ln(LG)    -   0.002Ln(XMG)   -   0.160d1  +   0.408d2 

(8.236570)***  (2.594082)** (2.582268)**  (-0.482074)  (-16.39266)*** (72.79069)*** 
 R2    = 0.961253 
Adjusted R2 = 0.945109 
 F    = 59.54100 
 D.W   = 1.892344 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t-Statistics 
    ** แสดงค่านัยสําคัญทางสถิติ ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
   *** แสดงค่านัยสําคัญทางสถิติ ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
 
จากสมการที่คํานวณได้มีการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์(Autocorrelation) หรือไม่  โดยเบ้ืองต้น

ค่า Durbin – Watson Stat เท่ากับ 1.89 ซึ่งไม่สามารถแสดงได้ว่ามีสหสัมพันธ์ปัญหา (Autocorrelation) 
หรือไม่  จึงทําการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) โดยใช้  Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test พบว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน(Autocorrelation)  

เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยสําหรับแบบจําลองแบบที่ 3 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรการนําเข้า 
ส่งออกสินค้าและบริการมีค่าเป็นลบ 

สําหรับค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรการลงทุนด้านการคมนาคมของประเทศไทย มีค่าเป็นบวกที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการลงทุนด้านคมนาคมของประเทศไทยใน 3 ช่วงเวลา ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในทิศทางเดียวกันค่าสัมประสิทธ์ิของ
แรงงานส่งผลทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และตัวแปรหุ่นปี 2541 และ ปี2552  ส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  

จากผลของสมการถดถอย พบว่า การลงทุนด้านการคมนาคมท่ีเพ่ิมขึ้น จะทําให้การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน 3 ช่วงเวลาเพ่ิมขึ้น ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  ทั้งน้ี 
อาจจะเป็นไปได้ว่าการลงทุนด้านคมนาคมน้ันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนที่
ค่อนข้างสูงและในการก่อสร้างระบบคมนาคมต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง  
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อภิปรายผล 

 ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่งต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลมีความต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประชาคมอาเซียน  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่งต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครั้งน้ี ได้ปรับใช้สมการการผลิตในรูปแบบ Cobb-
Douglas เป็นแบบจําลองในการศึกษา โดยศึกษาการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการ
คมนาคมขนส่ง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2557  มาวิเคราะห์ในรูปสมการถดถอย
เชิงซ้อนและประมาณค่าด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่ง ในช่วงปีแรกๆหลังการลงทุนจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังจะเห็นได้จากสัมประสิทธ์ิตัวแปรการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่งที่เป็นลบอย่างไม่มีนัยสําคัญ ทั้งของปีเดียวกัน ย้อนหลังหน่ึงปี 
และย้อนหลังสองปี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการ
คมนาคมขนส่งกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในย้อนหลังสามปี จึงจะพบว่าการลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่ง มีผลกระทบในทางบวกต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาตามแบบจําลองดังกล่าว การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการ
คมนาคมขนส่งไม่ส่งที่ดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะแรกโดยต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงจึงจะ
สามารถส่งผลในทางที่ดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจากผลการศึกษาสามารถนําประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย และนําข้อมูลที่ได้ไปเพ่ือวางแผนการจัดการ
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต รัฐบาลควรมีการ
วางแผนในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ังมีความจําเป็นที่จะต้องขยายโครงข่ายด้าน
การคมนาคมขนส่งที่นอกเหนือจากการขนส่งทางถนน ถึงแม้ว่าการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่งที่
นอกเหนือจากการคมนาคมทางถนนจะต้องลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่จะสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้
จึงทําให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ เพ่ือที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 
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วิเคราะห์ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้ไทยเพือ่เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมา 
Analyzing central market potential of Thai fruits and vegetables to 

link with Myanmar. 
 

อัทธ์ พิศาลวานิช1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของตลาดกลางผักและผลไม้ของไทย เพ่ือ
เช่ือมโยงไปยังตลาดในประเทศเมียนมา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการค้าสินค้าผักและผลไม้ไทยได้มีโอกาส
ขยายตลาดมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้ค้า ผู้แปรรูป ผู้
ส่งออก ได้ใช้ประโยชน์จากการจัดจําหน่ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ได้ทําการสํารวจและเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกตลาดกลางผักและผลไม้ไทย เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเลือกประเทศเมียนมา 
ใช้วิธีการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หน่ึง วิเคราะห์ SWOT Analysis สอง วิเคราะห์ Value 
Chain และสาม วิเคราะห์ PEST Analysis และคัดเลือกตลาดกลางผักและผลไม้ไทยเป้าหมาย 
จํานวน 6 แห่ง จากจํานวนทั้งหมด 19 แห่ง เพ่ือทําการเช่ือมโยงตลาดผักและผลไม้ไทยไปยังประเทศ
เมียนมา 
 
คําสําคัญ:  ตลาดกลาง สินค้าเกษตร เกษตรกร ตลาดกลางผักและผลไม้เมียนมา ตลาดกลางผักและ       

ผลไม้ไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 รองศาสตราจารย์ผู้อํานวยการ ,อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ,ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract 
 This research is to study the potential and availability of central Thai fruit and 
vegetable markets. link to the Myanmar market. To increase trade opportunities, Thai 
fruits and vegetables have more market opportunities.  As well as increasing the 
distribution channels of agricultural products to farmers, traders, processors, 
exporters, the systematic and efficient use of the distribution channels. Focus on the 
farmers to receive a reward for the crop.  Center for International Trade Studies The 
Thai Fruit and Vegetable Market Insights Survey Link with neighboring countries. Select 
the country of Myanmar.  The study method consisted of three parts:  one for SWOT 
Analysis, two for Value Chain Analysis, and three for PEST Analysis and Selection. Six 
Thai fruit and vegetable markets were selected from a total of 19 to link the Thai fruit 
and vegetable market. To Myanmar. 
 
Keywords:  Central Market, Agricultural Products, farmer, Central Market Fruits and 

Vegetables Myanmar, Central Market Fruits and Vegetables Myanmar Thai 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

718 
 

ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในประเทศ และเช่ือมโยงการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านและเศรษฐกิจโลก 
ภายใต้แนวคิด Local Economy ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับ
การประกอบธุรกิจและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละท้องถิ่นให้สามารถ
ขยายตลาดได้ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้ผลักดันและ
ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร เพ่ือให้เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางให้ผู้ซื้อผู้ขายจํานวน
มากมาซื้อขายสินค้าเกษตรในลักษณะขายส่ง โดยวิธีต่อรองราคา ช่วยให้เกษตรกรที่นําสินค้าเข้ามา
ขายในตลาดกลางขายสินค้าของตนสูงกว่าการซื้อขายในรูปแบบด้ังเดิม ที่พ่อค้าคนกลางมารับซื้อจาก
เกษตรกรในแหล่งผลิต เพราะเกษตรกรมีอํานาจต่อรองราคาได้สูงขึ้นจากการมีการแข่งขันของผู้ซื้อ
มากราย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตลาดจากการที่สินค้าต้องผ่านคนกลางหลายขั้นตอน เพ่ือให้
เป็นกลไกการพัฒนาการค้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาตลาดกลาง ได้รับ
ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เก่ียวข้อง โดยสร้างความรับรู้
ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานในภาคการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร และเพ่ือให้สินค้า
เกษตรที่ซื้อขายในตลาดกลางมีมาตรฐานสินค้า  

นอกจากน้ี ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลาง ตลาดชุมชน เพ่ือเป็นช่องทางการจําหน่าย
สินค้าเกษตรให้มีการพัฒนาได้ระดับหน่ึง แต่ระบบตลาดกลางในปัจจุบันยังไม่เข้มแข็ง ระบบการ
บริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาตลาดกลางในแต่ละภูมิภาคเป็น
ช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาแบบยั่งยืน สามารถเช่ือมโยงกับตลาดชุมชนใน
ท้องถิ่น ตลาดกลางในภูมิภาคอ่ืน และขยายการค้าในประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นตลาดท่ีสําคัญ รวมทั้ง
พัฒนาสินค้าตามความต้องการของตลาดให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ จึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบตลาดกลาง เพ่ือสร้างความย่ังยืนต่อทุกภาคส่วน และให้การดําเนินงานภายใต้แนวคิด 
Local Economy เช่ือมโยงต่อยอดการดําเนินงานในระบบห่วงโซ่อุปทานจากระดับชุมชนไปยัง
ระดับภูมิภาคและต่อยอดเช่ือมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อการขยายตัวเศรษฐกิจการค้าของประเทศ จําเป็นจะต้อง
พัฒนากลไกการเช่ือมโยงการค้าระดับท้องถิ่นสู่การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลการค้าสินค้าเกษตร เผยแพร่แก่เกษตรกร ผู้รวบรวม ผู้ค้า ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก 
สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การเพาะปลูก และจัดจําหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการเพาะปลูก และเกิดความโปร่งใส เป็นธรรมแก่
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ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน รวมทั้งภาครัฐสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรในภาพรวมให้เกิดความ
สมดุลจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดกลางระดับภูมิภาค รองรับการค้าประเทศ
เพ่ือนบ้านขึ้น 

จากที่กล่าวในข้างต้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของตลาด
กลางผักและผลไม้ไทย เช่ือมโยงไปยังตลาดในประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศท่ีใกล้กับไทย เป็น
ประเทศเปิดใหม่ที่จําเป็นต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก เน่ืองจากยังไม่สามารถผลิตได้
เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ รวมทั้งมีเงินลงทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้าเมียนมาเป็น
จํานวนมาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วิเคราะห์ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้ของไทย เพ่ือเช่ือมโยงกับประเทศเมียนมา  
2. หาแนวทางในการพัฒนาและเช่ือมโยงไปยังตลาดของประเทศเมียนมา เพ่ือเพ่ิมโอกาส

การค้าสินค้าผกัและผลไม้ไทยได้มีโอกาสขยายตลาดมากยิ่งขึ้น 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง  

การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาโดยการสํารวจ และรวบรวมข้อมูล พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยทําการสํารวจข้อมูลจาํนวนทั้งหมด 1,645 ชุด (จํานวน 19 ตลาด) พ้ืนที่
เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดที่มีตลาดกลางผักและผลไมท้ี่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน 
จํานวน 15 จังหวัด รวม 19 แห่ง แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จํานวน 5 แห่ง 4 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง 4 จังหวัด ภาคกลาง 7 แห่ง 6 จังหวัด ภาคใต้ 2 แห่ง 1 จังหวัด 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 การศึกษาในบทความน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้ของไทย 
เพ่ือเช่ือมโยงกับประเทศเมียนมา จํานวน 19 แห่ง มีวิธีการ/ขั้นตอนการศึกษาทั้งหมด 3 ส่วนหลัก 
คือ หน่ึง วิเคราะห์ SWOT Analysis สอง วิเคราะห์ Value Chain และสาม วิเคราะห์ PEST 
Analysis คัดเลือกตลาดกลางเป้าหมาเหลือ จํานวน 6 แห่ง เพ่ือจัดทําการเช่ือมโยงตลาดผักและ
ผลไม้ไทยไปยังประเทศเมียนมา  
 
ส่วนที่ 1 การสํารวจและวิเคราะห์ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้ไทย จํานวน 19 แห่ง 
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 สําหรับการดําเนินการในส่วนของการสํารวจและวิเคราะห์ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้
ไทย จํานวน 19 แห่ง ผู้ศึกษาได้ทําการสํารวจและรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ศึกษา/วิเคราะห์ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยการสํารวจและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ซึ่งแสดงรายละเอียดของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล 
 1.1 รวบรวบข้อมูลปฐมภูมิ 
สําหรับการรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ทําการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

สํารวจภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม 
 สําหรับพ้ืนที่ในการสํารวจข้อมูลน้ันจะทําการสํารวจในพ้ืนที่จังหวัดที่มีตลาดกลางผักและ
ผลไม้ไทยทั่วประเทศ จํานวน 15 จังหวัด รวม 19 แห่ง แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่เป้าหมายในการศึกษา จํานวน 15 จังหวัด รวม 19 แห่ง แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค   

ภูมิภาค จังหวัด ตลาดกลาง 
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข) 

 นครสวรรค์ 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดริมปิง) 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดศรีนคร) 

 เชียงราย ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเชียงราย (ตลาดโชคเจริญพร) 
 พิษณุโลก ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดพิษณุโลก (ตลาดไทยเจริญ) 
ภาค ขอนแก่น ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดขอนแก่น (ตลาดศรีเมืองทอง) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (ตลาดย่าโม) 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (ตลาดสุรนคร) 

 อุบลราชธานี ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุบลราชธานี (ตลาดเจริญศรี) 
 อุดรธานี ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง)  
ภาคกลาง นครปฐม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครปฐม (ตลาดปฐมมงคล)  
 นนทบุรี ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนนทบุรี (ตลาดกลางบางใหญ่)  
 อ่างทอง ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอ่างทอง (ตลาดสุวพันธ์) 

 ปทุมธานี 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง)  
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท)  

 ราชบุรี ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) 

 ตราด 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดตราด (สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การ 
แปรรูปและส่งออก จังหวัดตราด) 
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ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 

ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตลาดแม่
พยอม) 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตลาดรวม
พืชผล 
หัวอิฐ) 

ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 กลุ่มเป้าหมายที่จะทําการสํารวจเป็นผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับประโยชน์จากการใช้ตลาดกลาง
ผักและผลไม้ ซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.เจ้าของตลาด 2.เกษตรกร/ผู้ขายสินค้าในตลาด 3.ผู้บริโภค/ผู้ซื้อ
สินค้าในตลาด         
 ในการกําหนดจํานวนตัวอย่างในการสํารวจของการศึกษาครั้งน้ี ทําการกําหนดจํานวน
ตัวอย่างตามสัดส่วนจํานวนประชากรของแต่ละจังหวัด ซึ่งแสดงจํานวนผู้ประกอบการและจํานวน
ตัวอย่างได้ 

สําหรับการกําหนดจํานวนตัวอย่างในการสํารวจได้ใช้วิธีการกําหนดจํานวนตัวอย่างของ 
Steven K. Thompson ซึ่งมีสูตรคํานวณดังน้ี 

 

 โดยที่         

   คือ ขนาดของตัวอย่าง 

   คือ ขนาดของประชากร 

   คือ ค่าปกติมาตรฐานจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ณ ระดับความ
เช่ือมั่น 
   ที่กําหนด 

   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน วัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูลหรือ 
   Coefficient of Variation (CV) 

   คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณที่ได้จากการสํารวจ 
  สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่ทําการสํารวจ เก็บข้อมูลตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี  
 1) เจ้าของตลาด ที่ปรึกษาจะทําการเก็บข้อมูลจากเจ้าของตลาดในแต่ละแห่ง แห่งละ 1 
ตัวอย่าง (รวม 19 ตัวอย่าง)  
 2) สถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง เก็บข้อมูลจากสถาบัน
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง จังหวัดละ 4 ตัวอย่าง (รวม 60 ตัวอย่าง)  
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 3) เกษตรกร/ผู้ขายสินค้าในตลาด และผู้บริโภค/ผู้ซื้อสินค้าในตลาด ทําการกําหนด
จํานวนตัวอย่างตามสัดส่วนจํานวนประชากรของแต่ละจังหวัด2 โดยให้ความสําคัญตามนํ้าหนักของ
จํานวนประชากรแต่ละจังหวัดเป้าหมาย ซึ่งที่ปรึกษาจะทําการปรับจํานวนตัวอย่างให้มีความ
เหมาะสม โดยจํานวนตัวอย่างเกษตรกร/ผู้ขายสินค้าในตลาด  และผู้บริโภค/ผู้ซื้อสินค้าในตลาด
รวมกันแล้วในแต่ละตลาดจะไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง และไม่เกิน 100 ตัวอย่าง จากน้ันกําหนด
อัตราส่วนการเก็บตัวอย่างของเกษตรกร/ผู้ขายสินค้าในตลาด: และผู้บริโภค/ผู้ซื้อสินค้าในตลาด เป็น 
50:50  
 
  1.2 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิน้ัน รวมรวมเพ่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่รวบรวมมาจาก
การสํารวจข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งแหล่งข้อมูล อาทิเช่น กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเว็บไซต์ของตลาดกลางแต่
ละแห่ง เป็นต้น 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ Value chain ทั้ง 19 ตลาด  

หลังจากทําการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้ว ทําการวิเคราะห์
ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้ไทย จํานวน 19 แห่ง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
แนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่ งเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของ
องค์ประกอบภายในของกิจการ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือการพัฒนาคุณค่า และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้สูงสุด และสามารถลดต้นทุนการผลิต หรือ ค่าใช้จ่ายของกิจการได้ หรือ มีความได้เปรียบในด้าน
การแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตามแนวคิดของ Michael E. Porter ที่เขียนไว้ใน
หนังสือ Competitive Advantage (1985) เป็นแนวคิดที่ช่วยในการทําความเข้าใจถึงบทบาทของ
แต่ละหน่วยงานปฏิบัติการว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจก่อกําเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างไร 
โดยคุณค่าที่บริษัทสร้างขึ้นสามารถวัดได้โดยการพิจารณาว่าผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อ
สินค้าหรือบริการ (Service) ของบริษัทมากน้อยเพียงใด 

                                                            
2 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2560 
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ภาพท่ี 1 ห่วงโซ่คุณค่าที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 

ท่ีมา: https://image.slidesharecdn.com/7 

 
 แนวคิดน้ีแบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วย
เพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการของกิจการ กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตหรือสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ (Service) การตลาดและการขนส่งสินค้าหรือบริการ 
(Service) ไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย 

1) Inbound Logistics กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการได้รับ การขนส่ง การจัดเก็บและ
การ แจกจ่ายวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงเหลือ 

2) Operations กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมา เป็น
สินค้า เป็นขั้นตอนการผลิต การบรรจุ 

3) Outbound Logistics กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหน่าย
สินค้า และบริการ (Service) ไปยังลูกค้า 

4) Marketing and Sales กิจกรรมที่เก่ียวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ 
(Service) เช่น การโฆษณา ช่องทางการจัดจําหน่าย 

5) Services กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึง
การบริการหลังการขาย การแนะนําการใช้ 
 ส่วนกิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมหลักสามารถดําเนินไปได้ 
ประกอบด้วย 

1) Procurement กิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหา input เพ่ือมาใช้ในกิจกรรมหลัก 
2) Technology Development กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการ

เพ่ิมคณุค่าให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต 
3) Human Resource Management กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล ต้ังแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหา และคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ระบบ
เงินเดือนค่าจ้าง และแรงงาน 
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4) Firm Infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริหารจัดการขององค์กร 

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าจะช่วยให้ทราบถึงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร 
นอกจากน้ันยังสามารถใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ความสามารถภายในองค์กร เพ่ือพิจารณาว่าการ
ดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมขององค์กรเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน ต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งพิจารณาแต่ละกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
คุณค่าและผลตอบแทนในการดําเนินธุรกิจ 

 เมื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมแล้ว จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของ
แต่ละตลาด ซึ่งเมื่อพบว่าส่วนใดที่เป็นจุดอ่อนจะต้องมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงให้การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต่างๆ มีความสอดคล้องกันในลําดับต่อไป 

 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ PEST Analysis ทั้ง 19 ตลาด  

หลังจากที่วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์ประกอบภายในของกิจการแล้ว ต่อมาได้ทํา
การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลของการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ PEST 
Analysis ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเหล่าน้ีก็ประกอบไปด้วย P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและ
การเมือง E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ S – Social : ปัจจัยทางสภาพสังคม และสุดท้าย T 
– Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ดังน้ันธุรกิจที่รู้แนวโน้มของตลาดจาก
ปัจจัยภายนอกก่อนย่อมได้เปรียบในการทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ รอบตัวที่เรากําหนด
ไม่ได้แต่สามารถปรับตัวตามได้  

 

ภาพท่ี 2 ปัจจัยการวิเคราะห์ PEST Analysis ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย 
ท่ีมา: https://slidemodel.com/make-pestel-pest-analysis/ 
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ขั้นตอน 4 วิเคราะห์ SWOT Analysis ของตลาดกลางท้ัง 19 แห่ง  
หลังจากที่ทําการวิเคราะห์ตลาดในส่วนของจุดอ่อน จุดแข็งขององค์ประกอบภายในของ

กิจการ และการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคตแล้ว ในส่วน
น้ีได้ทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ภาพรวมของตลาดกลาง ถึงประเด็นปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ของตลาดกลางทั้ง 19 ตลาด โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
กําหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสิ่งแวดล้อมภายใน และวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบท่ีมีจากปัจจัยต่างๆ  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ท่ีมา: http://www.thaiembassy.org/helsinki/th/thai-people/5899/65202-การวิเคราะห์-SWOT 
 

ส่วนที่ 2  จัดทําหลักเกณฑ์และคัดเลือกตลาดกลางเป้าหมาย จํานวน 6 แห่ง เพื่อจัดทําการเชื่อมโยง
ตลาดผักและผลไม้ไทยไปยังประเทศเมียนมา 

ในการคัดเลือกตลาดกลางผักและผลไม้ไทยเป้าหมาย 6 ตลาด ที่ปรึกษาได้จัดทําเกณฑ์การ
คัดเลือก ซึ่งได้นําแนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain) มาประยุกต์ใช้เป็นหลัก เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตลาดท้ังกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 
ของแต่ละตลาดว่ามีความพร้อมเพียงใด  

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วย การขนส่งสินค้าขาเข้า/ขาออก การทํา
การตลาด/การขาย และการให้บริการของตลาด 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบด้วย สินค้าในตลาด การนําเทคโนโลยีมา
ใช้ ทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาด 

ทั้งน้ี ในแต่ละกิจกรรมจะกําหนดปัจจัยสําคัญต่าง ๆ แล้วทําการพิจารณาให้ค่านํ้าหนัก 
(Weight) ของปัจจัยในแต่ละข้อตามความสําคัญ3 โดยปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดจะให้ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนักสูงสุด และปัจจัยที่มีความสําคัญน้อยที่สุด จะให้ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักน้อยที่สุด ซึ่งมี

                                                            
3 คะแนนถ่วงน้ําหนัก (Weighted Score) น้ําหนักของแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปร 
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คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ทั้งน้ี ตลาดที่มีคะแนนสูงสุด แสดงว่าตลาดน้ันมีความพร้อมในการ
พัฒนาเพ่ือเช่ือมโยงการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมากที่สุด ในทางกลับกัน ตลาดที่มีคะแนนน้อยที่สุด 
แสดงว่าตลาดนั้นมีความพร้อมในการพัฒนาเพ่ือเช่ือมโยงการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านน้อยที่สุด 

ขั้นตอนในการให้คะแนนความพร้อมของตลาด ได้ดังน้ี 
1) ที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําการประเมินความพร้อมของแต่ละตลาดออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย และ 2. กลุ่มเจ้าของตลาด เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ตลาด 

2) คัดเลือกปัจจัยภายในที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของตลาดท้ัง 7 ด้าน ประกอบด้วย 
การขนส่งสินค้าขาเข้า/ขาออก การทําการตลาด/การขาย การให้บริการของตลาด สินค้าในตลาด 
การนําเทคโนโลยีมาใช้ ด้านทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ทั้งหมด 42 ปัจจัยมาทําการพิจารณาให้ค่านํ้าหนัก (Weight)  

3) คํานวณให้คะแนนตามผลการสํารวจภาคสนามในแต่ละปัจจัย โดยใช้คะแนนเฉลี่ยจาก
การตอบของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปัจจัย 

4) นําคะแนนของ กลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย และ กลุ่มเจ้าของตลาด มาทําการคํานวณรวมกัน 
โดยกําหนดอัตราส่วนความสําคัญระหว่างคะแนน กลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย:กลุ่มเจ้าของตลาด เป็น
อัตราส่วน 40:60 

5) สรุปผลคะแนนในภาพรวมของทุกปัจจัยในแต่ละตลาด แล้วจัดเรียงตามลําดับตลาดที่มี
คะแนนสูงสุดไปจนถึงตํ่าที่สุด 

6) นําผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตลาด จากการประยุกต์ใช้แนวคิด PEST Analysis มา
วิเคราะห์ร่วมกับผลคะแนนในข้อ 5 แล้วทําการคัดเลือกตลาดเป้าหมายที่มีความพร้อมในการพัฒนา
เพ่ือเช่ือมโยงการค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการให้คา่นํ้าหนัก (Weight) ในแต่ละปัจจัย 

ข้อ ปัจจัย Weight 

  การขนส่งสินค้า ขาเข้า/ขาออก  

1 การขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด/แผงคา้ สะดวก (การจราจร, สภาพถนน ฯลฯ) 3 

2 มีบริการสถานท่ีจัดเก็บสินค้า 2 

3 ท่ีจอดรถสําหรับลําเลียงสินค้า 2 

4 มีบริการขนส่งสินค้า ท้ังขาเข้าและขาออก 2 

 การทําการตลาด การขาย  
5 การแบ่งโซนสินค้ามีความเหมาะสม 3 
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ข้อ ปัจจัย Weight 

6 มีหมายเลขแผง ชื่อ ติดต้ังและเห็นได้ชัดเจน 2 

7 ความเหมาะสมของค่าเช่าแผง 1.5 

8 มีการประชาสัมพันธ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง 1.5 

9 มีการดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม 2 

10 เป็นตลาดหลักของจังหวัด/ภูมิภาค 3 

11 มีการขายสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน 5 

 การให้บริการของตลาด  

12 ผู้ขายมีจํานวนมากเพียงพอต่อผู้ซ้ือ 3 

13 ห้องน้ํามีเพียงพอและสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3 

14 ท่ีจอดรถเพียงพอ มีการจัดการจราจร 3 

15 มีรถสาธารณะ รับ-ส่ง สะดวกสบาย 1.5 

16 ระบบรักษาความปลอดภัยท่ัวถึง 2 

17 มีบริการขนสินค้า พนักงานเข็นรถส่งของ 1.5 

18 การจัดการขยะมูลฝอย 3 

19 มีระบบระบายน้ําเสีย  3 

20 ป้ายแสดงราคาสนิค้า 1.5 

21 ท่ีพักผู้ค้า 1.5 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการให้คา่นํ้าหนัก (Weight) ในแต่ละปัจจัย (ต่อ) 
ข้อ ปัจจัย Weight 

 สินค้าในตลาด  

22 ตลาดอยู่ใกล้แหล่งผลิตสินค้า/แหล่งเพาะปลูก 2 

23 สินค้าในพ้ืนท่ีมีความหลากหลาย  2 

24 ปริมาณสินค้าเพียงพอกับปริมาณลูกค้า 2 

25 มีเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือรวบรวมสินค้า 2 

26 สินค้าในพ้ืนท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 2 

 การนําเทคโนโลยีมาใช้  

27 มีระบบตรวจสอบสารเคมีในสินค้า 4 

28 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองสารเคมีตกค้าง 1.5 

29 การชั่งตวงวัดสินค้ามีมาตรฐาน 2 

30 มี Electronic Board ให้ข้อมูลลูกค้า 4 
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ข้อ ปัจจัย Weight 

 สินค้าในตลาด  

22 ตลาดอยู่ใกล้แหล่งผลิตสินค้า/แหล่งเพาะปลูก 2 

23 สินค้าในพ้ืนท่ีมีความหลากหลาย  2 

24 ปริมาณสินค้าเพียงพอกับปริมาณลูกค้า 2 

25 มีเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือรวบรวมสินค้า 2 

26 สินค้าในพ้ืนท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 2 

31 มีฐานข้อมูลสินค้า มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ตลาด ท้ังสินค้าและราคา 3 

32 การแสดงราคา ข้อมูลข่าวสารตลาด/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ 1.5 

 ด้านทรัพยากรบุคคล  

33 ความพึงพอใจต่อเจ้าของตลาด 2 

34 ความพึงพอใจต่อพนักงานดูแลตลาด 2 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของตลาด  

35 ทําเลท่ีต้ังตลาด สามารถเดินทางได้สะดวก 3 

36 การจัดการด้านจราจรไม่ติดขัด 2 

37 ระบบไฟฟ้า น้ําประปา มีเพียงพอ 2 

38 โครงสร้างอาคารแข็งแรง 2 

39 ทางเดินในตลาดกว้าง สะอาด พ้ืนไม่ลื่น 2 

40 มีทางเดินภายนอกตลาด ปลอดภัย 2 

41 ความสะอาดของตลาด 2 

42 อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถเดินทาง ไป-มา ได้สะดวก 5 
 รวม 100 

 
สรุปผลการวิจัย  

 การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้ของไทย จากทั้งหมด 19 ตลาด โดยใช้
แบบสอบถามทั้งหมด 1,645 ชุด ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ซื้อผู้ขาย และกลุ่มเจ้าของตลาด แล้ว
ทําการคัดเลือกตลาดเป้าหมาย 6 แห่ง ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สรปุผลคะแนนรวมทั้งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย และกลุ่มเจ้าของตลาด   

ลําดับ ตลาด 
คะแนน  

(เต็ม 100 คะแนน) 
1 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง)  84.70 
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2 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) 84.25 
3 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท)  80.65 
4 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุบลราชธานี (ตลาดเจริญศรี) 74.04 
5 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง) 71.82 
6 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดพิษณุโลก (ตลาดไทยเจริญ) 69.59 
7 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ) 67.27 
8 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนนทบุรี (ตลาดกลางบางใหญ่) 66.41 
9 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอ่างทอง (ตลาดสุวพนัธ์) 65.89 
10 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครปฐม (ตลาดปฐมมงคล) 65.76 
11 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (ตลาดสุรนคร) 64.87 

12 
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดตราด (สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก 
จังหวัดตราด) 

63.60 

13 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดศรีนคร) 62.24 
14 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (ตลาดย่าโม) 61.93 
15 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดขอนแก่น (ตลาดศรีเมืองทอง) 61.48 
16 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตลาดแม่พยอม) 58.27 
17 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดริมปิง) 55.24 
18 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเชียงราย (ตลาดโชคเจริญพร) 47.54 
19 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข) 46.22 

ท่ีมา: จากการสํารวจและคํานวณ โดยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผลคะแนนรวมทั้งกลุ่มผู้ซ้ือและผู้ขาย และกลุ่มเจ้าของตลาด แสดงได้ดังตารางท่ี 3 พบว่าตลาดท่ีมีระดับความพร้อม 
และสามารถพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงการค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านใน 6 อันดับแรก คือ   

 
1) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง)   คะแนนรวม 84.70 คะแนน 
2) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)  คะแนนรวม 84.25 คะแนน 
3) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท)   คะแนนรวม 80.65 คะแนน 
4) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุบลราชธานี (ตลาดเจริญศรี)  คะแนนรวม 74.04 คะแนน 
5) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง)  คะแนนรวม 71.82 คะแนน 
6) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดพิษณุโลก (ตลาดไทยเจริญ)  คะแนนรวม 69.56 คะแนน 
 

จากผลข้างต้น เห็นว่าในจังหวัดปทุมธานี มีตลาดที่ติดอันดับสองตลาด คือ ตลาดกลางผักและ
ผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง) และตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) ซึ่งมี
ผู้บริหารตลาดเป็นบริษัทเดียวกัน ดังน้ันพิจารณาคัดเลือกเพียงหนึ่งตลาด คือ ตลาดกลางผักและผลไม้
จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) แม้ว่าตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง) จะได้
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คะแนนสูงสุดจากการประเมินตามผลการสํารวจ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วตลาดกลางผักและ
ผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) มีความพร้อมในการพัฒนามากกว่าเน่ืองจากเป็นตลาดกลางค้าส่ง
สินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งอํานวยความสะดวกท้ังผู้
ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีตลาดกลางผัก
และผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) ยังมีที่ต้ังทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการดําเนินธุรกิจด้านการค้าและ
กระจายสินค้าเกษตรจึงเหมาะต่อการพัฒนาเพ่ือเช่ือมโยงการค้าสู่ภูมิภาคและต่างประเทศ ดังน้ัน ใน
จังหวัดปทุมธานีจึงเลือกตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) เพียงตลาดเดียว และเลือก
ตลาดในลําดับที่ 7 เข้ามาเพ่ือให้ครบตามเป้าหมาย 6 ซึ่งตลาด สรุปผลการคัดเลือกตลาดเป้าหมายได้ 
ดังน้ี 
1) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)  คะแนนรวม  84.25  คะแนน 
2) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท)   คะแนนรวม  80.65  คะแนน 
3) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุบลราชธานี (ตลาดเจริญศรี)      คะแนนรวม  74.04  คะแนน 
4) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง)       คะแนนรวม  71.82  คะแนน 
5) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดพิษณุโลก (ตลาดไทยเจริญ)       คะแนนรวม  69.59  คะแนน 
6) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ) คะแนนรวม  67.27  
คะแนน 

สําหรับการเช่ือมตลาดผักและผลไม้ไปยังประเทศเมียนมาน้ันเมียมา เป็นประเทศหน่ึงที่มีความ
โดดเด่นและเป็นที่สนใจจากนานาประเทศ อันจะเห็นได้จากมีเงินลงทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้า
เมียนมาเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการลงทุนก่อสร้างใหม่ๆ ทั้งอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่สําคัญเมียน
มายังเป็นประเทศเปิดใหม่ที่จําเป็นต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก เน่ืองจากยังไม่สามารถ
ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ นอกจากน้ียังมีด้านอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสและ
ศักยภาพในการพัฒนาของเมียนมา ใน 3 ด้าน ได้แก่ หน่ึง ความได้เปรียบทางภูมิประเทศ เน่ืองจากภูมิ
ประเทศของเมียนมา มีพรมแดนติดกับทะเล ซึ่งเป็นทะเลที่เช่ือมต่อออกไปสู่ยุโรป แอฟริกา ตะวันออก
กลาง และเอเชียใต้ ทําให้เมื่อถึงเวลาที่โครงการท่าเรือนํ้าลึกที่เมืองทวายแล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจอย่างมหาศาลจากเดินเรือ นอกจากน้ันจากท่าเรือนํ้าลึกทวายใช้เวลาเดินทางถึงท่าเรือแหลม
ฉบัง ประเทศไทย ใช้เวลาเดินเรือเพียงหน่ึงวัน ซึ่งถือว่ามีความสะดวกและรวดเร็วมาก นอกจากน้ี
พรมแดนของเมียนมา ยังเช่ือมต่อกับประเทศยักษ์ใหญ่ ซึ่งมีจํานวนมากประชากรอันดับต้นๆ ของโลก 
คือ ประเทศจีนและประเทศอินเดีย รวมจํานวนประชากรของทั้งสองประเทศมากกว่า 2 พันล้านคน ซึ่ง
ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่ามหาศาล สอง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่โดด
เด่นและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นจํานวนมาก เหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งพลังงาน
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ธรรมชาติ ได้แก่ ปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และนอกจากน้ันยังมีพลังงานนํ้าจากเขื่อนในลุ่ม
แม่นํ้าสาละวิน ส่วนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ก็มีอีกหลากหลาย เช่น ป่าไม้ แร่ อัญมณี เป็น
ต้น สามมีแรงงานที่มีศักยภาพและค่าแรงตํ่า ค่าแรงในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม) น้ัน เมียนมาถือได้ว่ามีค่าแรงเฉลี่ยที่ยังคงตํ่าอยู่ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นตํ่า
ของประเทศไทยแล้ว มีค่าแรงตํ่ากว่าถึง 2-3 เท่าตัว 

จากการสํารวจและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนแนวโน้มความต้องการ ผักและผลไม้ของไทย 
จากผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศเมียนมา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ ทีรีมิงกะลาร์ (Thiri Mingalar Market) เป็นตลาดค้าส่งผักและ
ผลไม้อันดับ 1 ของย่างกุ้ง สร้าง โดยรัฐบาลของเมียนมา ตลาดแห่งน้ีอยู่ทางตอนเหนือของย่างกุ้ง ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ขายผลไม้ทุกชนิด ร้อยละ 80 เป็นผลไม้มาจากประเทศจีน ได้แก่ 
แอปเป้ิล ส้ม และสาลี่ ที่เหลือเป็นจากท้องถิ่นร้อยละ 15 ผลไม้จากไทย ได้แก่ เงาะ มังคุดและลําไย 
หลังจากนั้นกระจายไปสู่ตลาดต่างๆ ทั่วเมียนมา จีน สิงคโปร์และมาเลเซีย จากการสํารวจตลาดทําให้
ทราบลักษณะผักและผลไม้ที่คนเมียนมานิยมบริโภค โดยพบว่าชนิดของพืชผักไม่ค่อยมีความ
หลากหลาย แม้ว่าจะมีการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจากหลากหลายพ้ืนที่ สาเหตุเน่ืองมากจาก
ผลิตทางการเกษตรที่บริโภคในเมียนมาส่วนใหญ่จะเป็นพืชพ้ืนเมือง ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะปลูกพืชคล้ายกัน 
และส่วนผลผลิตทางการเกษตรอีกส่วนหน่ึงจะเป็นการปลูกเพ่ือส่งไปขายในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน 
เป็นหลัก เมียนมายังไม่มีการพัฒนาเรื่องการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงพันธ์ุพืช และเมล็ดพันธ์ุของตนเอง
มากนัก จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้เมียนมายังไม่มีความหลากหลายของพันธ์ุพืชเท่าที่ควร  

2. ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ ตะยิงกอง (Danyigone) เป็นตลาดค้าส่งผักและผลไม้ต้ังอยู่ในย่าง
กุ้ง ห่างจากตัวกลางเมืองประมาณ 20 นาที สร้างโดยรัฐบาลของเมียนมา บนเนื้อที่ 212 ไร่ ต้ังที่อําเภอ
อินเซ (Insein District) ทางตอนเหนือของย่างกุ้ง สร้างโดยคณะกรรมการพัฒนาเมืองย่างกุ้ง (Yangon 
City Development Committee : YCDC) กับบริษัทเกษตรเมียนมา (Myanmar Agro Exchange 
Public Limited : MAEX)  สินค้าเหมือนตลาดนัดทั่วไปมีทั้งผัก ผลไม้ ดอกไม้ อาหารพ้ืนเมือง โดยรวม
เป็นตลาดที่ใหญ่และมีพ่อค้าแม่ค้าจํานวนมาก ปัจจุบันตลาดแห่งน้ีมีการสร้างอาคารขนาดใหญ่หลาย
อาคาร อาคารดังกล่าวมีขนาดมาตรฐาน มีพ้ืนที่กว้างขวาง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการขยายตลาดให้มีขนาดใหญ่ 
และได้มาตรฐาน ถือเป็นโอกาสของผักและผลไม้ของไทยด้วยเช่นกัน 

3.  Myanmar Fruit, Flower and Vegetable Producers and Exporters Association: 
MFVP เป็นหน่ึงสมาคมเกษตรที่สําคัญของเมียนมา ที่ดําเนินการเก่ียวกับผักและผลไม้ต่างๆ เก่ียวกับผู้
ปลูก ผู้ขาย ผู้ค้า ผู้ส่งออกและผู้นําเข้ารวมทั้งสร้างเครือข่ายในร่วมกันโดยมุ่งเน้นการนําผู้ผลิตที่มี
คุณภาพสูงไปสู่ผู้บริโภค รวมถึงด้านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน สําหรับ MFVP ก่อต้ังเมื่อปี 2549 
ปัจจุบันมีสมาชิก 3 หมื่นคน เป็นการร่วมตัวของเกษตรกร ผู้ค่าส่ง ผู้จัดจําหน่ายและผู้ส่งออก ผลไม้ส่วน
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ใหญ่ประกอบด้วยมะม่วง (มะม่วงดังๆ ของเมียนมา ได้แก่ มะม่วง Sein Ta Lone, Yin Kwe, Shew 
Hin Thar และ Mya Kyauk  เมียนมามีสายพันธ์ุมะม่วงมากถึง 300 ชนิด) แตงโม ส้มโอ ฝรั่ง กล้วย อโว
กาโด และแคนตาลูฟ นอกจากเป็นการรวมตัวของผู้ที่เก่ียวข้องกับผักและผลไม้แล้ว MFVP ยังมีการ
อบรมให้ความรู้และผลักดันให้ผักและผลไม้มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้กฎหมาย
อาหารของเมียนมา (Myanmar National Food Law, 2013) เน้นเรื่องของอาหารปลอดภัยตาม
มาตรฐานของโคแด็ก (Codex Standard) มาตรฐาน GMP และออกใบรับรองการส่งออกนําเข้า MFVP 
มีสํานักงานต้ังอยู่ช้ัน 5 ของ UMFCCI (Union of Myanmar Federation Chamber of Commerce 
and Industry)  
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพตลาดผักและผลไม้ของไทยที่สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเมียน
มาได้ พบว่า มี  6 แห่งตามสรุปผลการคัดเลือก ได้แก่ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาด
ศรีเมือง) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัด
อุบลราชธานี (ตลาดเจริญศรี) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง) ตลาด
กลางผักและผลไม้จั งหวัดพิษณุโลก  (ตลาดไทยเจริญ )  ตลาดกลางผักและผลไม้จั งหวัด
นครศรีธรรมราช (ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ) เห็นว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคกลาง มี
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ เป็นที่ต้ังของตลาดที่มีศักยภาพจํานวน 
2 ตลาด คือ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง) และตลาดกลางผักและผลไม้
จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) โดยตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง) มีคะแนน
ความพร้อมมากเป็นอันดับ 1 แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยนอกเหนือจากน้ันเพ่ิมเติม อาทิ ขนาดของตลาด 
ปริมาณผู้ซื้อผู้ขาย การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมถึงความพร้อมของเจ้าของตลาดในการ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกับทีมที่ปรึกษาแล้ว พบว่าตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) 
ซึ่งมีคะแนนอยู่ในลําดับที่ 3 เป็นตลาดที่มีศักยภาพเหมาะสมและมีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกิด
การค้าออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศเพ่ือนบ้านของไทยคือประเทศเมียนมา 
มากกว่าตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง) และตลาดกลางผักและผลไม้
จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ซึ่งอยู่ในลําดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ เน่ืองจากตลาดกลางผักและ
ผลไม้จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน เป็นแหล่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกร มีที่ต้ังทางภูมิประเทศที่อยู่ใจ
กลางเมือง เป็นศูนย์รวมของเส้นทางการคมนาคมขนส่งจากทั่วทุกภูมิภาค และเป็นตลาดที่มีการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม ทั้งด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และความสามารถของ
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บุคลากร เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการค้าและกระจายสินค้าเกษตรที่เช่ือมโยงไปยังประเทศที่ 3 เช่นจีนและ
อินเดีย 

ประเทศเมียนมา เป็นประเทศหน่ึงที่มีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจจากนานาประเทศ เห็น
ได้จากมีเงินลงทุนจากต่างประเทศหล่ังไหลเข้าเมียนมาเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการลงทุนก่อสร้าง
ใหม่ๆ ทั้งอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่สําคัญเมียนมายังเป็นประเทศเปิดใหม่ที่จําเป็นต้องนําเข้า
สินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก เน่ืองจากยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 
ดังน้ันจึงเหมาะเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการตลาดกลาง เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
ของประเทศไทย กับผู้ประกอบการนําเข้า-ส่งออกผักและผลไม้ มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ  

สําหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือสามารถเช่ือมโยงตลาดกลางผักและไม้ไทยไปยังเมียน
มา ดังน้ี 

1) ผู้ประกอบการไทยต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเป็นสื่อกลางในการจัดพบปะ
ผู้ประกอบการชาวเมียนมาให้มากขึ้น รวมถึงเป็นผู้รวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการเมียนมาที่น่าเช่ือถือ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการคัดเลือกเพ่ือติดต่อทําการค้าร่วมกันในอนาคต  

2) ร่วมทุนกับผู้ประกอบการเมียนมา โดยใช้ผลผลิตเกษตรของเมียนมา และเทคโนโลยีการ
แปรรูปของไทย  

3) สร้างศูนย์กระจายสินค้าผกัผลไม้ไทย เพ่ือเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์ผักผลไม้ไทย และ
เป็นจุดจําหน่ายสินค้าคุณภาพให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้สูงของเมียนมา 

4) ร่วมทุนกับเมียนมาในการพัฒนาและสร้างตลาดกลางผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรในเขต
ชุมชนของเมียนมา เพ่ือเป็นแหล่งส่งออกนําเข้าสินค้าผักผลไม้ระหว่างสองประเทศ 

5) ร่วมทุนธุรกิจห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาสินค้าเกษตรในเมียนมา โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ท่าเรือ 
เช่น ท่าเรือทวาย เป็นต้น ที่จะสามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศที่สาม  

 
กิตติกรรมประกาศ  

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาและยกระดับตลาดกลาง ตาม
โครงการพัฒนาระบบตลาดภูมิภาครองรับตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน และได้รับทุนวิจัยจากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
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คุณลักษณะอาหารสําหรบัผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครฯ 
Attribute of Foods for Elderly Persons in Bangkok 

 

พีรพัศ อ้ึงประเสริฐ1, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ2์ และสันติ แสงเลิศไสว3 

 
บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันจํานวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับประทาน
อาหาร ดังน้ันผู้สูงอายุจึงต้องการอาหารที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์คุณลักษณะของอาหารสําหรับผู้สูงอายุ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ซึ่งข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) ที่ ไ ด้จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างที่ เ ป็นผู้ สู งอายุ  ใน
กรุงเทพมหานครฯ จํานวน 150 ตัวอย่าง รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์คลัสเตอร์ (Cluster Analysis) ใน
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุให้ความสําคัญในด้านรสชาติอาหารมาเป็น
ลําดับแรก รองลงมาคือ อาหารท่ีย่อยง่าย ความนุ่มของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
โดยในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างมากจะให้ความสําคัญกับความนุ่มของอาหารมากขึ้น  
 
คําสําคัญ: คุณลักษณะอาหารสําหรับผู้สูงอายุ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม  
            ผู้บริโภค 
 
 

 

 

 

 

                                                            
1 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย 10900 
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 

 At present, the elderly people (aged 60 and over) has increased significantly. 
The elderly people are in the age of physical and mental changes causing the 
problems and obstacles of eating. Therefore, the elderly people need designed food 
that is suitable for their needs. 
 

This research aimed to analyze the attributes of food for the elderly people 
by using conjoint analysis techniques. The primary data are obtained from interviews 
and questionnaires are collected from a sample group of older adults in Bangkok of 
150 samples. Besides that cluster analysis has been used to segment elderly 
consumers. The empirical study results indicated that  the elderly consumers gave 
the most importance on the flavors or taste, followed by the easily digestible food, 
softness food and the food nutrition and for the very old age group, they would much 
rather focus on the softness of food.  

 
Keywords: Attributes of Foods for Elderly, Conjoint Analysis, Cluster Analysis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

738 
 

ความสําคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย 

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกําลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหน่ึงใน
น้ัน โดยใน ปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีประชากรท้ังหมด 65,203,979 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
จํานวน 10,569,021 คน หรือคิดเป็นร้อย 16.2 ของประชากรทั้งหมด แล้วยังคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.
2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยจะมีจํานวนประชากรผู้สูงอายุเกิน
กว่าร้อยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ.2573 คาดการณ์ว่า จะมีประชากร
ผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต ทําให้การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจึงจําเป็นจะต้องพึงพาประชากรสูงอายุมากขึ้น เมื่อ
ประชากรสูงอายุกลายมาเป็นส่วนสําคัญ และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ทําให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมด้านต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการอุปโภคและบริโภคของประชากรผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะ อาหาร ที่จัดเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิต (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยผู้สูงอายุจะมีภูมิ
ต้านทานโรคที่ลดลงและมีการเจ็บป่วยหรือปัญหาด้านสุขภาพได้ง่ายกว่าคนในวัยอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาหาร
จัดเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดี แต่การท่ีจะให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้
เหมือนเดิมน้ันเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ก็จะเริ่มมีปัญหาในการเค้ียวอาหาร 
การรับรู้รสชาติอาหารทําได้ลดลง และมีการผลิตนํ้าลายน้อยลง จึงทําให้ต้องใช้เวลาเค้ียวอาหารนาน
ขึ้น และกลืนอาหารได้ลําบากมากขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพในการย่อยอาหารลดลงทําให้เกิดอาการ
ท้องอืด อาหารไม่ย่อยและขับถ่ายได้ไม่ดี 

ทั้งน้ีในปัจจุบันตลาดอาหารสําหรับผู้สูงอายุยังเป็นตลาดใหม่สําหรับประเทศไทย ทําให้
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุยังมีไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายอยู่ตอนนี้ส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม
และผลิตภัณฑ์นมพร้อมด่ืม แต่ยังคงขาดผลิตภัณฑ์อาหารจานหลักที่เป็นอาหารพร้อมทานอยู่ ซึ่งจุด
น้ีเองที่ทําให้เกิดเป็นช่องว่างให้กับภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคต ดังน้ัน
ผู้ประกอบการหลายรายจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจตลาดกลุ่มน้ีมากขึ้น   

การผลิตอาหารสําหรับผู้สูงอายุจําเป็นจะต้องมีการออกแบบ โดยคํานึงถึงคุณลักษณะของ
อาหาร เพ่ือให้การผลิตอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุได้จริง จําเป็นจะต้องศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและคุณลักษณะ
อาหารที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ โดยผลการวิจัยที่ได้สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการ
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ธุรกิจและภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือประมวลพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ 
2. เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษะของอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ 
3. เพ่ือวิเคราะห์จัดกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาครั้งน้ีมีแนวคิดวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธีการซึ่งประกอบด้วย วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) และการวิเคราะห์คลัสเตอร์ (Cluster Analysis)  

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการนําเทคนิคทางสถิติมาใช้ 
เพ่ือค้นหาว่า ลักษณะสําคัญใดของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และที่ระดับ (Level) 
ใดที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการท่ีจะซื้อสินค้า หรือ บริการน้ัน ซึ่งทําการพิจารณาจาก
การที่ให้ผู้บริโภคหรือผู้ตอบแบบสอบถาม จัดลําดับคะแนน หรือเรียงลําดับความสําคัญ หรือ
ความชอบในแต่ละทางเลือกที่กําหนดให้ (กัลยาณี เต็งพงศธร, 2555) โดยแบบจําลองความพึงพอใจ
ที่นิยมใช้มีอยู่ 3 แบบจําลองดังน้ี 
Discrete Model 

 
 
 
 
 
 
 

Vector Model 
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Ideal-point 
Model 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. การวิเคราะห์คลัสเตอร์ (Cluster Analysis) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดกลุ่มของบุคคลหรือ

ปัจจัยต่างๆท่ีสนใจศึกษา โดยจะสามารถนํามาจัดกลุ่มตามความเหมือนหรือความแตกต่างของตัว
แปรเหล่าน้ัน ทั้งน้ีเราจะพยายามทําให้ข้อมูลภายในกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด (Minimize 
Intra-cluster Distances) และพยายามทําให้แต่ละกลุ่ม น้ันมีความแตกต่างกันให้มากที่สุด 
(Maximize Inter-cluster Distances)  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีใช้ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิจะได้มาจากการ
สํารวจพฤติกรรมและการใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครฯ 
จํานวน 150 ตัวอย่าง สําหรับข้อมูลทุติยภูมิค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
รวมทั้งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) มีวิธีที่นิยมใช้และได้นํามาปรับใช้ใน
งานวิจัยครั้งน้ีมี 6 ขั้นตอนดังน้ี 

โดยที่  คือ ความพึงพอใจรวมในคุณลักษะ (Attribute) ที่ j 
  คือ Weight Square Distance  

  คือ ฟังก์ชันความพึงพอใจส่วนเฉพาะ (Part Worth) สําหรับแต่ละระดับการ

เปลี่ยนแปลงของ  
  คือ ค่าถ่วงนํ้าหนักความสําคัญของระดับคุณลักษณะ (Level) ที่ p 
  คือ ระดับคุณลักษณะ (Level) ที่ p ของคุณลักษณะ (Attribute) ที่ j 
  คือ จุดในอุดมคติ (Ideal Point) ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายที่มีให้กับ

ระดับคุณลักษณะ (Level) ที่ p 
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1. การเลือกคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งคุณลักษณะ 
(Attribute) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย ความนุ่ม รสชาติ การย่อย และคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยระดับ (Level) ของคุณลักษณะแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะที่ใช้ศึกษา 
คุณลักษณะ (Attributes) ระดับคุณลักษณะ (Level of Attributes) 
ความนุ่มของอาหาร นุ่มมากกว่าปกติ สามารถกลืนได้โดยไม่ต้องเคี้ยว 
 (เคี้ยวและกลืน) นุ่มปานกลาง (นุ่มปกติ) สามารถใช้ฟันบดเคี้ยวได้ง่าย 
  ค่อนข้างแข็ง ต้องใช้แรงและเวลาในการบดเค้ียวนาน 
รสชาติ รสชาติอ่อนกว่าปกติ (ลดความหวาน เปรี้ยว เค็ม และเผ็ดลง) 
  รสปานกลาง (รสปกติ) 
  รสจัด 
การย่อย (ขับถ่าย) ย่อยปกติ (มีผลต่อขับถ่ายปกติ) 
  ย่อยได้ง่าย (ช่วยให้การขับถ่ายได้ง่าย) 
คุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าทางโภชนาการปกติ 
  มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัย 

ที่มา : จากการสํารวจในเบ้ืองต้น 
2. สร้างชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นการนําเอาระดับของคุณลักษณะทั้งหมดมาคูณกัน 

(Full Factorial) โดยจะได้ชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้คือ 3 x 3 x 2 x 2  = 36 ชุด ซึ่งจํานวนชุดที่ได้
น้ันมากเกินไปที่จะใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ดังน้ันจึงนําเทคนิค Orthogonal Designs เพ่ือลดจํานวนชุด
คุณลักษณะลงเหลือ 9 ชุด (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ชุดคุณลักษณะอาหารสําหรับผู้สูงอายุ 
ชุดที่ ความนุ่ม รสชาติ การย่อย โภชนาการ 
1 ใช้แรงและเวลาเคี้ยวนาน รสปานกลาง ย่อยง่าย (ขับถ่ายง่าย) ปกติ 
2 ใช้แรงและเวลาเคี้ยวนาน รสจัด ย่อยง่าย (ขับถ่ายง่าย) เหมาะสมกับวัย 
3 ใช้ฟันบดเคี้ยวได้ง่าย รสอ่อน ย่อยง่าย (ขับถ่ายง่าย) เหมาะสมกับวัย 
4 ใช้ฟันบดเคี้ยวได้ง่าย รสจัด ย่อยปกติ ปกติ 
5 ใช้ฟันบดเคี้ยวได้ง่าย รสปานกลาง ย่อยง่าย (ขับถ่ายง่าย) ปกติ 
6 กลืนได้โดยไม่ต้องเคี้ยว รสจัด ย่อยง่าย (ขับถ่ายง่าย) ปกติ 
7 กลืนได้โดยไม่ต้องเคี้ยว รสอ่อน ย่อยง่าย (ขับถ่ายง่าย) ปกติ 
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8 ใช้แรงและเวลาเคี้ยวนาน รสอ่อน ย่อยปกติ ปกติ 
9 กลืนได้โดยไม่ต้องเคี้ยว รสปานกลาง ย่อยปกติ เหมาะสมกับวัย 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

3. การออกแบบลักษณะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การเลือกใช้วิธีการวัดความพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะที่นําเสนอ ซึ่งได้เลือกใช้วิธีการ

เรียงลําดับความสําคัญ (Ranking) โดยให้ผู้สูงอายุพิจารณาชุดคุณลักษณะของอาหารทั้งหมด 9 ชุด 
แล้วจึงทําการเรียงลําดับความพึงพอใจ  

5. เลือกแบบจําลองความพึงพอใจท่ีใช้ในการศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของ ตัวแปรความ
นุ่มของอาหาร ตัวแปรรสชาติ ตัวแปรการย่อย และตัวแปรคุณค่าทางโภชนาการ ให้มีคุณลักษณะ
แบบไม่ต่อเน่ืองกัน (Discrete) 

6. การเลือกใช้วิธีการในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการ โดยชนิดของข้อมูลที่ผู้วิจัย
เลือกใช้ในการประมาณค่าความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์คือแบบเรียงลําดับความสําคัญ โดยใช้ 
แบบจําลองอรรถประโยชน์โดยรวม (Additive Utility Model) ทําการคํานวณค่าอรรถประโยชน์ 
ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถแสดงในรูปของสมการได้ดังน้ี  

 

โดย  คือ ความพึงพอใจของแต่ละรูปแบบสินค้า 
  คือ ความพึงพอใจที่ให้กับระดับคุณลักษณะ (Level) ที่ j ของคุณลักษณะที ่i  
  คือ 1 ถ้าเป็นระดับคุณลักษณะ (Level) ที่ j ของคุณลักษณะที ่i 

    0 ถ้าเป็นกรณีอ่ืนๆ 
 n คือ จํานวนคุณลักษณะ (Attribute) 
 m คือ จํานวนระดับคุณลักษณะ (Level of Attribute) 

การวิเคราะห์คลัสเตอร์ (Cluster Analysis) ใช้วิธี Two-step Clustering ในการแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคเน่ืองจากจํานวนตัวอย่างมีมากและวิธีการน้ีสามารถช่วยในการกําหนดจํานวนกลุ่ม 
(Cluster) ที่เหมาะสมได้ โดยในขั้นตอนแรกจะทําการวิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอน (Hierarchical) เพ่ือ
วิเคราะห์หาจํานวนกลุ่ม (Cluster) ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด แล้วหลังจากน้ันจึงใช้จํานวนกลุ่มที่
วิเคราะห์ได้มาทําการวิเคราะห์แบบไม่เป็นขั้นตอน (Non-hierarchical) เพ่ือแบ่งกลุ่ม และจัดกลุ่ม
ให้กับตัวอย่างแต่ละราย 
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สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจัยครั้งน้ีทําการวิเคราะห์คุณลักษณะอาหารที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ ซึ่งได้ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจํานวน 150 ตัวอย่าง 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 67 ปี และรายได้เฉลี่ย 10,163 บาทต่อเดือน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 83 เป็นผู้สูงอายุที่ทํางานมีรายได้เลี้ยงตัวเอง นอกจากน้ีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 91.4 ของ
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับ สามีภรรยา หรือ บุตรหลาน โดยมีเพียงร้อยละ 8.6 ที่อาศัยอยู่เพียงลําพัง 
สําหรับด้านสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44 มีโรคประจําตัว คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคเก๊าท์ (Gout) 
   ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุชอบทานอาหารง่ายๆไม่
ยุ่งยาก และไม่ค่อยรับประทานอาหารนอกบ้าน ส่วนมากจะทําการปรุงอาหารรับประทานกันเอง
ภายในครอบครัว โดยผู้สูงอายุจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง นอกจากน้ีในส่วนของพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ พบว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้สูงอายุก็คือ การแนะนําชัก
จูงจากเพ่ือนและครอบครัวของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุไม่นิยมสินค้าที่มาจากต่างประเทศ แต่กลับช่ืน
ชอบสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมไทยมากกว่า  
 สําหรับการวิเคราะห์ชุดคุณลักษณะอาหารสําหรับผู้สูงอายุ โดยพิจารณาจากค่านํ้าหนัก
ความสําคัญที่ผู้สูงอายุมีต่อชุดคุณลักษณะต่างๆของอาหาร พบว่า ผู้สูงอายุให้ความสําคัญในด้าน
รสชาติของอาหารเป็นอันดับแรก ความสําคัญรองลงมาคือ ความยากง่ายในการย่อยอาหาร ความนุ่ม
ของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 ค่านํ้าหนักความสําคัญ 
คุณลักษณะ  ค่านํ้าหนักความสําคัญ 
ความนุ่มของอาหาร 25.118 
รสชาติของอาหาร 39.792 
ความยากง่ายในการย่อย 26.006 
คุณค่าทางโภชนาการ 9.084 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจ หรือ อรรถประโยชน์ โดยใช้แบบจําลองอรรถประโยชน์
โดยรวม (Additive Utility Model) ทําให้ได้ค่าประมาณอรรถประโยชน์ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าประมาณอรรถประโยชน์ 
คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ ค่าประมาณอรรถประโยชน์ 

ความนุ่ม 
นุ่มมากกว่าปกติ .129 
นุ่มปกติ .862 
ค่อนข้างแข็ง -.991 

รสชาติ 
รสอ่อน -.076 
รสปานกลาง .120 
รสจัด -.044 

การย่อย 
ย่อยได้ง่าย 1.145 
ย่อยปกติ -1.145 

คุณค่าทางโภชนาการ 
โภชนาการปกติ -.293 
โภชนาการเหมาะสมกับวัย .293 

ค่าคงที ่(Constant) 4.716 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ 

 
ด้านความนุ่มของอาหาร พบว่า ผู้สูงอายุพึงพอใจกับอาหารที่มีความนุ่มปกติ (0.862) มาก

ที่สุด ในขณะที่ถ้าหากเป็นอาหารค่อนข้างแข็ง (-0.991) จะทําให้ความพึงพอใจของผู้สูงอายุลดลง 
น่ันแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครฯ ไม่ชอบอาหารที่มีลักษณะที่แข็ง และอาหารที่นุ่ม
มากกว่าปกติ (0.129) ก็ให้อรรถประโยชน์น้อยกว่าอาหารที่มีความนุ่มปกติ  
 ด้านรสชาติของอาหาร พบว่า ผู้สูงอายุพึงพอใจกับอาหารที่มีรสชาติปานกลาง (0.120) มาก
ที่สุด โดยถ้าหากทําอาหารที่มีรสชาติอ่อน (-0.076) หรือ รสชาติจัด (-0.044) ก็จะทําให้ความพึง
พอใจของผู้สูงอายุลดลง นอกจากน้ี ในส่วนของความยากง่ายในการย่อย พบว่า ผู้สูงอายุพ่ึงพอใน
อาหารท่ีเมื่อรับประทานแล้วสามารถย่อยได้ง่าย (1.145) 
 คุณค่าทางโภชนาการ ก็เป็นหน่ึงในสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ โดยถ้าหาก
อาหารน้ันมีโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย (0.293) ก็จะทําให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากกว่าอาหาร
ที่มีโภชนาการปกติทั่วไป (-0.293) 
 ส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ โดยใช้ Cluster Analysis ในการ
แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะความชอบคล้ายคลึงกันออกเป็น 3 กลุ่มดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 ค่าความสําคัญรวมของแต่ละกลุ่ม 

คุณลักษณะ 
ค่านํ้าหนักความสําคัญ 

รวม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 
ความนุ่มของอาหาร 25.118 23.96 25.79 27.853 
รสชาติของอาหาร 39.792 33.714 44.441 41.365 
ความยากง่ายในการย่อย 26.006 32.139 21.097 26.908 
คุณค่าทางโภชนาการ 9.084 10.187 8.672 3.874 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ 

  
กลุ่มที่ 1 มีจํานวน 63 ราย อายุเฉลี่ย 65 ปี โดยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง (เฉลี่ย 14,667 

บาทต่อเดือน) ซึ่งจากการพิจารณาค่านํ้าหนักความสําคัญที่ผู้สูงอายุให้ต่อชุดคุณลักษณะของอาหาร 
พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มน้ีให้ความสําคัญกับรสชาติอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ความยากง่ายในการ
ย่อย ความนุ่มของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ตามลําดับ  
 กลุ่มที่ 2 มีจํานวน 80 ราย โดยในกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างสูงกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ (อายุเฉลี่ย 70 ปี) ส่วนมากไม่ได้ทํางานจึงทําให้มีรายได้ที่ค่อนข้างตํ่า (เฉลี่ย 4,944 บาทต่อ
เดือน) อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ปรุงเองภายในครอบครัว ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า
นํ้าหนักความสําคัญพบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มน้ีจะให้ความสําคัญกับรสชาติมาเป็นอันดับแรก ส่วนอันดับ
ที่สองเป็น ความนุ่มของอาหาร ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่อายุมากทําให้ความแข็งแรงของฟัน 
และความสามารถในการเคี้ยวอาหารทําได้ลดลง จึงเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับความนุ่มของอาหาร
มากขึ้น ส่วนความสําคัญลําดับต่อมาคือ ความยากง่ายในการย่อย และคุณค่าทางโภชนาการ 
ตามลําดับ 
 กลุ่มที่ 3 มีจํานวน 7  ราย อายุเฉลี่ย 63 ปี โดยในกลุ่มน้ีมีรายได้เฉลี่ย 29,256 บาทต่อเดือน 
และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารที่ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ผู้สูงอายุในกลุ่มน้ีสนใจเร่ืองสุขภาพ
ค่อนข้างมาก ส่วนมากอาหารที่ชอบรับประทานคือ สลัดผักและอาหารท่ีทํามาจากเนื้อปลา ซึ่งจาก
การพิจารณาค่านํ้าหนักความสําคัญพบว่า ผู้สูงอายุให้ความสําคัญกับรสชาติของอาหารมาเป็นลําดับ
แรก รองลงมาเป็น ความนุ่ม ความยากง่ายในการย่อย และคุณค่าทางโภชนาการตามลําดับ  

อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนมากจะมีความพึงพอใจในคุณลักษณะของอาหารที่
คล้ายกัน ยกเว้นรสชาติอาหารท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยจากกาวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ 
พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มที่ 1 จะมีความพึงพอใจกับอาหารที่มีรสจัด และกลุ่มที่ 2 จะมีความพึงพอใจ
กับอาหารที่มีรสชาติปานกลาง ส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มที่ 3 จะพึงพอใจกับอาหารที่รสชาติอ่อนกว่าปกติ
มากที่สุด (ตารางที่ 6)  
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ตารางที่ 6 ค่าประมาณอรรถประโยชน์ของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 

ค่าประมาณอรรถประโยชน์ 

รวม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
ความนุ่ม นุ่มมากกวา่ปกต ิ .129 .079 .171 .095 

นุ่มปกต ิ .862 .905 .804 1.143 

ค่อนข้างแขง็ -.991 -.984 -.975 -1.238 

รสชาต ิ รสอ่อน -.076 -.122 -.087 .476 

รสปานกลาง .120 -.180 .333 .381 

รสจัด -.044 .302 -.246 -.857 

การย่อย ย่อยได้ง่าย 1.145 1.456 .891 1.250 

ย่อยปกต ิ -1.145 -1.456 -.891 -1.250 

คุณค่าทางโภชนาการ โภชนาการปกต ิ -.293 -.377 -.250 -.036 

โภชนาการเหมาะสมกับวัย .293 .377 .250 .036 

ความคงท่ี 4.716 4.640 4.786 4.595 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ 

 
อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งน้ีได้ทําการวิเคราะห์หาค่าอรรถประโยชน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม ซึ่งทําการเก็บตัวอย่างผู้สูงอายุ จํานวน 150 ตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุให้
ความสําคัญกับรสชาติของอาหารมากเป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ความยากง่ายในการย่อย ความนุ่ม
ของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ 
 ผลการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มจะให้ความสําคัญกับ
คุณลักษณะของอาหารที่คล้ายคลึงกัน โดยในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างมากก็จะเริ่มให้
ความสําคัญกับความนุ่มของอาหารมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุก็ยังคงให้ความสําคัญกับรสชาติ
ของอาหารเป็นลําดับแรก 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยคุณลักษณะอาหารสําหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครฯ ทําให้ได้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสินค้าอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่เก่ียวข้องกับอาหาร
สําหรับผู้สูงอายุ 

1. สําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทําตลาดด้านอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ควรทําการผลิตและ
ออกแบบอาหารที่มีรสชาติปานกลางไม่อ่อนหรือจัดจนเกินไป ทั้งน้ีจะต้องคํานึงด้วยว่า ผลิตภัณฑ์น้ัน
เป็นอาหารที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วสามารถย่อยได้ง่าย 

2. การทําตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างสูง ควรจะมีการออกแบบอาหารให้มี
ลักษณะที่นุ่มมากกว่าปกติเน่ืองจาก ผู้สูงอายุในกลุ่มน้ีให้ความสําคัญกับความนุ่มของอาหารมากกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ 
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โครงสร้างและประสทิธภิาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ของประเทศไทย 
Structure and Efficiency of the Furniture Industry of Thailand 

 

ธัชทร  พรมออ่น1 และรําจวน  เบญจศิร2ิ 
 

บทคัดย่อ  

บทความฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศ
ไทย และวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย  ทําการวิเคราะห์
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อมูลรายบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ด้วยอัตราส่วนการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558  พบว่า มีการกระจุกตัวของตลาดปานกลาง และมี
ความแตกต่างกันเร่ืองขนาดของบริษัทค่อนข้างมาก  สําหรับผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ด้วยวิธีDEA ในปีพ.ศ.2555 และ2558 พบว่า บริษัทใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย มีแนวโน้มในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดีข้ึนแต่
ในภาพรวมยังมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานค่อนข้างต่ํา 

 

คําสําคัญ: โครงสร้าง, ประสิทธิภาพ, DEA อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
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2 รองศาสตราจารย์ ดรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง . 



 

749 
 

Abstract  

The purpose of this study is to analyze structure and measuring the efficiency of 
furniture industry in Thailand. The analysis was performed since 2012 until 2015 by using 
the data form Department of Business Development, Ministry of Commerce, which 
collected data from each company. The result of furniture industrial structure is shown 
in medium level of the industrial concentration (CR) from 2011 until 2015 and the 
different varieties of business sizes. For the result of the performance of furniture industry 
by DEA method in 2012 and 2015 was found that the furniture industrial company in 
Thailand has an increasing improvement trend operation and maintenance but overall, 
the performance is relatively low.   

 
Keywords:  Structure, Efficiency, DEA Furniture Industry 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นสินค้าเป้าหมายที่ภาครัฐให้ความสําคัญพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เน่ืองจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  ทํารายได้ให้กับประเทศไทย
อย่างต่อเน่ือง  เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นการจ้างงานช่างฝีมือที่มี
ความชํานาญภายในประเทศ ผู้ประกอบการไทยประมาณร้อยละ 90 ทําการผลิตเพ่ือส่งออกจําหน่าย
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีมูลค่าตลาดในปี 2558 ประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2  เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดยีวกันปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.20 ของ
เป้าหมายการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ปี 2559 เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆได้ ผู้ประกอบการจึงต้องเพ่ิมศักยภาพใน
ด้านต่างๆเพ่ือให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยเป็น1ในผู้นําของตลาดเฟอร์นิเจอร์ OEM (origianl 
equipment manufacturer)หรือการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามคําสั่งผลิตในภูมิภาคเอเชีย ดังน้ันในการ
บริหารจัดการต้นทุนที่ดี จึงเป็นการขับเคลื่อนองค์กรที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีจํานวนคู่
แข่งขันในตลาดเป็นจํานวนมาก การลดความสูญเสียจากกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป ถือเป็น
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้ดีย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย 
2.วิเคราะห์ประสทิธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 1. วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย โดย  
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การวัดอัตราการกระจุกตัว (Concentration Ratio: CR) ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ไทย จากกลุ่มตัวอย่างของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ จากหมวดธุรกิจ 31001, 31002, 31003 และ 31009 ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ีส่งงบการเงินครบท้ัง 5 ปี คือ ปีพ.ศ.2554-2558  

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรม 
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เฟอร์นิเจอร์ด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) โดยวิเคราะห์ 2 ช่วงเวลา คือพ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไทย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

    2.1 ปัจจัยนําเข้า (input) ประกอบด้วย 
    2.1.1 ต้นทุนการผลิต (หน่วย: บาทต่อปี)  
    2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (หน่วย: บาทต่อปี) 
    2.2 ผลผลิต (output) ประกอบด้วย  

            2.2.1 รายได้ (หน่วย: บาทต่อปี) 
    2.2.2 กําไรสุทธิ (หน่วย: บาทต่อปี) 

            2.2.3 สินทรัพย์สุทธิ (หน่วย: บาท) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยได้นําเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
1.  ส่วนแรก นําเสนอผลการศึกษาโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ 

รายละเอียดของผลการศึกษามีดังนี้ 
จากการศึกษาอัตราส่วนการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2554-2558 พบว่า ค่า CR4 ในช่วงท่ีทําการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ37.63 แสดงว่า ตลาดเฟอร์นิเจอร์มี
การกระจุกตัวของตลาดปานกลาง กล่าวอีกนัยคือ บริษัทขนาดใหญ่สุด 4 บริษัทแรก มีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 37 ซึ่งไม่มากเกินไป ทําให้บริษัทขนาดใหญ่เหล่าน้ีไม่ได้มีอิทธิพลเหนือตลาดมากนัก 
และบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีความแตกต่างกันเรื่องขนาดของบริษัท (วัดจากยอดขาย) 
ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือตลาดมากนัก 

2.  ส่วนที่สอง นําเสนอผลการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์  

ผลการคํานวณคะแนนประสิทธิภาพ (efficiency scores) ของอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ปี 
พ.ศ. 2555 ผลการคํานวณแสดงในตารางที่1 ซึ่งมีรายละเอยีดดังน้ี 

 



 

752 
 

ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินงานของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ จําแนกตามคะแนนประสิทธิภาพ ปี 2555 

ที่มา: จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนประสิทธิภาพด้วยวิธี DEA  

จากตารางท่ี 1 พิจารณาในภาพรวมของการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ 
จํานวน 520 บริษัท ในปี พ.ศ. 2555 แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม โดยการกําหนดกลุ่มเองของผู้วิจัยเพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจนย่ิงข้ึน ในแต่ละกลุ่มมีลักษณะสําคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. บริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือได้คะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 
มีจํานวนทั้งสิ้น 21 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จํานวน 7 ราย 
เป็นบริษัทที่มีขนาดกลาง จํานวน 2 ราย และเป็นบริษัทท่ีมีขนาดเล็กจํานวน12 ราย เป็นบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 บริษัท จากจํานวน 21 บริษัท 

2. บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับสูง คือได้คะแนนประสิทธิภาพตั้งแต่ 0.8 
ถึง 0.99 มีจํานวน 6 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.15 ของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทขนาดกลาง 4 บริษัท 
และขนาดเล็ก 2 บริษัท บริษัทในกลุ่มน้ีไม่มีบริษัทขนาดใหญ่ 

 3. บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับปานกลาง คือได้คะแนนประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ 0.6 ถึง 0.79 มีจํานวน 22 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ4.23 ของบริษัทท้ังหมด เป็นบริษัทที่มีขนาด
ใหญ่จํานวน 3 บริษัท เป็นบริษัทที่มีขนาดกลาง จํานวน 9 บริษัท และบริษัทขนาดเล็กจํานวน10บริษัท 
บริษัทในกลุ่มน้ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 2 บริษัท 

4. บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับพอใช้ คือ ได้ 

คะแนนประสิทธิภาพ จาํนวนบริษทั ร้อยละ

1 21 4.04

0.900-0.999 1 0.19

0.800-0.899 5 1.0

0.700-0.799 9 1.73

0.600-0.699 13 2.50

0.500-0.599 23 4.42

0.400-0.499 30 5.77

0.300-0.399 37 7.12

0.200-0.299 74 14.23

0.100-0.199 157 30.19

0.000-0.099 150 28.85

รวม 520 100.00
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คะแนนประสิทธิภาพตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.59 มีจํานวน 21 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.04 
ของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก จํานวน 5 และ 18 บริษัท ตามลําดับ  

5. บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับต่ํา คือได้คะแนนประสิทธิภาพน้อยกว่า 
0.50 มีจํานวนทั้งสิ้น 448 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ86.15 ของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทขนาดกลาง
จํานวน 8 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ1.53 ของจํานวนบริษัททั้งหมด และเป็นบริษัทขนาดเล็ก จํานวน 
440 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.61 ของจํานวนบริษัททั้งหมด 

ผลการคํานวณคะแนนประสิทธิภาพ (efficiency scores)ของอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์ปี 
พ.ศ. 2558 

 
ตารางท่ี 2 ผลการดําเนินงานของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ จําแนกตามคะแนนประสิทธิภาพ ปี 2558 

 
 
 
 
 

ที่มา: จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนประสิทธิภาพด้วยวิธี DEA 

จากตารางท่ี 2 พิจารณาในภาพรวมของการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ 
จํานวน 444 บริษัท ในปี พ.ศ. 2558 แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม โดยการกําหนดกลุ่มเองของผู้วิจัยเพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจนย่ิงข้ึน ในแต่ละกลุ่มมีลักษณะสําคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. บริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือได้คะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 
มีจํานวน 32 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ จํานวน 7 บริษัท 
เป็นบริษัทขนาดกลาง มีจํานวน 4 บริษัท และเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็ก มีจํานวน 21 บริษัท เป็นบริษัท
มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 บริษัท จากจํานวน 21บริษัท 

คะแนนประสิทธิภาพ จาํนวนบริษทั ร้อยละ

1 32 7.21

0.900-0.999 35 7.88

0.800-0.899 111 25.0
0.700-0.799 113 25.45

0.600-0.699 66 14.86

0.500-0.599 47 10.59

0.400-0.499 21 4.73

0.300-0.399 14 3.15

0.200-0.299 3 0.68

0.100-0.199 2 0.45

รวม 444 100.00
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2. บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับสูง คือได้คะแนนประสิทธิภาพตั้งแต่ 0.8 
ถึง 0.99 มีจํานวน 146 บริษัท   หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 32.89 ของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทขนาดใหญ่ 4 บริษัท เป็นบริษัทขนาด
กลาง 21 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก จํานวน121 บริษัท เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 2 บริษัท จากจํานวน 146 บริษัท 

3. บริษัทท่ีมีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับปานกลาง คือได้คะแนนประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ 0.6 ถึง 0.79 มีจํานวน 179 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.31 ของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทขนาด
กลางจํานวน 5 บริษัท และบริษัทขนาดเล็กจํานวน 174 บริษัท  

4. บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับพอใช้ คือได้คะแนนประสิทธิภาพตั้งแต่ 
0.5 ถึง 0.59 มีจํานวน 46 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ10.36 ของบริษัททั้งหมด บริษัทในกลุ่มน้ีเป็นบริษัท
ขนาดเล็กทั้งหมด จํานวน 47 บริษัท  

5. บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับต่ํา คือได้คะแนนประสิทธิภาพน้อยกว่า 
0.50 มีจํานวน 40 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.00 ของบริษัทท้ังหมด บริษัทที่มีคะแนนประสิทธิภาพต่ํา
กว่า 0.2 มีจํานวน 2 บริษัทเท่าน้ัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจํา-นวนบริษัททั้งหมด 

3.  เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเฟอร์-นิเจอรข์องไทย ปี พ.ศ. 
2555 และ ปี พ.ศ. 2558 

3.1 บริษัทส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ดังจะเห็นได้
จากบริษัทในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือมีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ1 มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากจํานวน 
21 บริษัทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 32 บริษัทในปี พ.ศ. 2558 บริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงมาก(คะแนน
ประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.9-0.999) และบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูง(คะแนนประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 
0.8-0.9) มีการปรับตัวสูงข้ึนมาก คือจาก 1 เป็น 35 บริษัท และจาก 5 เป็น 111 บริษัท 

3.2 บริษัทท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา (คะแนนประสิทธิภาพต่ํากว่า0.5) มีจํานวนลดลงในทุกๆ
กลุ่ม โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพต่ําสุด (คะแนนประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.1-0.199) 
จํานวนลดลงอย่างมาก คือจาก 307 บริษัท เหลือเพียง 2 บริษัท จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัทใน
กลุ่มน้ีได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทําให้มีคะแนนประสิทธิภาพสูงข้ึน และกระจายไปอยู่ใน
กลุ่มที่มีคะแนนประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังจะเห็นว่า ในทุกกลุ่มที่มีคะแนนประสิทธิภาพสูงกว่า 0.5 มีจํานวน
บริษัทเพ่ิมข้ึน  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของ
ประเทศไทย สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1.  ผลการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ด้วยดัชนีอัตราส่วนการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 พบว่า ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีการกระจุกตัว
ของตลาดปานกลาง กล่าวอีกนัยคือ บริษัทขนาดใหญ่สุด 4 บริษัทแรกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 
37 ซึ่งไม่มากเกินไป ทําให้บริษัทขนาดใหญ่เหล่าน้ีไม่ได้มีอิทธิพลเหนือตลาดมากนัก  

2.  ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปี พ.ศ. 2555 
และ 2558 พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ดังจะเห็นได้
จากบริษัทในกลุ่มที่มีคะแนนประสิทธิภาพปานกลางถึงคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด (คะแนนประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1) มีจํานวนเพิ่มข้ึน ในทุกๆ กลุ่ม เช่น มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 มีจํานวนบริษัท
เพ่ิมข้ึนจาก 21 บริษัทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 32 บริษัทในปี พ.ศ. 2558 หรือบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูง
และสูงมาก (คะแนนประสิทธิภาพอยู่ช่วงระหว่าง 0.8-0.999) มีจํานวนบริษัทเพ่ิมข้ึนมาก   บริษัทที่มี
ประสิทธิภาพต่ํา (คะแนนประสิทธิภาพต่ํากว่า0.5) มีจํานวนลดลงในทุกๆ กลุ่ม โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม
ท่ีมีประสิทธิภาพต่ําสุด (คะแนนประสิทธิภาพอยู่ช่วงระหว่าง 0.1 - 0.199) จํานวนลดลงอย่างมากคือ
จาก 307 บริษัท เหลือเพียง 2 บริษัท จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัทในกลุ่มน้ีได้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตทําให้มีคะแนนประสิทธิภาพสูงขึ้น และกระจายไปอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนน
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

แม้การศึกษาพบว่า ที่ผ่านมา บริษัทเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
แต่ยังคงมีหน่วยผลิตจํานวนมากที่ยังมีประสิทธิภาพต่ํา จึงควรมีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ซึ่งกระทําได้ 2 แนวทาง แนวทางแรก หาแนวทางลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ต่ําสุดในการผลิต
ให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ แนวทางที่สอง คือ พยายามผลิตให้ได้ผลผลิตมากท่ีสุด จากต้นทุนที่ใช้ไป 
สําหรับการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธี DEA ด้วยตัวแบบ BBC-I คือวัดประสิทธิภาพทางด้านปัจจัยการผลิต คือ จะ
บริหารจัดการต้นทุนอย่างไร จึงจะต่ําสุด เน่ืองจากการศึกษาน้ีครอบคลุมบริษัทจํานวนมาก ในที่น้ีจะ
นําเสนอภาพรวมการปรับปรุงการผลิตสําหรับบริษัทที่มีคะแนนประสิทธิภาพต่ํากว่า 1 ดังน้ี 
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        1.  แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ ในปี พ.ศ.2555 บริษัทควรลดปัจจัย
การผลิตทางด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งมากเกินไป ควรปรับลดลงอีก จํานวน 10,466 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ลดลงร้อยละ 53.81 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ บริษัทควรลดลงอีก จํานวน 2,145 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.16 เพ่ือใหบ้ริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.  แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558 บริษัทควรลดปัจจัยการผลิตทางด้าน
ต้นทุนการผลิตซึ่งมากเกินไป ควรปรับลดลงอีกจํานวน 3,391 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.72 และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ บริษัทควรลดลงอีก จํานวน 659 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.  นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดต้นทุนทั้ง 2   
ประเภท คือ ต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการแล้ว บริษัท ควรปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบองค์กร ทั้งการผลิตและการบริหาร ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจดิ
จิตัลในปัจจบัุน  
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ปัจจัยในการย้ายถ่ิน ปญัหาและอุปสรรคของการย้ายถ่ินและการทํางานของแรงงาน
เมียนมา กรณีศึกษาแรงงานเมียนมาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Migration Factors, Migration and Work-related Problems and Obstacles 
of Myanmar Workers in Thailand: A Case Study of Myanmar  

Workers in Bangkok 
 

วิภารัตน์ จงดี1และลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ของแรงงานเมียนมา จากพ้ืนฐานทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและผลักดันการย้ายถิ่น (The Pull and Push 
Theory of Migration) และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการย้ายถิ่นและการทํางานของแรงงาน
เมียนมา โดยศึกษากลุ่มแรงงานทักษะฝีมือตํ่าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ผลักดันจากประเทศต้นทางที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน 3 ลําดับแรก ได้แก่ รายได้ที่ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่าย ความลําบาก/ความยากจน และการจัดการด้านสวัสดิการที่ยังไม่ดี ส่วนปัจจัยดึงดูดจาก
ประเทศปลายทางที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน 3 ลําดับแรก ได้แก่ ระดับค่าจ้างแรงงานที่สูง 
การมีรายได้ที่มั่นคง และการมีสวัสดิการและสาธารณูปโภคที่ดี ในด้านปัญหาและอุปสรรคของ
แรงงานก่อนที่แรงงานจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงขั้นตอนใน
การขอใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย และเมื่อภายหลังจากเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้ว
แรงงานที่มี ปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางานระบุว่าอุปสรรคในการทํางานและดํารงชีวิต  
3 ลําดับแรก คือ การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ การขอใบอนุญาตในการทํางาน และการสื่อสารภาษาไทย 
 
คําสําคัญ:  แรงงานเมียนมา การย้ายถิ่น ปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด ปัญหาแรงงานต่างด้าว

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail : lalita_cha@utcc.ac.th 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 การย้ายถิ่น (migration)เป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม หากเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ คนตัดสินใจย้ายที่อยู่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่สูงกว่าต้นทุน อาจเป็นประโยชน์ด้านรายได้ 
ประโยชน์ด้านสวัสดิการและความมั่นคง หรือโอกาสในการศึกษา  
 ประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางการย้ายถิ่นเข้าที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานทักษะฝีมือตํ่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมา 
กัมพูชา หรือลาว ซึ่งการย้ายถิ่นน้ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลากว่า 20 ปี สืบเน่ืองจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานในบางตําแหน่งที่ไม่สามารถหา
แรงงานไทยเข้าไปทํางานได้ (การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2557: 1-3)  
 นอกจากน้ี การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asian Economic Community 
(AEC) ยังส่งผลให้การเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่มประเทศสมาชิกเป็นไปโดยเสรีย่ิงขึ้น อันเป็นความ
เช่ือมโยงกับการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนภายใต้ข้อตกลงของ AEC ส่งผลให้ประเทศไทยมี
แรงงานต่างด้าวมาทํางานจํานวนไม่น้อย จึงอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบัน ภาคการผลิตและการบริการ
ของประเทศไทยมีการพ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวอยู่ระดับหน่ึง 
 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยมีจํานวนมาก ทั้งที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
และหลบหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งในเดือนธันวาคม 2560 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าว
จํานวน 2,062,807 คนเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้า จํานวน 585,966 คน 
และ 107,329 คน คิดเป็นร้อยละ 39.68 และร้อยละ 5.49 ตามลําดับ  

 เน่ืองจากคนไทยในปัจจุบันมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจึงทําให้เกิดความขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงแรงงานทักษะฝีมือตํ่า แรงงานไทยไม่ เ ต็มใจทํางานที่ ไ ด้รับค่าแรงตํ่า  
ทําให้เกิดช่องว่างที่แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาปิดความต้องการส่วนเกินดังกล่าว เพราะนายจ้าง
สามารถจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวตํ่ากว่าแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีก็ไม่เลือก
งาน มีความอดทนสูง ซึ่งแรงงานที่เข้ามาทางานในประเทศไทยมากที่สุดคือแรงงานจากประเทศเมียน
มา เน่ืองจากในประเทศเมียนมามีปัญหาทางด้านการเมืองที่ไม่มั่นคง ความยากจน และงานไม่
เพียงพอ 
 แรงงานเมียนมามีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และประเทศไทยเองก็ได้มีการ
เปิดให้แรงงานต่างด้าวลงทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้ "พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560" อันเป็นข้อบ่งช้ีว่ารัฐเห็นความสําคัญและต้องการทราบข้อมูลการทํางาน
ของคนต่างด้าว เพ่ือจะได้บริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานไทยเองก็จะได้รับ
ประโยชน์จาก พ.ร.ก. ฉบับน้ี เช่นกัน  
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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของแรงงานเมียนมา
ก่อนและหลังการเข้ามาทํางานในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเพ่ือรองรับ
แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นเข้ามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานเมียนมา 
2.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของแรงงานเมียนมาที่มีต่อการย้ายถิ่นและการทํางานใน

ประเทศไทย 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

1. ทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและผลักดันการย้ายถ่ิน (The Pull and Push Theory of 
Migration) 

 Lee (n.d. อ้างถึงใน สายสุดา พานย้อย, 2553)  ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยดึงดูดและ
ปัจจัยผลักดันขึ้นเพ่ืออธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้คนย้ายถิ่น โดยมีสันนิษฐานเบื้องต้นว่าการย้ายถิ่น
ที่อยู่ของมนุษย์เกิดขึ้นเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ต่อมา 
Ravenstein นักเศรษฐศาสตร์สํานักนีโอคลาสสิก ได้นําแนวคิดน้ีมาวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองดุลย
ภาพทั่วไป โดยมองว่าการย้ายถิ่นของแรงงานเกิดจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด ซึ่งปัจจัยที่เป็น
ตัวผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออกจากพ้ืนที่ต้นทาง ได้แก่ ความยากจน การขาดแคลนที่ดินทํากิน การ
มีประชาชนมากเกินไป ส่วนปัจจัยดึงดูด ได้แก่ โอกาสในการแสวงหางานทําที่ดีกว่า (Better Job 
Opportunity) ค่าจ้างที่สูงกว่า และเทคโนโลยีที่สูงกว่าของประเทศปลายทาง 
 นอกจากน้ี ปัจจัยผลักดันยังรวมถึงปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง การที่ราคาปัจจัยการ
ผลิตสูง อุปสรรคบางอย่างในการผลิต การว่างงาน ภัยพิบัติต่างๆ การถูกกดขี่อันเน่ืองจากความขัด
แข้งด้านการเมือง ศาสนาและอ่ืนๆ บุคคลอาจเกิดความเบ่ือหน่ายในชุมชนเดิมด้วยเหตุผลทางด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม หรือเห็นว่าตนมีโอกาสพัฒนาตนเองน้อยในชุมชนเดิม 
 ปัจจัยที่มีส่วนในการดึงดูดให้คนย้ายถิ่นเข้า ได้แก่ โอกาสในการทํางาน ความหลากหลาย
ด้านอาชีพ โอกาสท่ีจะสร้างความมั่ งคั่ งให้ตัวเองและครอบครัวสูง ความดึงดูดใจในด้าน
สภาพแวดล้อม และความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต เช่น ทัศนียภาพ อากาศ บ้านเมือง 
สาธารณูปโภค การคมนาคม และอ่ืนๆ การย้ายถิ่นตามบุคคลอ่ืนในครอบครัวก็เป็นปัจจัยดึงดูดที่
สําคัญเช่นกัน  
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2. การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานพม่าในประเทศไทย 

 เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวมีบทบาทและความสําคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยมากขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยและนักวิชาการสังคมศาสตร์ต่างให้ความ
สนใจศึกษาถึงบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าว การทํางานในประเทศไทย รวมทั้งช่องทาง
และรูปแบบของการย้ายถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานจากประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว
ที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด งานวิจัยที่เก่ียวข้องมีทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ผู้เขียนขอนําเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยสรุป ดังน้ี 

2.1. งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 กาญจนา เค้าปัญญา, บัวพันธ์ พรหมพักพิง และฟ้ารุ่ง มีอุดร (2554) ศึกษาเรื่อง

แรงงานอพยพพม่าในจังหวัดอีสานนครของภาคอีสาน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน พบว่า แรงงาน
พม่ามีแรงผลักดันมาจากสภาพความเป็นอยู่ในพม่าที่ลําบากมาก การเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
ส่วนใหญ่ผ่านระบบนายหน้า โดยผ่านชายแดนที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ อ.แม่สอด จ.ตาก 

 สิริรัฐ สุกันธา (2557) ศึกษาเร่ืองการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าใน
เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อย พบว่า ปัจจัย
ที่มีส่วนผลักดันให้แรงงานสัญชาติพม่าเดินทางเข้ามาทํางานในเขตภาคเหนือตอนบน 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ความต้องการมีงานทําและการมีรายได้ที่มั่นคง การถูกกดขี่ข่มเหงจากรัฐบาลทหารของพม่า 
และการมีทางเลือกสําหรับการทํางานอ่ืนๆ ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับตําแหน่งงานในประเทศไทย 
ปัจจัยที่มีส่วนดึงดูดให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าเดินทางเข้ามาทํางานในเขตภาคเหนือตอนบน 3 
ลําดับแรก ได้แก่ การมีงานให้เลือกทําได้มาก การมีค่าจ้างแรงงานท่ีสูงเมื่อเทียบกับการทํางานใน
ประเทศพม่าและความต้องการมีรายได้ที่มั่นคง เพ่ือส่งเงินกลับไปให้ พ่อ แม่ และญาติๆ ที่อยู่ใน
ประเทศพม่าได้อย่างต่อเน่ือง 

2.2. งานวิจัยเชิงปริมาณ 
 สุทธิรัตน์ ชุ่มวิเศษ (2540) ศึกษาเรื่องการลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยของคนสัญชาติ

พม่า กรณีศึกษาอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างจํานวน 130 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลักและ
แรงดึงให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานพม่า กล่าวคือ แรงงานพม่าแสวงหารายได้ที่สูงกว่าในประเทศ
ไทย คนสัญชาติพม่าสามารถหางานทําในประเทศไทยได้ง่ายกว่าในประเทศของตน ปัญหาความ
ยากจน ทําให้แรงงานพม่าลักลอบเข้ามาทํางานโดยผิดกฎหมายจํานวนมาก 

 ชยพล กล่ําปลี (2558) ศึกษาเร่ืองการศึกษาการย้ายถิ่นของแรงงานชาวเมียนมาใน
จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากแรงงานชาวเมียนมา
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ย้ายเข้ามาทํางานในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครตามข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากญาติหรือคนรู้จัก ซึ่งปัญหา
ด้านเศรษฐกิจเป็นแรงผลักออกจากบ้านเกิด และเศรษฐกิจที่ดีกว่าในประเทศไทยเป็นเสมือนแรง
ดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่น นอกจากน้ีมีการศึกษาสภาพการทํางานของแรงงานชาวเมียนมา พบว่า อยู่
ในสภาพดีและยอมรับได้ มีแรงงานส่วนน้อยที่คิดว่าจะต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย ในขณะท่ีแรงงาน
ครึ่งหน่ึงมีแผนเดินทางกลับเมียนมาภายใน 2 ปี 

 ภคริดา พิจารณ์ และจงรักษ์ หงส์งาม (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง ความยากจน 
ค่าแรง และค่านิยมของคนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่ผลักดัน ให้เกิดการย้ายถิ่นออกจากประเทศของ
แรงงานต่างด้าว และการหารายได้ได้มากกว่าเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานตัดสินใจย้ายถิ่นเข้ามา
ทํางานในจังหวัดขอนแก่น 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและผลักดันการย้ายถิ่นและการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาที่
เก่ียวข้อง ผู้เขียนจึงใช้กรอบแนวคิดให้การย้ายถิ่นของแรงงานเมียนมาเข้ามายังประเทศไทยเกิดจาก
ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดัน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 แสดงปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันในการย้ายถิ่นของแรงงานเมียนมา 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีคือแรงงานชาวเมียนมาที่มีทักษะฝมีือตํ่าในเขตกรุงเทพมหา
นคร ผู้วิจัยเลือกแรงงานชาวเมียนมาที่มีทกัษะฝีมือตํ่าในภาคอุตสาหกรรม 2 อุตสาหกรรมโดยจงใจ 
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ได้แก่ กรรมกรในอุตสาหกรรมก่อสร้างและแรงงานที่ทํางานในธุรกิจบริการต่างๆ โดยกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน200คน(เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนใน2สาขาอาชีพน้ีและมี
งบประมาณการทําวิจัยที่ค่อนข้างจํากัด) 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยคําถามประเภทต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2  สภาพการทํางานในปัจจุบัน เป็นคําถามเก่ียวกับการทํางานในปัจจุบันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่ผลักดันและดึงดูดให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย คําถามเป็น
แบบมาตรส่วน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานในประเทศไทย 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือทางสถิติในการแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยนํามาแจกแจงจํานวนความถี่และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดยนํามาแจกแจงจํานวนความถี่และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์โดยนํามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์โดยนํามาแจกแจงจํานวนความถี่ ค่าร้อยละ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแรงงานชาวเมียนมาที่มีทักษะฝีมือตํ่าใน
ภาคอุตสาหกรรม 2 อุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สามารถแสดงผลออกเป็น 4 ส่วนคือ  

1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และเพศหญิง 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 มี
สถานภาพสมรสเป็นโสด 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ระดับการศึกษาประถมศึกษา 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.5  
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 แรงงานส่วนมากพํานักในประเทศไทยมาแล้ว 3-5 ปี จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 มี
ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วย จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67 มีสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จํานวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และมีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยในเกณฑ์พอใช้จํานวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 56 
 ก่อนหน้าที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ว่างงาน จํานวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.5 นอกจากน้ันคือ เคยประกอบอาชีพก่อสร้าง ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการประมง ตามลําดับ และเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย (จาก 2 
ภาคอุตสาหกรรมที่สุ่มตัวอย่างมา) มีอาชีพการให้บริการจํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และ
ทํางานกรรมกรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 อายุการทํางานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 
3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 มีสภาพการทํางานในระดับที่พอใช้ จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
และมีระดับรายได้อยู่ในช่วง 301-400 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 56 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถ่ินฐาน 
 ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน พบว่า 3 ปัจจัยแรกที่เป็น
แรงผลักดันให้แรงงานชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือ รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
ความลําบากและความยากจน และการจัดการด้านสวัสดิการที่ยังไม่ดีพอ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35, 
4.30 และ 3.81 ตามลําดับ 
 ปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน พบว่า 3 ปัจจัยแรกที่เป็นแรง
ดึงดูดให้แรงงานชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือ ระดับค่าจ้างแรงงานท่ีสูง การมีรายได้
ที่มั่นคง และการมีสวัสดิการและสาธารณูปโภคที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47, 4.39 และ 3.86 
ตามลําดับ 
 เมื่อสอบถามถึงการเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมา แรงงานส่วนใหญ่วางแผนที่จะ
เดินทางกลับประเทศเมียนมา จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 และไม่มีการวางแผนที่จะ
เดินทางกลับจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ซึ่งผู้ที่มีการวางแผนจะเดินทางกลับส่วนใหญ่จะ
เดินทางกลับในอีก 3 ปี ข้างหน้า คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองมาคือ วางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศ
ภายหลัง 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 และเหตุผลส่วนใหญ่ 3 ลําดับแรกที่แรงงานชาวเมียนมาเดินทาง
กลับประเทศ คือ การท่ีสภาพเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาที่ดีขึ้น การพัฒนาสวัสดิการสําหรับ
แรงงานในประเทศเมียนมา และระดับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.0, 15.9 และ 15.6 
ตามลําดับ  
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3. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของแรงงานชาวเมียนมา 
 จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจ แรงงานชาวเมียนมาส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงขั้นตอนในการขอ
ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 28.40 ปัญหาและอุปสรรคลําดับรองมาคือการไม่
เข้าใจในภาษาไทย (อ่าน, พูด) คิดเป็นร้อยละ 23.30 และเมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้ว 
แรงงานประมาณครึ่งหน่ึงไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน แต่อีกคร่ึงหน่ึงตอบว่ามีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการทํางาน ซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ในประเทศไทย การขอใบอนุญาตในการทํางาน และการสื่อสาร
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 24.90,19.40 และ 17.20 ตามลําดับ 

4. ความคิดเห็นอ่ืนๆ ของแรงงานเมียนมากลุ่มตัวอย่าง 
จากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอ่ืนๆ ดังน้ี 

1. ต้องการให้คนไทยเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีที่มีต่อแรงงานเมียนมาหรือแรงงานเมียนมา 
เน่ืองจากมีคนไทยบางส่วนที่รังเกียจแรงงานเมียนมา 

2. ต้องการให้รัฐบาลเปิดโอกาสในด้านการศึกษาให้สําหรับเด็กๆ ที่ติดตามพ่อแม่เข้ามา
ทํางานในประเทศไทย 

3. ต้องการให้เปิดโอกาสให้แรงงานเมียนมาได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือนํามา
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่แรงงานเมียนมา
เลือกที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เก่ียวข้อง
ก่อนหน้าน้ี หากเราเช่ือว่า ประเทศไทยมีความจําเป็นที่ต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวในการผลิตสินค้า
และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้วน้ัน การ
แสวงหา ดูแล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานต่างด้าวจึงเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน 
อย่างไรก็ดี เมื่อช่องว่างทางเศรษฐกิจและรายได้แคบลง แรงงานต่างด้าวมีโอกาสท่ีจะย้ายกลับไปยัง
ประเทศของตน ประเทศไทยจึงควรมีแผนรองรับสําหรับการกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวด้วย
เช่นกัน โดยอาจพิจารณาปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสม เป็นต้น 
 ข้อร้องขอของแรงงานต่างด้าวเก่ียวกับสวัสดิการจากรัฐและการศึกษาของบุตร-ธิดาน้ัน
จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากในการดําเนินการ เราจําเป็นต้องพิจารณาถึงต้นทุนและผลได้ทาง
เศรษฐกิจโดยละเอียดก่อน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําให้ทราบถึงปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
มาทํางานในประเทศไทย และปัญหา/อุปสรรคของแรงงานเมียน ซึ่งสามารถนําข้อมูลในส่วนน้ีเป็น
ข้อมูลประกอบการทํานโยบายเพ่ือรองรับแรงงานที่เดินทางเข้ามาในประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาบริหารจัดการแรงงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
 1. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใบอนุญาต และข้อมูลองค์กรหรือหน่วยงานแรงงาน
ต้องติดต่อ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 2. การมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพกับแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานให้แก่แรงงาน  
 3. การให้ความรู้หรือการแจ้งเก่ียวกับสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล 
การศึกษาของบุตร  
 4. เอกสารต่างๆ ควรมีภาษาเมียนมา เน่ืองจากมีแรงงานบางคนไม่สามารถอ่านภาษาไทย 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

Factors Affecting The Profitability Of Small And Medium Enterprise 
Development Bank Of Thailand 

 

คุณหญิง เลขะกุล1 และลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุ ติยภูมิ 
(Secondary data) รายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2560 รวมทั้งหมด 
23 ไตรมาส  ซึ่งใช้สมการการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary least squares) ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ เงินรับฝาก 
(DEP) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 รายได้ดอกเบ้ีย (RI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ (OEI) หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเงินให้สินเช่ือ (NPL) 
และค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (I) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ทั้งน้ี รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (FEE) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (MLR) 
และเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (LOAN) ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษานี้ ถ้าธนาคารต้องการทํา
กําไรให้เพ่ิมขึ้น ธนาคารควรพิจารณาการปล่อยสินเช่ือให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายเพ่ือเป็นการลด
หน้ีสงสัยจะสูญจากการปล่อยสินเช่ือลง และควรรับเงินฝากเพ่ิมขึ้น พร้อมกับหาแหล่งเงินทุนอ่ืนที่มี
ต้นทุนตํ่า 

 
คําสําคญั: กําไรสุทธิ, ความสามารถในการทํากําไร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย 
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Abstract 

 The objective of this study was to investigate the factors affecting the 
profitability of Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand 
Secondary data from the first quarter of 2012 to the third quarter of 2017, totaling 23 
quarters, used the least regression equation in the least regression. Estimation 
coefficient  
 The study indicated that Factors Affecting Profitability of Small and Medium 
Enterprises Development Bank of Thailand there was a Deposit statistically significant 
difference at 0.1 (RI) with a Interest income statistically significant difference at 0.01 
Fee and service income (FEE). Factors Affecting Profitability of Small and Medium 
Enterprises Development Bank of Thailand In contrast, other operating expenses (OEI), 
bad debt, doubtful loans and impairment losses on loans (NPL) and interest expenses 
(I) were significant difference at 0.01. 
  Fee and service income (FEE), Minimum lending rate (MLR) and Loans to 
creditors (LOAN) were not statistically significant. From this study, if the SME Bank 
would like to make higher profit, it should consider lending customers who have high 
potential to repay back loans and get more deposits along with other low-cost 
financial sources. 
 

Keywords :  Profit, Profitability, Small and Medium Enterprise Development Bank of 
Thailand. 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นสถาบันที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้มีแหล่งเงินทุนกระจายสู่หน่วย
เศรษฐกิจขนาดย่อมและครัวเรือนในชนบทที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์ โดยคิด
ดอกเบ้ียตํ่าหรือผ่อนปรนและช่วยลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงยังช่วยให้ประชาชนรู้จัก
ที่จะออมเงิน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจในปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง และแต่ละแห่งจะมี
กฎหมายเฉพาะรองรับ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย บรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(นางสาวภณิดา สมบัติ
ชัย,2555) 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภายใต้การกํากับดูแล
ของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ “เพ่ือประกอบธุรกิจอันเป็นการ
พัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดต้ัง การดําเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเช่ือ ค้ําประกัน ร่วมลงทุน ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ
ให้บริการที่จําเป็นอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี” (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ,2560 
(ออนไลน์)) 

ภาพท่ี 1 แสดง กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ท่ีมา : รายงานงบการเงินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 
 ในช่วงปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2556 ธพว. ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ต่อมา 

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน ธนาคารได้เข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ ธนาคารได้ดําเนินงานตามแผนฟ้ืนฟู

กิจการ โดยได้มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานของธนาคารในหลายด้าน เช่น การปรับปรุง

 (2,000,000,000.00)

 (1,500,000,000.00)

 (1,000,000,000.00)

 (500,000,000.00)

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ
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กระบวนการวิเคราะห์และอนุมัติสินเช่ือใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และมีการถ่วงดุล (Check & 

Balance) การปรับปรุงกระบวนการติดตามลูกหน้ี เพ่ือการดูแลรักษาคุณภาพลูกหน้ีและบริหาร

จัดการหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการต้นทุนเงินที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ธนาคารมีผลประกอบการ กําไร และสถานทางการเงินที่ดีขึ้น

อย่างต่อเน่ืองโดยลําดับ (นายสมชาย หาญหิรัญ,2559) 

 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงน่าสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเกีย่วกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สามารถสร้างกรอบแนวคิดได้ ดังน้ี 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1. เงินรับฝาก 

2. รายได้ดอกเบี้ย 

3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 

5. ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 

6. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อย

ค่าต่อเงินให้สินเชื่อ 

7. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

8. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

กําไรสุทธิของธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากงบการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ช่วงเวลาระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 

2560 รวมทั้งสิ้น 23 ไตรมาส นําข้อมูลแต่ละตัวแปรมาบันทึกและเรียบเรียงตามลําดับเวลา 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สมการที่ใช้เป็นสมการการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least squares) ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ 

ตามแบบจําลองดังน้ี 

PROFIT = f(DEP,RI,FEE,MLR,OEI,NPL,I,LOAN) 

จากความสัมพันธ์ดังกล่าวเขียนในรูปของสมการได้ดังน้ี 

PROFIT = β0 + β1DEP + β2RI + β3FEE + β4MLR + β5OEI + β6NPL + β7I  

+ β8LOAN + ∊ 

โดยกําหนดให้ 
PROFIT   =   กําไรสุทธิของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
                  (หน่วย:บาท) 
DEP    =   เงินรับฝาก (หน่วย:บาท)  
RI    =   รายได้ดอกเบ้ีย (หน่วย:บาท)  
FEE        =   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (หน่วย:บาท) 
MLR    =   อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (หน่วย:ร้อยละ) 
OEI         =   ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ (หน่วย:บาท) 
NPL     =   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสญูและขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเงินให้สินเช่ือ (หน่วย:บาท)    
I             =   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (หน่วย:บาท)    
LOAN      =   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (หน่วย:บาท) 

β0          =    ค่าสัมประสทิธ์ิของค่าคงที่ 

β1 – β8    =    ค่าสัมประสทิธ์ิของค่าตัวแปรอิสระ 

∊           =    ค่าความคลาดเคล่ือน 
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สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) แสดงผลได้ดังน้ี  

PROFIT = -3.66E+08 + 0.008011DEP + 0.724711RI  
               (-0.168240)     (2.060781)*    (4.126205)***          
+ 0.769618FEE - 38857692MLR – 0.768073OEI  
   (0.881933)          (-0.119436)       (-6.597502)*** 
– 1.028988NPL – 1.055023I + 0.004244LOAN 
  (-17.73305)***   (-3.011234)***    (0.574873) 

R-Squared  = 0.975755 
Adjust R-Squared = 0.961901 
Durbin-Watson  = 1.893191 
F-Statistic  = 70.42947 
Prob (F-Statistic) = 0.000000 
ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่าสถิติ T- statistic 
* แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
*** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกัน (F-
statistic) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 สมการถดถอยน้ีจึงสามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ 
 เมื่อพิจารณาค่าตาราง Correlation ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่ามีตัวแปรอิสระมีค่าเกิน 
0.80 จึงสามารถสรุปได้ว่าเกิดปัญหา Multicollinearity และแก้ไขปัญหาด้วยการตัดตัวแปรอิสระ 
LOAN ออก 
 หลังแก้ไขปัญหา Multicollinearity จึงทําการทดสอบนยัสําคญัของสมัประสิทธ์ิใหม่ ซึ่ง
แสดงผลได้ดังน้ี 

PROFIT = -7.09E+08 + 0.007480DEP + 0.722494RI  
                (-0.347099)     (2.026664)*    (4.209594)***          
+ 0.899825FEE + 55072127MLR – 0.773641OEI  
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   (1.092391)          (0.200271)         (-6.822440)*** 
– 1.018006NPL – 0.928079I  
   (-19.00861)***   (-3.490674)*** 

R-Squared  = 0.975183 
Adjust R-Squared = 0.963601 
Durbin-Watson  = 1.908122 
F-Statistic  = 84.20194 
Prob (F-Statistic) = 0.000000 
ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่าสถิติ T- statistic 
* แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
*** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกัน (F-
statistic) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 สมการถดถอยน้ีจึงสามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ 
 เมื่อพิจารณาค่าตาราง Correlation ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่าทุกคู่มีค่าไม่เกิน 0.80 จึง
สามารถสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity จากการตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity 
ด้วย วิ ธีการใ ช้  Breusch-Pagan-Godfrey ในโปรแกรม  E-views ปรากฏว่า  ไม่ เ กิด ปัญหา 
Heteroskedasticity ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า Durbin-Watson Stat ที่ได้มีค่าเท่ากับ 1.908122 ผู้ศึกษา
ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testในโปรแกรม E-views 
ปรากฏว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ส่วนค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.963601 แสดงว่าตัวแปร
อิสระทั้งหมดสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 0.963601 อย่างมี
นัยสําคัญ ส่วนที่เหลือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ได้นํามาพิจารณาในสมการ 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด พบว่า  
 เงินรับฝาก (DEP) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับกําไรสุทธิของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (PROFIT) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.007480 หมายความว่า เมื่อ
กําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆคงที่ เงินรับฝาก (DEP) เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้กําไรสุทธิของธนาคาร
เพ่ิมขึ้น 0.007480 บาท 
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 รายได้ดอกเบ้ีย (RI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับกําไรสุทธิของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (PROFIT) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.722494 หมายความว่า เมื่อ
กําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆคงที่ รายได้ดอกเบ้ีย (RI) เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้กําไรสุทธิของธนาคาร 
เพ่ิมขึ้น 0.722494 บาท 
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (FEE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับกําไรสุทธิของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (PROFIT) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.899825 หมายความว่า 
เมื่อกําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆคงที่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (FEE) เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
กําไรสุทธิของธนาคารเพ่ิมขึ้น 0.899825 บาท 
 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับกําไรสุทธิของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (PROFIT) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.773641 
หมายความว่า เมื่อกําหนดให้ตัวแปรอื่นๆคงที่ ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ (OEI) ลดลง 1 บาท 
จะส่งผลให้กําไรสุทธิของธนาคารเพ่ิมขึ้น 0.773641 บาท 
 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเงินให้สินเช่ือ (NPL) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงข้ามกับกําไรสุทธิของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (PROFIT) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 1.018006 หมายความว่า เมื่อกําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆคงที่ หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเงินให้สินเช่ือ (NPL) ลดลง 1 บาท จะส่งผลให้กําไรสุทธิของธนาคาร 
เพ่ิมขึ้น 1.018006 บาท 
 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (I) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับกําไรสุทธิของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (PROFIT) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.928079 หมายความว่า เมื่อ
กําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆ คงที่ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (I) ลดลง 1 บาท จะส่งผลให้กําไรสุทธิของธนาคาร  
เพ่ิมขึ้น 0.928079 บาท 
 จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (FEE) และอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (MLR) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเงินให้สินเช่ือ (NPL) รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (I) ค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ (OEI) รายได้ดอกเบ้ีย (RI) เงินรับฝาก (DEP) ส่วนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่
ช้ันดี (MLR) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (FEE) และเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (LOAN) ไม่ส่งผล
กระทบต่อกําไรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    
 
ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเงินให้สินเช่ือ (NPL) ลดลง มี

ผลกระทบทําให้กําไรสุทธิของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันธนาคารควรพิจารณาการปล่อยสินเช่ือให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพ่ือเป็นการลด
หน้ีสงสัยจะสูญจากการปล่อยสินเช่ือลง เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้กับธนาคาร และเพ่ิมกําไร
สุทธิให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

1.2 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (I) ลดลง จะส่งผลกระทบทําให้กําไรสุทธิของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ดังน้ันธนาคารควรจะหาแหล่งเงินทุนที่มี
ต้นทุนตํ่า เพ่ือที่จะเป็นการเพ่ิมกําไรสุทธิให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

1.3 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ (OEI) ลดลง มีผลกระทบทําให้กําไรสุทธิของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ดังน้ันธนาคารควรปล่อย
สินเช่ือเพ่ิมขึ้น จะทําให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้กําไร
สุทธิเพ่ิมขึ้น 

1.4 รายได้ดอกเบ้ีย (RI) เพ่ิมขึ้น จะส่งผลกระทบทําให้กําไรสุทธิของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังน้ันธนาคารควรจะมีการพิจารณาใน
การเพ่ิมยอดปล่อยสินเช่ือหรือมีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพ่ือที่จะเป็นการเพ่ิมรายได้ดอกเบ้ียให้
สูงขึ้นและจะส่งผลให้กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 

1.5 เงินรับฝาก (DEP) เพ่ิมขึ้น มีผลกระทบทําให้กําไรสุทธิของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ดังน้ันธนาคารควรรับเงินฝากเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
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เป็นแหล่งเงินทุนที่ตํ่าที่สุด เพ่ือที่จะทําให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทยได้กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 

 7.2  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
2.1 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของการธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยน้ัน สามารถศึกษาได้จากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างการของเงินทุน กลยุทธ์ในการบริหาร และประสิทธิภาพของสาขาและพนักงาน เป็นต้น 
ดังน้ัน การศึกษาในอนาคตจึงควรที่จะมีการศึกษาถึงความสามารถในการทํากําไรด้านอ่ืน ๆ ด้วย 

2.2 สถาบันการเงินที่สนับสนุนการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เช่นเดียวกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีจํานวนมากใน
ปัจจุบันสามารถนํามาศึกษาและทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาได้ 
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การใชช้ีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถทาง
ปัญญา 

Active Lifestyle, Life Satisfaction and Cognitive Ability: preliminary 
analysis 

 

ดุษณี เกศวยุธ1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีการเศรษฐมิติแบบ ordinary least square 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรมที่ทํา ความสามารถทางปัญญา และความพึงพอใจในชีวิต 
จากกลุ่มตัวอย่าง 1256 คนในประเทศไทย งานวิจัยน้ีได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่า ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่าง
กระฉับกระเฉง (active lifestyle) จะมีความสามารถทางปัญญา ด้านความจํา และคณิตศาสตร์ สูง
กว่าผู้ทํากิจกรรมน้อยกว่า ความถี่ของกิจกรรมที่ทําบางกิจกรรม ส่งผลต่อทั้งความสามารถทาง
ปัญญา และ ความพึงพอใจในชีวิตด้านต่างๆ  
 

คําสําคัญ: การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง  ความผาสุก  ความสามารถทางปัญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
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Abstract 

This is an empirical research which uses ordinary least square estimation 
technique to study the relationship between active lifestyle, life-satisfaction and 
cognitive ability among Thais. We find that active lifestyle positively influences 
cognitive ability, but not life satisfaction. Frequency of some particular activities also 
positively influence cognitive ability and life satisfaction. 
 

Keywords: Active lifestyle, Well-being, Cognitive functions 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ปัจจุบัน ประชากรในกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี มีอัตราส่วนเพ่ิมขึ้นทั่วโลก ประชาคมโลกกําลัง
เดินหน้าเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ประชากรสูงอายุในประเทศไทยนั้น มีจํานวนประมาณ 12 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นประมาณร้อยละ 25 ในปี 
2583 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) ดังน้ันการศึกษาวิจัยถึงการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดกับประชากรกลุ่มน้ีทวีความสําคัญมากขึ้น  

ถึงแม้ว่าสังคมมองประชากรกลุ่มผู้สูงอายุว่าเป็นภาระของสังคม เน่ืองจากความเช่ือว่า 
ประชากรกลุ่มน้ีมีศักยภาพทางกายภาพลดลง มีปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าวัยทํางาน ต้องออกจาก
ตลาดแรงงาน จึงจําเป็นต้องพ่ึงพาบุตรหลาน และระบบรัฐสวัสดิการในการดํารงชีพ มากกว่า
ประชากรกลุ่มอ่ืนๆ แต่เมื่อพิจารณาเชิงลึก เราจะพบว่า ผู้สูงอายุอาจใช้เวลาที่เคยใช้ในการทํางาน 
ไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง เช่น ศึกษาหาความรู้ใหม่ ออกกําลังกาย 
สังสรรค์กับเพ่ือนฝูง เป็นต้น หรือเลือกทํากิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เช่น ทํางานอาสา ช่วย
เลี้ยงดูหลาน หรือญาติที่เจ็บป่วย และในผู้สูงอายุบางรายยังทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ กิจกรรมที่
ผู้สูงอายุต้องรับภาระ หรือเลือกทําน้ัน ย่อมส่งผลกระทบ ทั้งด้านบวก และด้านลบ ต่อความผาสุก ซึ่ง
อาจเหมือน หรือต่างจากผลท่ีเกิดกับประชากรวัยทํางานก็เป็นได้ ดังน้ันการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การสนับสนุน และการ
เกื้อหนุนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

ในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน สหภาพยุโรปและ สหรัฐอเมริกา มีการศึกษาวิจัยโดยใช้
ข้อมูลจากการสํารวจประชากร เพ่ือศึกษาผลกระทบทางร่างกาย และจิตใจ จากกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ
ทํา โดยสํารวจและเก็บข้อมูลจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรของประเทศได้ งานวิจัยเหล่าน้ันพบข้อสรุปที่น่าสนใจ เก่ียวกับผลด้านบวก และด้านลบ 
รวมถึงปัจจัยที่มีผล หรือช่วยป้องกันผลลบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่างๆ ต่อ
สุขภาพทั้งทางกาย และใจของผู้สูงอายุ  

สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยที่เก่ียวกับผู้สูงอายุน้ัน ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ ด้วย
วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เป็นระบบ และยังไม่พบงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากการสํารวจที่เก็บจากข้อมูล
ตัวอย่างจํานวนมากๆ มีเพียงงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ ใช้
กลุ่มตัวอย่างไม่มาก 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการทํากิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ต่อ
ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถทางปัญญา ในกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยน้ี อาจช่วยสร้างความเข้าใจ ที่ดีย่ิงขึ้นเก่ียวผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับประชากรสูงอายุ ทั้งด้าน
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บวก และด้านลบ และ ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ี จะมีโอกาสได้ใช้เป็นแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นโยบาย เก่ียวกับผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

การศึกษาวิจัยจะศึกษา ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมท่ีทําในชีวิตประจําวัน ต่อตัวแปร
ต่อไปน้ี 

ก) ระดับความพึงพอใจต่อชีวิตโดยรวม  
ข) ผลกระทบต่อความสามารถทางปัญญา  
 ด้านความจํา  
 คณิตศาสตร์   

ทั้งน้ี จะควบคุมตัวแปร ด้านเศรษฐกิจ และสังคมอ่ืนๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
กิจกรรมที่ทําในชีวิตประจําวัน และ ตัวแปรดังกล่าว 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง และ วรรณกรรมปริทัศน์ 

ผู้สูงอายุน้ัน ยังเป็นวัยที่มีศักยภาพและความสามารถท่ีแฝงอยู่ แม้ว่าด้วยอายุที่เพ่ิมมากขึ้น 
ร่างกายบางส่วนที่เริ่มเสื่อมสภาพตามกาลเวลา แต่ในผู้สูงอายุบางรายยังคงมีความกระฉับกระเฉง 
ไม่ได้เป็นเพียงคนแก่ที่เป็นภาระเพียงอย่างเดียว แต่ยังทํากิจกรรมได้หลายอย่าง ทั้งที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุเอง และต่อผู้อ่ืน ผู้สูงอายุหลายรายทํางานอาสาในท้องถิ่น มีส่วนร่วมทางกิจกรรม
การเมือง ช่วยเหลือสังคม และให้ความช่วยเหลือประชากรวัยทํางานในการเลี้ยงดูบุตรหลาน หรือ
ดูแลผู้เจ็บป่วย เป็นการลดภาระของประชากรวัยทํางาน ให้สามารถใช้เวลาเพ่ือสร้างรายได้ และ
ความเจริญทางเศรษฐกิจได้ ดังน้ันผู้สูงอายุจึงมิใช่เป็นเพียงภาระเท่าน้ัน แต่ทว่าด้วยความชราภาพ
น้ัน ผู้สูงอายุจึงมีความสามารถทางปัญญาและความพึงพอใจในชีวิตของตนเองที่ต่างออกไปจากกลุ่ม
คนวัยหนุ่มสาว  ซึ่งอาจจะเกิดจากความชราภาพหรือจากพฤติกรรมในแต่ละวันของผู้สูงอายุก็เป็นได้ 
โดยผู้สูงอายุจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
สามารถทํางานได้ มีสุขภาพแข็งแรง และครอบครัวยังดูแลเอาใจใส่สม่ําเสมอ (กาญจนรัตน์ คําเพชร
ดี, 2556)    

มีการศึกษาที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุอยู่มากมาย โดยส่วนใหญ่เป็นงาน
ศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ อย่างเช่น การศึกษาการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดลําปาง พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัย ด้านอาชีพ
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และรายได้ ด้านการบริการสังคม ด้านปัจจัยพ้ืนฐานและความสะดวกสบาย  และมีความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ เพราะชุมชนมีกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพ กิจกรรมการออกกําลังกาย และการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของชุมชน มีการ
ส่งเสริมด้านรายได้และอาชีพด้วยการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ มีกองทุนสวัสดิการชุมชน และกิจกรรม
เพ่ิมพูนความรู้ในด้านอาชีพ (ชรินพร โกเมฆ, 2557) ชมทัด จิระสุข (2557) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ต้องการให้จัดฝึกอบรมด้านเกษตรกรรม เน่ืองมาจาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าต้องการเรียนรู้
และปฏิบัติเป็น เพ่ือนําไปประกอบอาชีพหารายได้เพ่ิมเติม ลดความเบ่ือหน่าย ความเหงาและเพ่ือ
ต้องการเข้าสังคม และ  

จิตนภา ฉิมจินดา (2555) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับความสุขใน
ชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า รายได้ ความสามารถในการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และพัฒนกิจ
ครอบครัวระยะวัยชรา มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ มีเพียงแค่อายุ
เท่าน้ัน ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ออมสิน ศิลสังวร (2556) และ 
ชาญชัย ศิริมธุรส (2557) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลความผาสุกทางใจและความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ 
ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ระดับความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นสูง ระดับ
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพ้ืนฐาน และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน โดยปัจจัย
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการทํานายความผาสุกทางใจของ
ผู้สูงอายุได้ดีที่สุด   

อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยอีกกลุ่มหน่ึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมบางกิจกรรมเมื่อใช้เวลามากเกินไป
ก็อาจจะส่งผลเสียต่อความสามารถทางสติปัญญาได้ อย่างเช่น การรับภาระเลี้ยงดูหลาน หากใช้เวลา
มากเกินกว่าห้าวันต่อสัปดาห์จะส่งผลกระทบด้านลบ และเพ่ิมภาวะเสี่ยงต่ออาการผิดปกติทางสมอง
อย่างมีนัยสําคัญ (Burn, Henderson, Ames, Dennerstein, &  Szoeke, 2014)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
การพักผ่อนไม่เพียงพอ (Jendrek, 1993) ขาดเวลาเพ่ือใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เสริมสร้างความผาสุก 
เช่น การออกกําลังกาย ดูแลตนเอง หรือทํากิจกรรมสังสรรค์กับเพ่ือนในวัยเดียวกัน (Minkler, 
Fuller-Thomson, Miller, & Driver (1997); Roe, Minkler, Saunders, & Thomson, (1996); 
Pruchno (1999); Bowers & Myers (1999) ; และ  Weber & Waldrop (2000)  เ ป็ น ต้ น ) 
นอกจากน้ี Burton (1992) และ Waldrop & Weber (2001) พบว่า ความเครียดจากการต้องเล้ียง
ดูหลาน อาจกระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ เช่นการสูบบุหรี่ เป็นต้น 

สําหรับการศึกษาผลกระทบของกิจกรรมอ่ืนๆที่ทํา ซึ่งเก่ียวข้องกับความสามารถทาง
สติปัญญาของผู้สูงอายุจะมีไม่มากนัก งานศึกษาวิจัยส่วนใหญ่พบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สูงอายุทํา ทํา
ให้ผู้สูงอายุได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม เช่น การเรียนรู้สิ่งใหม่ (สมบูรณ์วงศ์ 2552)  การร่วม
กิจกรรมทางสังคม (Thanakwang, 2008; พจนีย์, 2546)  จะส่งผลดีต่อการทํางานของสมอง ลด
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ภาวะสมองเส่ือม เพ่ิมความพึงพอใจในชีวิต และลดภาวะโรคซึมเศร้าได้ อีกทั้งทําให้ผู้สูงอายุสามารถ
ปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้ แม้ว่าจะมีผู้สูงอายุบางรายที่รู้สึกท้อแท้และเบ่ือหน่ายชีวิตตนเอง (รัตนา 
คัมภิรานนท์และคณะ, 2555; ชินัญ บุญเรืองรัตน์, 2551; ยุพา ทองสุข, 2559; วรวุฒิ ทาอุโมงค์, 
2554)  

นอกจากน้ียังมีงานวิจัย ที่แสดงว่า ภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความ
ว้าเหว่ของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความพึงพอใจและความสามารถทางสติปัญญา (บุษราคัม จิตอารีย์, 
2555; วิยะดา ตันวัฒนากูล และคณะ, 2550)  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical research) โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(quantitative analysis) และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประมาณ 1000 ครัวเรือน ผู้วิจัยได้ผนวกแบบสอบถามของ
โครงการวิจัยฯน้ีเข้ากับการสํารวจโครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) ของสถาบันเพ่ือ
การประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) การ
สํารวจของโครงการ“ไรซ์ไทยแลนด์” จะสํารวจและจัดเก็บข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ําจาก ครัวเรือนที่มี
ภาระต้องดูแลประชากรก่อนวัยเรียน ในเขตจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธ์ุ จํานวน 21 
ตําบล 6 อําเภอ ในการสํารวจ มิได้ทําการสํารวจทั่วประเทศ  

งานวิจัยน้ีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ แบบ สมการเส้นตรงแบบถดถอย 
เน่ืองจากขณะน้ี การสํารวจข้อมูลเพ่ิงแล้วเสร็จไปเพียงหน่ึงรอบเท่าน้ัน การเก็บข้อมูลในรอบที่สอง 
ยังอยู่ในระหว่างดําเนินงาน 
 
ตัวแปร 

1. กิจกรรมที่ทําในชีวิตประจําวัน 
การสํารวจภาคสนาม สอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงกิจกรรมที่ทํา และถามความถี่ในการทํา 

กิจกรรมดังกล่าว (ต้ังแต่ 0 ไม่ได้ทําเลย และเพ่ิมความถ่ีขึ้นจนถึง 7 ทําทุกวัน) โดยกิจกรรมท่ีเก็บ
ข้อมูลมี 12 รายการ ดังน้ี 

1.1. ออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ เช่น ทําความสะอาดบ้านเล็กๆน้อยๆ รดนํ้า
ต้นไม้ เดินเล่น ยืดเส้นยืดสาย ล้างรถ เป็นต้น 
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1.2. ออกกําลังกาย หรือทํางานที่ใช้แรงมากๆ เช่น เล่นกีฬา ทําสวน ทํางานบ้านทุกอย่าง  
1.3. พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง 
1.4. ไปท่องเที่ยว 
1.5. ไปห้างสรรพสินค้า 
1.6. ทํางานอาสา ภายในชุมชน  
1.7. อ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  
1.8. ดูแลผู้อ่ืนที่เจ็บป่วย 
1.9. ดูแลเด็กเล็กในครอบครัว  
1.10. ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว 
1.11. เล่นอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย 
1.12. กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ น่ังสมาธิ ไปทําบุญ 

งานวิจัยน้ี ใช้ตัวแปร สองประเภทเพ่ือวิเคราะห์ความสําคัญของกิจกรรม กล่าวคือ  
ใช้ตัวแปรแสดงจํานวนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทํา โดยถ้ากลุ่มตัวอย่างทํากิจกรรม ไม่ว่า

จะมีความถี่เท่าใด จะถือว่าทํากิจกรรมน้ันๆ และนับรวมกิจกรรมทั้งหมดที่กลุ่มตัวอย่างทํา   
ใช้ตัวแปรแสดงความถี่ของกิจกรรมน้ันๆ ในการประมาณค่าแบบจําลอง  ซึ่งวิธีการน้ี จะ

ทําโดยใช้กิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว ในการประมาณค่าแบบจําลองแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือลดปัญญา 
multicollinearity  

2. ความผาสุก 
งานวิจัยน้ี ใช้มาตรวัดความผาสุกของคนโดยใช้ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ และใน

ชีวิตโดยรวม  การวัดความผาสุกโดยใช้ระดับความพึงพอใจน้ัน เป็นการวัดแบบ subjective หมายถึง
ให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบโดยใช้ความรู้สึก มิได้วัดเป็นรูปธรรม เช่น การเจ็บป่วย หรือ สุขภาพจิต อย่างไร
ก็ดี มาตรวัดความผาสุก โดยใช้ระดับความพึงพอใจน้ัน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในงานวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา  

การสํารวจภาคสนามสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม และด้าน
ต่างๆ เช่น การเงิน สุขภาพ และเวลาว่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุระดับความพึงพอใจ จาก 1 คือไม่
พึงพอใจอย่างมาก จนถึง 7 คือพึงพอใจอย่างมาก 

3. ความสามารถทางปัญญาด้านความจํา 
วัดจากแบบทดสอบความจํา โดยกลุ่มตัวอย่าง จะได้ยินคํา จํานวน 10 และเมื่อฟังเสร็จ

แล้ว กลุ่มตัวอย่างจะต้องทวนคําที่ได้ยินน้ันให้ผู้สัมภาษณ์บันทึก ว่าจําคําใดได้บ้าง (โดยไม่ต้อง
เรียงลําดับ) จํานวนคําที่กลุ่มตัวอย่างจําได้ จะถูกบันทึกเป็นความสามารถด้านความจําประเภททันที 
หรือ immediate memory recall  
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หลังจากกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามไปสักระยะหน่ึง ผู้สัมภาษณ์จะให้กลุ่มตัวอย่าง 
ระบุว่า จําคําใดที่ได้ยินไปก่อนหน้าน้ีได้บ้าง จํานวนคําที่กลุ่มตัวอย่างจําได้ จะถูกบันทึกเป็น
ความสามารถด้านความจําชนิด delayed memory recall  

คะแนนความสามารถทางปัญญาด้านความจํา มีคะแนนสูงสุดในแต่ละหมวด คะแนน 10 
และตํ่าสุด 0 คะแนน ในการวิเคราะห์เบ้ืองต้น งานวิจัยน้ี นําคะแนนความสามารถด้านความจําทั้ง
สองประเภทรวมกัน ทําให้มีคะแนนเต็มที่ 20 คะแนน  และตํ่าสุดคือ 0  

4. ความสามารถทางปัญญาด้านคณิตศาสตร์ 
วัดจากแบบทดสอบคณิตศาสตร์อย่างง่าย โดยให้กลุ่มตัวอย่างบอกผลลัพธ์ของ 100 ลบ

ด้วย 7  และ ลบคําตอบที่ได้ด้วย 7 ต่อไปอีกสี่ครั้ง รวมท้ังสิ้น ห้า ครั้ง  ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง ให้
คําตอบผิด แต่ลบด้วย 7 ถูกต้องในการคํานวณต่อมา ให้นับคําตอบต่อมาให้เป็นคําตอบที่ถูก ดังน้ัน 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์จะมีคะแนนสูงสุด 5 คะแนน และตํ่าสุด 0 คะแนน 

5. ตัวแปรควบคุมอ่ืน 
5.1) เพศ (หากเป็นชายให้เท่ากับ 1 เป็นหญิงให้เท่ากับ 0) 
5.2) อายุ 
5.3) ความมั่งคั่งของครัวเรือน (wealth) 

คํานวณความมั่งคั่งของครัวเรือนโดยใช้ Principle Component Analysis (PCA) 
ซึ่งคํานวณจาก จํานวนสินทรัพย์ในครัวเรือน ทั้งสิ้น 18 รายการ และผลจาก PCA ให้ผลว่างควรใช้ 4 
components โดยเลือกจากที่มีค่า eigenvalue มากกว่า  1  

5.4) ระดับการศึกษา (ให้เท่ากับ 1 หากสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น
ไป และ 0 คือตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) 

5.5) สถานภาพการทํางาน (ให้เท่ากับ 1 หากทํางาน และ 0 หากไม่ทํางาน) 
5.6) สถานภาพสมรส (ให้เท่ากับ 1 หากมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย) 
5.7) จํานวนสมาชิกครัวเรือน (จํานวนคนที่อาศัยในครัวเรือนทั้งหมดเป็นประจํา) 
5.8) จํานวนเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีในครัวเรือน 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 1) 
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยมีจํานวนทั้งสิ้น 1,256 คน เป็นเพศหญิงเป็นส่วนมากถึงร้อยละ 

89 เน่ืองจากโครงการวิจัยไรซ์ไทยแลนด์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ที่ครัวเรือนขณะสัมภาษณ์ 
และเป็นผู้ดูแลเด็กเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
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กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 47.6ปี และเป็นประชากรกลุ่มสูงอายุ ทีมีอายุมากกว่า 60 ปี 
ร้อยละ 19.35 เป็นผู้ที่ สมรสแล้วร้อยละ 79.6 มีการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 23.6 เป็นผู้ว่างงานร้อยละ 19.2 และมีโรคประจําตัวอย่างน้อยหน่ึงโรค จํานวนร้อยละ 34.2 
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตอยู่ที่ 5.22  และมีค่าเฉล่ียของความสามารถทาง
ปัญญาด้านความจํา 6.77 และคณิตศาสตร์ที่ 2.56 คะแนน 

ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนมีสมาชิกเฉล่ีย 4.7 คน และเน่ืองจากการสํารวจของไรซ์ไทย
แลนด์สํารวจครัวเรือนที่มีเด็ก ทําให้จํานวนเด็กเฉลี่ยในแต่ละครัวเรือนอยู่ที่ 1.67 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ทั่วไป และส่วนใหญ่จะมีเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปีในครัวเรือน เน่ืองจากโครงการไรซ์ไทยแลนด์ สํารวจ
ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย 

2. ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2.1 ความสามารถทางปัญญาด้านความจํา (ตารางที่ 2) 

ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นพบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีอายุสูงขึ้น ความสามารถในการ
จําจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  หากกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่กระฉับกระเฉง (active) ทํากิจกรรม
หลากหลาย จะมีความสามารถทางปัญญาด้านความจําดีกว่าผู้ที่ทํากิจกรรมน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญ  
เมื่อพิจารณาดูถึงความถี่และประเภทของกิจกรรมที่ทํา ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นพบว่า ความถี่ของ 
การออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ และ การใช้อินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย 
ส่งผลบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อความจําของกลุ่มตัวอย่าง 

หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป พบว่า หากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่กระฉับกระเฉง (active) ทํากิจกรรมหลากหลาย จะทําให้มีความสามารถทางปัญญา
ด้านความจําดีกว่าผู้ที่ทํากิจกรรมน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญ  เมื่อพิจารณาดูถึงความถ่ีและประเภท
ของกิจกรรมที่ทํา ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นพบว่าความถ่ีของ การออกกําลังกายหรือทํางานออกแรง
เบาๆ การ พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง และการอ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษา
หาความรู้ใหม่ๆ ส่งผลบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถทางปัญญาด้านความจําของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
 

2.2 ความสามารถทางปัญญาทางคณิตศาสตร์ (ตารางที่ 3) 
ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นพบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีอายุสูงขึ้น ความสามารถทาง

ปัญญาด้านคณิตศาสตร์จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  หากกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่กระฉับกระเฉง (active) 
ทํากิจกรรมหลากหลาย จะทําให้มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ดีกว่ากลุ่มทํากิจกรรมน้อยกว่าอย่างมี
นัยสําคัญ  เมื่อพิจารณาดูถึงความถ่ีและประเภทของกิจกรรมที่ทํา ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นพบว่า 
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หากกลุ่มตัวอย่างยังทํางาน หรือใช้อินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย บ่อยๆ จะส่งผลบวก
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถทางปัญญาด้านคณิตศาสตร์ 

หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ความสามารถทาง
ปัญญาด้านคณิตศาสตร์ลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น แต่หากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเป็นผู้ที่กระฉับกระเฉง 
(active) ทํากิจกรรมหลากหลาย จะทําให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์ดีกว่ากลุ่มที่ทํากิจกรรมน้อยกว่า
อย่างมีนัยสําคัญ  เมื่อพิจารณาดูถึงความถ่ีและประเภทของกิจกรรมที่ทํา ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่าความถ่ีของ กิจกรรมไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสําคัญ หากจะมีนัยสําคัญก็เพียงเล็กน้อย เช่น ความถี่
ของการอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และการทํางานหาเลี้ยงครอบครัว อาจกล่าวได้ว่า การท่ี
ผู้สูงอายุยังต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ อาจมีผลดี กล่าวคือเป็นการประคับประคองทักษะทาง
ปัญญาด้านคณิตศาสตร์ให้คงอยู่ไม่ลดลงตามอายุ 

2.3 ระดับความพึงพอใจด้านต่างๆ (ตารางที่ 4 และ 5) 
 ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพบว่า จํานวนกิจกรรมที่ทํา ไม่มีผลต่อระดับ

ความพึงพอใจด้านต่างๆ และความพึงพอใจโดยรวม ของกลุ่มตัวอย่าง และของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 เมื่อพิจารณาความถ่ีของกิจกรรมต่างๆ พบว่า ความถี่ของการพบปะสังสรรค์ กับ

เพ่ือน และญาติ มีความสําคัญ และส่งผลบวกต่อความพึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจต่อสุขภาพ 
และ ความพึงพอใจต่อเวลาว่าง อย่างมีนัยสําคัญ 

 ส่วนความถ่ีของการดูแลผู้ป่วยในครอบครัว มีผลบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต และ
ความพึงพอใจทางการเงิน ส่วนความถี่ในการเล่นอินเตอร์เนต หรือใช้โซเชียล มีเดีย มีผลลบต่อความ
พึงพอใจด้านสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญ 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างสูงอายุ พบว่า ความถ่ีของการพบปะสังสรรค์ กับ
เพ่ือน และญาติ มีความสําคัญ และส่งผลบวกต่อความพึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจต่อสุขภาพ 
และ ความพึงพอใจด้านการเงิน อย่างมีนัยสําคัญ ความถี่ของการดูแลผู้ป่วยในครอบครัว มีผลบวก
ต่อความพึงพอใจทางการเงิน ส่วนความถี่ในการดูแลเด็กเล็กในครอบครัว ส่งผลบวกอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจต่อสุขภาพ 
 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ี ได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่าการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง active lifestyle ส่งผลดีต่อ
ความสามารถทางปัญญา ด้านความจํา และคณิตศาสตร์ ในกลุ่มประชากรรวม และกลุ่มผู้สูงอายุ 
ความถี่ของกิจกรรมที่ทํา บางกิจกรรมมีผลต่อทั้งความสามารถทางปัญญา และ ความพึงพอใจในชีวิต
ด้านต่างๆ ทั้งในกลุ่มประชากรรวม และกลุ่มผู้สูงอายุ 
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ทั้งน้ีการทํากิจกรรมที่หลากหลาย เป็นการกระตุ้นให้สมอง และร่างกาย ได้ใช้งานอย่าง
ครบถ้วน เป็นการลดการเสื่อมถอยของสมอง ส่งผลบวกต่อความสามารถทางปัญญาทั้งสองด้าน ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ  อย่างไรก็ดี จํานวนกิจกรรมที่ทํา ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อความพึงพอใจในชีวิต 
 เมื่อพิจารณาผลจาก active lifestyle โดยใช้ความถี่ของกิจกรรมแต่ละประเภท พบว่า 
กิจกรรมที่ส่งผลบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถทางปัญญา คือ  

 การออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ  

 การ พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง  

 การอ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 

 การใช้อินเตอร์เนต หรือใช้โซเชียล มีเดีย 
 สําหรับความถ่ีของกิจกรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตด้านต่างๆ คือ 

 การพบปะสังสรรค์ กับเพ่ือน และญาติ 

 การเลี้ยงดูเด็กเล็กในครัวเรือน      
 
อย่างไรก็ดี งานวิจัยน้ี ใช้ข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจํากัดในพ้ืนที่ภาคอีสาน และเก็บ

ข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว ข้อค้นพบของงานวิจัย อาจยังไม่เที่ยงตรง มีความโน้มเอียงอยู่  แต่เมื่อได้
ข้อมูลอีกรอบหน่ึง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ panel data analysis เราจะได้ข้อค้นพบท่ี
เที่ยงตรงยิ่งขึ้น 

ความสามารถทางปัญญา นับเป็นหน่ึงในหลายๆ ปัจจัย ที่สําคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ประมวลข้อมูล ต่างๆ ในการดํารงชีวิต จึงจําเป็นต้องดํารงรักษาไว้ เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตด้วย
ตนเองอย่างอิสระ และไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน และสังคม  ดังน้ันการรักษาความสามารถทางปัญญาไว้
มิให้ลดลงตามอายุ จึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิง ดังน้ัน รัฐ และครอบครับ ควรส่งเสริมให้ประชากร และ
สมาชิกในครัวเรือน ทํากิจกรรมให้หลากหลายเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชากรสามารถรักษาระดับ
ของความสามารถทางปัญญาไว้ได้ มิให้ลดลงตามอายุ 
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ตาราง 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร จํานวน ค่าเฉลี่ย 
ค ว า ม
เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

อายุ 1,256 47.643 13.205 16 85 

เพศหญิง 1,256 0.887 0.317 0 1 

สมรส 1,256 0.796 0.403 0 1 

จบมัธยมปลายขึ้นไป 1,256 0.236 0.425 0 1 

ว่างงาน 1,256 0.192 0.394 0 1 

มีโรคประจําตัว 1,254 0.343 0.475 0 1 

จํานวนผู้อาศัยในครัวเรือน 1,256 4.729 1.556 2 11 

จํานวนเด็กที่อาศัยในครัวเรือน 1,256 1.697 0.754 1 5 

มีเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี 1,256 0.399 0.490 0 1 

มีเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี 1,256 0.995 0.069 0 1 

จํานวนกิจกรรมท่ีทํา 1,256 7.504 1.822 2 12 

ออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ 1,256 6.621 1.007 1 7 

ออกกําลังกาย หรือทํางานที่ใช้แรงมากๆ 1,256 5.050 2.146 1 7 

พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง 1,256 5.795 1.755 1 7 

ไปท่องเท่ียว 1,256 1.340 0.621 1 7 

ไปห้างสรรพสินค้า 1,256 2.331 1.212 1 7 

ทํางานอาสา ภายในชุมชน 1,256 1.628 1.054 1 7 

อ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  1,256 1.605 1.199 1 7 

ดูแลผู้อ่ืนที่เจ็บป่วย 1,256 1.869 1.846 1 7 

ดูแลเด็กเล็กในครอบครัว  1,256 6.932 0.589 1 7 

ทํางานหาเล้ียงครอบครัว 1,256 4.465 2.709 1 7 

เล่นอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย 1,256 2.616 2.497 1 7 
กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ไป
ทําบุญ 1,256 3.366 1.717 1 7 

ทักษะทางปัญญาด้านความจํา 1,256 6.777 3.348 0 20 

ทักษะทางปัญญาทางคณิตศาสตร์ 1,256 2.564 1.743 0 5 

ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม 1,256 5.522 1.239 1 7 
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ตารางที่ 2 ผลการประมาณการทักษะทางปัญญาด้านความจําด้วยวิธีการสมการถดถอย 
  กลุ่มตัวอย่างรวม กลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า 60 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
อายุ -0.105*** 

(0.00726) 
-0.1000*** 
(0.00755) 

controlled -0.0331 
(0.0395) 

-0.0129 
(0.0421) 

controlled 

จํานวนกิจกรรมท่ีทํา  0.157*** 
(0.0488) 

n.a.  0.301** 
(0.135) 

n.a. 

ออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ   0.157** 
(0.0788) 

  0.306** 
(0.145) 

ออกกําลังกาย หรือทํางานที่ใช้แรงมากๆ   0.0260 
(0.0356) 

  0.0580 
(0.0741) 

พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง   0.0484 
(0.0455) 

  0.186** 
(0.0921) 

ไปท่องเท่ียว   0.0428 
(0.123) 

  -0.324 
(0.384) 

ไปห้างสรรพสินค้า   0.144* 
(0.0774) 

  -0.310 
(0.212) 

ทํางานอาสา ภายในชุมชน   0.0554 
(0.0796) 

  0.00292 
(0.150) 

อ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษาหา
ความรู้ใหม่ๆ  

  0.115* 
(0.0679) 

  0.526** 
(0.233) 

ดูแลผู้อ่ืนที่เจ็บป่วย   -0.00659 
(0.0440) 

  0.0158 
(0.107) 

ดูแลเด็กเล็กในครอบครัว    0.0743 
(0.125) 

  -0.0478 
(0.201) 

ทํางานหาเล้ียงครอบครัว   0.0528 
(0.0321) 

  0.115 
(0.0765) 

เล่นอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียล
มีเดีย 

  0.171*** 
(0.0433) 

  0.181 
(0.207) 

กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ 
นั่งสมาธิ ไปทําบุญ 

  -0.00957 
(0.0486) 

  -0.0511 
(0.0910) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 1256 1256 1256 242 242 242 
(i) ในวงเล็บแสดง robust standard error  
(ii)  ***, **, *  แสดงระดับนัยสําคัญท่ี 99% 95% และ 90% ตามลําดับ 
(iii) ตัวแปรควบคุมของการวิเคราะห์ทุกคร้ัง คือ จํานวนสมาชิกครัวเรือน จํานวนเด็กที่อายุตํ่ากว่า 16 ปี score component แสดง
ระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน ตัวแปรหุ่นแสดง เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส การว่างงาน และมีเด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี
ในครัวเรือน  
(iv) สําหรับความถี่ในแต่ละกิจกรรมน้ัน ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์แยกทีละกิจกรรม แต่นําผลมาสรุปรวมในตารางเดียวกันเพ่ือความ
กระชับ 
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ตารางที่ 3 ผลการประมาณการทักษะทางปัญญาด้านคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสมการถดถอย 
  กลุ่มตัวอย่างรวม กลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า 60 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
อายุ -0.0522*** 

(0.00395) 
-0.0482*** 
(0.00410) 

controlled -0.0467** 
(0.0206) 

-0.0358* 
(0.0216) 

controlled 

จํานวนกิจกรรมท่ีทํา  0.119*** 
(0.0274) 

n.a.  0.163** 
(0.0689) 

n.a. 

ออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ   0.0689 
(0.0441) 

  0.140* 
(0.0795) 

ออกกําลังกาย หรือทํางานที่ใช้แรงมากๆ   0.0000395 
(0.0202) 

  0.0162 
(0.0405) 

พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง   0.00279 
(0.0259) 

  0.0561 
(0.0583) 

ไปท่องเท่ียว   0.0734 
(0.0708) 

  -0.0857 
(0.211) 

ไปห้างสรรพสินค้า   0.116** 
(0.0449) 

  -0.0693 
(0.119) 

ทํางานอาสา ภายในชุมชน   0.0522 
(0.0454) 

  -0.0361 
(0.0830) 

อ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษาหา
ความรู้ใหม่ๆ  

  0.0882** 
(0.0377) 

  0.230* 
(0.119) 

ดูแลผู้อ่ืนที่เจ็บป่วย   -0.00519 
(0.0241) 

  0.0339 
(0.0544) 

ดูแลเด็กเล็กในครอบครัว    0.0955 
(0.0607) 

  0.0820 
(0.103) 

ทํางานหาเล้ียงครอบครัว   0.0442** 
(0.0183) 

  0.0848* 
(0.0444) 

เล่นอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียล
มีเดีย 

  0.0882*** 
(0.0242) 

  0.0716 
(0.116) 

กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ 
นั่งสมาธิ ไปทําบุญ 

  0.0136 
(0.0268) 

  0.00465 
(0.0488) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 1256 1256 1256 242 242 242 

(i) ในวงเล็บแสดง robust standard error  
(ii)  ***, **, *  แสดงระดับนัยสําคัญท่ี 99% 95% และ 90% ตามลําดับ 
(iii) ตัวแปรควบคุมของการวิเคราะห์ทุกคร้ัง คือ จํานวนสมาชิกครัวเรือน จํานวนเด็กที่อายุตํ่ากว่า 16 ปี score component แสดง
ระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน ตัวแปรหุ่นแสดง เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส การว่างงาน และมีเด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี
ในครัวเรือน  
(iv) สําหรับตัวแปรต้น ความถี่ในแต่ละกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์แยกโดยใช่ตัวแปรทีละตัวแปร ในการประมาณการ แต่ได้นํา
ผลมาสรุปรวมในตารางเดียวกันเพ่ือความกระชับ 
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ตารางที่ 4 ผลการประมาณความพึงพอใจในด้านต่างๆด้วยวิธีการสมการถดถอยของกลุ่มตัวอย่าง 
  
  

กลุ่มตัวอย่างรวม 
(1) 
overall 

(2) 
health 

(3) 
finance 

(4) 
leisure 

จํานวนกิจกรรมท่ีทํา 0.0335 
(0.0223) 

0.0116 
(0.0254) 

0.0332 
(0.0255) 

-0.0226 
(0.0243) 

ออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ 0.0225 
(0.0357) 

-0.0104 
(0.0434) 

-0.00428 
(0.0423) 

0.0178 
(0.0379) 

ออกกําลังกาย หรือทํางานที่ใช้แรงมากๆ -0.000674 
(0.0171) 

0.0581*** 
(0.0194) 

0.0350* 
(0.0198) 

0.00584 
(0.0189) 

พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง 0.0520** 
(0.0211) 

0.0657*** 
(0.0236) 

0.000469 
(0.0240) 

0.0523** 
(0.0222) 

ไปท่องเท่ียว 0.0804 
(0.0568) 

0.0633 
(0.0668) 

0.0688 
(0.0635) 

0.0238 
(0.0665) 

ไปห้างสรรพสินค้า 0.0544* 
(0.0323) 

-0.00260 
(0.0394) 

0.106*** 
(0.0394) 

0.0467 
(0.0402) 

ทํางานอาสา ภายในชุมชน 0.0401 
(0.0347) 

0.0619 
(0.0411) 

-0.0303 
(0.0399) 

-0.0436 
(0.0413) 

อ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษาหา
ความรู้ใหม่ๆ  

0.0151 
(0.0292) 

-0.0190 
(0.0336) 

0.0228 
(0.0355) 

0.00315 
(0.0323) 

ดูแลผู้อ่ืนที่เจ็บป่วย 0.0434** 
(0.0194) 

0.0185 
(0.0216) 

0.0487** 
(0.0224) 

0.0119 
(0.0217) 

ดูแลเด็กเล็กในครอบครัว  0.0683 
(0.0610) 

-0.0893 
(0.0787) 

0.000263 
(0.0548) 

-0.0342 
(0.0710) 

ทํางานหาเล้ียงครอบครัว 0.0000627 
(0.0144) 

0.0144 
(0.0166) 

-0.000335 
(0.0158) 

-0.0293* 
(0.0162) 

เล่นอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย 0.0121 
(0.0187) 

-0.0459** 
(0.0209) 

0.00409 
(0.0222) 

-0.0281 
(0.0216) 

กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ นั่ง
สมาธิ ไปทําบุญ 

0.0356* 
(0.0212) 

0.00442 
(0.0245) 

0.0266 
(0.0258) 

-0.0260 
(0.0234) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 1256 1256 1256 1256 
(i) ในวงเล็บแสดง robust standard error  
(ii)  ***, **, *  แสดงระดับนัยสําคัญท่ี 99% 95% และ 90% ตามลําดับ 
(iii) ตัวแปรควบคุมของการวิเคราะห์ทุกคร้ัง คือ อายุ จํานวนสมาชิกครัวเรือน จํานวนเด็กที่อายุตํ่ากว่า 16 ปี score component 
แสดงระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน ตัวแปรหุ่นแสดง เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส การว่างงาน และมีเด็กที่อายุน้อยกว่า 
3 ปีในครัวเรือน  
(iv) สําหรับตัวแปรต้น จํานวนกิจกรรม และ ความถี่ในแต่ละกิจกรรมน้ัน ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์แยกโดยใช่ตัวแปรทีละตัวแปร ในการ
ประมาณการ แต่ได้นําผลมาสรุปรวมในตารางเดียวกันเพ่ือความกระชับ 
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ตารางที่ 5 ผลการประมาณความพึงพอใจในด้านต่างๆด้วยวิธีการสมการถดถอยของกลุ่มตัวอย่างอายุ 59 ปีขึ้นไป 
  
  

กลุ่มตัวอย่างรวม 
(1) 
overall 

(2) 
health 

(3) 
finance 

(4) 
leisure 

จํานวนกิจกรรมท่ีทํา 0.0193 
(0.0633) 

0.0307 
(0.0682) 

0.0963 
(0.0731) 

-0.0234 
(0.0632) 

ออกกําลังกายหรือทํางานออกแรงเบาๆ -0.0699 
(0.0850) 

0.0139 
(0.121) 

-0.0247 
(0.101) 

0.0377 
(0.0794) 

ออกกําลังกาย หรือทํางานที่ใช้แรงมากๆ -0.0125 
(0.0398) 

0.0348 
(0.0438) 

0.0644 
(0.0472) 

0.00592 
(0.0415) 

พบปะ สังสรรค์ กับเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง 0.126** 
(0.0560) 

0.114** 
(0.0544) 

0.130** 
(0.0560) 

0.0780 
(0.0553) 

ไปท่องเท่ียว -0.154 
(0.193) 

-0.0353 
(0.197) 

0.0201 
(0.236) 

-0.0213 
(0.190) 

ไปห้างสรรพสินค้า 0.195* 
(0.104) 

-0.00960 
(0.123) 

0.0915 
(0.134) 

0.101 
(0.134) 

ทํางานอาสา ภายในชุมชน 0.114 
(0.0854) 

0.0701 
(0.0868) 

0.0413 
(0.121) 

-0.00655 
(0.123) 

อ่านหนังสือ เข้ารับการอบรม หรือศึกษาหา
ความรู้ใหม่ๆ  

0.0547 
(0.0736) 

-0.0247 
(0.0869) 

-0.0538 
(0.0955) 

-0.0119 
(0.107) 

ดูแลผู้อ่ืนที่เจ็บป่วย 0.0865* 
(0.0491) 

0.0915* 
(0.0499) 

0.127** 
(0.0547) 

0.0554 
(0.0551) 

ดูแลเด็กเล็กในครอบครัว  0.197*** 
(0.0592) 

0.248*** 
(0.0674) 

0.0820 
(0.0811) 

0.0341 
(0.0816) 

ทํางานหาเล้ียงครอบครัว -0.0233 
(0.0350) 

0.00998 
(0.0409) 

0.0245 
(0.0390) 

-0.00382 
(0.0414) 

เล่นอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย -0.0564 
(0.0891) 

-0.0917 
(0.0778) 

-0.00398 
(0.0758) 

0.0479 
(0.0874) 

กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ นั่ง
สมาธิ ไปทําบุญ 

-0.0612 
(0.0473) 

0.0161 
(0.0499) 

-0.0887* 
(0.0530) 

0.0224 
(0.0461) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 242 242 242 242 
(i) ในวงเล็บแสดง robust standard error  
(ii)  ***, **, *  แสดงระดับนัยสําคัญท่ี 99% 95% และ 90% ตามลําดับ 
(iii) ตัวแปรควบคุมของการวิเคราะห์ทุกคร้ัง คือ อายุ จํานวนสมาชิกครัวเรือน จํานวนเด็กที่อายุตํ่ากว่า 16 ปี score component 
แสดงระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน ตัวแปรหุ่นแสดง เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส การว่างงาน และมีเด็กที่อายุน้อยกว่า 
3 ปีในครัวเรือน  
(iv) สําหรับตัวแปรต้น จํานวนกิจกรรม และ ความถี่ในแต่ละกิจกรรมน้ัน ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์แยกโดยใช่ตัวแปรทีละตัวแปร ในการ
ประมาณการ แต่ได้นําผลมาสรุปรวมในตารางเดียวกันเพ่ือความกระชับ 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดบัของไทย 
ไปประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

The Economic Factors Affecting Thailand’s export of Gems and 
Jewelry to Switzerland 

 

วงศ์ศักด์ิ พรหมแก้ว1 และจิราภรณ์ ชาวงษ์2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา(Time Series) รายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2551 
ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2560 จํานวน 40ไตรมาส และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางเศรษฐ
มิติแบบสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Model)  ด้วยวิธีการประมาณค่าสมการแบบ
วิธีกําลังสองน้อยที่สุด(Ordinary Least Squares - OLS)   

ผลสรุปพบว่า ราคาทองคํา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ในขณะที่ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และราคานํ้ามันดีเซลของประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และ0.1 ตามลําดับ  ส่วนตัวแปรที่เหลือ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมที่แท้จริงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ช้ันดีของประเทศไทย  
และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 
คําสําคัญ:  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย  
 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
2 รองศาสตราจารย์ ดร, อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the economic factors affect 
Thailand’ s export of Gems and Jewelry to Switzerland.   By gathering secondary data 
of 40 quarter starting from 1st quarter of 2551 to the 4th quarter of 2560.  The data 
was analyzed by using Multiple Regression Model by Ordinary Least Squares Method 
( OLS) .  According to the result, Gold price affect to Thailand’s export of gems and 
jewelry to Switzerland with same direction significantly at the 0.1 significance level 
while Switzerland’s CPI and Diesel price affects with opposite direction. Switzerland’s 
Real GDP, MLR and THB/USD Exchange rate does not affect to Thailand’s export of 
gems and jewelry to Switzerland. 

 
Keywords: Economic factors, Thailand’s export of gems and jewelry to Switzerland 
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มูลค่าการส่งออก (หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออก

ความสาํคญัและที่มาของปัญหา 

 เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันถือได้ว่าถูกขับเคล่ือนโดยภาคอุตสาหกรรม  โดยรายได้ของประเทศ 
ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม จึงกล่าวได้ว่าภาคอุตสาหกรรม มีความสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัว เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ภาคการส่งออก  โดยในอดีตสินค้าส่งออกของไทย คือ สินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง และอาหารแช่เย็นต่างๆ เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันกลับพบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าส่วน
ใหญ่เป็นของสินค้าภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด  โดยมีมูลค่าการส่งออกใน ปี พ.ศ.2560 เท่ากับ 
5,308,881.5 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 79.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของปี
ดังกล่าว (กระทรวงพาณิชย์, 2561) 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกสําคัญของประเทศที่ทํา 
รายได้จํานวนมากเข้าสู่ประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ 3 ของสินค้าส่งออก รองจากสินค้าประเภท
อุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนต์  และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ช้ินส่วนอุปกรณ์  ซึ่งในปี พ.ศ. 2560  
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ  มีจํานวน 435,399 ล้านบาท  โดยมีตลาดที่สําคัญ คือ 
สวิสเซอร์แลนด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2560 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์, 2561 

 

จากภาพประกอบที่ 1 จะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2560  มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเร่ือยๆ 
เน่ืองจากความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย และรวมถึงการพัฒนารูปแบบสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศท่ีมีกําลังซื้อสูง และการปรับรูปแบบสินค้าให้
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน    
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 จากข้อมูลข้างต้นจึงเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในด้านของการ
ส่งเสริมการจ้างงานอีกด้วย  เน่ืองจากการผลิตในอุตสาหกรรมน้ีต้องใช้แรงงานที่มีทักษะฝีมือ และ
ความชํานาญ อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม(Value Added) แต่อย่างไรก็ตาม
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยก็มีการเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ  ด้วยเหตุ
น้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย เพ่ือให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกของอัญมณีและ
เครื่องประดับได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยใด  และสามารถนําผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่
สนใจศึกษาในเรื่องของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
 
แนวคิดทฤษฎี และทบกรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎี 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วย ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปสงค์รวม
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค 

1. ทฤษฎีอุปสงค์ 
อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงของ

ผู้บริโภค ร่วมกับความสามารถในการสนองความต้องการดังกล่าว  หรืออาจกล่าวได้ว่าอุปสงค์ คือ 
ความต้องการ (Want) รวมกับอํานาจซื้อ (Purchasing Power) (นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2546: 25)  โดย
ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์ ได้แก่ 

1.1 ปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าน้ันๆ  โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกัน
ข้าม กล่าวคือ  เมื่อราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณซื้อสินค้าน้ันจะลดลง แต่ถ้าราคาสินค้าลดตํ่าลง 
ปริมาณซื้อสินค้าน้ันจะเพ่ิมขึ้น 

1.2 ปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภค  และความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม  
ปัจจุบัน  รสนิยมเป็นสิ่งที่มีผลต่อธุรกิจการค้า  ดังน้ันหน่วยธุรกิจจึงยอมทุ่มเงินจํานวนมหาศาล
โฆษณาเพ่ือหวังผลในการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค   
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1.3 ปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับจํานวนประชากร  ตามปกติเมื่อประชากรเพ่ิมจํานวนมากขึ้น 
ความต้องการ สินค้าและบริการจะเพ่ิมตาม แต่การเพ่ิมจํานวนประชากรยังไม่เป็นการเพียงพอ 
ประชากรเหล่าน้ีจะต้องมี อํานาจซื้อด้วยจึงจะสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้น 

1.4 ปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน โดยทั่วไปเมื่อประชากรมีรายได้โดย
เฉลี่ยสูงขึ้น ความต้องการสินค้าและบริการจะเปลี่ยนไป  คือมักจะลดการบริโภคสินค้าราคาถูก และ
ขณะเดียวกันก็หันไป บริโภคสินค้าราคาแพง 

1.5 ปริมาณซื้อขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   ตามปกติความต้องการของ
ผู้บริโภคอาจสนองได้ด้วยสินค้าหลายชนิด  ถ้าสินค้าชนิดหน่ึงมีราคาสูงขึ้น  ผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้า
ชนิดน้ันน้อยลงและ  หันไปซื้อสินค้าอีกชนิดหน่ึง  ซึ่งใช้ทดแทนกันได้  สําหรับในกรณีของสินค้าที่
ต้องใช้ประกอบกัน ตัวอย่างเช่น นํ้าตาลกับกาแฟ  เมื่อผู้บริโภคต้องการบริโภคกาแฟมากขึ้น ก็
จะต้องบริโภคนํ้าตาลมากขึ้นด้วย 

2.  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศ เกิดจากการท่ีแต่ละประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทุก

ชนิด  ตามที่คนในประเทศต้องการ  หรืออาจเกิดจากการที่ต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของ
แต่ละ ประเทศไม่เท่ากัน อันเน่ืองมาจากความแตกต่างของสภาพดินฟ้าอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และความชํานาญในการผลิตของแรงงานในแต่ละประเทศแตกต่างกัน จึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการข้ึน  (ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558) 

3. ทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค (Purchasing Power Parity: PPP) 
ทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค หรือ PPP น้ันเป็นทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา 

แลกเปลี่ยนและราคาสินค้าแต่ละชนิดในประเทศ ทฤษฎีน้ีขึ้นอยู่กับกฎของสินค้าราคาเดียว (The 
Law of One Price) ซึ่งหมายถึง ภายใต้ข้อสมมุติฐานของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ราคาสินค้าหรือ
บริการชนิด เดียวกัน ควรมีราคาเท่ากันในทุกตลาด กล่าวคือ ไม่ว่าสินค้า หรือบริการน้ันจะขายใน
ประเทศใดก็ตาม ราคาสินค้าหรือบริการน้ันจะต้องเท่ากัน เมื่อคิดอยู่ในรูปของสกุลเงินเดียวกันโดย
กลไกตลาดจะทําให้อัตรา แลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลต่างๆ ย่อมมีอํานาจซื้อเท่าๆกัน  (ภัทรศยา ศรี
เพชรวรรณดี, 2552: 7-9) 
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ตัวแปรตาม 

มูลค่าการส่งออกอัญมณี

และเคร่ืองประดับ  

(QXG) 

ตัวแปรอิสระ 

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แทจ้รงิของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

(RGDPS) 

2.ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ (CPIS) 

3.อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ (EXTHB/USD) 

4.อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของประเทศไทย (MLRT) 

5.ราคานํ้ามันดีเซลของประเทศไทย (POT) 

6.ค่าจ้างแรงงานเฉล่ียของประเทศไทย (WT) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ สมมติฐาน แหล่งท่ีมา 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมท่ีแท้จริง
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
(RGDPS) 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับตัวแปร
ตามมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 

สํานักเลขาธิการแห่งรัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจ SECO ของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของ
ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์  
(CPIS) 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับตัว
แปรตามมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
สาขาstlouis 

3. อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ
ดอลลาร์  (EXTHB/USD) 
 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับตัวแปร
ตามมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ
ประเทศไทย (MLRT) 
 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับตัว
แปรตามมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5. ราคาน้ํามันดีเซลของ
ประเทศไทย (POT) 
 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับตัว
แปรตามมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของ
ประเทศไทย (WT) 
 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับตัวแปร
ตามมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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7. ราคาทองคําฟรังก์ต่อออนซ์ 
(GOLDS) 
 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับตัวแปร
ตามมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 

DENVERGOLD 
(เว็บราคาทองคํา) 

 
วิธีการดําเนินวิจัย 

 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทย ไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
รายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 40 ไตรมาส   

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ด้วยวิธีการประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Squares Method : OLS)   ทั้งน้ีรูปแบบจําลองสมการที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
QXG = β1 + β2RGDPS + β3CPIS + β4EXTHB/USD + β5MLRT + β6POT + β7WT + β8GOLDS 
โดยรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษามีดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบ Unit Root Test  เป็นการทดสอบความน่ิง (Stationarity) ของตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา  ว่ามีคุณสมบัติ Stationary หรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดการบิดเบือนในการตีความ
ผลทางด้านสถิติ หรือจะทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการคํานวณขาดความเช่ือถือ ไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างแท้จริงที่เรียกว่า Spurious Regression (รังสรรค์, 2538 หน้า 20-51)  
ตารางที่ 1 ผลทดสอบ Unit Root Test  ด้วยวิธี  Augmented Dickey-Fuller Test 

ท่ีมา : ได้มาจากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า t-statistics ของการทดสอบ Unit Root Test 

***    มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 
**     มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
*      มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 

ตัวแปร Level 1st difference 2st difference 
QXG -7.692062*** - - 

RGDPS -2.936483 -3.975002** - 
CPIS -1.461919 -2.055658 -11.89459*** 

EXTHB/USD -1.429990 -4.765638*** - 
MLRT -2.600569 -3.377483** - 
POT -2.703168* - - 
WT -2.142336 -5.264583*** - 

GOLDS -2.155994 -4.788055*** - 
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จากการทดสอบพบว่า ตัวแปร QXG และPOT มีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับของข้อมูล 
(level)  ในขณะที่ตัวแปร RGDPS ,EXTHB/USD , MLRT  , WT  และ GOLDS  มีคุณสมบัติ Stationary  
ที่ระดับของผลต่างอันดับที่หน่ึง (1st difference)  ส่วนตัวแปร CPIS มีคุณสมบัติ Stationary  ที่
ระดับของผลต่างอันดับที่สอง (2st difference) 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ตัว
แปรอิสระที่อยู่ในสมการถดถอยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง ทําให้ผิดข้อสมมติพ้ืนฐานของการ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยวิธีการ OLS ว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน โดยใน
การศึกษาครั้งน้ีได้ทําการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธี Correlation Analysis  ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระเหล่าน้ีสามารถวัดได้จากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่มีค่าอยู่
ระหว่าง 0 – 1 โดยหากค่าสหสัมพันธ์ มีค่ามากกว่า 0.8 แสดงว่า ตัวแปรอิสระคู่น้ันมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันสูง 

 
ตารางที่ 2  การตรวจสอบ correlation 

 RGDP CPI EX MLR PO  W  GOLD 
          
          RGDP 1.000000 -0.720282 0.284960 -0.019712 -0.309856  0.975137  0.119275 

CPI -0.720282 1.000000 -0.650820 0.242311 0.666692  -0.735993  0.127942 
EX 0.284960 -0.650820 1.000000 -0.457826 -0.694425  0.265144  -0.599705 

MLR -0.019712 0.242311 -0.457826 1.000000 0.491277  0.041289  0.292499 
PO -0.309856 0.666692 -0.694425 0.491277 1.000000  -0.316882  0.185731 
W 0.975137 -0.735993 0.265144 0.041289 -0.316882  1.000000  0.141021 

GOLD 0.119275 0.127942 -0.599705 0.292499 0.185731  0.141021  1.000000 

 
พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์เพียง1คู่  ที่มากกว่า 0.8  ได้แก่  RGDP, W  =  0.975137  น่ันคือตัว

แปรอิสระในแบบจําลองน้ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันในระดับสูง (Serious multicollinearity)  เพ่ือ
แก้ปัญหานี้  ผู้ทําวิจัยจึงตัดตัวแปรค่าจ้างแรงงานเฉล่ียของประเทศไทย (W) ออกไป เน่ืองจากตัว
แปรน้ีส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม(มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยไปประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์)  น้อยกว่าตัวแปรอิสระตัวอ่ืน  ในขณะท่ีตัวแปรอิสระ RGDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่
แท้จริงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์)  เป็นตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามมากกว่า 

และหลังจากได้ตัดตัวแปรค่าจ้างแรงงานออก ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์
เชิงเส้นต่อกันของตัวแปรอิสระว่าอยู่ในระดับสูงหรือไม่อีกคร้ัง  ด้วยการคํานวณหาค่าสหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระแสดงได้ดังเมทริกซ์สหสัมพันธ์ Correlation  พบว่าไม่มีค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
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คู่ใดๆเลย  ที่มีค่ามากกว่า 0.8  น่ันคือตัวแปรอิสระในแบบจําลองสุดท้ายไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อ
กันในระดับสูง (No. Serious multicollinearity)   

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity เป็นการทดสอบว่าความแปรปรวน
ของตัวคลาดเคลื่อน (Error) ที่ได้จากสมการประมาณค่ามีค่าคงที่ตามข้อสมมติของวิธีกําลังสองน้อย
ที่ สุ ด  (OLS)  หรื อ ไม่  โ ดยทํ า ก า รตรวจสอบ ปัญหา ดั งกล่ า ว ด้ วย วิ ธี  Breusch-Godfrey 
Heteroskedasticity Test  พบว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity  เน่ืองจาก ค่า Prob. ของ 
Obs*R-squared = 0.1329  มีค่ามากกว่านัยสําคัญ 0.05 
 
ตารางที่ 3  ตารางการตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.797829     Prob. F(6,31) 0.1321 

Obs*R-squared 9.809397     Prob. Chi-Square(6) 0.1329 
Scaled explained SS 5.481942     Prob. Chi-Square(6) 0.4836 

          ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation เป็นการตรวจสอบว่าตัวคลาดเคลื่อนมี
การกระจายที่เป็นอิสระต่อกันตามข้อสมมติพ้ืนฐานของวิธีการกําลังสองน้อยที่สุด (OLS) หรือไม่ โดย
ใช้วิธี การตรวจสอบจากค่า Durbin-Watson statistic (D.W.) 

 

ตารางที่ 4  ตารางการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 

     
R-squared 0.495917     Mean dependent var 94034.20 
Adjusted R-squared 0.219321     S.D. dependent var 29582.12 
S.E. of regression 26137.59     Akaike info criterion 23.34496 
Sum squared resid 2.12E+10     Schwarz criterion 23.64662 
Log likelihood -436.5542     Hannan-Quinn criter. 23.45229 
F-statistic 2.732438     Durbin-Watson stat 2.116975 
Prob(F-statistic) 0.030063    

          การตรวจสอบโดยทั่วไปมักจะพิจารณาว่าถ้าหากค่า D.W. มีค่าใกล้เคียง 2 ก็แสดงว่า  
สมการถดถอยที่กําลัง พิจารณาไม่มีปัญหา Autocorrelation แต่อย่างไรก็ตาม  ในบางครั้งก็ไม่
สามารถสรุปได้อย่างน้ัน จะต้องนําค่า D.W. ที่คํานวณได้ไปเทียบกับค่าวิกฤติในตารางสถิติ Durbin-
Watson Test มีดังน้ี  
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0                    dL         dU         2                   4-du    4-dL                4 

      ปฏิเสธ H0          สรุปไม่ได้               ไม่สามารถปฏิเสธ H0             สรุปไม่ได้         ปฏิเสธ H0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  การตรวจสอบค่า Durbin-Watson 
ท่ีมา : อัครพงศ์  อ้ันทอง (2550.) 

จากการตรวจสอบค่า Durbin-Watson   ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.116975  ซึ่งเมื่อเปิดตารางสถิติ 
Durbin-Watson ที่ n=40  พบว่าค่าที่ได้ ค่าจะตกอยู่ในช่วงไม่ปฏิเสธ H0  น้ันหมายความว่า สมการ
ถดถอยน้ีไม่มีปัญหา Autocorrelation  

ขั้นตอนที่ 5 จึงนําตัวเลขมาวิเคราะห์หาผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 5  ตารางการ Run Regresstion สมบูรณ ์

Dependent Variable: QXG   
Method: Least Squares   
Date: 05/24/18   Time: 16:08   
Sample (adjusted): 3 40   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 185646.4 44669.89 4.155963 0.0002 
D(RGDP) 7.069122 5.908498 1.196433 0.2406 
D(D(CPI)) -8644.157 4838.166 -1.786660 0.0838 

D(EX) 4033.197 5421.974 0.743861 0.4626 
D(MLR) 436.3089 29092.66 0.014997 0.9881 

PO -3518.846 1621.606 -2.169976 0.0378 
D(GOLD) 143.9411 64.44159 2.233668 0.0329 

R-squared 0.495917     Mean dependent var 94034.20 
Adjusted R-squared 0.219321     S.D. dependent var 29582.12 
S.E. of regression 26137.59     Akaike info criterion 23.34496 
Sum squared resid 2.12E+10     Schwarz criterion 23.64662 
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Log likelihood -436.5542     Hannan-Quinn criter. 23.45229 
F-statistic 2.732438     Durbin-Watson stat 2.116975 
Prob(F-statistic) 0.030063    

     
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์  แสดงได้ในรูปสมการต่อไปน้ี 
QXG  = 185,646.4+ 7.069122D(RGDPS) – 8,644.157D(D(CPIS)) + 4,033.197D(EXTHB/USD)  

  (4.155963)***       (1.196433)              (-1.786660)*             (0.743861) 
   +  436.3089D(MLRT)  -  3,518.846PO  +  143.9411D(GOLDS)  

    (0.014997)        (-2.169976)**          (2.233668)**             

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า t-statistics 
***    มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
**     มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
*      มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 
 

จากการประมาณค่าพบว่า  ตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัว ได้แก่  ดัชนีราคาผู้บริโภคของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (CPIS)  มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
ไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1  และราคานํ้ามันดีเซลของ
ประเทศไทย (POT)  ราคาทองคํา (GOLDCHF/Oz )  มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05    โดยมี
รายละเอียด  ดังน้ี 

1.  ค่าสัมประสิทธ์ิของดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีค่า -8,644.157 
แสดงให้เห็นว่า เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทํา
ให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไป 
8,644.157ล้านบาท ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.1 และตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้   

2.  ค่าสัมประสิทธ์ิของราคาน้ํามันดีเซลของประเทศไทย มีค่า  -3,518.846  แสดงให้เห็นว่า  
เมื่อราคาน้ํามันดีเซลเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย (บาท/ลิตร)  จะทําให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไป  3,518.846 ล้านบาท ในทิศทาง
ตรงกันข้าม  อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05  และตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3.  ค่าสัมประสิทธ์ิของราคาทองคํา มีค่า 143.9411  แสดงให้เห็นว่า  เมื่อราคาทองคํา
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย (ฟรังก์/ออนซ์) จะทําให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
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ไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไป  143.9411 ล้านบาท  ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05  และตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ืออธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1 แต่ระหว่างการตรวจสอบปัญหา 
Multicollinearity ทําให้ผู้วิจัยต้องตัดตัวแปรอิสระค่าจ้างแรงงานเฉล่ียของประเทศไทยออก  เพ่ือ
แก้ไขปัญหา Multicollinearity   

ผลสรุปพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(CPIS)  และราคานํ้ามันดีเซล
ของประเทศไทย (POT)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และ0.1 ตามลําดับ  ในขณะที่
ราคาทองคํา (GOLDCHF/Oz ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนตัวแปรที่เหลือ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์( RGDPS )   
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้รายใหญ่ช้ันดีของประเทศไทย(MLRT)  และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์
(EXTHB/USD) ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยไปประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ 

 
อภิปรายผล 

 งานวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  มีการอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 
 1.  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กล่าวคือ เมื่อดัชนี
ราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย  จะทําให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ลดลง  8,644.157 ล้านบาท และตรงกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้  กล่าวคือ  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่เพ่ิมขึ้น  บ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อ
และค่าครองชีพภายในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ปรับสูงขึ้นไปด้วย  จึงทําให้ประชาชนภายในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์  พยายามลดการบริโภคสินค้า ซึ่งร่วมถึงลดปริมาณการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  
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จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยลดลงไปด้วย  เน่ืองจากมูลค่า คือ ผล
คูณของราคาและปริมาณ 
 2.  ราคานํ้ามันดีเซลของประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เมื่อราคานํ้ามันดีเซล เพ่ิมขึ้น 1 
หน่วย (บาท/ลิตร)  จะทําให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยไปประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ลดลง 3,518.846 ล้านบาท  และตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  กล่าวคือ  ราคานํ้ามันถือ
เป็นต้นทุนในการผลิต  เมื่อราคาน้ํามันมีราคาสูงขึ้นบ่งบอกถึงต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ทําให้
ผู้ประกอบการลดปริมาณการผลิตลง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับลดลงตาม
ปริมาณการผลิตด้วย  
 3.  ราคาทองคํา  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เมื่อราคาทองคํา เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย (ฟรังก์/ออนซ์)   
จะทําให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ิมขึ้น  
143.9411 ล้านบาท และตรงกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้  กล่าวคือ ทองคําเป็นส่วนหน่ึงในสินค้า
ประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับ  เมื่อราคาทองคําสูงขึ้น ประชาชนก็ใช้เงินจํานวนมากขึ้นในการซื้อ
ทองคํา  ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เพ่ิมขึ้นไปด้วย เน่ืองจากมูลค่า คือ ผลคูณของราคาและปริมาณ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  มีการขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมาก  
อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ รัฐควรมีนโยบาย
เพ่ือสนับสนุนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย เช่น ควรดูแลราคานํ้ามันดีเซลไม่ให้สูงเกินไป  
ควรควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้แข็งค่า  และควรจัดให้มีการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะและฝีมือ
มากขึ้น  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยในอนาคต 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคายางพารา : ราคายางพาราแผ่นรมควนัชั้น 3 ตลาดกลาง
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

Economic factors affecting the price of rubber : Rubber prices of 
smoked sheet No.3 In Central Market Hat Yai, Songkhla. 

 

อาทิตย์ ต้ังถาวรชัยกุล1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อราคายางแผ่นรมควัน
ช้ัน 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่ามีปัจจัยใดบ้างและเพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีผลต่อราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาซึ่งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนธันวาคม 2560 ใช้
การ วิธีการประมาณค่าแบบวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (ordinary least square :OLS)ซึ่งทําการศึกษา
ทั้งหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ 1.ราคานํ้ามันดิบโลก 2.ดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศ
ไทย 3.อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ 4.ราคายางแผ่นดิบ (USS) ในตลาดกลางหาดใหญ่ 5.ราคา
ยางแผ่นรมควันช้ัน3ในตลาดล่วงหน้ากรุงเทพ (FOB) 6.ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน3 7.
มูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน3 8.ราคานํ้ามันปาล์มดิบ 9.ราคายางแท่ง   

ผลการศึกษาพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลาง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ 1.ดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย  2.
ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน3 3.ราคานํ้ามันปาล์มดิบ 4.ราคายางแท่ง โดยดัชนีความ
เช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ หมายความว่าถ้า
ดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น จะทําให้ราคายางพาราแผ่นรมควัน
ช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาลดลง และปริมาณการส่งออกยางก็มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ
เช่นกันส่วนราคานํ้ามันปาล์มดิบและราคายางแท่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหมายความ
ว่าเมื่อราคานํ้ามันปาล์มดิบและราคายางแท่งเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน 3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพ่ิมขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นทําให้เห็นว่าปัจจัยเหล่าน้ีส่งผล
โดยตรงต่อราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรผู้ผลิตยางพาราได้รับรายได้เพ่ิมขึ้น 

 
คําสําคัญ: วีธีกําลังสองน้อยที่สุด ยางแผ่นรมควันช้ัน3 ราคานํ้ามันปาล์มดิบ ราคายางแท่ง 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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Abstract 
The research aimed to study was to investigate the economic factors 

influencing the price of rubber smoked sheet, grade 3, Hat Yai Market, Songkhla 
province. Prices of Rubber smoked Sheets3 Hatyai Central Market Songkhla Province. 
The secondary data is monthly from January 2015 to December 2016. Use the 
ordinary least squares estimation method. All 9 factors were studied 1. World crude 
oil price 2. Thai Industrial Standards Institute 3. US currency exchange rates 4. Price of 
ribbed sheet (USS) in Hat Yai Market 5. Price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in Bangkok 
futures market (FOB) 6. Export volume of Ribbed Smoked Sheets No.3 7. Export value 
of smoked ribbed sheet No.3 8. Crude Palm Oil Price 9. Technicaly specified Rubber 
Price.  

The study found that there are only 4 factors that affect the yield of rubber. 
1. Thai Industrial Standards Institute 2. Export volume of Ribbed Smoked Sheets No.3 
3. Crude Palm Oil Price 4. Technicaly specified Rubber Price. Thai Industrial Standards 
Institute  is a negative factor. It means that if the confidence index of the Thai rubber 
industry increases Will the price of Rubber smoked Sheets3 Hatyai Central Market 
Songkhla Province And The Export volume of Rubber smoked Sheets No.3 is also 
negatively correlated. Crude Palm Oil Price and Technicaly specified Rubber Price are 
positive factors, which means that when the Crude Palm Oil Price and Technicaly 
specified Rubber Price increases, Rubber smoked Sheets No.3 In Central Market Hat 
Yai, Songkhla price increased as well From the information above, these factors 
directly affect Rubber smoked Sheets No.3 In Central Market Hat Yai, Songkhla price 
As a result, Rubber producers receive more income 

 
Keywords: the ordinary least squares, Rubber smoked Sheets, Crude Palm Oil Price, 

Technicaly specified Rubber Price 
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ที่มาแหละความสําคัญของปัญหา 

ยางแผ่นรมควัน หรือ Ribbed Smoked Sheet (RSS) คือ ยางแผ่นที่ได้จากการนํานํ้ายาง
สดมาทําให้เกิดการจับเป็นก้อนโดยการใช้กรดและรีดเป็นแผ่น จากนั้นนําไปทําให้แห้งด้วยความร้อน
และควันจากการเผาไหม้ โดยจะมีเกรดแตกต่างกันไปตามระดับความบริสุทธ์ิและความยืดหยุ่นของ
ยาง แบ่งออกเป็น 5 เกรดด้วยกันต้ังแต่ RSS1 ถึง RSS5 โดยในปี 2559 จากสถิติของการยางแห่ง
ประเทศไทย ไทยส่งออกยางแผ่นรมควันมีมูลค่าสูงถึง 48,077.18 ล้านบาท หรือ 715,354 ตัน โดย
ในจํานวนน้ีเป็นยางแผ่นรมควันช้ัน 3 มากถึง 633,974 ตันซึ่งมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับยาง
ชนิดอ่ืนๆ (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2559)    

ความสําคัญของตลาดกลางคือทําให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิต ผู้ซื้อมีความ
มั่นใจในคุณภาพของยางที่ประมูลผ่านตลาดกลาง และตลาดยางท้องถิ่นใช้เป็นราคาอ้างอิง ช่วยให้
การซื้อขายมีความเป็นธรรมมากข้ึน (สถาบันวิจัยยาง, 2555) และเหตุที่ต้องเป็นตลาดกลางหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาเน่ืองจากเป็นตลาดที่ถือกําเนิดขึ้นอันดับแรกและมีปริมาณซื้อขายที่มากที่สุดในภาคใต้
จึงทําให้ตลาดแห่งน้ีมีความสําคัญมากที่สุด (สํานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

ดังน้ันความผันผวนของราคาราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตกรผู้ปลูกยางและผู้ที่เก่ียวข้อง
กับยางส่วนใหญ่ในประเทศทางผู้จัดทําจึงต้องการที่จะทราบว่าปัจจัยทางเศษฐกิจใดบ้างที่ส่ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาเพ่ือที่จะสามารถเสนอแนะผลการวิจัยน้ีให้แก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับยางพาราได้นําไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ตลาดกลาง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่ามีปัจจัยใดบ้างโดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด  

2) เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา กับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ตลาด
กลางหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ราคา 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลาง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
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นํามาใช้ประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดังต่อไปน้ี 

 
1. ทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทาน 

กฎอุปสงค์และกฎอุปทาน อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณสินค้า เมื่อ
ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ หากปัจจัยอ่ืนเกิดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ปริมาณอุปสงค์หรือ
ปริมาณอุปทานที่จะมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงที่ทุกระดับราคา แสดงในแผนภูมิในลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์หรืออุปทาน ปัจจัยกําหนดอุปสงค์สําคัญที่มักกล่าวถึงได้แก่ รายได้,ราคาของ
สินค้าอ่ืนที่เก่ียวข้อง,รสนิยม,ความคาดหวัง,จํานวนผู้ซื้อ ในขณะที่ปัจจัยที่กําหนดอุปทานมักกล่าวถึง
ปริมาณผลผลิต,ต้นทุนปัจจัยการผลิต,เทคโนโลยี,ความคาดหวัง,และจํานวนผู้ขาย (สุกัญญา ต้น
ธนวัฒน์) 

2. แนวคิดการเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตร  
1. การเคลื่อนไหวราคาตามแนวโน้ม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าชนิดใด

ชนิดหน่ึง ในช่วงเวลาหน่ึง ซึงค่าแนวโน้มระยะยาวเป็นการเคลื่อนไหวในระยะค่อนข้างยาวนาน ค่า
แนวโน้มอาจจะลดลงหรือ เพ่ิมขึ้นก็ได้ ค่าแนวโน้มของราคาและปริมาณผลผลิตการเกษตรมักเกิด
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ระยะยาว 2. การเคลื่อนไหวราคาตามฤดูกาล หมายถึง ค่า
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเป็นค่าการเคลื่อนไหว เกิดขึ้นซ้ําๆ ในแต่ละช่วงทีไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
การเปลี่ยนแปลงภายในหน่ึงปีการผลิตหน่ึง เกิดจากผลิตสินค้า การเกษตรผลิตได้ตามฤดูกาลมีผลทํา
ให้อุปสงค์และอุปทานของผลผลิตเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 3. การเคล่ือนไหวราคา
ตามวัฏจักร หมายถึง ค่าของการเปล่ียนแปลงราคาและผลผลิตเกษตร เป็นวัฏจักรเป็นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นซ้ํากันเป็นวัฏจักรหน่ึง 4. การเคลื่อนไหวราคาตาม
เหตุการณ์ผิดปกติหรือไม่มีรูปแบบ หมายถึง เป็นค่าของการ เปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณ
ผลผลิตเกษตรทีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่อาจคาดคะเนล่วงหน้าได้ ไม่ สามารถทํานายได้ 
โดยเหตุการณ์ทีเกิดไม่ได้คาดการณ์มาก่อนว่าจะเกิดหรือเป็นเหตุการณ์ทีไม่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังนัก เช่น 
ภัยธรรมชาติ สงคราม อุบัติเหตุ โรคระบาด เป็นต้น(อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, 2547) 

3. แนวคิดปัจจัยกําหนดราคายางพาราไทย 
ปัจจัยการกําหนดราคายางพารามาจากหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งมีผู้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ควร

คํานึงและ พิจารณา อาทิเช่น เรไร ลําเจียก (2556) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่กําหนดราคายางพารา มาจาก
สาเหตุด้านการผลิตและ สต็อกยางพาราด้านการตลาด และด้านราคา โดยเฉพาะการตลาดในการ
ส่งออกยางพาราและมูลค่าส่งออกยางพารา ยางแผ่นรมควันชัน ยางแท่ง นํ้ายาง และผลิตภัณฑ์ยาง
ชนิดอ่ืนๆ รวมถึงการนําเข้ายางสังเคราะห์ หากมีการ กําหนดนโยบายควบคุมปริมาณการส่งออกอาจ
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ทําให้ปริมาณการส่งออกมีความสมดุลกับปริมาณการใช้ยางและเป็นส่วนหน่ึงทีทําให้ระดับราคามี
การสะสมตัวและมีการปรับตัวและหากราคายางพารามีราคาสูงเกินไปผู้ซื้อจะหันไปใช้ยางสังเคราะห์
แทนการใช้ยางพาราเพราะการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ที่สามารถนํามาใช้ทดแทนกันได้กับ
ยางพาราธรรมชาติและอาจส่งกระทบต่อทําให้ราคานํ้ามันดิบมีการเคล่ือนไหวไปตามราคายางพารา 
รวมถึงในการส่งออกยางพาราของไทยอาจส่งผลให้ราคายางพาราเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพ       
  ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ ราคานํ้ามันดิบโลก(บาทต่อลติร) 

‐ ดัชนีความเช่ือมั่นขออุตสาหกรรมยางของประเทศ

ไทย(จุด) 

‐ อัตราแลกเปลีย่นเงิน (บาทต่อดอลลาร์)  

‐ ราคายางแผ่นดิบ (USS) ในตลาดกลางหาดใหญ่ 

(บาทต่อกิโลกรัม)  

‐ ราคายางแผ่นรมควันช้ัน3ในตลาดล่วงหน้ากรุงเทพ 

(FOB) (บาทต่อกิโลกรัม) 

‐ ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน3 (ล้านตัน) 

‐ มูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน3 (ล้านบาท) 

‐ ราคานํ้ามันปาล์มดิบ (บาทต่อกิโลกรัม) 

‐ ราคายางแท่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 

ราคายางพาราแผ่นรมควัน

ช้ัน 3 ตลาดกลางใหญ่ 

จังหวัดสงขลา           

(บาทต่อกิโลกรัม) 
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สมมติฐานการวิจัย 

ตวัแปรอสิระ สมมตฐิาน แหล่งทีม่า 
1.ราคายางแผ่นดิบ 
(USS) ในตลาดกลาง
หาดใหญ ่

มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

การยางแห่งประเทศไทย  

2.ราคายางแผ่นรมควัน
ช้ัน3 ในตลาดล่วงหน้า
กรุงเทพ(FOB) 

มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

การยางแห่งประเทศไทย  
 

3.อัตราแลกเปลี่ยน 
บาทต่อดอลลาร์  

มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

4.ราคานํ้ามันปาล์มดิบ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

5.ราคายางแท่ง   มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

6.ราคานํ้ามันดิบโลก มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

7.ดัชนีความเช่ือมั่นของ
อุตสาหกรรมยางของ
ประเทศไทย 

มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกัน
กับตัวแปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน
3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.)  

8.ปริมาณการส่งออก
ยางยางพาราแผ่น
รมควันช้ัน3 

มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกัน
กับตัวแปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน
3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

แหล่งรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
ยางพารา 

9.มูลค่าการส่งออกยาง
ยางพาราแผ่นรมควัน
ช้ัน3 

มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตามราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

แหล่งรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
ยางพารา 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบ Unit Root Test  เป็นการทดสอบความน่ิง (Stationarity) ของตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา  ว่ามีคุณสมบัติ Stationary หรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดการบิดเบือนในการตีความ
ผลทางด้านสถิติ หรือจะทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการคํานวณขาดความเช่ือถือ ไม่มีความสัมพันธ์
กันอ ย่างแท้ จริ งที่ เ รี ยก ว่ า  Spurious Regression (รั งสรรค์ , 2538 หน้า  20-51)  ด้ วย วิ ธี  
Augmented Dickey-Fuller Test มีผลทดสอบดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 ผลทดสอบ Unit Root Test  ของ Augmented Dickey-Fuller Test 

ท่ีมา : ได้มาจากการคํานวณ 
Note: *,**,*** IndicateSignificanceat the10percent,5percentand1percent levels, respectively. 

 
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ตัว

แปรอิสระที่อยู่ในสมการถดถอยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการ
ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธี Correlation Analysis  ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระเหล่าน้ีสามารถวัดได้จากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 โดยหากค่า
สหสัมพันธ์ มีค่ามากกว่า 0.8 แสดงว่า ตัวแปรอิสระคู่น้ันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 
 
 
 

ตัวแปร Level 1st difference 2st difference RESULT 
RSS3 -2.328860 -3.626401* - Stationary 

PRICE_OIL -2.205321 -4.583291*** - Stationary 
TSIS_RUBBER -2.945266 -4.176756** - Stationary 

EXCHANGE_USD -2.363441 -5.903732***  Stationary 
PRICE_USS3 -1.739222 -5.695623*** - Stationary 
PRICE_FOB -0.209880 -4.108511** - Stationary 

QXR -2.180479 -6.473459*** - Stationary 
VXR -2.667790 -6.883758*** - Stationary 

PRICE_CPO -1.336868 -3.165961 -4.767641*** Stationary 
PRICE_TSR -2.795316 -3.752278**  Stationary 



 

816 
 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

การตรวจสอบพบว่า  มีค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระคู่ใดๆ   ทีม่ีค่ามากกว่า  0.8  1 คู่   
น้ันคือ  PRICE_FOB ดังน้ันจึงทําการตัดตัวแปร PRICE_FOB ออก 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity เป็นการทดสอบว่าความแปรปรวน
ของตัวคลาดเคลื่อน (Error) ที่ได้จากสมการประมาณค่ามีค่าคงที่ตามข้อสมมติของวิธีกําลังสองน้อย
ที่ สุ ด  (OLS)  หรื อ ไม่  โ ดยทํ า ก า รตรวจสอบ ปัญหา ดั งกล่ า ว ด้ วย วิ ธี  Breusch-Godfrey 
Heteroskedasticity Test  พบว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity  เน่ืองจาก ค่า Prob. ของ 
Obs*R-squared  มีค่ามากกว่านัยสําคัญ 0.05 

 
ตารางที ่3  ตารางการตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 2.089113    Prob. F(8,27) 0.0729

Obs*R-squared 13.76400    Prob. Chi-Square(8) 0.0881

Scaled explained SS 17.33202    Prob. Chi-Square(8) 0.0268

  

 
 
 
 
 

 PRICE_OIL TSIS_RUBBER 
EXCHANGE_

USD PRICE_USS3 PRICE_FOB QXR VXR PRICE_CPO PRICE_TSR 

          PRICE_OIL  1.000000 -0.316675  0.347218  0.161583  0.290771  0.033106  0.319535 -0.214958  0.439418 

TSIS_RUBBER -0.316675  1.000000 -0.037135  0.049089  0.066655  0.448200  0.118357 -0.268507 -0.194238 

EXCHANGE_USD  0.347218 -0.037135  1.000000  0.062735 -0.054817  0.390639  0.735467 -0.415412  0.570973 
PRICE_USS3  0.161583  0.049089  0.062735  1.000000  0.916287  0.038146 -0.074163 -0.164119 -0.420666 
PRICE_FOB  0.290771  0.066655 -0.054817  0.916287  1.000000  0.083852 -0.095211 -0.136096 -0.426904 

QXR  0.033106  0.448200  0.390639  0.038146  0.083852  1.000000  0.732816 -0.687177  0.001335 
VXR  0.319535  0.118357  0.735467 -0.074163 -0.095211  0.732816  1.000000 -0.539179  0.565800 

PRICE_CPO -0.214958 -0.268507 -0.415412 -0.164119 -0.136096 -0.687177 -0.539179  1.000000  0.123415 

PRICE_TSR  0.439418 -0.194238  0.570973 -0.420666 -0.426904  0.001335  0.565800  0.123415  1.000000 
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ตารางที ่4 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 
Dependent Variable: RSS3   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/18   Time: 22:34   
Sample: 1 36    
Included observations: 36   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 11.18872 24.45931 0.457442 0.6510
PRICE_OIL 0.128029 0.080934 1.581903 0.1253

TSIS_RUBBER -0.455547 0.201895 -2.256361 0.0324**

EXCHANGE_USD 0.327494 0.463583 0.706441 0.4860
PRICE_USS3 0.086102 0.060841 1.415208 0.1684

QXR -0.189990 0.091540 -2.075487 0.0476**

VXR 0.002213 0.001563 1.416071 0.1682

PRICE_CPO 0.671938 0.137757 4.877709 0.0000***

PRICE_TSR 0.856294 0.103820 8.247868 0.0000***

R-squared 0.975050    Mean dependent var 54.14306
Adjusted R-squared 0.967657    S.D. dependent var 11.71932
S.E. of regression 2.107627    Akaike info criterion 4.541320
Sum squared resid 119.9365    Schwarz criterion 4.937200
Log likelihood -72.74376    Hannan-Quinn criter. 4.679493
F-statistic 131.8931    Durbin-Watson stat 1.816768
Prob(F-statistic) 0.000000    

Note: **,*** IndicateSignificanceat the 5percentand1percent levels, respectively. 
 
ขั้นตอนที่ 4 จากการตรวจสอบค่า Durbin-Watson   ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.816768 ซึ่งจากการเปิด 
Durbin-Watson d statistic พบว่าค่าที่ได้ จะตกอยู่ในช่วงยอมรับ H0 ซึ่งหมายความว่า ไม่มีปัญหา 
Autocorrelation เกิดขึ้น  
 
ภาพประกอบที่ 1 

 
 ปฏิเสธ H0       สรุปไม่ได้         ไมส่ามารถปฏิเสธ H0        สรุปไม่ได้     

ดังน้ันจึงทําการตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
และนําตัวเลขมาวิเคราะห์หาผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลาง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  แสดงในรูปสมการดังต่อไปน้ี 

0              dL                dU               2              4-dU           4-dL                   
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RSS3 =11.18872 +0.128029 PRICE_OIL -0.455547TSIS_RUBBER   
 (0.457442) (1.581903)  (-2.256361)**   
+0.327494EXCHANGE_USD +0.086102 PRICE_USS3 –0.189990QXR 
      (0.706441)                (1.415208)   (-2.075487)**       
+ 0.002213VXR + 0.671938PRICE_CPO + 0.856294PRICE_TSR 
  (1.416071)          (4.877709)***    (8.247868)*** 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า T-statistics 
Note: **,*** IndicateSignificanceat the5percent and 1percent levels, respectively. 
 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาระหว่าง  ปี  พ .ศ .  2558-2560 พบว่า  ค่า  R-squared มีค่า เท่า กับ  0.975050 
หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อย
ละ 97 จากการตรวจสอบค่านัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิด้วยค่า t-statistic ปรากฏว่า  
1.ดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย 2.ปริมาณการส่งออกยาง 3.ราคานํ้ามัน
ปาล์มดิบ 4.ราคายางแท่ง มีความสัมพันธ์กับราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมัน ร้อยละ 95 สําหรับค่าสหพันธ์ในตัว (auto-
correlation) พบว่า Durbin-Watson ของสมการ ราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลาง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 1.816768  แสดงว่าค่าความ- คลาดเคลื่อนมี
ความเป็นอิสระต่อกัน  

1.  ดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยTSIS_RUBBERมีค่าสัมประสิทธิ
เท่ากับ  
-0.455547หมายความว่า เมื่อกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่หากดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยาง
ของประเทศไทย TSIS_RUBBERมีค่าเพ่ิมขึ้น 1 จุด ทําให้ราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลาง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจะมีค่าลดลง 0.455547 บาทต่อกิโลกรัม 

2.  ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน 3 QXR มีค่าสัมประสิทธิเท่ากับ -0.189990 
หมายความว่า เมื่อกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่หากปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน 3 QXR มี
ค่าเพ่ิมขึ้น 1 ล้านตัน ราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะมีค่า
ลดลง 0.189990 บาทต่อกิโลกรัม 

3.  ราคานํ้ามันปาล์มดิบ PRICE_CPO มีค่าสมัประสิทธิเท่ากับ 0.671938 หมายความว่า เมื่อ
กําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่หากปริมาณการสง่ออกยางแผ่นรมควันช้ัน 3 QXR จะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
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1 บาทต่อกิโลกรัมราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ ่จังหวัดสงขลาจะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
0.671938 บาทต่อกิโลกรัม 

4. ราคายางแท่ง PRICE_TSR มีค่าสัมประสิทธิเท่ากับ 0.856294หมายความว่า เมื่อ
กําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่หากราคายางแท่ง PRICE_TSR มีค่าเพ่ิมขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัมราคา
ยางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจะมีค่าเพ่ิมขึ้น 0.856294 บาทต่อ
กิโลกรัม 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบว่าดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยและปริมาณ
การส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน 3  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคายางพาราแผ่นรมควัน
ช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ราคา
นํ้ามันปาล์มดิบและราคายางแท่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัว
แปรที่เหลือ คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ราคา
ยางแผ่นดิบในตลาดกลางหาดใหญ่  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน3 ในตลาดล่วงหน้ากรุงเทพ ปริมาณการ
ส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน3และมูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน3ไม่มีความสัมพันธ์กับราคา
ยางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในประเทศไทย 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาภาวะดังกล่าวมาแล้วน้ัน อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคา
ยางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คอื 

 1.  ดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย กับราคายางพาราแผ่นรมควัน
ช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของ
ประเทศไทย จะลดลงจากราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่
เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของยางพาราจะมีส่วนทําให้ดัชนีความเช่ือมั่นของอุตสาหกรรมยางของประเทศ
ไทยลดลง เน่ืองจากในการผลิตจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้น 

2.  ปริมาณการส่งออกยาง กับราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมันร้อยละ 95 เป็นไป
ตามสมมติฐาน ที่ต้ังไว้คือ เมื่อลดปริมาณการส่งออกยางลงจะทําให้เส้น supply เลื่อนซ้ายซึ่งจะทํา
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ให้ราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการ
ส่งออกมีความสมดุลกับปริมาณการใช้ยางในโลกมากย่ิงขึ้น เพราะฉะนั้น เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ระดับ
ราคามีการสะสมตัวและมีการปรับตัวสูงย่ิงขึ้น 

3.  ราคานํ้ามันปาล์มดิบ กับราคายางยางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ต้ังไว้คือเมื่อราคานํ้ามันปาล์มดิบสูงขึ้นโดยอุปนิสัยคนไทยแล้วจะทําให้คน
ส่วนใหญ่หันไปปลูกปาล์มแทนยางจึงทําให้ปริมาณยางที่มีในตลาดลดลง ส่งผลให้ราคายางพาราแผ่น
รมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีราคาที่สูงขึ้น 

4.  ราคายางแท่งกับราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเช่ือมันร้อยละ 99 เป็นไปตาม
สมมติฐาน ที่ต้ังไว้ คือยางแท่งกับยางพาราแผ่นรมควันนับเป็นยางแปรรูปที่สําคัญเช่นกัน ดังน้ันเมื่อ
ยางแท่งเพ่ิมขึ้นก็จะทําให้ราคายางพาราแผ่นรมควันช้ัน3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ิมขึ้น
เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

จากผลการวิจัยจะเห็นว่าราคายางพาราจะสวนทางกับปริมาณของยางพาราคือปริมาณการ
ผลิตยางพาราซึ่งมีจํานวนมาก เกิดสภาวะล้นตลาด ทําให้ผลผลิตในช่วงปัจจุบันน้ันมีจํานวนมาก เกิด
ความไม่สมดุลกัน ที่สําคัญเกษตรกรสวนยางไทยน้ัน เน้นปลูกยางเป็น“ พืชเชิงเด่ียว”มากทําให้เมื่อ
ราคายางผันผวน ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนอย่างรุนแรง เหมือนเช่นในปัจจุบันที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู่ในส่วนของประเทศอ่ืน เกษตรกรปลูกยางพารา โดยมี“พืชทางเลือก”ควบคู่กับการปลูก
ยาง เช่น มาเลเซียก็มุ่งเน้นไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มนํ้ามัน 20 ถึง 30 ปีมาแล้ว ส่วนอินโดนีเซีย 
ทําเกษตรแบบยังชีพ ทําประมงควบคู่ไปด้วย หรือทําอาชีพอ่ืนไปด้วย เสริมกับการมีผลผลิตจากยาง 
เป็นรายได้ของเขา เมื่อราคายางลดลง ผู้ปลูกยางในประเทศเหล่าน้ี ก็จะชะลอการกรีดยางแล้วหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือหารายได้เข้ามาแทน โดยมีรายได้จากยางเป็นรายได้เสริม  
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ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนต่อผู้ประกอบการ OTOP 
The Impact of Thai Community Product Standards on OTOP 

Entrepreneurs. 
 

ศุภากร ทรัพย์ทวี1 และบัณฑิต  ชัยวิชญชาติ2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได้ของผู้ประกอบการท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและไม่ได้รับการรับรอง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซึ่งใช้ข้อมูลแบบคําขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลแบบภาคตัดขวาง ต้ังแต่ปี 2558 
– 2559 จํานวน 685 ตัวอย่าง แบ่งตามประเภทมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 5 ประเภท ใน
การศึกษาครั้งน้ี สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมมีจํานวนผู้ย่ืนคําขอน้อย จึงรวมกับประเภทอาหาร จํานวน 
110 ตัวอย่าง ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จํานวน 265 ตัวอย่าง ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
จํานวน 70 ตัวอย่าง และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 240 ตัวอย่าง 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความสัมพันธ์กับรายได้ในทิศทางเดียวกัน สามารถพยากรณ์รายได้ของ
ผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ 34 ที่ความเช่ือมั่น 0.1 และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความสัมพันธ์กับรายได้ในทิศทางเดียวกัน สามารถ
พยากรณ์รายได้ของผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ 30 ที่ความเช่ือมั่น 0.1 รวมถึงปัจจัยด้านกําลังการ
ผลิต จํานวนแรงงาน ผลประโยชน์ของสมาชิก และการส่งออก มีความสัมพันธ์กับรายได้ในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับผู้ประกอบการสินค้าประเภทอาหาร ประเภทเครื่องด่ืม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้ แต่ปัจจัยด้านกําลังการผลิต 
จํานวนแรงงาน และใบรับรองอ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการสินค้าประเภทดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
รายได้ในทิศทางเดียวกัน 
คําสําคัญ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) สํานักงาน 
             มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

                                                            
1 นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ , e-mail : supakorn.sabthawee@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย์บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, Ph.D. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ , e-mail : bundit@me.com 
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Abstract 

 The purpose of this study it compares the differences between income of 
non-accredited and accredited Thai Community Product Standards entrepreneurs. 
The method was used Multiple Linear Regression, which use the application from for 
Thai Community Product Standards, the office of Thai Industrial Standards Institute. 
The data collect in cross section from between 2558-2559, the sample was selected 
6 8 5  samples was divided into 5 categories. In this case, the beverage category had 
the lowest number of applicants who is included with 110 food types, 265 types of 
clothing and apparel, 70 herbs non-food and 240 of souvenirs. 
 The analysis reveals between Thai Community Product Standards and 
entrepreneurs and income make positive relationship and same trend. The part of 
cloth and apparels, the impact of standards with it is estimate income of 
entrepreneurs of 34 % at 0.1 confidence interval. Meanwhile, in souvenir, the impact 
of standards with at the same trend, souvenir make impact on income 30 % at at 0.1 
confidence interval. More over factor of capacity, workers, benefit and export have 
positive relationship with income as well In contrast, part of food and herb non-food 
not relate with income positive. Capacity workers and other certificates have positive 
relation with income as well. 
 
Keywords: Thai Community Product Standard (TCPS), One Tambon One Product 

(OTOP), Thai Industrial Standards Institute (TISI) 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 ตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  โดยการส่งเสริมให้
มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ผ่านกลไกต่างๆ เพ่ือให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางรายได้ของประชาชน ผ่านการยกระดับการผลิตสินค้า OTOP โดยใช้การควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพ่ือให้สินค้า OTOP เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเช่ือถือแก่
ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่มีความ
ย่ังยืน ด้วยคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้เติบโตอย่างมั่นคง เมื่อจังหวัดมีสินค้าชุมชน
ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูง จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจให้เป็นจังหวัดเข็มแข็ง  
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีบทบาทภารกิจด้านการกําหนด
มาตรฐาน และการรับรอง ทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2546 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับ
วิธีการผลิตของผู้ผลิตในชุมชน เกิดการนําไปปฏิบัติได้โดยง่าย แต่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพดีสม่ําเสมอ จนถึงปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว จํานวน 1,338 
มาตรฐาน โดยในปี 2560 มีเป้าหมายจะกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ และแก้ไขปรับปรุง
มาตรฐานเดิมให้เหมาะสมทันสมัยรวม 48 มาตรฐาน (พิสิฐ,2560)  
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบผลจากการได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์หลัก พบว่า ผลที่ได้รับโดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ด้านการยอมรับของลูกค้า 
จํานวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเป็นที่
รู้จักของผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลาย และการได้รับเครดิตทางการค้า (ประภาพร,2551)  
 นอกจากน้ีจากการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานที่ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการ พบว่า 
การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ ตลอดการดําเนินการย่ืนขอรับการรับรองฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ผู้ประกอบการไม่
เห็นถึงความสําคัญของการย่ืนขอรับการรับรองฯ การขอต่ออายุการรับรองฯ สําหรับผลิตภัณฑ์บาง
ประเภทที่มีการให้การรับรองในรูปแบบอ่ืนอยู่แล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีต้องมีการขอรับการตรวจ
จากองค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นข้อกําหนดทางกฎหมาย ตราฮาลาล และ GMP เป็นต้น 
ถึงแม้ว่าไม่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็สามารถที่จะขายสินค้าได้ และกลุ่มผู้บริโภคท่ีไม่
รู้จักตราสัญลักษณ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ความหมายและความสําคัญของมาตรฐาน จึงไม่
ตระหนักถึงความต้องการสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบผู้ประกอบการที่ได้รับรองและไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามประเภทของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 5 ประเภท คือ 
ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องด่ืม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดยศึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมด้านรายได้แก่
ผู้ประกอบการ OTOP เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจย่ืนขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได้ของผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และไม่ได้รับการรับรองฯ 

 

เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

ตารางท่ี 1 ตัวแปรท่ีได้จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ท่ีมา : จากการตรวจเอกสาร 
หมายเหตุ:       แสดงถึงตัวแปรอิสระท่ีใช้และเป็นปัจจัยท่ีกําหนดระดับรายได้ของผู้ประกอบการอย่างมีนัยสําคัญ 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องและทฤษฎีเก่ียวกับผลกระทบของการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้ประกอบการ OTOP นํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ ซึ่งมีตัวแปรตาม คือ รายได้ของครัวเรือน และตัวแปรอิสระ ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวนแรงงาน กําลังการผลิต การส่งออก การรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ 
ผลประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มได้รับ  
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา: จากแนวคดิทฤษฏีและการตรวจเอกสาร 
 

ตารางที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ท่ีมา : จากการตรวจเอกสาร 

ตัวแปรตาม 

รายของผู้ประกอบการ OTOP ต่อปี 

ตัวแปรอิสระ ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (TCPS) + 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R_D) + 

จํานวนแรงงาน (Loglabor) +,- 

กําลังการผลิต (Logcap) + 

การส่งออก (Export) + 

การรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ (Cer) + 

ผลประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มได้รับ (Benefit) +,- 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได้
ของผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและไม่ได้รับการรับรองฯ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 

ทฤษฎีการผลิต (Production Theory) 

ตัวแปรอิสระ 

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, การพัฒนาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์, จํานวนแรงงานกําลังการผลิต, การ
ส่งออก, ใบรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ, ผลประโยชน์ท่ี

สมาชิกกลุ่มได้รับ 
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 หมายเหตุ: + คือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางบวก 
               -  คือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางลบ 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 การวิเคราะห์การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลต่อรายได้ผู้ประกอบการ OTOP จะ
ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการสรุปอ้างอิงจากค่าสถิติ (Statistic) ของกลุ่ม
ตัวอย่างไปยังค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ของประชากร และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) ด้วยวิธีการกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squared) โดยข้อมูลที่ใช้
เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารการย่ืนขอรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ OTOP นอกจากน้ี ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความ
ผิดปกติของข้อมูล และทดสอบปัญหาทางเศรษฐมิติ ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐมิติ ได้แก่  
Multicollinearity และ Autocorrelation และ Heteroscedasticity เป็นต้น 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ประกอบการที่ได้ย่ืนคําขอรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีงบประมาณ 2558-2559 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง 685 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

1. ประเภทอาหารและประเภทเคร่ืองด่ืม จํานวน 110 ตัวอย่าง  
2. ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย จํานวน 265 ตัวอย่าง 
3. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จํานวน 70 ตัวอย่าง 
4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 240 ตัวอย่าง 

แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประกอบกับการตรวจเอกสารที่ใช้ในการศึกษามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีผลต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP สามารถนํามาสร้างแบบจําลอง  
โดยในแบบจําลองกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) และ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ดังน้ี 

1. ตัวแปรตาม คือ รายได้ผู้ประกอบการ OTOP 
2. ตัวแปรอิสระ คือ ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน

แรงงาน กําลังการผลิต การส่งออก จํานวนการรับรองอ่ืนๆ (เช่น ระดับดาว OTOP  
GMP Halan และอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น) และผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ  
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แบบจําลอง  
ฟังก์ชันการผลิต 

Yi = f(TCPSi, R_Di, Labori, Capi, Exporti, Ceri, Benefiti) 
แบบจําลอง 

Yi = α + β1 TCPSi + β2 R_Di + β3 Loglabori + β4 Logcapi + β5 Exporti + β6 Ceri+ β7 Benefiti 
+ ui 

โดยกําหนดให้  

 α หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ (ค่าคงที่) 

 β หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ของตัวแปรอิสระ 
 u หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือน (Error term) 
 Y หมายถึง รายได้ของผู้ประกอบการ OTOP (ต่อปี) 

TCPS หมายถึง ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   0 คือ ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   1 คือ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 R_D หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   0 คือ ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   1 คือ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 Loglabor หมายถึง จํานวนแรงงาน  
 Logcap    หมายถึง กําลังการผลิต 
 Export    หมายถึง การส่งออก 
   0 คือ ไม่มีการส่งออกสินค้า 
    1 คือ มีการส่งออกสินค้า 
 Cer    หมายถึง การรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ  
   0 คือ ไม่มีการรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น OTOP น้อยกว่า 3 ดาว อย. ฮาลาล  
   1 คือ มีการรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น OTOP น้อยกว่า 3 ดาว อย. ฮาลาล 
 Benefit  หมายถึง ผลประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มได้รับ 
   0 คือ ตอบแทนน้อยกว่า 7000 บาท/เดือน 
   1 คือ ตอบแทนมากกว่า 7000 บาท/เดือน 
หมายเหตุ การใส่ค่า log เพ่ิมใน ตัวแปรจํานวนแรงงาน และกําลังการผลิต เพ่ือช่วยให้ค่า R2 มีค่า
สูงขึ้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Y ต่อ จํานวนแรงงาน และกําลังการผลิต เป็นแบบแปรผันตรง 
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สมมติฐาน  

1. ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและประเภทเคร่ืองด่ืม 
จะมีได้รายได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญกับผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

2. ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  
จะมีได้รายได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญกับผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

3. ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  
จะมีได้รายได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญกับผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

4. ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก  
จะมีได้รายได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญกับผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้ประกอบการ OTOP ในครั้ง
น้ีใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) โดยการนําข้อมูลที่ได้จากเอกสารขอรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป EView9 ซึ่งปัจจัยที่
กําหนดรายได้ของผู้ประกอบการ OTOP ที่นํามาวิเคราะห์ในแบบจําลอง ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวนแรงงาน การส่งออก การได้รับการรับรองอ่ืนๆ และ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกปัจจัยต่าง ๆ จากการตรวจเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) เพ่ือสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ จาก
การประมาณการณ์แบบจําลองจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออธิบายประชากรที่ย่ืนขอรับการรับรองมาตรฐาน  
 นอกจากน้ี ในส่วนของการทดสอบ Normality น้ัน จํานวนข้อมูลของตัวอย่างที่นํามาศึกษาเป็นไป
ตามทฤษฎีแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง (Central Limit Theorem) ซึ่งระบุว่า สําหรับประชากรใดๆ ถ้าเก็บตัวอย่าง
ในจํานวนมาก (มากกว่า 30 ตัวอย่าง) จะทําให้การกระจายของค่าตัวอย่างดังกล่าว (Sample Mean 
Distribution) มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) (นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 
2554) 
 การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ด้วยวิธี Breusch-Pagan-Godfrey จากสมมติฐานที่ว่า 

  Ho = σi2= σj2    (Homoskedasticity) 
  Ha = Ho is not true   (Heteroskedasticity)  
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ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
หมายเหตุ : * = ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 ผลการทดสอบ พบว่า ค่าสถิติ nR2 ที่คํานวณได้มีค่าตํ่ากว่าค่าวิกฤต ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
ตารางท่ี 1 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงว่า สมการถดถอยน้ีค่าความแปรปรวนของค่าความ
คลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ หรือ Homoskedasticity และในตารางที่ 2 ค่าสถิติ nR2 ที่คํานวณได้มีค่าสูง
กว่าค่าวิกฤต ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงว่า สมการถดถอยน้ีมี
ปัญหาค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงที่ หรือ Heteroskedasticity  
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ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
หมายเหตุ : * = ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 ผลการทดสอบ พบว่า ค่าสถิติ nR2 ที่คํานวณได้มีค่าตํ่ากว่าค่าวิกฤต ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.01 ตารางที่ 3 และ 4 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงว่า สมการถดถอยน้ีค่าความแปรปรวน
ของค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าคงที่ หรือ Homoskedasticity 
 การแ ก้ ไข ปั ญหา  Heteroskedasticity ด้ วย โปรแกรมสํ า เ ร็ จ รู ป  โดย วิ ธี  White 
heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance ซึ่ งจากผลการทดสอบมี เพียงกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเท่าน้ันที่มีปัญหาการเกิด Heteroskeasticity ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ทําให้ได้
แบบจําลองและผลการวิเคราะห์ดังน้ี  
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร
และประเภทเคร่ืองด่ืม 

 
ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ : *** = ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** = ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ * = ระดับนัยสําคัญ 0.10     

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประการ OTOP 
ประเภทอาหารและประเภทเครื่องด่ืม ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้ประกอบการ 
OTOPและปัจจัยต่างๆ พบว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.34 แสดงว่าแบบจําลองน้ีตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามร้อยละ 34 และค่า DW มีค่า 1.97 แสดงว่า ค่าความคลาดเคล่ือนไม่
สัมพันธ์กัน นอกจากน้ีการทดสอบว่าตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่ (F-
statistic) โดยการต้ังสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis : Ho) ว่าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ
ทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์ หมายถึงตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการถดถอยไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม และ
ต้ังสมมติฐานรอง (Alternative Hypothsis : Ha) ว่าค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 
ตัวไม่เท่ากับ 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวในสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม มี
สมมติฐานดังน้ี  

Ho : All Coefficient = 0 
Ha : At least one Coefficient ≠ 0 

โดยค่า Probability (F-statistic) เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า ∝ = 0.01 หรือ ณ ระดับนัยสําคญั
ทางสถิติร้อยละ 99 ทําให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Reject Ho) สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัย
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กําลังการผลิตมีความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกอบการ OTOP ในทิศทางบวก หมายความว่า หาก
มีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ น้ัน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับรายได้ อย่างมีนัยสําคัญที่ทางสถิติร้อยละ 99  

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า  
             และเคร่ืองแต่งกาย 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ : *** = ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** = ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ * = ระดับนัยสําคัญ 0.10  

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประการ OTOP 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้ประกอบการ OTOP และ
ปัจจัยต่างๆ พบว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.30 แสดงว่าแบบจําลองน้ีตัวแปรอิสระท้ังหมดมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามร้อยละ 30 และค่า DW มีค่า 1.76 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนไม่สัมพันธ์
กัน นอกจากน้ีการทดสอบว่าตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่ (F-statistic) 
โดยการต้ังสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis : Ho) ว่าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า
เท่ากับศูนย์ หมายถึงตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการถดถอยไม่มี อิทธิพลต่อตัวแปรตาม และ
ต้ังสมมติฐานรอง (Alternative Hypothsis : Ha) ว่าค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 
ตัวไม่เท่ากับ 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวในสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม มี
สมมติฐานดังน้ี  

Ho : All Coefficient = 0 
Ha : At least one Coefficient ≠ 0 

โดยค่า Probability (F-statistic) เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า ∝ = 0.01 หรือ ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติร้อยละ 99 ทําให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Reject Ho) สามารถอธิบายได้ว่า กําลัง

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 04/19/18   Time: 21:40
Sample: 1 265    
Included observations: 264   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1643392. 408369.2 -4.024281 0.0001
TCPS 186460.1 107005.0 1.742536 0.0826* 
R_D 101709.3 210699.3 0.482722 0.6297

LOGLABOR 52386.49 46285.23 1.131819 0.2588 
LOGCAP 294661.8 53873.98 5.469464 0.0000*** 
EXPORT 603104.9 313322.4 1.924870 0.0554* 

CER 7088.242 292200.3 0.024258 0.9807
BENEFIT 391329.2 279965.5 1.397777 0.1634

R-squared 0.298988    Mean dependent var 627081.1
Adjusted R-squared 0.279820    S.D. dependent var 1026047.
S.E. of regression 870738.6    Akaike info criterion 30.22191
Sum squared resid 1.94E+14    Schwarz criterion 30.33027
Log likelihood -3981.292    Hannan-Quinn criter. 30.26545
F-statistic 15.59806    Durbin-Watson stat 1.766417
Prob(F-statistic) 0.000000    Wald F-statistic 6.857426
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    
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การผลิตมีกับความสัมพันธ์รายได้ของผู้ประกอบการ OTOP ในทิศทางบวก หมายความว่าหากมี
กําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น และค่า Probability (F-statistic) 

เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า ∝ = 0.10 หรือ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติร้อยละ 90 ทําให้เกิดการปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Reject Ho) อธิบายได้ว่า ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งออกมี
ความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกอบการ OTOP ในทิศทางบวก 

 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประกอบการ OTOP ประเภท 

              สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ : *** = ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** = ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ * = ระดับนัยสําคัญ 0.10  

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประการ OTOP 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้ประกอบการ OTOP และ
ปัจจัยต่างๆ พบว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.20 แสดงว่าแบบจําลองน้ีตัวแปรอิสระทั้งหมดมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามร้อยละ 20 และค่า DW มีค่า 1.74 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนไม่สัมพันธ์
กัน นอกจากน้ีการทดสอบว่าตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่ (F-statistic) 
โดยการต้ังสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis : Ho) ว่าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า
เท่ากับศูนย์ หมายถึงตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการถดถอยไม่มี อิทธิพลต่อตัวแปรตาม และ
ต้ังสมมติฐานรอง (Alternative Hypothsis : Ha) ว่าค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 
ตัวไม่เท่ากับ 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวในสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม มี
สมมติฐานดังน้ี  

 Ho : All Coefficient = 0 
Ha : At least one Coefficient ≠ 0 

ค่า Probability (F-statistic) เท่ากับ 0 ซ่ึงน้อยกว่า ∝ = 0.01 หรือ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติร้อยละ 99 ทํา

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 04/19/18   Time: 21:34
Sample: 1 105    
Included observations: 105   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -2632927. 743496.8 -3.541276 0.0006
TCPS -50914.35 293552.1 -0.173442 0.8627
R_D 227572.3 393706.8 0.578025 0.5646

LOGLABOR 154334.7 127219.7 1.213135 0.2280
LOGCAP 303800.1 73038.94 4.159427 0.0001*** 
EXPORT 194736.6 495456.3 0.393045 0.6951

CER 297924.2 248683.4 1.198006 0.2338
BENEFIT -218646.3 283091.8 -0.772351 0.4418

R-squared 0.203636    Mean dependent var 683713.9
Adjusted R-squared 0.146166    S.D. dependent var 1103644.
S.E. of regression 1019801.    Akaike info criterion 30.58125
Sum squared resid 1.01E+14    Schwarz criterion 30.78345
Log likelihood -1597.515    Hannan-Quinn criter. 30.66318
F-statistic 3.543361    Durbin-Watson stat 1.744196
Prob(F-statistic) 0.001968    
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ให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Reject Ho) สามารถอธิบายได้ว่า กําลังการผลิตมีกับความสัมพันธ์รายได้ของ
ผู้ประกอบการ OTOP ในทิศทางบวก หมายความว่าหากมีกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

 

ตาราง ท่ี  8 ผลการ วิ เคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประกอบการ  OTOP ประเภท 
               ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
หมายเหตุ : *** = ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** = ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ * = ระดับนัยสําคัญ 0.10  

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานต่อผู้ประการ OTOP ประเภท
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้ประกอบการ OTOP และปัจจัย
ต่างๆ พบว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.25 แสดงว่าแบบจําลองน้ีตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพล
ต่อตัวแปรตามร้อยละ 25 นอกจากน้ีการทดสอบว่าตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตามหรือไม่ (F-statistic) โดยการต้ังสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis : Ho) ว่าค่าสัมประสิทธ์ิของ
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์ หมายถึงตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการถดถอยไม่มีอิทธิพลต่อตัว
แปรตาม และต้ังสมมติฐานรอง (Alternative Hypothsis : Ha) ว่าค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวไม่เท่ากับ 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวในสมการถดถอยมีอิทธิพลต่อตัว
แปรตาม มีสมมติฐานดังน้ี  

Ho : All Coefficient = 0 
Ha : At least one Coefficient ≠ 0 

ค่า Probability (F-statistic) เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า ∝ = 0.01 หรือ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ร้อยละ 99 ทําให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Reject Ho) สามารถอธิบายได้ว่า กําลังการผลิต และ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับมีความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกอบการ OTOP ในทิศทางบวก 
หมายความว่า เมื่อกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเมื่อสมาชิกได้รับ

Dependent Variable: Y 

Method: Least Squares   

Date: 04/22/18   Time: 09:28   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -522577.1 609452.5 -0.857453 0.3921

TCPS 227975.6 134767.0 1.691627 0.0921* 

R_D -7960.482 580733.7 -0.013708 0.9891

LOGLABOR 87511.98 48486.46 1.804875 0.0724* 

EXPORT -79795.10 206431.8 -0.386545 0.6994

CER -118883.6 169711.7 -0.700504 0.4843

LOGCAP 77228.46 29098.87 2.654002 0.0085*** 

BENEFIT 986475.2 156853.3 6.289157 0.0000*** 

R-squared 0.246271    Mean dependent var 498971.5

Adjusted R-squared 0.223529    S.D. dependent var 914611.5

S.E. of regression 805933.5    Akaike info criterion 30.07016

Sum squared resid 1.51E+14    Schwarz criterion 30.18618

Log likelihood -3600.419    Hannan-Quinn criter. 30.11690

F-statistic 10.82900    Durbin-Watson stat 1.917285

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ผลประโยชน์จากกลุ่มเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น และค่า Probability (F-statistic) 
เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า ∝ = 0. 10  หรือ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติร้อยละ 90 ทําให้เกิดการปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก อธิบายได้ว่าใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และจํานวนแรงงานมีความสัมพันธ์กับ
รายได้ของผู้ประกอบการ OTOP ในทิศทางบวก 

 
อภิปรายผล 

  จากการศึกษาผลกระทบของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้ประกอบการ OTOP โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซึ่งใช้ข้อมูลแบบคําขอรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นขอมูลแบบ
ภาคตัดขวาง ต้ังแต่ปี 2558 – 2559 จํานวน 685 ตัวอย่าง แบ่งตามประเภทมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทั้ง 5 ประเภท ในกรณีน้ีเน่ืองจากสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมมีจํานวนผู้ย่ืนขอน้อยจึงรวมกับประเภทอาหาร 
จํานวน 110 ตัวอย่าง ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จํานวน 265 ตัวอย่าง ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร จํานวน 70 ตัวอย่าง และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 240 ตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่าผลิตภัณฑ์ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และ
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความสัมพันธ์กับด้าน
รายได้ในทิศบวก ซึ่งเป็นไปตามการศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องศึกษาการประเมินผลการดําเนินกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดลําพูน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปาริฉัตร ,2551) ว่า 
ผลการดําเนินงานหลังจากได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ประสบผลสําเร็จในระดับสูง 
โดยสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
ในระดับสูง แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องด่ืม และประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารน้ัน การ
ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้ อันเน่ืองมาจากกลุ่มสินค้าประเภท
ดังกล่าวผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับการได้รับ อย. มากกว่า อีกทั้งยังเป็นข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการ
ทุกรายต้องทําการย่ืนขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบการกลุ่ม
น้ีจึงมักไม่เห็นความสําคัญของการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นผลให้ไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้
ดังกล่าว ในส่วนของปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับรายได้ ได้แก่ จํานวนแรงงาน กําลังการผลิต การ
ส่งออก และผลประโยชน์ที่สมาชิกในกลุ่มได้รับ ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นไปตามทฤษฎีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
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ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งน้ี พบว่า การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลกระทบต่อรายได้ของ
ผู้ประการ OTOP ในทิศทางบวก โดยส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และประเภทของ
ใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกเท่าน้ัน และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ประเภท
อ่ืนๆ อีกด้วย ถึงแม้ไม่มีความสัมพันธ์แบบมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีต่อ
ผู้ประกอบการ หากมีการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนย่อมเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ
ทุกประเภท 
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Cost-effectiveness Analysis of Laparoscopic Cholecystectomy 
Compared with Open Cholecystectomy at a Private Hospital in 

Myanmar 
 

Pye Paing Heing1* 
 

Abstract 

Laparoscopic cholecystectomy (LC) has become the main treatment of 
uncomplicated gallstone diseases in developed countries due to shorter hospital stay, 
faster recovery time and other benefits. However, it is still controversial for developing 
countries. This study aims to evaluate whether laparoscopic cholecystectomy is more 
cost-effective than open cholecystectomy (OC) in the treatment of gallstone diseases 
in Myanmar. In this study, a cost-effectiveness analysis was evaluated from the 
provider perspective. The total sample cases were 88 in which 44 cases for LC and 
another 44 cases for OC. The required cost and outcome data were obtained from a 
private hospital which is located in Yangon, Myanmar. There were two outcomes as 
effectiveness used in this study which were cases of complications avoided and cases 
with shorter hospital stay. Sensitivity analysis was also performed to check the 
robustness of the result. As the result, cost-effectiveness for LC and OC with outcome 
of cases of complications avoided were $953 and $1,276 respectively. For another 
outcome of cases with shorter hospital stay, cost-effectiveness for LC was $1,121 
while that for OC was $1,675. In conclusion, LC is more cost-effective than OC in the 
hospital of Myanmar. According to the result of this study, the hospitals in Myanmar 
should consider strongly to do further study and apply laparoscopic technique in the 
treatment of gallstone diseases. 
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Introduction 

It cannot be denied that gall stone diseases are becoming one of the most 
significant health problems which can lead to surgical procedures in either developed 
or developing countries. Nowadays, 10% to 20% of adult population is suffering from 
gall stone diseases. In US alone, there are approximately 500,000 cases of 
cholecystectomies in every year leading to approximate 6.2 billion dollars which 
contain both direct and indirect costs. The cost has increased more than 20% over 
past three decades showing that gall stone diseases has become major health burden 
(Stinton & Shaffer, 2012).  

There are two kinds of treatment methods for gallstone diseases. One is the 
conventional open cholecystectomy (OC) which was regarded as the gold standard 
procedure of all gallstone diseases until laparoscopic cholecystectomy (LC) was 
emerged. With the developing of modern medical technology in the whole world, 
minimally invasive laparoscopic procedure has become another main treatment of 
gallstone diseases. There are advantages and drawbacks for both open and 
laparoscopic cholecystectomy. For example, there is longer operating time in 
laparoscopic cholecystectomy while longer hospital stay in open cholecystectomy. 
(Njeze, 2013) 

It is obvious that laparoscopic procedure is widely used in the clinical field for 
many years in western developed countries. However, in Myanmar, the traditional 
method is still open surgery which has been widely used for many years. In recent 
years, laparoscopic method for minimally invasive surgery is gradually promoted and 
the two procedures are becoming the main treatments for cholelithiasis and gallstone 
diseases in Myanmar. Hence, it is needed to evaluate which method is more cost-
effective for hospitals in Myanmar. 

 
Purpose of this study 

 To evaluate whether laparoscopic cholecystectomy is more cost-effective 
than open cholecystectomy in the treatment of gallstone diseases in Myanmar. 
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Literature Review  

Laparoscopic cholecystectomy became popular in the removal of gall bladder 
as an alternative method of open surgery since it had been introduced so that 
Mcintyre et al. (1992) tried to compare the outcomes and cost of these two treatment 
methods in Rose Medical Center which is a private hospital allied with University of 
Colorado Health Science Center in the United States. As the result, Mcintyre et al. 
(1992) stated that the laparoscopic cholecystectomy was more effective than open 
cholecystectomy (McINTYRE, ZOETER, WEIL, & COHEN, 1992). 

There was another similar research on cost and outcomes of laparoscopic and 
open surgical procedures which was studied by Schirmer and Dix at the hospital of 
University of Vrigina Health Science Center in the United States in 1992. Authors 
resulted that laparoscopic procedure was more cost saving and better outcome than 
open procedure (Schirmer & Dix, 1992). 

McKellar et al. (1995) believed that most of the researches only emphasized 
on the benefits of laparoscopic treatment so that they decided to evaluate the cost-
effectiveness of laparoscopic method compared with open method at a university-
jointed community hospital in the United States. The authors concluded that 
although cost of laparoscopic method was greater than that of open method, 
outcome in term of recovery days involved a great participation in considering cost-
effectiveness (McKellar, et al., 1995). 

After showing laparoscopic being better replacement for open 
cholecystectomy in former years, Berggren et al. (1996) analyzed the cost of both 
laparoscopic and open methods from perspective of society at Uppsala University 
Hospital in Sweden. The authors finalized that although laparoscopic surgery can save 
more money than open surgery from society view, there was no incentive for hospitals 
due to high cost of investment in the laparoscopic equipment (Berggren, Zethraeus, 
Arvidsson, Haglund, & Jonsson, 1996). 

Because of the requirement of expensive equipment and highly training skills 
in laparoscopic surgery, Srivastava et al. (2001) decided to examine the cost 
effectiveness to compare laparoscopic and mini laparotomy cholecystectomy from 
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the view of society at one of North Indian hospitals. Srivastava et al. (2001) advised 
that because laparoscopic method can save more money than mini laparotomy 
method, Indian public hospitals should train to produce skilled surgeons and apply 
the laparoscopic technology (Srivastava, et al., 2001). 

In 2005, Teerawattananon and Mugford did the research in Chiang Rai regional 
hospital to compare the cost-effectiveness of laparoscopic and open 
cholecystectomy for Thailand. The authors concluded that laparoscopic method 
would be cost-effective if threshold was three times gross domestic product per 
capita of Thailand (Teerawattananon & Mugford, 2005). 

Silverstein et al. (2016) believed that laparoscopic method was popular in 
developed countries due to many benefits but not in developing countries. Hence, 
the authors decided to do the research at Rwanda Military Hospital to evaluate the 
cost-effectiveness of both laparoscopic and traditional open cholecystectomy from 
the view of society for Rwanda. The authors concluded that the suitable method for 
Rwanda was open cholecystectomy because GDP per capita was lower than wiliness 
to pay threshold. (Silverstein, et al., 2016). 
 
Methodology 

1. Scope of the study 
This retrospective study focused on the provider perspective in the calculation 

of cost-effectiveness. Study population in this study were total number of 88 patients 
with gallstone diseases who underwent either LC or OC within the period between 
December 2016 and December 2017. Both LC and OC groups of patients will have 
similar age period which was within 20-80 years. The required cost and outcome data 
were taken from a private hospital which is located in Yangon, Myanmar. The data 
used in the study were patient medical records from the medical department and 
the operation theatre and medical bills from the finance department of that private 
hospital.  

2. Exclusions 
There are some exclusions in this study. Patients with gallstone diseases who 

had concomitant diseases were excluded. Any emergent cases of cholecystectomy 
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for acute cholecystitis or exploration of common bile duct due to choledocholithiasis 
or patients for whom laparoscopic cholecystectomy was not indicated were also 
excluded in this study. 

3. Cost assessment 
Because this study analyzed the two procedures from the provider 

perspective, only direct cost was considered and indirect cost was excluded. Total 
cost of both LC and OC was the sum of ward cost and operation cost. The cost 
framework was similar to the literature review article (Srivastava, et al., 2001).  

Ward cost means the total inpatient treatment cost in the ward from the start 
of admission to the discharge excluding operation cost. Ward cost included building 
cost, investigation cost, drug cost, medical equipment cost, specialist ward round fee 
and salary cost such as salary of doctors and nurses. Operation cost means the surgical 
procedure cost of either laparoscopic or open cholecystectomy. It included operating 
room cost, cost of drugs used in operating theatre, equipment cost such as 
laparoscope and surgical instruments, surgeon and anesthesiologist fee and operation 
theatre nurse salary (Table 1). 

 
Table 1. Ward cost and Operation cost of LC and OC 
 Ward cost Operation cost 
1 Building cost Operating room cost 
2 Drug cost Drug cost 
3 Ward medical equipment 

cost  
Operation theatre equipment cost 

4 Specialist ward round fee + 
Salary cost (ward doctors, 
nurses) 

Surgeon and anesthesiologist fee + 
Salary cost (operation theatre nurses) 

5 Investigation cost  
Total cost Sum of 1,2,3,4,5 Sum of 1,2,3,4 

 

4. Effectiveness Assessment 
This study evaluated the effectiveness in term of two outcomes. The first 

outcome was cases of complications avoided. Complications included intraoperative 
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complications such as injury of surrounding major vessels, injury of common bile duct 
and postoperative complications before the patient is discharged from the hospital 
such as bleeding, wound infection, bile leak and so on. The second outcome was 
cases with shorter hospital stay. Whether to decide patients’ hospital stay was shorter 
or longer, the cutoff point to define longer hospital stay was needed. Hence, it was 
taken from the literature review of the published article and mean hospital stay from 
the article was regarded as cutoff point (McKellar, et al., 1995). The cutoff point for 
laparoscopic group was 3 days while that of open group was 6 days. Hence, if the 
length of hospitalization was greater than that point, it was regarded as longer hospital 
stay.  

5. Cost-effectiveness Analysis 
In this study, following formula was used to calculate cost-effectiveness. 

Cost-effectiveness ratio=Cost/Effectiveness 
6. Sensitivity Analysis 

 Sensitivity analysis was used to change some parameters such as drug charges, 
investigation charges, surgeon fee and hospital stay cutoff point to check the robust 
of the result. 
 
Result 

 Table 2 summarizes the baseline characteristic for both LC and OC patient 
groups. The mean age in LC group was 53.59 years while that in OC group was 54.77 
years (p=0.674). There were more female patients in both LC and OC groups (p=0.431). 
Mean operative time in LC was 55.34 minutes while that in OC was 101.70 minutes 
(p<0.05).  Mean hospital length of stay of LC (3.41 days) was shorter than that of OC 
(6.57 days) (p<0.05). Hence, there was significant difference of mean operative time 
and mean hospital stay between LC and OC groups.  
 
 
 
 



 

845 
 

Table 2 Baseline Characteristic 
Characteristic Mean (SD) p-value

LC (n=44) OC (n=44) 
Age (years) 53.59 (13.77) 54.77 (12.46) 0.674 
Gender 
    Male 
    Female 

 
15 
29 

 
17 
27 

 
0.431 
 

Operating time (minutes) 55.34 (20.55) 101.7045 (44.77) 0.0000 
Hospital length of stay (days) 3.41 (2.58) 6.57 (3.41) 0.0000 

 

1. Cost 
 Table 3 shows the total cost for both LC and OC groups. Total cost of LC was 
$38,124 which was lower than total cost of OC ($53,627). The result was changed 
from Myanmar kyats into US dollars. In 2017, 1 dollar was approximately equal to 
1,360 kyats. The exchange rate was taken from the Central bank of Myanmar. (Central 
Bank of Myanmar, 2018) 
 
Table 3 Total cost in both LC and OC Groups 
 LC OC 
Ward cost 31,110,767 kyats ≈$22,875 51,446930 ≈$37,828 
Operation cost 20,737,963 ≈$15,248 21,485,898 ≈$15,798 
Total cost 51,848,731≈$38,124 72,932,829 ≈$53,627 

 

2. Effectiveness 
After analyzing the collected data from the private hospital, there were 40 

cases of complications avoided with success rate of 91% in LC patient group while 
cases of complications avoided in OC patient group were 42 cases with the success 
rate of 95%. More details can be seen in table 4.  
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Table 4 Summary of Complications in both LC and OC Groups 
 Type Name LC OC 
No complication   40 42 
Complications Bile duct injury intraoperative 1  

Wound infection postoperative 2 1 
Bleeding postoperative 1 1 

Total number   44 44 
For the outcome of cases with shorter hospital stay, there were 34 cases which 

were shorter than 3 day cutoff point for LC group and 32 cases shorter than 6 day 
cutoff point for OC group respectively (Table 5). 

 
Table 5 Summary of Hospital Stay in both LC and OC Groups 

Hospital stay LC OC Cutoff point 
≤ 3 days 34  3 days 
>3 days 10   
≤ 6 days  32 6 days 
>6 days  12  
Total number 44 44  

 
3. Cost-effectiveness Analysis 

 According to table 6, cost-effectiveness with outcome of cases of 
complications avoided is $939 in LC group and $1,276 in OC group. For another 
outcome of cases with shorter hospital stay, cost-effectiveness for LC is $1,121 and 
for OC is $1,675 respectively. Hence, laparoscopic cholecystectomy is more cost-
effective than open cholecystectomy according to two outcomes. 
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Table 6 Summary of Cost-effectiveness of both LC and OC Groups (Unit: dollars) 
Effectiveness Cost-effectiveness 

LC OC 
Cases of complication 
avoided 

$953 $1,276 

Cases with shorter hospital 
stay 

$1,121 
 

$1,675 

 
4. Sensitivity Analysis 

 Sensitivity analysis was ran to change some parameters for two outcomes 
because there are some limitations for this study. In calculating the total cost, drug 
cost, investigation cost and medical equipment cost were used to perform sensitivity 
analysis because these costs used in this study were the charges to the patients by 
the hospital. These parameters were changed to increase or decrease by 10%. From 
calculation, the result was similar to primary result and LC is still more cost-effective 
than OC in two outcomes.  

For the outcome of cases with shorter hospital stay, cutoff point was also 
needed to do sensitivity analysis because it was taken only from one published article. 
When cutoff point was increased by 1 day, cost-effectiveness of LC ($1,030) was lower 
than that of OC ($1,577). When cutoff point was decreased by 1 day, cost-
effectiveness of LC was $1,906 and it was still lesser than that OC ($2,331) respectively. 
Hence, there is no difference from the primary result even though hospital stay cutoff 
point is changed by 1 day. 

 
Conclusion 

 After calculating cost and effectiveness of LC and OC, total cost of OC 
($38,124) was more expensive than that of LC ($53,627). In analyzing first effectiveness, 
LC had lower complications avoided cases (40) than OC (42). However, for the second 
effectiveness, there are higher cases with shorter hospital stay in LC (34) compared 
with OC (32). As a result, cost-effectiveness of both outcomes of LC were higher than 
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that of OC. Hence, it can be concluded that LC is more cost-effective than OC 
according to two outcomes.  
 
Discussion 

  Gallstone diseases are one of the most significant problem and becoming 
health burden in Myanmar. Although incident rate of gallstone diseases in Myanmar 
has not been known, it is estimated that the rate is increasing rapidly year by year 
due to life style changes of Myanmar people. Since traditional method of removal of 
gall bladder is open cholecystectomy, it has been popular in Myanmar for many years 
until now. In 2010, laparoscopic method for cholecystectomy was started to use in 
the private sector of Myanmar and only after 2015, it has been widely accepted in 
both private and public hospitals in Myanmar (Thet, Tun, Win, & Tin, 2018). Although 
safety and efficacy of laparoscopic method has been proved, it is still controversial in 
Myanmar that whether laparoscopic method is more cost-effective than open method 
due to high investment cost of laparoscope and need of skillful trained surgeons. 
Since Myanmar is a developing country and has limited resources, optimal allocation 
of resources is extremely important. 

There are many studies regarding comparison of laparoscopic 
cholecystectomy and open cholecystectomy for treatment of gall stone diseases. 
According to literature review, most of the researchers did the calculation of total 
cost including both direct and indirect cost from societal perspective. Most studies 
showed that open cholecystectomy had lower cost but for the effectiveness, 
laparoscopic cholecystectomy had more favorable outcome because of shorter 
hospitalization and faster recovery time. The studies also suggested that if cost could 
be reduced to certain extent, laparoscopic method was more cost-effective than 
open method.  

In this study, one of the economic evaluation methods which is cost-
effectiveness analysis was used to compare two treatment methods of gallstone 
diseases. The cost result of this study was consistent with that of previous study 
carried out in Thailand of which Teerawattananon and his partner stated that 
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laparoscopic method was cost-saving procedure compared with open method 
(Teerawattananon & Mugford, 2005).  

For effectiveness, this study used two outcomes as complications avoided and 
shorter hospital stay. The number of cases with these two outcomes are not much 
different between LC and OC groups. In other studies (Silverstein, et al., 2016), the 
researchers used another effectiveness such as quality-adjusted life years (QALY) as 
outcome. If QALY was accounted into this study as effectiveness, the result could 
change. This study provides the same result that laparoscopic method is more cost-
effective than open method whatever first outcome or second outcome is used.  

Similar to previous studies (McKellar, et al., 1995), average hospital length of 
stay of LC was shorter than OC in this study. However, result of average operating 
time in this study was opposite with previous studies in which LC had longer operating 
time compared with OC.  

After doing sensitivity analyses, the result was robust so that laparoscopic 
method is still more cost-effective than open method. Hence, it is pointed out that 
laparoscopic method should become the main choice for hospitals in Myanmar due 
to less expense and more effectiveness.  

Another point is that cost of this study was taken from provider perspective 
so that indirect cost such as transportation cost, food cost and so on was not counted 
into the calculation of total cost. Hence, if the study is done from another perspective 
such as societal perspective, the cost-effectiveness of two treatment can change. 

 
Policy Implications and Suggestions 

 According to result, LC is more cost-effective than OC so that decision makers 
of the hospitals should consider to choose laparoscopic method. In Myanmar, 
because of increasing demand of high quality treatment due to increasing income and 
development of national economics, the hospitals should emphasize to invest more 
on minimally invasive laparoscopic method and train healthcare personal to fill the 
gap of skillful surgeons. The government should also support to develop the 
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laparoscopic method by providing the laparoscopic machine to the public hospitals 
to reduce the initial cost.  
 Since Myanmar is trying to develop payment mechanism of diagnosis-related 
group for Universal coverage, the policy makers can make the basic decision making 
about cholecystectomy related with treating cost, payment methods and medical 
standards because the result of this study supports the theoretical basis of cost-
effectiveness of open and laparoscopic cholecystectomy. 
 Last but not least, to make effective decisions and allocate resources 
efficiently related with treatment interventions of gallstone diseases by the decision 
makers of the hospitals, further study is needed to analyze carefully because this 
study has some limitations such as small sample size, private sector, provider 
perspective and exclusion of long term effectiveness. Further study should be carried 
out with larger sample size in other public and private hospitals in Myanmar. 
Furthermore, the long-term effectiveness should be followed to get the precise result. 
The further study can also account into both direct and indirect cost from societal 
perspective whether to see LC is more cost-effectiveness than OC or not. 
 In summary, this study not only emphasizes on the impact of the benefits of 
clinical effectiveness but also considers for saving the cost. Hence, according to the 
result of this study, the hospitals in Myanmar should consider strongly for applying 
laparoscopic technique in the treatment of gallstone diseases. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคานํ้ามันปาล์มดบิของในภาคใต้ประเทศไทย 
Factors Affecting the Price of Crude Palm Oil in Southern Thailand 

 

เอกกร ภุมมารนิทร์1 และลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างของปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลกับ
ราคานํ้ามันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายไตรมาส ต้ังแต่
ไตรมาสที่ 1 ปี2552 ถึง ไตรมาสที่4 ปี 2559 รวมทั้งหมด 32 ตัวอย่าง 
  การศึกษาน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจําลองถดถอยพหุคูณโดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด 
ซึ่งตัวแปรที่นํามาใช้ในแบบจําลองได้มาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้แก่ทฤษฎีการกําหนดราคาจาก
กลไกตลาด ทฤษฎีอุปสงค์ไขว้และทฤษฎีอุปสงค์ขั้นปฐมกับอุปสงค์ต่อเน่ือง  
 ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ํามันปาล์มดิบ  อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 มีเพียงราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายทั้งประเทศ(FFBT_PRICE) 
และราคานํ้ามันดีเซล(PDF_T) เท่าน้ันส่วนตัวแปรที่เหลืออันได้แก่ ราคานํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ(PPO) 
นํ้ามันถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร(PSO) ปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ(QFFB_T) และรายได้
ประชาชาติ(GDP) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ํามันปาล์มดิบ 
 
คําสําคัญ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ราคานํ้ามันปาล์มดิบไทย 
 
 

 

 

 

 

 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
2 ดร. อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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Abstract 

 The purpose of this study is to study the structure of economic factors 
influencing the price of palm oil in southern Thailand. This study use Secondary Data 
of   32 Quarters starting from the 1st quarter of 2552 to the 4th quarter of 2559 

  The data was analyzed by using Multiple Regression Model by Ordinary Least 
Squares Method (OLS). The variables used in the model are derived from economic 
theory. According to the result, The price of palm fruit and diesel fuel price is the 
independent variables that related in the same direction with the price of crude palm 
oil, Statistically significant at the 0.05 level. The remaining variables including pure 
palm oil price, 1 liter of soybean oil price, crude palm oil yield, And the national 
income are no correlation with the price of crude palm oil. 
 
Keywords: Economic factor, Thailand’s crude palm oil price 
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ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

  ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันต้องเผชิญกับความไม่มีเสถียรภาพของราคาผลผลิต 
และการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามัน รวมท้ังความผันผวนของปริมาณและคุณภาพ 
ผลผลิตปาล์มนํ้ามันจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ทําให้เกษตรกรมีความเสี่ยง
ด้านรายได้จากการทําสวนปาล์มน้ํามัน อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ราคานํ้ามันปาล์มดิบเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอตามปัจจัยที่เข้ามากระทบ เป็นการ
ยากท่ีจะเข้าใจความเป็นไปของราคานํ้ามันปาล์มได้อย่างถ่องแท้ การได้รับรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มี
ผลต่อการเคลื่อนไหวข้ึนลงของราคาปาล์มนํ้ามันอย่างแท้จริง ก็จะเป็นพ้ืนฐานที่บ่งช้ีทิศทางของราคา
ที่ถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคานํ้ามันปาล์มดิบรวมถึงระดับความสําคัญของปัจจัยต่างๆ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราค้านํ้ามันปาล์มดิบในภาคใต้ของไทย วิเคราะห์โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมแิบบอนุกรมเวลารายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ปี2552 ถงึ ไตรมาสที4่ ปี 2559 รวม
ทั้งหมด 32 ตัวอย่าง  

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

  1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์, อุปทาน, ดุลยภาพตลาดและการกําหนดราคาจาก
กลไกตลาด 

1.1  กฎอุปสงค์และกฎอุปทาน อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณสินค้า 
เมื่อปัจจัยอ่ืนๆคงที่ หากปัจจัยอ่ืนเกิดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ปริมาณอุปสงค์หรือ
ปริมาณอุปทานที่จะมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงที่ทุกระดับราคา แสดงในแผนภูมิในลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์หรืออุปทาน ปัจจัยกําหนดอุปสงค์สําคัญที่มักกล่าวถึงได้แก่ รายได้,ราคาของ
สินค้าอ่ืนที่เก่ียวข้อง,รสนิยม,ความคาดหวัง,จํานวนผู้ซื้อ ในขณะที่ปัจจัยที่กําหนดอุปทานมักกล่าวถึง
ปริมาณผลผลิต,ต้นทุนปัจจัยการผลิต,เทคโนโลยี,ความคาดหวัง,และจํานวนผู้ขาย 
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1.2 ดุลยภาพตลาดหมายถึง ภาวะที่เกิดจากราคามีความเหมาะสมทําให้ปริมาณความ
ต้องการซื้อเท่ากับปริมาณความต้องการขาย ทําให้สินค้าหมดพอดี หรือมีหลักการคือราคาสินค้าจะ
ว่ิงสู่ดุลยภาพเสมอ ถ้าราคาสูงขึ้นจะทําให้ปริมาณที่ผู้บริโภคมีต้องการซื้อลดลงและทําให้ผู้ผลิต
จําเป็นต้องลดราคาลง ถ้าราคาสินค้าถูกเกินไปผู้ผลิตก็ต้องเพ่ิมราคาขึ้น โดยกลไกราคาในทาง
เศรษฐศาสตร์น้ันจะมีข้อยกเว้นกับสินค้าที่เป็นทรัพย์เสรี 

1.3  ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กลไกราคาเป็นสิ่งสําคัญในการควบคุมอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดให้เกิดความสมดุล ถ้าอุปสงค์และอุปทานไม่เท่ากันจะมีการปรับตัวจนกระทั่งเกิด
สมดุลหรืออุปสงค์เท่ากับอุปทาน ดุลยภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงตราบเท่าที่ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์และ
อุปทานไม่เปลี่ยนแปลง ราคาสินค้า ณ จุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานเรียกว่า “ราคาดุลยภาพตลาด” 
ปริมาณสินค้า ณ จุดน้ันเรียกว่า“ปริมาณดุลยภาพตลาด” และเรียกจุดดังกล่าวว่า “ดุลยภาพตลาด” 
  2. อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอ่ืน หรืออุปสงค์ไขว้ มีมุมมองสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
ก. สินค้าที่ใช้ประกอบกัน: เป็นสินค้า 2 ชนิดเมื่อผู้บริโภคต้องการใช้สินค้าชนิดหน่ึง ก็จะต้องซื้อ
สินค้าอีกชนิดหน่ึงตามมาด้วย เช่น สมุดกับปากกา,กาแฟกับนํ้าตาล เป็นต้น เมื่อมีเหตุจากราคา
กาแฟสูงขึ้น  จะทําให้การบริโภคกาแฟลดลง  และยังทําให้การบริ โภคนํ้าตาลลดลงด้วย 
ข. สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน : ถ้าราคาสินค้าชนิดหน่ึงสูงขึ้นผู้บริโภคอาจไปเลือกซื้อสินค้าอีกชนิดหน่ึงที่
ทดแทนกันได้ เช่น สินค้าชากับกาแฟ นํ้ามันถั่วเหลืองกับนํ้ามันปาล์มที่ใช้ประกอบอาหาร เป็นต้น 
  3. อุปสงค์ขั้นปฐมและอุปสงค์ต่อเน่ือง   

3.1 อุปสงค์ขั้นปฐม เป็นอุปสงค์ในตลาดขายปลีกหรืออุปสงค์ของผู้บริโภคคนสุดท้าย 
เพราะความต้องการของผู้บริโภคจะเสนอไปยังตลาดขายปลีกก่อน โดยผู้บริโภคจะกําหนดลักษณะ
และตําแหน่งของอุปสงค์น้ี ฉะน้ันในการวิเคราะห์อุปสงค์ขั้นปฐม จึงพิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณการซื้อและราคาสินค้าในตลาดขายปลีก 

3.2 อุปสงค์ต่อเน่ือง เป็นอุปสงค์ในตลาดขายส่งและตลาดที่แหล่งการผลิตอุปสงค์ใน
ตลาดทั้งสองนี้ได้รับอุปสงค์มาจากตลาดขายปลีกอีกที่หน่ึงหรือหมายถึงอุปสงค์ของปัจจัยการผลิตที่
ใช้สําหรับนําไปผลิตสินค้าขั้นสุดท้าย เพ่ือบริโภคหรือตารางอุปสงค์ เช่น ผลปาล์มเป็นปัจจัยการผลิต
ในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม อุปสงค์ปาล์มของโรงงานผลิตนํ้ามันปาล์มจึงเป็นอุปสงค์ต่อเน่ือง  
 
วิธีการศึกษา 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เก็บรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Method) โดยใช้ข้อมูล
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อนุกรมเวลา (Time Series Data) รายรายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสที ่1 ปี 2552 ถึง ไตรมาสที ่4 ปี 
2559 รวมทั้งหมด 32 ตัวอย่าง โดยใช้แบบจําลองสมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปกําลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Squares Method: OLS) 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันปาล์มดิบของประเทศไทย 
                         ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม              
 
 
 
 
                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 
ตารางที ่1 : ตารางแสดงแหล่งที่มาของตัวแปรอิสระและสมมติฐานของการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ แนวคิดและสมมติฐาน แหล่งท่ีมา 
ราคาน้ํามันปาลม์บริสุทธ์ิ 
(บาทต่อกก.) (PPO) 

จากทฤษฎีอุปสงค์ต่อเนื่อง อุปสงค์น้ํามันปาล์มบริสุทธ์ิ
จะมาจากอุปสงค์น้ํามันปาล์มดิบ สมมติฐานคือมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

กรมการค้าภายใน 

ราคาน้ํามันถ่ัวเหลืองบรรจุ
ขวดขนาด 1 ลิตร (บาทต่อ
ลิตร) (PSO) 

จากทฤษฎีอุปสงค์ไขว้น้ํามันถ่ัวเหลืองบรรจุขวดเป็น
สินค้าท่ีใช้ทดแทนน้ํามันปาล์มบริสุทธ์ิ 
สมมติฐานคือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันทิศทาง
เดียวกัน 

กรมการค้าภายใน 

ราคานํ้ามนัปาลม์ดิบ  

(บาทต่อกก.) (CPO_T 

1.ราคานํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ (บาทต่อกก.) 

(PPO) 

2.ราคานํ้ามันถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร (บาทต่อลติร) 

(PSO) 

3.ราคาผลปาลม์นํ้ามันทั้งทะลายทั้งประเทศ 

(บาทต่อกก.) (FFB_T price) 

4.ปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ (ตัน) (QFFB_T) 

5. ราคานํ้ามันดีเซล (บาทต่อลิตร) (PDF_T) 

6..รายได้ประชาชาติ (GDP) 



 

857 
 

.ราคาผลปาล์มน้ํามันท้ัง
ทะลายท้ังประเทศ 
(บาทต่อกก.) (FFB_T 
price) 

เนื่องจากผลปาลม์เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตน้ํามัน
ปาล์มดิบ 
สมมติฐานคือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาล์ม
ดิบ (ตัน) (QFFB_T) 

จากกฎของอุปทาน ถ้ามีปริมาณผลผลิตปาล์มออกมา
มากจะทําให้ราคาผลผลิตปาล์มลดลงซ่ึงปาล์มน้ํามัน
เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 
สมมติฐานคือมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ราคาน้ํามันดีเซล (บาทต่อ
ลิตร) (PDF_T) 

น้ํามันดีเซลเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 
สมมติฐานคือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

รายได้ประชาชาติ (GDP) จากกฎของอุปสงค์เม่ือรายได้เพ่ิมข้ึนจะทําให้ความ
ต้องการใช้น้ํามันปาล์มเพ่ิมมากข้ึนด้วยสมมติฐานคือมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 
วิธีการดําเนนิการศึกษา 

  ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคานํ้ามันปาล์มดิบ 
โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและการวัดการกระจาย โดยการนําข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์
การถดถอยในโปรแกรม Eviews เพ่ือดูข้อมูลเบ้ืองต้น ได้แก่ ค่าสัมประสทิธ์(Coefficient) ค่าความ
น่าจะเป็น(Probability) เมื่อเทียบกับนัยสําคัญทางสถิติ คา่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
R square เป็นต้น 
  2. การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่ีตัวแปรอิสระที่
อยู่ในสมการถดถอยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง ทําใหผ้ดิข้อสมมติพ้ืนฐานของการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิด้วยวิธีการ OLS ว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน โดยในการศกึษาครั้งน้ีได้
ทําการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธี Correlation Analysis ซึ่งความสมัพันธ์ของตัว
แปรอิสระเหลา่น้ีสามารถวัดได้จากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 โดยหากค่า
สหสัมพันธ์ มีคา่มากกว่า 0.8 แสดงว่า ตัวแปรอิสระคู่น้ันมคีวามสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 
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ตารางที ่2 : ตารางแสดงค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
 PPO PSO FFB_TPRICE QFFB_T PDF_T GDP 

PPO  1.000000  0.774620  0.364529  0.575481  0.294439  0.306144 

PSO  0.774620  1.000000 -0.009952  0.593764  0.515031  0.314428 

FFB_TPRICE  0.364529 -0.009952  1.000000 -0.383295  0.071137  0.247285 

QFFB_T  0.575481  0.593764 -0.383295  1.000000  0.217661  0.177094 

PDF_T  0.294439  0.515031  0.071137  0.217661  1.000000 -0.140604 

GDP  0.306144  0.314428  0.247285  0.177094 -0.140604  1.000000 
 

   
  ผลการตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะนํามาทําการศึกษานั้น ไม่มีคูใ่ดที่มี
ค่าของความสัมพันธ์เกินกว่า 0.80 เลย ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรที่นํามาใช้ในการศึกษาน้ันไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity 
  3. การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity เป็นการทดสอบว่าความแปรปรวนของตัว
คลาดเคลื่อน (Error) ที่ได้จากสมการประมาณค่ามีค่าคงที่ตามข้อสมมติของวิธีกําลังสองน้อยที่สุด 
(OLS) หรือไม่ โดยทําการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วยวิธี Breusch-Godfrey Heteroskedasticity 
Test  
 
ตารางที ่3 : ตารางการตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 2.538714    Prob. F(6,25) 0.0466 
Obs*R-squared 12.11547    Prob. Chi-Square(6) 0.0594 
Scaled explained SS 20.87965    Prob. Chi-Square(6) 0.0019 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 04/25/18   Time: 20:20   
Sample: 1 32    
Included observations: 32   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 117.4181 65.54114 1.791518 0.0853 
PPO -5.034441 2.698186 -1.865862 0.0738 
PSO 0.762955 1.043524 0.731133 0.4715 

FFB_TPRICE 12.56320 4.612615 2.723661 0.0116 
QFFB_T 4.66E-05 3.75E-05 1.241659 0.2259 
PDF_T -0.170800 0.870609 -0.196184 0.8461 
GDP -1.01E-05 1.26E-05 -0.797467 0.4327 

R-squared 0.378608    Mean dependent var 4.813301 



 

859 
 

Adjusted R-squared 0.229474    S.D. dependent var 11.62127 
S.E. of regression 10.20110    Akaike info criterion 7.673509 
Sum squared resid 2601.563    Schwarz criterion 7.994138 
Log likelihood -115.7761    Hannan-Quinn criter. 7.779788 
F-statistic 2.538714    Durbin-Watson stat 2.210650 
Prob(F-statistic) 0.046575    

 

  พบว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity เน่ืองจากค่าProb ของ Obs*R-squared มคี่า
มากกว่านัยสําคัญ 0.05 
  4. การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation เป็นการตรวจสอบว่าตัวคลาดเคลื่อนมีการ
กระจายที่เป็นอิสระต่อกันตามข้อสมมติพ้ืนฐานของวิธีการกําลังสองน้อยที่สุด (OLS) หรือไม่ โดยใช้
การพิจารณาค่า Durbin-Watson statistic 
 
ตารางที ่4 : ตารางการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 
 
Dependent Variable: CPO_TPRICE  
Method: Least Squares   
Date: 03/14/18   Time: 22:53   
Sample: 1 32    
Included observations: 32   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.013859 15.94753 0.000869 0.9993 
PPO 0.148348 0.656525 0.225960 0.8231 
PSO -0.245876 0.253911 -0.968355 0.3421 

FFB_TPRICE 5.399657 1.122346 4.811047 0.0001 
QFFB_T 3.39E-06 9.13E-06 0.370791 0.7139 
PDF_T 0.380889 0.211837 1.798027 0.0843 
GDP -9.10E-08 3.07E-06 -0.029617 0.9766 

R-squared 0.844036    Mean dependent var 29.23375 
Adjusted R-squared 0.806604    S.D. dependent var 5.644210 
S.E. of regression 2.482141    Akaike info criterion 4.846760 
Sum squared resid 154.0256    Schwarz criterion 5.167390 
Log likelihood -70.54816    Hannan-Quinn criter. 4.953040 
F-statistic 22.54886    Durbin-Watson stat 1.614628 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

  โดยทั่วไปมักจะพิจารณาว่าถ้าหากค่า D.W. มีค่าใกล้เคียง 2 ก็แสดงว่า สมการถดถอยที ่
กําลังพิจารณาไม่มีปัญหา Autocorrelation แต่อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ังก็ไม่สามารถสรุปได้อย่าง
น้ัน ผู้ใช้จะต้องนําค่า D.W. ที่คํานวณได้ไปเทียบกับค่าวิกฤติในตารางสถิติ Durbin-Watson Test 
โดยมีเง่ือนไขในการพิจารณาค่า Durbin Watson Statistic ทําได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 : รูปแสดงผลการเทียบค่า D.W. ในตาราง d-statistic 

 
การแก้ปัญหาโดยการใส ่AR(1) เข้าไปในสมการ  
 
ตารางที ่5 : ตารางการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยการใส่ AR(1) เข้าไปในสมการ 
 
Dependent Variable: CPO_TPRICE  
Method: Least Squares   
Date: 04/25/18   Time: 21:14   
Sample (adjusted): 2 32   
Included observations: 31 after adjustments  
Convergence achieved after 101 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -13.48153 16.54899 -0.814644 0.4236 
PPO 0.152471 0.580872 0.262487 0.7953 
PSO -0.478688 0.259804 -1.842496 0.0783 

FFB_TPRICE 5.744683 1.032685 5.562860 0.0000 
QFFB_T 9.62E-06 8.48E-06 1.134900 0.2681 
PDF_T 0.780319 0.294376 2.650752 0.0143 
GDP 4.26E-06 4.04E-06 1.054613 0.3026 
AR(1) 0.135439 0.219075 0.618231 0.5425 

R-squared 0.873220    Mean dependent var 29.40419 
Adjusted R-squared 0.834635    S.D. dependent var 5.653175 
S.E. of regression 2.298867    Akaike info criterion 4.720346 
Sum squared resid 121.5502    Schwarz criterion 5.090407 
Log likelihood -65.16536    Hannan-Quinn criter. 4.840977 
F-statistic 22.63103    Durbin-Watson stat 1.971306 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Inverted AR Roots       .14   

 

  ซึ่งทําให้ค่า D.W. เท่ากับ 1.971306 จากการเปิดตาราง d-statistic พบว่าค่าที่ได้จะตกอยู่
ในช่วง ที่ยอมรับ H0 ซึ่งหมายความว่า ไม่มีปัญหา Autocorrelation เกิดขึ้นแล้ว  
 
 
 
 

0              dL                dU               2              4-dU           4-dL                   4  

  ปฏิเสธ H0       สรุปไม่ได้         ไมส่ามารถปฏิเสธ H0        สรุปไม่ได้     ปฏิเสธ H0 
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ภาพท่ี 2 : รูปแสดงผลการเทียบค่าD.W. ในตาราง d-statistic หลังจากเพ่ิมตัวแปร AR(1) ในสมการ 

 
  5. จากน้ันจึงทําการตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม และนําตัวเลขมาวิเคราะห์หาผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 

  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคานํ้ามันปาล์มดิบ  แสดงในรูปสมการดังต่อไปน้ี 

CPO_T Price = - 13.48153 + 0.152471PPO - 0.478688PSO + 5.744683FFB_Tprice 
                             (-0.814644)     (0.262487)        (-1.842496)      (5.562860)* 
+ 0.00000962QFFB_T + 0.780319PDF_T + 0.0000000426GDP  
      (1.134900)              (2.650752)*             (1.054613)   
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า T-statistics 

* มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 

จากการประมาณค่าสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ได้ดังน้ี 
  1.  ค่าสัมประสิทธ์ิของราคาน้ํามันปาล์มบริสุทธ์ิ  มีค่า 0.152471 แสดงให้เห็นว่า  เมื่อราคา
นํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ  เปลี่ยนแปลงไป  1 หน่วย(บาท/ลิตร)  จะทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบ
เปลี่ยนแปลงไป 0.152471 บาท/กิโลกรัมในทิศทางเดียวกันอย่างไม่มีนัยสําคัญที่ 0.05   
  2.  ค่าสัมประสิทธ์ิของราคานํ้ามันถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาด 1 ลิตรมีค่า -0.478688 แสดง
ให้เห็นว่า  เมื่อราคานํ้ามันถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร เปลี่ยนแปลงไป  1 หน่วย(บาท/ลิตร)  
จะทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบเปลี่ยนแปลงไป 0.478688 บาท/กิโลกรัมในทิศทางตรงกันข้ามอย่างไม่
มีนัยสําคัญที่ 0.05 
  3.  ค่าสัมประสิทธ์ิของราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายทั้งประเทศ มีค่า 5.744683 แสดงให้
เห็นว่า  เมื่อราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงไป  1 หน่วย (บาทต่อกก.)  จะทํา
ให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบเปล่ียนแปลงไป 5.744683 บาท/กิโลกรัม  ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 

0              dL                dU               2              4-dU           4-dL                   4  

  ปฏิเสธ H0       สรุปไม่ได้         ไมส่ามารถปฏิเสธ H0        สรุปไม่ได้     ปฏิเสธ H0 
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  4.  ค่าสัมประสิทธ์ิของปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ มีค่า 9.62 แสดงให้เห็นว่า  เมื่อ
ปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบเปลี่ยนแปลงไป  100,000 หน่วย (ตัน)  จะทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบ
เปลี่ ยนแปลงไป  9.62 บาท/กิ โลกรัม   ในทิศทาง เ ดียว กัน   อย่างไ ม่มี นัยสํ า คัญที่  0.05 
  5.  ค่าสัมประสิทธ์ิของราคานํ้ามันดีเซลมีค่า 0.780319  แสดงให้เห็นว่าราคานํ้ามันดีเซล
เปลี่ยนแปลงไป  1 หน่วย (บาทต่อลิตร)  จะทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบเปลี่ยนแปลงไป 0.780319 
บาท/กิโลกรัม  ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 
  6.  ค่าสัมประสิทธ์ิของรายได้ประชาชาติมีค่า 4.26 แสดงให้เห็นว่ารายได้ประชาชาติ 
100,000 หน่วย (ล้านบาท)จะทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบเปลี่ยนแปลงไป 4.26 บาท/กิโลกรัมใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญที่ 0.05 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งน้ีที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อราคานํ้ามัน
ปาล์มดิบเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ได้ผลสรุปว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ํามันปาล์มดิบ  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 มีเพียงราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายทั้งประเทศ
(FFBT_PRICE)และราคาน้ํามันดีเซล(PDF_T) เท่าน้ันที่ตรงกับสมมติฐานของการศึกษาส่วนตัวแปรที่
เหลืออันได้แก่ ราคานํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ(PPO) นํ้ามันถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร(PSO) ปริมาณ
ผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ(QFFB_T) และรายได้ประชาชาติ(GDP) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคานํ้ามัน
ปาล์มดิบ 
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันปาล์มดิบของในภาคใต้ประเทศ
ไทย โดยใช้แบบจําลองสมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares 
Method: OLS) โดยจะได้ค่าค่าตัวแปรที่แสดงออกมาจะเป็นตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 มีการอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ิของราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายทั้งประเทศ มีค่า 5.744683 แสดงให้เห็น
ว่า  เมื่อราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงไป  1 หน่วย (บาทต่อกก.)  จะทําให้
ราคานํ้ามันปาล์มดิบเปลี่ยนแปลงไป 5.744683 บาท/กิโลกรัม  ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยสําคัญ
ที่ 0.05 และค่าสัมประสิทธ์ิของราคานํ้ามันดีเซลมีค่า 0.780319  แสดงให้เห็นว่าราคาน้ํามันดีเซล
เปลี่ยนแปลงไป  1 หน่วย (บาทต่อลิตร)  จะทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบเปลี่ยนแปลงไป 0.780319 



 

863 
 

บาท/กิโลกรัมในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ในเร่ือง
ทฤษฎีอุปสงค์ขั้นปฐมกับอุปสงค์สืบเน่ืองโดยผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายเป็นวัตถุดิบที่ใช่สําหรับผลิต
นํ้ามันปาล์มดิบและในการผลิตนํ้ามันปาล์มดิบน้ันมีนํ้ามันดีเซลเป็นต้นทุนในการการผลิตซึ่งอุปสงค์
ของราคาน้ํามันปาล์มดิบน้ันจะมาจากอุปสงค์ราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทลายและอุปสงค์ราคานํ้ามัน
ดีเซล สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ราคานํ้ามันปาล์ม
ดิบสูงขึ้นตามไปด้วยและเมื่อราคานํ้ามันดีเซลสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบสูงขึ้นตามไป
ด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัย 

แนวทางการดําเนินนโยบายของภาครัฐเก่ียวกับการช่วยเหลือด้านราคาปาล์มนํ้ามัน ควร
พิจารณาถึงราคาผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลายและนโยบายส่งเสริมในการใช้นํ้ามันปาล์มดิบเป็นส่วนผสม
ในนํ้ามันดีเซลมากย่ิงขึ้นโดยการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนจะทําให้อุปสงของนํ้ามันปาล์มดิบ
เพ่ิมขึ้นและทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองด้วยทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับราคาน้ํามันปาล์มดิบของประเทศไทย ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 รวมถึงภาคเอกชน 
ทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน สามารถนําไปใช้เป็น
แนวทาง ในการคาดการณ์ราคานํ้ามันปาล์มดิบได้หากมีปัจจัยทางเศรษฐกิจใดมีการเปลี่ยนแปลง 
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พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเกษตรของผู้ใช้งานเครือขา่ยสังคมออนไลน์และ 
ลักษณะเฉพาะของเครือข่ายสังคมออนไลน ์

Purchasing Behavior Of Online Social Networking Users And 
The Characteristics Of Online Social Network Structure 

 

ปุณยวีร์ อ่ิมแก้ว1 และสรวัฒน์ วิศาลาภรณ์2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ซื้อ
สินค้าเกษตรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (3) เพ่ือศึกษา
ลักษณะ เฉพาะของโครงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ซื้อสินค้าเกษตร (4) เพ่ือศึกษาประเภท
ของเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตร (5) เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเกษตร   กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จํานวน 400 คน ผลการวิจัยช้ีให้เห็น  5 
ประการประการแรก กลุ่มผู้ที่ซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปจํานวน 68 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 
41 ปี กลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพ้ืนบ้านจํานวน 48 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 36.40 ปี  ประการ
ที่สอง กลุ่มผู้ซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปและกลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพื้นบ้านให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้ามี
ความเหมาะสมต่อราคาและการอัพเดทข่าวสาร  ประการที่สาม ลักษณะเฉพาะของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์4 กลุ่มผู้ซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปคือ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นโดยสร้างความ
ใกล้ชิด มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงเรื่องราวในชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายที่มีความ
คล้ายกัน ส่วนกลุ่มผู้ที่ซื้อผ้าพันคอพ้ืนบ้านมุ่งเน้นการสร้างความใกล้ชิดโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆและผ่านทางการแบ่งปันข้อมูลให้ความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประการที่สี่ 
ประเภทของเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับพืชสมุนไพรแปรรูปคือ Facebook ผ้าพันคอพ้ืนบ้านคือ 
Instagram ประการที่ห้า คุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญและได้รับอรรถประโยชน์มากที่สุด ผู้ซื้อ
สินค้าพืชสมุนไพรแปรรูป คือช่องทาง Facebook  มีข้อมูลงานวิจัยรับรองสรรพคุณ  มีเลข อย.รับรอง+
ส่วนผสมโสม ราคา 1500บาท ส่วนสินค้าผ้าพันคอพ้ืนบ้านคือ ช่องทาง Instagram ใช้ในโอกาส
ท่องเที่ยว โทนสีอ่อน ราคา 507 บาท 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
2 ดร., อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คําสําคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, ลักษณะสภาพแวดล้อมทางเครือข่ายสังคมออนไลน์, สินค้า 
             เกษตร 
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Abstract 

 This study aims to examine (1) demography characteristics, (2) marketing mixed 
factor effect, (3) online social network characteristics, (4) most effective online social 
network method for agricultural products and (5) characteristic analysis on factors that 
affect the purchasing decision of online social network users.  

According to the survey result among 400 online social network users, five 
objectives mentioned above can be concluded as follows; First, male with average of 
41 years old are main customers for herbal product while female with average of 36.4 
years old are main customers on local scarfs.  Second, marketing mixed factors have 
a significant impact on purchasing decision among online social network users. 
According to the results, Two key factors affecting both products are “fair price with 
adequate quality” and “Up-to-date product information”. Third, the most important 
characteristic of online social network herbal product customers is building a close 
relationship by creating intimacy, regular communication and sharing life story with 
similar network users through social network. While group of local scarf customer 
tends to focus on creating intimacy by sharing ideas and information with other users 
on social network. Fourth, based on the survey, Facebook is the most effective online 
social media channel for selling herbal products while Instagram is for local scarfs. 
Lastly, for herbal product, factors which consumers mainly focus on and gain the 
highest utility are a legal certificate from Food and Drug Administration (FDA) via 
Facebook channel and the price of herbal product around 1500 baht. For the local 
scarf, Instagram and travelling purpose are the most important ones. Also, the price 
of scarf should be around 507 baht with the light color. 
 
Keyword: Social Network, the characteristics of online social networking structures, 

Agricultural Product  
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเมื่อสิ่งต่างๆสามารถค้นคว้าได้จากช่องทางอินเตอร์เน็ตผลทําให้มีผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ดังเห็นได้จากข้อมูลสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือนพ.ศ. 2548-2557 (สํานักสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยในปี 2556 มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
โดยรวม จํานวน 18,312,405 ราย เพ่ิมขึ้นเป็น 21,729,382 ราย ในปี 2557 โดยเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 
18.66 เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวทําให้ภาคธุรกิจสินค้าและบริการมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการช่องทางการสื่อสารการค้าและรูปแบบการขาย 

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขายนั้นจากเดิมจะใช้วิธีสื่อสารติดต่อลูกค้าผ่านทาง
โทรศัพท์และการสาธิตสินค้าเพ่ือจูงใจให้ซื้อ (Fidelman and Keenan, 2012) เปลี่ยนแปลงเป็นการ
ขายในรูปแบบใหม่โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้าอย่างต่อเน่ืองผ่านการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวทําให้เกิดความรู้และการมีส่วนร่วมผ่านการ
สื่อสารเชิงสังคม(Auguste, 2014) โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการขายสมัยใหม่มีหลากหลายแต่ Social 
Network เป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุด เห็นได้จากข้อมูลแสดงการใช้ Social Network ที่เพ่ิมมาก
ขึ้นดังภาพที่ 1 

 
       ภาพท่ี 1 สถิติการใช้ Social Network ของคนไทย      

           ที่มา: Thailand Zocial Awards (2557)      
จากผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้ Social Network ของคนไทย สถิติการเติบโตของผู้ใช้ 

Social Network ในไทยมผีูใ้ช้งาน Facebook 28 ล้านราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 53 ใช้ Instagram 1.7 
ล้านราย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 (Thailand Zocial Awards, 2557)  นอกจากน้ียังมีข้อมูลจากหลาย
แหล่งที่ช้ีว่าSocial Network มีส่วนทําให้ลกูค้าตัดสินใจซือ้สินค้าง่ายขึ้น เช่น งานศึกษาร่วมระหว่าง 
OTXและDEI Worldwide (2552) ซึ่งพบว่า Social Media เป็นแหล่งข้อมูลสําคญัของผู้บริโภคโดย
ร้อยละ 49 ของผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากข้อมูลที่ได้จาก Social Media  

หากพิจารณาในด้านของสินค้า สังเกตจากตารางที่ 1 มูลค่าสินค้าและบริการในปัจจุบัน
สินค้าเกษตรมีแนวโน้มที่จะค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นอย่างเช่น ผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป
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จากปี 2558 มูลค่าในการค้าเท่ากับ 102,186.88 ล้านบาท ในปี 2559 มูลค่าในการค้าเท่ากับ 
151,302.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.06 ด้านสินค้าแฟช่ันเครื่องแต่งกายจากปี 2558 มูลค่าใน
การค้าเท่ากับ 34,585.30 ล้านบาท ในปี 2559 มูลค่าในการค้าเท่ากับ 44,572.93 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ 28.88 สรุปได้ว่าสินค้าเกษตรมีการค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นช่องทางหน่ึง
ในการซื้อขายสินค้า งานวิจัยน้ีเลือกสินค้าพืชสมุนไพรแปรรูปและผ้าพันคอพ้ืนบ้าน(ผ้าฝ้าย)เป็น
ตัวแทนสินค้าเกษตรเนื่องจากมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น 

 
ตารางที่ 1 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 ของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งจําแนกตาม

สินค้าและบริการ(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 
ประเภทสินค้าและบริการ มูลค่าการคา้ (ล้านบาท) เพื่มขึน้(%)

ปี2558 ปี2559
ผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป 102,186.88 151,302.11 48.06 
แฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 34,585.30 44,572.93 28.88 

ท่ีมา: (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2560)  

ในด้านของงานศึกษาในไทยที่ผ่านมาน้ันมีงานศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ซื้อสินค้าทั่วไปโดยใช้ข้อมูล เช่น เพศ อายุ ความถี่ในการใช้บริการ เป็นต้น แต่ยังไม่มี
การศึกษาในเชิงลึกเหมือนงานในต่างประเทศ เช่น งานของ Min-Sook Park และคณะ (2011) ที่ได้
ศึกษาผลกระทบของลักษณะเฉพาะของโครงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social 
Network : OSN)3 ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการซื้อของผู้บริโภคผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายบน
สื่อสังคมออนไลน์ มีการนําตัวลักษณะเฉพาะของโครงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์4นอกเหนือจาก
งานทั่วไป เช่น ความผูกพัน ความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่าย ความเป็นศูนย์กลาง และความเหมือนกัน 
มาใช้ในการวิจัยด้วย โดยงานวิจัยน้ีจะนําลักษณะเฉพาะของโครงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
เพ่ือทําความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกมากกว่างานส่วนประสมทางการตลาดทั่วไป   
 จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น กลุ่มหน่ึงที่เน้น
คือกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เช่น อี-คอมเมิร์ช ฯลฯ ประทศไทยได้มีความร่วมมือกับบริษัท
ใหญ่ในต่างประเทศในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถเป็นการเพ่ิมช่องทางในการขายสินค้าที่
เพ่ิมขึ้นน้ันแต่นอกจากการวางขายสินค้าหน้าร้านเพียงอย่างเดียวแล้วยังต้องมีวิธีการและลักษณะ

                                                            
3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ )Online social network) ใช้ตัวย่อว่า (OSN) 
4 ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ )The characteristics of online social network structure) ได้แก่ ความ
ผูกพัน )Tie) ความใกล้ชิด )Density) ความเป็นศูนย์กลาง)Centrality) และความเหมือนกัน )Homophily) 
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อ่ืนๆประกอบด้วยในการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการซื้อขายทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นว่าด้วยบทบาทของเครือข่ายสังคมที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ
ของการใช้งานสื่อหรือการซื้อขายสินค้าเกษตรทางเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงสมควรที่จะทําการวิจัย
เพ่ือขยายความเข้าใจในการซื้อสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยคาดหวังว่า
งานวิจัยน้ีจะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพในการทําการตลาดสินค้าการเกษตรภาค
ธุรกิจและบริการผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเกษตรทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
เลือกซื้อสินค้าเกษตรทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  

3. เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ซื้อสินค้าเกษตรที่ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์  

4. เพ่ือศึกษาประเภทของเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรบางประเภท 
5. เพ่ือวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ 
 

ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทบทวนวรรณกรรม    
  ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น
Facebook ใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ พบว่าการแสดงความเห็นทาง
สังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ด้านบวกกับการติดการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์   
  Min-Sook Park และคณะ (2011) ได้ศึกษาผลของลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคในข้อเสนอของสังคม พบว่าความผูกพันที่เข้มแข็งกับเพ่ือนทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์สามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ได้ ความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่าย ความเป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายและความเหมือนกันสามารถเพ่ิมผู้ใช้บริการทางเครือข่ายสังคมได้                         
 เจน บํารุงชีพ (2556) ศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุเรียนทอด
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กรอบ วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม พบว่า คุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญและได้รับ
อรรถประโยชน์มากที่สุดคือ ทุเรียนทอดกรอบรูปแบบแผ่นบรรจุถุงสีสันสวยงาม  
 ดวงงาม วัชรโพธิคุณ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ พบว่า ผู้ซื้อ
เสื้อผ้าแฟช่ันส่วนใหญ่สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-35,000บาท ชําระเงินโดยโอน
เข้าบัญชีผู้ขายและเลือกจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเช่ือถือ  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7P        
ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2541) อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการซึ่ง

ประกอบด้วย   
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้

คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ัน 
1.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า(Value)ของบริการกับราคา(Price)ของบริการน้ัน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ 
1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

ในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลท่ีต้ังและช่องทางในการนําเสนอ
บริการ 

1.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion ) เป็นเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้บริการ 

1.5 ด้านบุคคล (People) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้  
1 .6 ด้ านการสร้ า งและนํ า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 

Presentation)เป็นการสร้างนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า รูปแบบการให้บริการเพ่ือ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  

1.7 ด้านกระบวนการ (Process) เก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ 

 
2. แนวคิดลักษณะเฉพาะของเครือข่ายสังคมออนไลน์   
2.1 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันที่เข้มแข็ง (Tie Strength) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หมายถึง 

ความเต็มใจทีจ่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดเวลา เพ่ือการรับรู้ เข้าใจ และให้การสนับสนุน ซึ่งความ
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ผูกพันในการสร้างความสัมพันธ์ ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก (Lewis et al., 2008) สรุปได้ว่า
การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือความผูกพันที่เข้มแข็ง คือ การทําความเข้าใจในตัวบุคคลซึ่งต้องใช้เวลาใน
การสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ด้วย เพ่ือนําไปสู่ความเช่ือใจของบุคคล ดังน้ัน
ปัจจัยความผูกพันที่เข้มแข็งจะมีผลให้มีความต้ังใจจะซื้อสนิค้าเกษตร  

2.2 แนวคิดเก่ียวกับความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่าย (Network Density)  ความผูกพันที่
เข้มแข็งเป็นลักษณะเฉพาะของสมาชิกเครือข่าย แต่ความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่ายอาจเป็นลักษณะ
เครือข่ายทั้งหมดซึ่งหมายถึงระดับการเช่ือมต่อของสมาชิกทั้งหมด มีลักษณะของความใกล้ชิดของ
การใช้เครือข่าย Son (2002) ถ้ามีความใกล้ชิดกันมากสามารถนําไปสู่มากกว่าแค่ช่องทางในการ
รวบรวมและกระจายข้อมูล การเคล่ือนไหวของข้อมูลและทรัพยากรจะเร็วมาก ความใกล้ชิดของ
เครือข่ายสูงนําไปสู่การได้รับข้อมูลได้อย่างง่ายดายและสร้างความน่าเช่ือถือสูงระหว่างสมาชิกใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้  

2.3 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย (Network Centrality) การเป็น
ศูนย์กลางช้ีถึงระดับตําแหน่งของบุคคลที่อยู่ในจุดศูนย์กลางเครือข่าย ซึ่งคนที่อยู่ในตําแหน่งน้ันจะ
ได้รับอนุญาตให้มีการติดต่อกับคนอ่ืนๆ โดยเห็นว่าตนเองและคนอ่ืนก็มองว่าเป็นคนสําคัญ ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีเหมือนช่องทางหลักของข้อมูลผู้ใช้เครือข่ายสามารถจะพัฒนาความรู้สึกของการไหลของข้อมูล
ในเครือข่ายได้มาก (Freeman, 1978) จากงานวิจัยน้ีพบได้ว่าผู้ที่เป็นที่สนใจในเครือข่ายสามารถรับ
ข้อมูลได้ง่ายและส่งมอบข้อมูลได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังจะมีอํานาจมากขึ้นกว่าสมาชิกคนอ่ืนใน
เครือข่าย  

2.4 แนวคิดเก่ียวกับความเหมือนกัน (Homophily) Mark (2003) หลกัการของความ
เหมือนกันคือ คนที่มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะทางสังคมศาสตร์มแีนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กัน
มากกว่ากับคนที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน โดยลักษณะเฉพาะของเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ี
เหมาะนํามาใช้ร่วมวัดการซื้อสินค้าเกษตรทางเครือข่ายสังคมออนไลน์       

   
3. แนวความคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพอใจที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยใช้หน่วย

เป็น ยูทิล (Util) ซึ่งความพอใจจะเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลง เมื่อบริโภคหน่วยสินค้าเพ่ิมขึ้น 
Lancaster(1971) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับอรรถประโยชน์ว่า อรรถประโยชน์หรือความพอใจของ
ผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากการบริโภคตัวสินค้าอย่างเดียว แต่สามารถเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย
หลากหลายคุณลักษณะและผู้บริโภคมีความพอใจกับคุณลักษณะน้ันๆ  

 
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint analysis)  
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การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม นิยมใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ และตัวแปรอิสระ
มักเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น 
ซึ่งเป็นตัวแทนได้ดี โดยผู้บริโภคจะตัดสินเลือกความสําคัญของคุณลักษณะที่ชอบมากท่ีสุดจากปัจจัย
ต่างๆ (วิศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ชัย, 2555) โดยใช้วิธีน้ีเพ่ือดูช่องทางที่เหมาะสมสําหรับสินค้าเกษตรตัวอย่าง 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย                                                                                              
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เป็นการวิจัยเชิง 

พรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการซื้อสินค้า
เกษตร รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมต่อการซื้อสินคา้เกษตร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 400 คน 
โดยมีผู้ซื้อสินค้าเกษตรทางเครือข่ายสังคมออนไลน์จํานวน 116 คน เน่ืองจากเป็นการตอบ
แบบสอบถามทางออนไลน์หากลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อสินค้าเกษตรทางออนไลน์ได้ยากและระยะเวลาที่
จํากัด  

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล  การเก็บข้อมูลแบ่งเป็นรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
200 ชุด ณ ห้างสรรพสินค้า เช่น โกลเด้นเพลส ร้านเลมอนฟาร์มฯลฯ  และเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ 200 ชุด เน่ืองจากระยะเวลาที่จํากัดหากลุ่มตัวอย่างได้ดีกว่าเก็บข้อมูลผ่าน
ช่องทางเดียว ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก รวบรวมข้อมลูจากผู้ทีซ่ื้อผลติภัณฑ์พืชสมุนไพรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอพ้ืนบ้าน(ผ้าฝ้าย) ผ่านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เครื่องมือ เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถติิที่ใช้ ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ
ค่าเฉล่ีย Rating Scale แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ จากตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนความพึงพอใจการซื้อสินค้าเกษตรและเกณฑ์การวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย 

คะแนน เกณฑ์การวิเคราะห์ ช่วงคะแนนเฉล่ีย 
5 มากทีสุด 4.50-5.00 
4 มาก 3.50-4.49 
3 ปานกลาง 2.50-3.49 
2 น้อย 1.50-2.49 
1 น้อยสุด 1.00-1.49 

 
ระยะเวลาในการวิจัยและเก็บข้อมูล  ต้ังแต่เดือนกรกฏาคม 2558 ถึง เดือนธันวาคม 2560  

 
สรุปผลการวิจัย    
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1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเกษตรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีผู้เคยซื้อสินค้า

เกษตรทั้งสิ้น 116 คน ผู้ซื้อสินค้าทั่วไปจํานวน 194 คน ไม่ซื้อสินค้าใดเลยจํานวน 90 คน โดยผู้ซื้อ
สินค้าเกษตรแบ่งเป็นผู้ซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปจํานวน 68 คน ส่วนผู้ซื้อผ้าพันคอพ้ืนบ้านจํานวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.62 และ 41.38 ตามลําดับ  

กลุ่มผูซ้ื้อสินค้าพืชสมุนไพรแปรรูปจํานวน 68 คน ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย จํานวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.9 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 41 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000บาท จํานวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 สถานภาพโสด จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 การศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 
29.4 

ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อผา้พันคอพ้ืนบ้านจํานวน 48 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 32 คน คดิเป็น
ร้อยละ 66.7 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 36.40 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000และ25,001-35,000 
บาท จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 สถานภาพโสดจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 75 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.3 อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

2. ส่วนประสมทางการตลาด7P ของกลุ่มผู้ซื้อสนิค้าเกษตรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 กลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ซื้อสินค้าพืชสมุนไพรแปรรูปจํานวน 68 คน เมื่อพิจารณา
จากปัจจัยย่อยทั้ง 9 ปัจจัย สําหรับผู้ที่ซื้อพืขสมุนไพรแปรรูปที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สําคัญ 3 
อันดับแรก  โดยเรียงจากมากไปน้อย  คือ  ด้านราคาสินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
(x=̄3.81) รองลงมา   ด้านกระบวนการมีการจดทะเบียนใบรับรองสินค้าหรือช่องทางการชําระเงินที่
ปลอดภัย (x ̄=3.79) และด้านกายภาพมีการอัพเดทข่าวสาร (x ̄=3.79) ส่วนปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ ด้านราคามีการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (x̄=3.28)                 
   ในส่วนกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ซื้อสินค้าผ้าพันคอพ้ืนบ้านจํานวน 48 คน 
ที่สําคัญ 3 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปน้อย  คือ  ด้านผลิตภัณฑ์เรื่องความหลากหลายของแบบ
ผลิตภัณฑ์ (x̄=3.77) รองลงมา คือ ด้านกายภาพเรื่องการอัพเดทข่าวสาร (x̄=3.73) และด้านราคาใน
เรื่องสินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา (x ̄=3.67)  ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยที่สุดคือ ด้านราคาเร่ืองมีการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร (x ̄=3.33)          
  3.  ลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคม  จากกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ซื้อสินค้าพืช
สมุนไพรแปรรูปจํานวน 68 คน เมื่อพิจารณาจากปัจจัยย่อยทั้ง 12 ปัจจัย สําหรับผู้ที่ซื้อสินค้าพืช
สมุนไพรแปรรูปที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมที่สําคัญอันดับ
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แรกๆ โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านความผูกพันที่เข้มแข็งในเรื่องของมุมมองชีวิตที่คล้ายกันและ
ด้านความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่ายในเรื่องที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจําในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (x ̄=3.69)  รองลงมา คือ ด้านความผูกพันที่เข้มแข็งในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว
ต่อผู้ใช้คนอ่ืนและด้านความใกล้ชิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเร่ืองของการสื่อสารในเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสม่ําเสมอ (x ̄=3.65) ส่วนลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยที่สุดคือด้านความเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเร่ืองที่
ต้องการเป็นจุดสนใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (x ̄=2.81) 

ในส่วนกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ซื้อสินค้าผ้าพันคอพ้ืนบ้านจํานวน 48 คน พบว่า 
ลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมท่ีสําคัญอันดับแรกๆ โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านความ
ใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่ายในเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (x ̄=3.83)  
รองลงมาคือ ด้านความผูกพันที่เข้มแข็งกับสื่อสังคมออนไลน์ในเร่ืองการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวต่อผู้ใช้
คนอ่ืนและด้านความใกล้ชิดเครือข่ายในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยต้องมีการสื่อสารในเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสม่ําเสมอ (x ̄=3.79)  ส่วนลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยที่สุด คือ ด้านความเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเรื่องที่
ผู้ใช้เครือข่ายต้องการเป็นจุดสนใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (x ̄=3.06) 

4. ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรและคุณลักษณะที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
กลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าพืชสมุนไพรแปรรูป(ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจื้อแดง) ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ช่องทางที่เหมาะสมในการซื้อคือ ช่องทาง Facebook โดยเลือกรูปแบบที่ 5 โดยมีคุณลักษณะที่
สําคญัในการเลือกคือ สินค้าต้องมีข้อมูลงานวิจัยรับรองสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจื้อแดงและมี
เลข อย.รับรองและมีส่วนผสมของโสม มีราคาประมาณ 1500 บาท  ส่วนกลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าผ้าพันคอ
พ้ืนบ้านที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทาง Instagram โดยเลือกรูปแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ของสินค้าที่เหมาะจะใช้ในโอกาสท่องเที่ยวและนิยมเป็นโทนสีอ่อน มีราคาประมาณ 507 บาท  

 
อภิปรายผล    

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเกษตรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์               
 กลุ่มผู้ซื้อสินค้าพืชสมุนไพรแปรรูปส่วนใหญ่เพศชาย อายุเฉลี่ยเท่ากับ  41 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนกลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพื้นบ้าน  ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง  อายุเฉลี่ย
เท่ากับ 36.40 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000และ25,001-35,000บาท ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองสินค้าจะมีลักษณะประชากรที่เหมือนกันในด้านสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีอาชีพเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงงาม วัชรโพธิคุณ
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(2557) ซึ่งสรุปได้ว่าผู้ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันส่วนใหญ่สถานภาพโสด และรายได้เท่ากับ 15,000-35,000
บาท  

2. ส่วนประสมทางการตลาด7P ของกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเกษตรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กลุ่มผู้ที่ซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาในเรื่องของสินค้าเกษตร

ต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับราคามากทีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวุฒิ บุนนาค สรุปได้ว่า
ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กังวลเก่ียวกับคุณภาพของสินค้ากับความ
เหมาะสมของราคา ส่วนกลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพ้ืนบ้านให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ือง
ความหลากหลายของแบบผลิตภัณฑ์มากทีสุด          
   เมื่อพิจารณาความสําคัญอันดับแรกๆ ที่เหมือนกันสําหรับกลุ่มผู้ที่ซื้อพืช
สมุนไพรแปรรูปและกลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพ้ืนบ้านคือ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาในเร่ืองของ
สินค้าเกษตรมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และปัจจัยด้านกายภาพในเรื่องของการอัพเดทข่าวสาร  
ส่วนที่ต่างกันคือ กลุ่มผู้ที่ซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการในเร่ืองของ
มีการจดทะเบียนใบรับรองสินค้าหรือช่องทางการชําระเงินที่ปลอดภัย แต่กลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพ้ืนบ้าน
ให้ความสําคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองความหลากหลายของแบบผลิตภัณฑ์  ปัจจัยที่กลุ่มผู้ซื้อ
ของสองสินค้าให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคาในเรื่องมีการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร 

3.ลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมของผู้ซื้อสินค้าเกษตรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์                 
 กลุ่มผู้ที่ซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปจะให้ความสําคัญด้านความผูกพันที่เข้มแข็งในเรื่องของ
มุมมองชีวิตที่คล้ายกันและด้านความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่ายในเรื่องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เป็นประจํามากที่สุด   ส่วนกลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพ้ืนบ้านให้ความสําคัญลักษณะความใกล้ชิดของผู้ใช้
เครือข่ายในเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากทีสุด   

เมื่อพิจารณาการให้ความสําคัญอันดับแรกๆ ที่เหมือนกัน สําหรับกลุ่มผู้ที่ซื้อพืชสมุนไพรแปร
รูปและกลุ่มผู้ซื้อผ้าพันคอพื้นบ้านคือ ด้านความผูกพันที่เข้มแข็งโดยสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ด้าน
ความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่ายในเร่ืองที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจําและมีการ
สื่อสารอย่างต่อเน่ืองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Min-Sook Park 
และคณะ (2011) ซึ่งสรุปได้ว่าการใช้ลักษณะเฉพาะเหล่าน้ี เช่น ความผูกพันที่เข้มแข็งกับสื่อสังคม
ออนไลน์กับผู้ใช้งานคนอ่ืนสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในการซื้อขายได้ ความใกล้ชิดของผู้ใช้เครือข่าย
สามารถเพ่ิมจํานวนผู้ใช้บริการทางเครือข่ายสังคมและเหตุผลในการขายที่แนะนําผ่านทางเครือข่าย
สังคมน้ัน สามารถเพ่ิมกําไรได้   

ลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของทั้งสอง
สินค้าให้ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ด้านความเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเรื่องที่ผู้ใช้
เครือข่ายต้องการเป็นจุดสนใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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4. ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรและคุณลกัษณะที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

จากเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม กลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าพืชสมุนไพรแปรรูป(ผลิตภัณฑ์
เห็ดหลินจื้อแดง)ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีช่องทางที่เหมาะสมในการซื้อคือ ช่องทาง Facebook 
ซึ่งสอดคล้องกับช่องทางที่ซื้อในแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกรูปแบบที่ 5 มี
คุณลักษณะที่สําคัญในการเลือกคือ สินค้าต้องมีข้อมูลงานวิจัยรับรองสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เห็ด
หลินจื้อแดงและมีเลข อย.รับรองและมีส่วนผสมของโสม โดยมีราคาประมาณ 1500 บาท แต่พบว่า
ในกลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าผ้าพันคอพ้ืนบ้านที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทาง Instagram ซึ่ง
สอดคล้องกับช่องทางที่เลือกตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกรูปแบบที่ 1 มีคุณลักษณะของ
สินค้าที่เหมาะจะใช้ในโอกาสท่องเที่ยวและนิยมเป็นโทนสีอ่อน โดยมีราคาประมาณ 507บาท  

 
ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัย ทําให้ทราบถึงลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการซื้อสินค้าเกษตรทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรหรือผู้ขายโดยจะต้องคํานึงถึงส่วนประสมทาง
การตลาดและลักษณะของสภาพแวดล้อมทางเครือข่ายสังคมด้วย ซึ่งสามารถเสนอแนะได้ดังน้ี 

1. กลุ่มผู้ซื้อสินค้าพืชสมุนไพรแปรรูป ผู้ขายจะต้องเน้นให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า
เกษตรท่ีเหมาะสมกับราคาและการอัพเดทข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งทางด้านลักษณะเฉพาะทาง
เครือข่ายสังคมผู้ขายควรมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นโดยสร้างความใกล้ชิด มีการสื่อสาร
อย่างต่อเน่ืองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงเรื่องราวในชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายที่มีความคล้ายกันผ่าน
ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์จนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายและผู้บริโภคได้อย่างยาวนานและ
ย่ังยืนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการซื้อพืชสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคได้ 

2. กลุ่มผู้ซื้อสินค้าผ้าพันคอพ้ืนบ้าน ผู้ขายต้องเน้นที่ความหลากหลายแบบของผลิตภัณฑ์
และการอัพเดทข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งทางด้านลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมผู้ขายควร
มุ่งเน้นการสร้างความใกล้ชิดโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆและผ่านทางการ
แบ่งปันข้อมูลให้ความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีความเช่ือถือต่อกันได้  

3. ผู้ขายสามารถนําข้อมูลจากงานวิจัยน้ีไปต่อยอดในการขายสินค้าอ่ืนๆได้โดยทําการศึกษา
ลักษณะเฉพาะทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสินค้าประเภทอ่ืนๆเพื่อสนองความต้องการและเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ง่าย 
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Determinants of the Utilization of Maternal Health Services in Myanmar 
 

San M.T. 1 
 
Abstract 

To assess determinants of the utilization of maternal health services in 
Myanmar, this study is conducted using secondary dataset from Myanmar 
Demographic and Health Survey 2015-16 (MDHS). Out of 12,885 women involved in 
original dataset, data of 3856 women were used in the analysis. Factors associated 
with utilization of maternal health services were examined with logistic regression.  

About 86% of women received ANC services at least one time and 58% at 
least four times. Utilization of institutional delivery was about 38% of all delivery, and 
just over half of delivered women (54%) received PNC services within 24 hours of 
delivery and 27% did not received PNC services at all. In logistic regression, statistically 
correlated variables are age of women, primary and secondary education level of 
woman, and upper 3 quintiles of household wealth (positively with all three services); 
parity of woman and agricultural worker women (negatively with all three services); 
residing in rural (negatively with ANC and institutional delivery services); woman whose 
occupation as sale & services (positively with ANC service); manual worker woman 
(negatively with ANC service). Therefore, behavior change program, targeted on young 
women, women with many children and residing in rural area, women who are in the 
lowest wealth quintile and uneducated women, and demand side financing program 
and outreach services could help the women for proper utilization.  
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Introduction 

 Current momentum of political commitment on universal health coverage is 
the highest ever than before (WHO, World Bank, 2017). In 2015, leaders from 193 
countries set 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to be achieved in 2030. SDG 
3.8 has two targets: coverage of essential health services and financial risk protection.  

Maternal health services are deemed “essential” in many countries, including 
Myanmar. It is obvious that antenatal care, post-natal care and delivery services are 
basic services for pregnant women and each of them has a right to access these 
services.  

In Myanmar, MMR is high and it is the second highest in ASEAN Region behind 
only Laos (The World Bank, 2017), and Myanmar did not achieve its MDG target in 
2015 (The ASEAN Secretariat, 2017). According to the 2016 Thematic Census Report 
on Maternal Mortality, MMR in Myanmar was 282 per 100,000 live births compared to 
the rest of Southeast Asia and other developing countries at 140 and 230 respectively. 
Poor maternal health outcomes are the results of lower utilization of maternal health 
services. 

Low utilization of maternal health services may depend on demand side as 
well as supply side factors. As for the demand side, 70% of the Myanmar population 
is residing in rural areas. About 40% of all rural villages do not have road access and 
70% does not have all-season roads, affecting about 20 million people in the country 
(Asia Development Bank, 2016). GDP per capita is 1195 USD in 2016 and private out-
of-pocket (OOP) health expenditure according to Ministry of Health and Sport is 
73.71% in 2015. 39% of women in Myanmar have to borrow money and another 13% 
has to sell or pledge crops or gold in order to receive MCH services (Teerawattananon, 
et al., 2014). The poverty rate of Myanmar in 2015 is 32.1% with urban 14.5% and 
rural 38.8% (Ministry of Planning and Finance, World Bank, 2017), and the literacy rate 
of Myanmar women is 86.9% elicited in 2014 national census, all of which impact the 
probability to receive MCH services.  

There are also supply-side constraints. For the whole country, the workforce 
per 1,000 population for health care services is 1.36 health workers (doctors, nurses, 
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midwives), which is much lower than the WHO minimum threshold of 2.3 per 1,000 
population. The abortion law allows terminating the pregnancy for only one condition 
i.e. to save the mother of life, and the abortion was third leading cause of maternal 
death according to nation-wide cause specific maternal mortality survey 2004-05. As 
for emergency obstetric care (EmOC), only 4 out of 7 signal functions of basic EmOC 
can be performed by 60% of Rural Health Centers (RHCs) and 26% of Sub-RHCs. As 
for the comprehensive EmOC, only 41% of station hospitals and 76% of township 
hospitals, which are primary care hospitals, can perform it.  

To date, there still is no countrywide survey and analysis for the utilization of 
maternal health services in Myanmar yet. Moreover, no one has conducted a study 
on the utilization and determinants of maternal health services in Myanmar using 
MDHS yet. As it is important to study maternal health services utilization for the whole 
country in order to arrive at more generalizable conclusions, this paper will cover and 
analyze potential determinants of the utilization of maternal health services in 
Myanmar with the recent countrywide dataset. 

 
Purpose 

 To examine the effects of predisposing factors, enabling factors and need 
factors on the utilization of ANC (Antenatal Care), institutional delivery and postnatal 
care (PNC) services. 
 
Literature review 

Health care utilization is one form of health behaviors (Shaikh & Hatcher, 2004). 
It is a result of health-seeking or health-promoting activities at health facilities and 
involves particular treatment or intervention. It also has been defined as an outcome 
of the communication between patients and healthcare providers (Donabedian, 
1973).  

In assessing determinants of the utilization of medical care services, the 
Andersen-Newman framework is well known. In this model, access to and use of 
health care services are based on three factors: predisposing factors, enabling factors 
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and need factors. Predisposing factors are socio-cultural factors before getting the 
illness that affect medical decision-making. Enabling factors are mainly logistical 
factors that affect the likelihood to get to the health facilities or to receive health 
care services. Need factors represent or illness, which is the most important factor, 
followed by predisposing factors and then by enabling factors (Andersen & Nweman, 
2005). 

To study health care utilization, it is important to provide information for 
policy makers so that they can make informed decisions to reduce inequalities and 
barriers to access health facilities and services (Mustard, et al., 1998). Promoting the 
utilization of health services and enhancing an equitable accessibility are very 
important for quick wins and sustainability of health outcomes (Mehata, et al., 2017). 

1. Predisposing factors for Maternal Health Care Utilization  
1.1. Age 
According to a systematic review on 14 studies published within 2006 to 

December 2015, on the subject of the utilization of maternal health services among 
adolescent mothers of 32 different low and middle-income countries (LMICs), 
adolescent mothers had a relatively inadequate access to ANC and skilled assisted 
delivery comparing with older age group women with the same socio-demographic 
background (Banke-Thomas, et al., 2017). Similarly, maternal age was negatively 
correlated with utilization of maternal health services among fisherman population in 
India (Danasekaran, Raja, & Ran, 2017) and among rural women in South-East Nigeria 
(Agunwa, Obi, Ndu, & Omotowo, 2017).  

1.2. Parity 
Women were more likely to take antenatal care services during the birth of 

their first child among fisherman population in India (Danasekaran, et al., 2017); parity 
had a negative and significant association with timing of first ANC visit in six African 
countries (Dimbuene, et al., 2017) and 9 out of 12 studies analyzed in the systematic 
reviews on 32 different LMICs found out the statistically significant correlation (Banke-
Thomas, Banke-Thomas, & Ame, 2017).  
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1.3. Education 
Dimbuene et al. studied differential effects of women’s education on 

utilization of maternal health services in six African countries and they found that, in 
some countries like DRC, women’s education was strongly associated with ‘ANC’ in 
both gross and net effects. In other countries like Egypt, significant effects of women’s 
education on the ‘frequency of ANC visits’ became insignificant when other control 
factors were added. In some countries like Ghana, the effects of women’s education 
were significantly associated with ‘frequency of ANC visits’, but this was found only 
in middle and high socio-economic groups, not in poor groups. The authors concluded 
that over-generalization of education effects on maternal health services might 
become misleading, but it was necessary to improve the education of women 
especially in poor socio-economic class in order to improve the maternal health 
status (Dimbuene, et al., 2017). Similarly, education of woman was highly significant 
and statistically correlated with maternal health services in Nigeria (Agunwa, Obi, Ndu, 
& Omotowo, 2017);  in India (Danasekaran, Raja, & Ran, 2017); in Nepal and (Mehata, 
et al., 2017); in Ethiopia. (Abebo & Tesfaye, 2018). Although C. and Kharde found the 
same conclusion for ANC and delivery services, maternal education was not 
statistically correlated with PNC services among tribal women in India (C & Kharde, 
2017).  

1.4. Occupation 
Agunwa et al. stated in their study that, in Nigeria, occupations of both 

woman and her husband were statistically correlated with institutional delivery 
(Agunwa, Obi, Ndu, & Omotowo, 2017). Another statistically and positively correlation 
was found between skilled worker women and the utilization of ANC services among 
fisherman population in India (Danasekaran, et al., 2017); and between both maternal 
and husband’s occupations and the utilization of PNC services in Ethiopia (Abebo & 
Tesfaye, 2018). But in the systematic reviews on 32 different LMICs found out that 
only 4 out of 12 studies were the statistically significant (Banke-Thomas, Banke-
Thomas, & Ame, 2017).  
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2. Maternal Health Care Utilization and Economic Status 
Banke-Thomas et al., in their systematic review, found that wealth was a positively 

and statistically correlated with the utilization of maternal health services among 
adolescent mothers (Banke-Thomas, Banke-Thomas, & Ame, 2017). The same conclusion 
was reached with regard to ANC services in India (Danasekaran, et al., 2017); ANC visits, 
institutional delivery and Caesarean section in Nepal (Mehata, et al., 2017), and postnatal 
care (PNC) utilization in Ethiopia (Abebo & Tesfaye, 2018). Agunwa et al. also found a 
similar conclusion based on a cross-sectional survey on Nigerian rural women, concluding 
that income was significantly associated with child OPD service but surprisingly not 
maternal health services (Agunwa, Obi, Ndu, & Omotowo, 2017). On the contrary, Sein 
found that family income was not significantly associated with institutional delivery in 
Myanmar (Sein, 2012).  

3. Maternal Health Care Utilization and Geographical Accessibility 
 The urban residence area was significantly and positively correlated with 
utilization of maternal health services in 32 LMICs (Banke-Thomas, Banke-Thomas, & 
Ame, 2017) and in Nepal (Mehata, et al., Trends and Inequalities in Use of Maternal 
Health Care Services in Nepal: Strategy in the Search for Improvements, 2017). 
Contrary to this, Sein showed in her study in Myanmar that urban-rural difference was 
not significantly correlated with the utilization of ANC services (Sein, 2012). 

4. Literature on Maternal Health Care Utilization in Myanmar 
 In Thin Zaw et al. study, since Mandalay was the second most populated city, 
and there was no geographical inaccessibility, but financial inaccessibility was observed. 
Overall, about 13% and 17% of youth mothers had never used ANC and skilled assisted 
delivery respectively. Positive and statistically significant associations were found with 
regard to education and knowledge of RH services and providers (Thin Zaw, et al., 2012). 
 Results of Sein suggested that 63.4% of rural women delivered at home and 
78.9% of them were delivered with traditional birth attendants (TBAs). Urban-rural 
difference, education of both parent and ANC frequency were significantly associated with 
institutional delivery and utilization of postnatal care. But family income was not 
significantly associated with institutional delivery in this township (Sein, 2012). 
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 Results of Chamroonsawasdi et al. showed that 20% of women were assisted by 
traditional birth attendants and 4% with auxiliary midwives. Women with higher MCH 
knowledge, who had good attitude towards SBA and who had good accessibility to ANC 
services were 2.7 times, 7.8 times, and 1.5 times more likely to use delivery with SBA 
respectively (Chamroonsawasdi, Soe, Charupoonphol, & Srisorrachatr, 2015). 
 
Methodology 

 Secondary dataset from Myanmar Demographic and Health Survey 2015-16 
(MDHS) was used in this study. This MDHS was conducted by Ministry of Health and Sports 
with the support from United States Agency for International Development (USAID). MDHS 
data covered the whole country from December 2015 to July 2016. It was stratified two-
stage sample design based on 2014 census frame. Primary sampling unit (PSU) was either 
enumeration area (EA) of census frame or a ward or village tract in non-state-controlled 
areas which were not enumerated in the time of census. Besides the non-state-controlled 
areas, it covered internally displaced population also. It involved four set of 
questionnaires and involved 12,500 households, 12,885 reproductive aged women (15-
49 years), and 4,737 reproductive aged men. This study used 3856 women’s data in the 
analysis. Those women had gave birth their last child within 5 years preceding the survey.  
 
Table 1 Variable Description (Dependent Variables) 

Sr. Variables Explanation Model 
1. Received ANC services 

at least 4 times (Y1) 
0 = No ANC at all 
1 = ANC 1 – 3 times  
2 = ANC at least 4 times 

Ordered logit 
regression 

2. Institutional delivery 
service (Y2) 

0 = Respondent’s or other’s home  
1 = Public or private institutions  

Logit regression 

3 Received PNC service 
within 24 hours of 
delivery (Y3) 

0 = No PNC at all  
1 = PNC within 24 hours of delivery  
2 = PNC beyond 24 hours of delivery 

Ordered logit 
regression 

Stata version 13 was used to analyze data. Descriptive statistics was used to 
describe the background characteristics of women involved and their utilization of 
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maternal health services pattern expressed in percentage. For the regression, taking at 
least four ANC visits (Y1), taking institutional delivery service (Y2) and receiving PNC service 
within 24 hours of delivery (Y3) were determined as dependent variables. Explanatory 
variables used were age of woman, parity of woman, education and occupation of both 
woman and her husband as predisposing factors; household wealth, rural residence and 
region of residence as enabling factors; and risk pregnancies such as woman’s age less 
than 18 years or older than 35 years, twin or multiple pregnancy and the child born was 
her first child born as need factors for maternal health services. Regression models used 
are stated in table 4.1. Statistical significant was considered when p-value was less than 
0.05 and strength of association was determined with marginal effects.  

 
Result 
Table 2 Background characteristics of respondents 

Variables Freq. (%) Variables Freq. (%)
Age (n = 3,833) 
  <18 years 
  18-35 years 
  >35 years 

 
15 (0.4) 

2,798 (73.0) 
1,020 (26.6) 

Household wealth 
  Poorest 
  Poorer 
  Middle 
  Richer 
  Richest 

 
1,078 (28.1) 

854 (22.3) 
701 (18.3) 
675 (17.6) 
525 (13.7) 

Education level (n = 3,833) 
  No education 
  Primary 
  Secondary 
  Higher 

 
620 (16.2) 

1,685 (43.9) 
1,230 (32.1) 

298 (7.8) 

Residence (n = 3,833) 
  Urban 
  Rural 

 
873 (22.8) 

2,960 (77.2) 
Occupation (n = 3,824) 
  Didn’t work 
  Professional/ Managerial 
  Clerical 
  Sales & services  
  Agricultural sector 
  Household/domestics 
  Manual 

 
1,371 (35.9) 

185 (4.8) 
35 (0.9) 

587 (15.3) 
608 (15.9) 

9 (0.2) 
1,029 (26.9) 

Twin/multiple (last child) 
  Single 
  Twin/multiple 

 
3,796 (99.0) 

37 (1.0) 

First child  
  Yes 
  No 

 
1,218 (31.8) 

2,615 (68.2) 
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Among 3,833 women, majority was between 18-35 years (73%) and under 18 
years was about 0.4% and over 35 was 26.6%, with the mean age of 31 years old. 
Mean number of children they had was 2.8 and it ranged from 1 to 12. Only 8% of 
them had higher than secondary education and 32% completed the secondary level 
while 44% completed the primary level. 36% of them did not work, many of the 
working women were manual workers (27%) and only about 5% were in professional 
or managerial position. Rural residence was over 77%. Among the last child gave birth 
within previous five years, 0.97% had twin or multiple pregnancy, and about 32% of 
women were giving birth their first child. These figures can be seen in table 2 

 
Table 3 Utilization of maternal health services 

ANC (n=3,833) Ins. Delivery (n=3,856) PNC (n=3,820) 
Variables Freq. (%) Variables Freq. (%) Variables Freq. (%)

No ANC 522 (13.6) Home 2,392 (62.0) No PNC 1,035 (27.1) 
ANC 1-3  1,089 (28.4) Institution 1,464 (38.0) PNC < 24 hrs 2,069 (54.2) 
ANC > 4  2,222 (58.0)   PNC > 24 hrs 716 (18.7) 

As shown in figure 3, utilization of maternal health services, about 14% of 
women did not received ANC services at all and 58% of women received ANC at least 
four times with their last pregnancy. Utilization of institutional delivery was quite low 
and it was about 38% of all delivery. Just over half of delivered women (54%) received 
PNC services within 24 hours of delivery and 27% did not received PNC services at all.  

 
Table 4 Utilization of maternal health services by age group 
Age ANC (n=3,833) Ins. Delivery (n=3,856) PNC (n=3,820) 

Head Ct. Freq. (%) Head Ct. Freq. (%) Head Ct. Freq. (%)
<18 yrs 15 6 (40) 15 5 (33) 15 6 (40) 
18-35 yrs 2,798 1,654 (59) 2,798 1,101 (39) 2,798 1,527 (55) 
>35 yrs 1,020 562 (55) 1,020 358 (35) 1,020 536 (53) 

According to table 4, 18-35 years old women had relatively higher utilization 
rate in all three maternal services compared with the other two groups, and less than 
18 years women had the lowest utilization. 
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In logistic regression with predisposing factors, as shown in table 4., the highest 
marginal effect is observed in twin pregnancy and it will increased 34% chance of 
delivering at institutions if a woman has twin pregnancy. The second highest is richest 
wealth quintile and its marginal effect is 0.24. Other statistically significant factors are 
age of women and primary and secondary education level of woman, and upper 
three quintiles of household wealth (positively with all three services); parity of 
woman and agricultural worker women (negatively with all three services); residing in 
rural (negatively with ANC and institutional delivery services); woman whose 
occupation as sale & services (positively with ANC service); manual worker woman 
(negatively with ANC service);  and woman who gave birth her first child (positively 
with institutional delivery). Higher risk age group of women (under 18 and over 35) are 
not statistically correlated with all the services. Husband’s primary and secondary 
education also is positively correlated with ANC and PNC services, and higher 
education with ANC and institutional delivery. But occupation of husband is not 
statistically correlated with all the services.  
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Table 5 Significant factors for maternal health care utilization 
Variables 

(Predisposing factors) 
Taking at 4 ANCs Institutional 

delivery 
Receiving PNC 
within 24 hrs 

OR P-value dy/dx P-value dy/dx P-value

Age .010 0.000 .014 0.000 .004 0.007 
Parity -.043 0.000 -.045 0.000 -.015 0.000 
Education level (woman) 
 Primary level 
 Secondary level 
 Higher level 

 
.116 

 
0.000 

 
.064 

 
0.007 

 
.045 

 
0.003 

.179 0.000 .122 0.000 .049 0.005 

.233 0.000 .152 0.000   
Education level (husband) 
 Primary level 
 Secondary level 
 Higher level 

 
.065 

 
0.001 

   
.042 

 
0.004 

.130 0.000   .033 0.041 

.230 0.000 .143 0.001   

Occupation (woman) 
 Sales & services 
 Agricultural sector 
 Manual worker 

 
.054 

 
0.016 

   
 

 
 

-.053 0.005 -.095 0.000 -.058 0.000 

-.090 0.003     
Household wealth 
  Poorer 
  Middle 
  Richer 
  Richest 

 
.072 

 
0.000 

   
.041 

 
0.003 

.086 0.000 .072 0.001 .039 0.008 

.128 0.000 .112 0.000 .050 0.002 

.207 0.000 .239 0.000 .054 0.007 
Residence (Rural) -.103 0.000 -.122 0.000   
Twin/multiple pregnancy .166 0.025 .336 0.000   

First child born   .155 0.000   

 
Conclusion 

In examining the effects of predisposing factors, enabling factors and need 
factors on the utilization of maternal health services in Myanmar, descriptive statistics 
is used to explore the coverage and logistic regressions are used to assess the statistic 
correlations. It is found out that younger women, women who had more children, 
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women residing in rural area, women who are in lowest wealth quintile and 
uneducated women utilized less all three maternal services. Therefore, behavior 
change program with the participation of local people should be implemented, and 
demand side financing program and outreach services could help the women for 
proper utilization. 

If residing in rural area is correlated with lower utilization, the government 
could favor mobile outreach services, facility coverage and geographical accessibility 
in rural areas. And if lower wealth quintile is correlated with lower utilization, 
government could emphasize on financial protection programs on the poor, like 
demand side financing for transportation cost and meal allowance for the poor, with 
clear criteria. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME AND FOOD INTAKE IN CHINA 
 

Xinfang li1 
 
Abstract 

The general objective of this study was to investigate the household-level 
relationship between income and food intake in China. It investigates the impact of 
food intake on income, understanding that there is a potential reverse causality. This 
study is to quantify the impact of household food consumption on household 
income, and investigates the effects of socioeconomic and demographic factors on 
household income. This study uses the 2011 China Health and Nutrition Survey 
(CHNS), supplemented by data from the National Bureau of Statistics of China (NBSC). 
The dataset covers 9 provinces from north to south in China. It includes Guangxi, 
Guizhou, Heilongjiang, Hubei, Henan, Hunan, Shandong, Jiangsu and Liaoning. The 
survey uses a multistage, random cluster sampling process to choose the sample 
from each province. The sample covers about 5,919 households. We use an OLS 
multivariate linear regression model to examine the relationship between food intake 
and household income. The “food intake” variable is endogenous, we use the 
Instrumental Variable Approach (Two-stage least squares) to solve endogeneity bias. 
The household income is strongly influenced by the food intake, particularly in rural 
areas. These findings could have important implications for health and economics 
policy making. It can be used to provide advice the government to implement 
relevant intervention programs to help poor people address their hunger problems, 
as food intake affects labor productivity. 

 
Keywords: income, food intake, China 
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Introduction 

China has a population of 1.379 billion (The World Bank 2017). At present, 
China is the most populous country in the world. Although Chinese economy has 
been developing rapidly in recent years, but it still facing some economic problems 
due to its huge population. In recent years, China's economy has made great progress, 
but according to the World Bank's 2008 daily income of 1.25 US dollars. The 
impoverished population in China is as high as 254 million. At present, inequality still 
exists in China. The gap between the rich and the poor is very serious in China. The 
nutritional status is one of the major material foundations and drivers of social 
development. It is an important factor that affects socio-economic development, and 
adequate food intake can give people more energy. So people can get higher income. 
This study investigates the relationship between income and food intake in China. 

 
Research problem 

What is the relationship between income and food intake at the household 
level in China? More specifically, I would like to investigate the impact of food intake 
on income, understanding that there is a potential reverse causality. 
 
Objectives 

1. General objective: to investigate the household-level relationship between 
income and food intake in China. 

2. Specific objectives 
2.1 To quantify the impact of household food consumption on household 

income.  
2.2 To investigate the effects of socioeconomic and demographic factors 

on household income. 
 

Literature review 

1. Impact of health on income 
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Wang Yin et al. (2009) examine the relationship between health status and 
farmer’s income using data from the China Health and Nutrition Survey. The results 
show that there is a significant positive relationship between calorie intake and 
farmers' income. This research also finds that protein intake has a significant positive 
impact on farmers' income. Therefore, the improvement of the health status can 
significantly promote the increase of farmers' income.  

Johan Fritzell (2004) this article examines the relationship between Swedish 
adult income and health. The data comes from the survey of Swedish living 
conditions from 1996 to 1997. Including individuals 25 to 64 years old. Using logistic 
regression, including polynomial terms for various income variables. The results of 
the study show that income and disposable household income are closely related 
to health. This finding applies to both men and women. There are also clear links 
between income and health when controlling other structural variables. 

2. Impact of food intake of income 
Christophe Muller (2000) this research examines the health and nutritional 

status of Ethiopian farmers on their productivity and efficiency. A survey of farmers’ 
food intake and nutritional status was found. The food intake and nutritional status 
of farmers have an important effect on their labor productivity. Farmers with more 
food intake generally have higher labor productivity and efficiency. 

Duncan et al. (1997) this study examines the relationship between health 
status and wages. The subjects studied were men and women in Brazilian cities. The 
results of the study show that the impact of health status on wages is very important. 
Health status is represented by independent variables such as height, food intake 
and protein. The dependent variable is wages. 

John Strauss (1986) this research uses Sierra Leone's family-level data to test 
whether higher calorie intake can increase labor productivity on family farms. After a 
study found that: for a rural family, the increase in caloric levels can indeed affect 
the family's labor productivity. And calorie intake and labor productivity are positively 
correlated. 

3. Impact of food intake on health 
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Cuanalo de la Cerda HE et al. (2014) this study focused on whether food 
intake is a major cause of undernutrition in children in Yucatan, Mexico. This article 
used data from the Federal Poverty Alleviation Program in Yucatan, Mexico, and the 
sample database of 111 children from 1 to 4 years old, named Oportunidades. The 
results of the study show that there is a significant correlation between height and 
weight of children and age and total food intake. For children with inadequate food 
intake, lower height and lighter weight are common. 

Mohammed Ali et al. (2016) this article analyzes the correlation between food 
intake and health status and nutritional status in 9- to 11-year-old children in 
Semarang. Using the data descriptive analysis and Spearman correlation methods. 
The results of the study showed that, food intake was normal in 9-11year-old children 
in Semarang. It shows that ≥90% RDA. Their health is satisfactory. The incidence of 
very low AURTI and their nutritional status are mostly normal. The results also show 
that there is a positive correlation between food intake and health. And children’s 
food intake is related to all the nutritional conditions studied. Parents should be 
advised to implement a balanced diet. Keep children away from obesity and 
malnutrition. 

Through existing research, we found that food intake has a very important 
impact on people's income. Especially in the agricultural sector. Farmers need energy 
to engage in agricultural production. The body's energy is mainly derived from food 
intake. Therefore, the results of the study indicate that workers with high food intake 
and healthy nutritional status have high labor productivity. So they can get high 
income. 
 

Methodology 

1. Variables 
Table 1 Summary Statistics of the dependent variables 

Variables Mean Standard 
Deviation 

Number of 
observation 

Dependent Variables  
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Table 2 Summary Statistics of the Sample: household characteristics 

Variable Mean Standard 
Deviation 

Number of 
observation 

Urban .4215416 .4938484 5812 
Household size 3.240227 1.459871 5807 
3-Day Average: Energy (kcal) 1817.085 697.96 1931 

3-Day Average: Carbohydrate (g) 225.2575 85.09473 1931 
3-Day Average: Fat (g) 71.30597 58.63686 1931 
3-Day Average: Protein (g) 64.19552 24.41667 1931 

 
2. Models 

 2.1 Multivariate linear regression (OLS) 
This research uses an OLS multivariate linear regression model. This 

research considers household income, which is a continuous variable, as the 
dependent variable in the analysis. There are several explanatory variables in this 
study.  

Yi=β0 + β1X1i  +β2X2i ++β3X3i+ β4X4i  +β5X5i ++β6X6i+β7X7i+ β8X8i 

+εi 

total net income from household businesses 28647.84 56065.78 728   
total net income from household farming 7206.974 10803.49 1894 
total net income from household gardening 12308.2 11422.32   1887 
total net income from household livestock 2421.646 9646.882 1046 

total household income from other sources 5751.117 10978.52 3300 
total household income from subsidies 559.7203 710.9635 1407 
total household income from retirement 9419.051 17714.08 5114 
total annual household non-retirement 
income 

40239.13 49312.89 3240 

total net household income 44565.46 49401.59 5812 
total gross household income 48161.51 54643.59 5794 
per capita household income inflated to 2011 15110.15 17368.86 5807 
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Yi (household income) (yearly)= f (food intake, province, urban/rural, 
household size, 3-Day Average: Carbohydrate (g), 3-Day Average: Energy (kcal), 3-Day 
Average: Fat (g), 3-Day Average: Protein (g))  

       Yi is continuous variable ≧0. β1=food intake, β2=province, 

β3=urban/rural, β4=household size, β5=3-Day Average: Carbohydrate (g), β6=3-Day 

Average: Energy (kcal), β7=3-Day Average: Fat (g), β8=3-Day Average: Protein (g). 
 2.2 Using the “Box-Cox” test 
      A “Box-Cox” test will be performed to identify the more appropriate 
functional form for the dependent variable: whether it is “log income” or “income”. 

2.3 Potential endogeneity bias  
      The “food intake” variable is likely to be endogenous. If endogeneity bias 
exists, we will use the Instrumental Variable Approach (Two-stage least squares) to 
solve it.  
 3. Data 

 This study uses data from the 2011 China Health and Nutrition Survey (CHNS). 
This survey is conducted by University of North Carolina and experts from the Chinese 
Center for Diseases Control and Prevention. The 2011 wave is used, because it is the 
latest available data. It is contains the most complete set of variables. 

 
Results and conclusion 

Table 3 Regression Result: OLS 
Variable Businesses 

income 
Farming 
income 

Gardening 
income 

Livestock 
income 

Income 
from other 

sources 

Income 
from 

subsidies 
Urban -1467.25 

(52488.05) 
 -7663.29** 

(2977.47) 
 -2508.75** 

(1028.91) 
-20.6091 
(134.709) 

Household 
size 

 7303.97 
(4888.63) 

890.1156 
(584.436) 

1100.60** 
(355.765) 

1044.89* 
(585.70) 

332.828 
(269.871) 

-7.69741  
(39.1617) 
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3-Day 
Average: 
Energy 
(kcal) 

-118.178* 
(63.148) 

 -7.2305 
(8.25991) 

-2.542389 
(5.2234) 

 .75722 
(9.598) 

-4.431886  
(4.72363) 

 .2692 
(.71020) 

3-Day 
Average: 
Carbohydra
te (g) 

374.934 
(283.753) 

14.5525 
(35.2021) 

20.3331 
(22.562) 

8.12758 
(41.945) 

9.994116 
(19.6043) 

 -1.6970 
(2.96814) 

3-Day 
Average: 
Fat (g) 

 988.108 
(622.213) 

75.59941  
(78.7486) 

49.893 
(49.7436) 

46.36226 
(88.529) 

40.81991 
(42.7548) 

-2.277 
(6.5575) 

3-Day 
Average: 
Protein (g) 

1013.61** 
(435.576) 

 88.1375 
(63.2375) 

24.12957 
(35.18898) 

-81.1582 
(65.224) 

55.9519** 
(24.76) 

-.07947 
(3.5841) 

Provincial 
Fixed 
effects 

√ √ √ √ √ √ 

Rural-Urban 
Fixed effect 

√ √ √ √ √ √ 

City-County 
Fixed effect 

√ √ √ √ √ √ 

Neighborho
od-Village 
Fixed effect 

√ √ √ √ √ √ 

Variable Income 
from 

retirement 

Non-
retirement 

income 

Net 
household 

income 

Gross 
household 

income 

per capital 
household 

income 
inflated to 

2011 

Urban 
 

 15286.48** 
(1963.804) 

 25876.7** 
(8236.804) 

28869.55** 
(5775.03) 

26217.28** 
(6123.761) 

8052.319** 
(1663.195) 

Household size -648.7944 
(477.7445) 

13639.65** 
(2190.461) 

15358.45** 
(1380.092) 

16028.86** 
(1462.921) 

-791.8862** 
(397.4632) 
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3-Day Average: 
Energy (kcal) 

-2.645481 
(7.340712) 

-35.25791 
(33.33113) 

-12.33812 
(21.9842) 

-4.435288  
(23.29156) 

-6.13705 
(6.331397) 

3-Day Average: 
Carbohydrate (g) 

9.499405 
(30.79233) 

224.3068 
(141.4302) 

 78.06926 
(92.29184) 

48.14302 
(97.77236) 

30.97097 
(26.57983) 

3-Day Average: Fat 
(g) 

25.54304 
(66.59747) 

309.9322 
(300.9448) 

111.9581 
(199.4819) 

39.78971 
(211.3689) 

 58.89676 
(57.45032) 

3-Day Average: 
Protein (g) 

-18.1022 
(42.12223) 

281.0601 
(188.6252) 

 178.6166 
(124.4351) 

172.9712 
(131.7721) 

76.61884** 
(35.83712) 

Provincial Fixed 
effects 

√ √ √ √ √ 

Rural-Urban Fixed 
effect 

√ √ √ √ √ 

City-County Fixed 
effect 

√ √ √ √ √ 

Neighborhood-
Village Fixed effect 

√ √ √ √ √ 

*= 10% significance level   Table 3. Regression Results: OLS 
**= 5% significance level 

In table 3, we can find that the coefficient of 3-Day Average: Protein (g) for 
the business household income was of the positive sign and significant at the 5 
percent level of significance. But the coefficient of 3-Day Average: Energy (kcal) for 
the business household income was of the negative sign and significant at the 10 
percent level of significance. The coefficient of urban site for the gardening household 
income and income from other sources household were the negative sign and 
significant at the 5 percent level of significance. But the coefficient of urban site for 
the income from retirement, non-retirement income, net household income, gross 
household income and per capital household income inflated to 2011 were of the 
positive sign and significant at the 5 percent level of significance. The coefficient of 
household size for the gardening household income, non-retirement income, net 
household income, gross household income and per capital household income 
inflated to 2011 were of the positive sign and significant at the 5 percent level of 
significance. But the coefficient of household size for the livestock household income 
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was the positive sign and significant at 10 percent level of significance. The coefficient 
of 3-Day Average: Protein (g) for the Income from other sources household and per 
capital household income inflated to 2011 were of the positive sign and significant 
at the 5 percent level of significance. The fixed effect variables also affect the results. 

 
Discussion and suggestion 

This study reports the food intake has a positive effect on income. If we 
increase protein intake, the household income will increase. The government should 
give people knowledge of dietary nutrition and food intake. For example, the 
government should use various media means to strengthen education such that 
scientific and reasonable food intake and dietary nutrition structure can be achieved. 
At the same time, special policies may be implemented for impoverished areas. For 
example, include food aid and nutritional subsidy programs. If we can safeguard the 
most basic food intake and nutritional needs, which would then increase income 
levels. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

Factors Affecting the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative 
(BAAC)’s Loans 

 

ลภัสรดา ศรียา1 และมานะ ลักษมีอรุโณทัย2 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 
2550 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 โดยอาศัยเครื่องมือการหาความสัมพันธ์เชิงดุลภาพระยะยาว (Co-
integration) และการวิเคราะห์การปรับตัวระยะส้ันโดยอาศัยแบบจําลอง Vector Error Correction 
Model (VECM) 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่แท้จริง อัตราเงินเฟ้อทั่วไป จํานวนผู้ว่างงาน และ อัตราแลกเปลี่ยน 
โดยมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. ขณะที่จํานวนผู้ว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนด เมื่อเปรียบเทียบขนาดผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ 
ธนาคารพาณิชย์ พบว่า GDP มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. มากกว่าธนาคารพาณิชย์ 
ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือธนาคารพาณิชย์มากกว่า ธ.ก.ส. เมื่อพิจารณาการ
ปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือกลับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว พบว่า ปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. มีการ
ปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวร้อยละ -0.56 ต่อไตรมาส ขณะที่การปรับตัวในระยะ
สั้นของปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ มีอัตราที่ร้อยละ -4.72 ต่อไตรมาส ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้น
กว่าการปรับตัวของ ธ.ก.ส. และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% จากผลการศึกษา ธ.ก.ส. 
ควรให้ความสําคัญกับการติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ทั้ง GDP อัตราเงินเฟ้อ 
จํานวนผู้ว่างงาน และอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเติบโตของเงินให้
สินเช่ือ การบริหารสภาพคล่องและการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพหน้ี  

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail: Laphat.rd@gmail.com 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail: fecomnl@ku.ac.th 
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และ แบบจําลองการปรับตัวระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว 
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Abstract 

 The purpose of this study is to investigate factors affecting the amount of loans 
of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC) and compare with the 
commercial banks. The secondary data is covering a period from the first quarter of year 
2007 to the second quarter of year 2017. Co-integration Test and Vector Error Correc- 
tion Model (VECM) have been used. 
 The results show that factors related to the amount of loans of the BAAC are 
the Gross Domestic Product (GDP), headline inflation, unemployment and exchange 
rate. The long-term equilibrium relationship was statistically significant at the 95% 
confidence level. Relationship between GDP, headline inflation and exchange rates is in 
the same direction as the amount of loans of the BAAC, while the unemployment is in 
the opposite direction. The relationship between the factors was followed by the 
assumptions. Comparing the size of the impact of the BAAC and the commercial banks, 
it was found that GDP had a greater impact on the amount of loans of the BAAC than 
commercial banks. Inflation has an impact on the amount of loans of the commercial 
bank than BAAC. Considering the short-term adjustment to return to long-term 
equilibrium, the BAAC's loans have been on the short-term to reach a long-term 
equilibrium of -0.56 percent per quarter. The short-term adjustment of commercial 
banks' loans was -4.72 percent per quarter, which was shorter than the adjustment of 
BAAC and statistically significant at the confidence level of 99%. According to the study, 
focus should be on tracking the movements of both GDP, inflation, unemployment and 
exchange rates and prepare for the growth plan of loans, liquidity management and risk 
management.   
 

Keywords: Loans, Macroeconomic Factors, Co-integration and Vector Error Correction Model 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

 สถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยทําหน้าที่
ระดมและจัดสรรทุนแก่ภาคเศรษฐกิจจริง ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบสถาบันการเงินที่เป็นหลักในการ
ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ ทั้งธนาคาร
พาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ ต่างเป็นกลไกสําคัญและมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยภาครัฐให้ความสําคัญในการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ภาคครัวเรือน เน่ืองจากระบบสถาบันการเงินเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงในการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจ
ต่างๆ และภาครัฐสามารถดําเนินนโยบายระดับมหภาคโดยอาศัยเครื่องมือสําคัญคือนโยบายการเงินที่
ส่งผ่านไปยังสถาบันการเงิน เพ่ือทําหน้าที่ในการส่งผ่านไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริง ซึ่งช่องทางสินเช่ือเป็น
ช่องทางที่สําคัญในการส่งผ่านนโยบายการเงินภายใต้สมมติฐานที่ว่า การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายสามารถส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ และขยายผลต่อเศรษฐกิจเพ่ิมเติมจาก
การส่งผ่านในช่องทางอัตราดอกเบ้ียที่ถือว่าเป็น ‘ราคา’ หรือ ‘ต้นทุน’ ของการกู้ยืมเพ่ือประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศ (ณชา อนันต์โชติกุล, 2559: 2) 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่ึงในธนาคารเฉพาะกิจ จัดต้ังขึ้น
ในปี 2509 ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรม นอกจากน้ัน ธ.ก.ส. ยังมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ หากเปรียบเทียบผลการดําเนินของ ธ.ก.ส. กับธนาคารพาณิชย์ ในช่วง
เศรษฐกิจต่างๆ ต้ังแต่ปี 2545 จนถึงปี 2559 (ภาพท่ี 1) จะพบว่าในช่วงภาวะปกติ ปี 2546–2551 การ
เติบโตของสินเช่ือ ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ปี 2554–2555 และปี 2557–2559 การเติบโตของสินเช่ือ ธ.ก.ส. จะมากกว่าธนาคารพาณิชย์ 
เน่ืองจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ดําเนินการผ่าน ธ.ก.ส. เช่น โครงการรับจํานําผลิตผลเกษตร 
พักหน้ีเกษตรกร สินเช่ือ Soft Loan และบัตรสินเช่ือเกษตรกร เป็นต้น ส่งผลให้การเติบโตของสินเช่ือ 
ธ.ก.ส. สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างมาก  
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการเติบโตของเงินให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. และ ธ.พ. ในช่วงปี 2545-2559 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 
 ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์ ธ.ก.ส. ในปี 2559 ที่มีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือรวมสูงถึงร้อยละ 81 ของ
สินทรัพย์รวม ทําให้แหล่งรายได้หลักของธนาคารมาจากรายได้ดอกเบ้ีย ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89 ของ
โครงสร้างรายได้ธนาคาร หากเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์จะมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อสินทรัพย์รวม
ร้อยละ 67 และรายได้ดอกเบ้ียสุทธิร้อยละ 66 ทั้งน้ี การที่ธนาคารต่างๆ พ่ึงพารายได้หลักจากการ
ดําเนินงานด้านสินเช่ือ ทําให้ธนาคารต้องให้ความสําคัญกับการเติบโตของเงินให้สินเช่ือและคุณภาพหน้ี
ควบคู่ไปด้วย สําหรับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะเน้น
การศึกษาปัจจัยภายใน เช่น การวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคาร กระบวนการอนุมัติเงินให้สินเช่ือของ
ธนาคาร รวมถึงความสามารถในการชําระหน้ีของลูกค้าเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีการศึกษาที่เช่ือมโยง
กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยด้านการเงินของธนาคาร จึงนําไปสู่การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณเงินให้สินเช่ือ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะ
ทําให้ ธ.ก.ส. และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ
ธนาคาร อันนําไปสู่การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. และการคาดการณ์ผลการ
ดําเนินงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ  
 
 
 

แผ่นดินไหวใน

2554: อุทกภัย 

โครงการรับจํานําข้าว  

2554: โครงการพักหน้ีเกษตรกร)หนี้

2555: โครงการพักหน้ีเกษตรกร (หนี้ดี) 

Soft Loan/ธนาคารชุมชน/ 
กองทุนทวีสุข/บัตรสินเช่ือเกษตรกร 

รัฐประหารโดย คสช. 

แก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ 
เงินช่วยเหลือชาวนา/ประกันภัยนา

สินเช่ือกองทุนหมู่บ้าน 
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 

ภาวะภัยแล้ง 

ระบบ e-Payment 

Digital Banking 

สินเช่ือ SME เกษตร 

สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก  
OTOP, แปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
ฟ้ืนฟู + สร้างความเข้มแข็ง 

โครงการพักชําระหนี้ 
และลดภาระหนี้เกษตรกร 3 ปี 

สถานการณ์ 

บทบาทของ ธ.ก.ส. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับภาพรวม
ของธนาคารพาณิชย์ภายใต้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยด้านการเงินประเภทเดียวกัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

  ตัวแปรเก่ียวกับเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เงินเฟ้อ 
(Inflation) ปริมาณเงิน นโยบายการเงิน และนโยบายการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ 
  ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ยืม (The Loanable Fund Theory) เกิดจากการพัฒนาแนวความคิดมา
จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของสํานักคลาสสิคของ Fisher คือการนําตัวแปรที่เก่ียวข้องกับความจริงใน
ระบบเศรษฐกิจ มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่าอัตราดอกเบี้ยโดยที่แท้จริงน้ันไม่ได้เกิดจากการออมแต่เกิด
จากการปล่อยเงินกู้ ดังน้ัน อัตราดอกเบ้ียจึงถูกกําหนดโดยอุปสงค์ต่อเงินกู้ (Demand for Loanable 
Funds) และอุปทานของเงินให้กู้ (Supply for Loanable Funds) 
  วนัสนันท์ งวดชัย (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของสินเช่ือ
อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจไทยและวิกฤติซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
รายปีที่อยู่ในรูปลอการิทึม ต้ังแต่ปี 2532-2554 โดยผลการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะสั้นระหว่าง
สินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไทยและ
วิกฤติซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา พบว่า มีการปรับตัวในระยะสั้นของสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพทั้งในระยะยาวและ
ระยะสั้น และความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างกัน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพทั้งในระยะยาวและ
ในระยะสั้น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศไทยเป็นสาเหตุของปริมาณสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 Timsina (2015) ศึกษาปัจจัยที่กําหนดปริมาณสินเช่ือในประเทศเนปาล เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
กําหนดพฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ในเนปาล โดยใช้วิธี Ordinary Least Square (OLS) 
ในการวิเคราะห์เชิงประจักษ์โดยแบบจําลองประกอบด้วยตัวแปรตามคือสินเช่ือภาคเอกชนของธนาคาร
พาณิชย์ของประเทศเนปาล ตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ปริมาณเงินฝาก อัตราส่วนสภาพคล่อง  อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศ (GDP) ช่วงเวลาของข้อมูล ต้ังแต่ปี 1915-
2011 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และอัตราส่วนสภาพคล่อง 
มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการให้กู้ยืม การทดสอบ Granger Causality Test แสดงให้เห็นว่า GDP 
เป็นเคร่ืองวัดของเศรษฐกิจ และธนาคารพาณิชย์ควรให้ความสําคัญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค  
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Olokoyo (2011) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ
ไนจีเรีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและยืนยันความมีประสิทธิผลของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้
กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ตัวแปรในแบบจําลองที่ใช้ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือ ปริมาณสินเช่ือ
ธนาคารพาณิชย์ และตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปริมาณเงินฝาก สัดส่วนการลงทุน (Investment portfolio) 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม อัตราเงินสดสํารอง และสภาพคล่อง ต้ังแต่ปี 1980-2005 กําหนดสมมุติฐานว่า
มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ระบุ จากการวิเคราะห์ถดถอยพบว่าแบบจําลอง
ดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ปริมาณเงิน
ฝาก สัดส่วนการลงทุน อัตราแลกเปลี่ยน และ GDP โดยปริมาณเงินฝากมีผลกระทบมากที่สุดต่อ
พฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ควรเน้นการระดมทุน
เงินฝากมากขึ้นเช่นน้ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้กู้ยืม และควรมีการวางแผนด้านกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา เขียนในรูปฟังก์ชันได้ดังน้ี  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 BLoan = f { RGDP, M2, HP, Unem, EX, ER, BDep, BINT, BLD, BPNPL } 
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 CLoan = f { RGDP, M2, HP, Unem, EX, ER, CDep, CINT, CLD, CPNPL } 
 
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยด้านการเงินของ ธ.ก.ส. ปัจจัยด้านการเงินของ ธ.พ.
ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร ความหมาย
RGDP 
M2 
HP 
Unem 
EX 
ER 

Real GDP 
ปริมาณเงิน M2 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
จํานวนผู้ว่างงาน 
ปริมาณการส่งออก 
อัตราแลกเปลี่ยน 

BLoan 
BPNPL 
BDep 
BINT 
 
BLD 

ปริมาณเงินให้สินเช่ือ 
NPLs/Loan 
ปริมาณเงินรับฝาก 
อัตราดอกเบ้ียเงิน    
ให้กู้ยืมเฉลี่ย 
Loan to Deposit  

CLoan 
CPNPL 
CDep 
CINT 
 
CLD 

ปริมาณเงินให้สินเช่ือ 
NPLs/Loan 
ปริมาณเงินรับฝาก 
อัตราดอกเบ้ียเงิน    
ให้กู้ยืมเฉลี่ย 
Loan to Deposit  

 
 



 

911 
 

ตารางที่ 2  สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินให้สินเช่ือกับตัวแปรต่างๆ 
ตัวแปร ทิศทางความสัมพันธ์ 

ธ.ก.ส. ธ.พ. จดทะเบียนในไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศท่ีแท้จริง + + 
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) + + 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป + + 
จํานวนผู้ว่างงาน - - 
มูลค่าการส่งออก + + 
อัตราแลกเปลี่ยน + + 
ปริมาณเงินรับฝาก + + 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม - - 
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก + + 
อัตราส่วนหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อ - - 

หมายเหตุ + หมายถึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ – หมายถึงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม 

 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศท่ีแท้จริง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงิน

ให้สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีที่เศรษฐกิจขยายตัว ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะเพ่ิมขึ้นทั้งในภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจ ในทางตรงกันข้าม กรณีที่เศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะลดลง 

2) ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินให้
สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีปริมาณเงินในระบบเพ่ิมขึ้น ทําให้อุปทานของเงินให้กู้ (Supply for Loanable 
Funds) เพ่ิมขึ้น อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมลดลง ความต้องการเงินให้สินเช่ือจึงเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
กรณีปริมาณเงินในระบบลดลง ปริมาณเงินให้สินเช่ือจะลดลงตามไปด้วย 

3) อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีที่
อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น ผู้ผลิตเพ่ิมกําลังการผลิต และมีความต้องการเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น รวมถึงเงินเฟ้อ
ทําให้อํานาจซื้อจึงลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการกู้ยืมเงินเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม กรณีที่
อัตราเงินเฟ้อลดลง ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะลดลง 

4) จํานวนผู้ว่างงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ 
กรณีที่ภาคธุรกิจมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น แสดงว่าภาคธุรกิจกําลังขยายตัว และมีความต้องการสินเช่ือ
เพ่ิมขึ้น รวมถึงผู้มีงานทํามีความสามารถในการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น ทําให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ในทาง
ตรงกันข้าม กรณีที่มีการจ้างงานลดลง ทําให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือลดลง 

5) มูลค่าการส่งออก มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ 
กรณีที่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้ จะเกิดการขยายกําลังการผลิต และมีความต้องการสินเช่ือเพ่ิมขึ้น ทําให้
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ปริมาณเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม กรณีที่มูลค่าการส่งออกชะลอตัว ทําให้ต้องลดกําลัง
การผลิต ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะลดลง 

6) อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ 
กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (ค่าเงินบาทอ่อนค่า) จะทําให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เกิดการขยาย
กําลังการผลิต และมีความต้องการสินเช่ือเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนลดลง 
(ค่าเงินบาทแข็งค่า) การส่งออกลดลง ทําให้ต้องลดกําลังการผลิต ความต้องการเงินใหส้ินเช่ือจะลดลง 

7) ปริมาณเงินรับฝากมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีที่
ความต้องการเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ธนาคารจะระดมเงินฝากเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
ดําเนินธุรกิจ ในทางตรงกันข้าม กรณีที่ความต้องการเงินให้สินเช่ือลดลง ธนาคารจะระดมเงินฝากลดลง 

8) อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ 
กล่าวคือ กรณีที่อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ิมขึ้น ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะลดลง ในทางตรงกันขา้ม 
กรณีที่อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมลดลง ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะเพ่ิมขึ้น 

9) อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก (Loan to Deposit) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ
ปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีที่ความต้องการเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น อัตราการเติบโตของเงินให้
สินเช่ือสูงกว่าเงินรับฝาก ทําให้อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม กรณีที่
ความต้องการเงินให้สินเช่ือลดลง อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากจะลดลง 

10) อัตราส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเช่ือ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีที่อัตราส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ธนาคาร
จะเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น ทําให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือลดลง ในทางตรงกันข้าม 
กรณีที่อัตราส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเช่ือลดลง ปริมาณเงินให้สินเช่ือจะเพ่ิมขึ้น 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีลักษณะอนุกรมเวลารายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสที่ 

1 ปี 2550 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 รวมข้อมูลทั้งสิ้น 42 ไตรมาส ประกอบด้วย ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ปริมาณสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และปริมาณสินเช่ือของ
ภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ขณะที่ตัวแปรอธิบายแบ่งออกเป็นปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจมหภาค และปัจจัยด้านการเงิน ของทั้ง ธ.ก.ส. และภาพรวมธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย (ดังตารางที่ 1) 
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูล แสดงขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นจากการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary Test) นํามาใช้
เพ่ือขจัดปัญหาข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ที่นํามาศึกษา ถ้าหากนําตัวแปรที่ไม่ได้มีการ
ทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูลก่อน อาจจะพบว่าตัวแปรเหล่าน้ันไม่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
แท้จริง (Spurious Regression) ดังน้ันก่อนที่จะประมาณค่าในแบบจําลอง จึงต้องมีการทดสอบข้อมูล
ด้วย Unit Root Test ว่าตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบั ติ เป็น  Stationary หรือ Non-Stationary ใน
การศึกษาครั้งน้ีจะเลือกใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF-Test) หลังจากได้ตัวแปรที่มี
อันดับความคงที่เท่ากันแล้ว จะทําการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity เป็นทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระท้ังตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรด้านการเงินพร้อมกัน เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่มี
คุณสมบัติเพียงพอสําหรับการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลภาพระยะยาว (Co-integration) ทั้งน้ีก่อน
การทดสอบ Co-integration จะต้องทดสอบหาความล่าช้าที่เหมาะสม (Optimal Lag) โดยใช้เกณฑ์ 
Schwarz information criterion (SC) 
 การทดสอบ Co-integration คือ การทดสอบความคงท่ีของค่าเบ่ียงเบนท่ีได้จากการประมาณ
ค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Long-run equilibrium relationship) ของตัวแปรอนุกรม
เวลาที่ไม่คงที่ หากตัวแปรอนุกรมเวลามี Co-integration แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์
ร่วมกันในระยะยาว (อัครพงศ์ อ้ันทอง, 2554: 10-11) การศึกษาในครั้งน้ีใช้วิธี Johansen Co-
integration เน่ืองจากสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับแบบจําลองที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป และ
สามารถทดสอบหาจํานวน Co-integration Vectors ได้พร้อมๆ กัน โดยสถิติที่ใช้ทดสอบเพ่ือหาจํานวน 
เวกเตอร์ Co-integration คือ Trace test มีสมมติฐานที่ใช้ทดสอบ คือ  
 Trace test:   H0 : จํานวนเวกเตอร์ Co-integration น้อยกว่าหรือเท่ากับ r 
   Ha : จํานวนเวกเตอร์ Co-integration มากกว่า r 

ทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary Test) 

Co-integration 

Stationary 

Ordinary Least Square 

Error-Correction Model 

Non-Stationary
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  นอกจากการหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว สามารถทดสอบการปรับตัวระยะสั้นโดย
อาศัยแบบจําลอง Vector Error Correction Model (VECM) เพ่ืออธิบายการปรับตัวระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่
ดุลยภาพระยะยาว โดยเลือกแบบจําลอง VECM ที่เหมาะสม จากแบบจําลอง VAR  
 
สรุปผลการวิจัย  

 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary Test) 
 การทดสอบลักษณะ Stationary ของข้อมูลอนุกรมเวลา จะแปลงตัวแปรที่อยู่ในรูปมูลค่าให้
อยู่ในรูปร้อยละ โดยการแปลงค่าให้อยู่ในรูป ln และใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller Test ใน
การทดสอบ เริ่มจากการทดสอบความน่ิงของข้อมูลที่ระดับ Level หากข้อมูลมีลักษณะไม่น่ิง (Non-
Stationary) จะทําการทดสอบผลต่างที่ระดับถัดไป เพ่ือหาอันดับความคงที่ หรือ I(d) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary Test) 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยด้านการเงินของ ธ.ก.ส. ปัจจัยด้านการเงินของ ธ.พ.
ตัวแปร I(d) ตัวแปร      I(d) ตัวแปร      I(d) 

ln(RGDP) 
ln(M2) 
HP 
ln(Unem) 
ln(EX) 
ln(ER) 

I(1) 
I(2) 
I(1) 
I(1) 
I(1) 
I(1) 

 

ln(BLoan) 
ln(BPNPL) 
ln(BDep) 
BINT 
BLD 

I(1) 
I(1) 
I(1) 
I(0) 

      I(2) 

ln(CLoan) 
ln(CPNPL) 
ln(CDep) 
CINT 
CLD 

I(1) 
I(1) 
I(1) 
I(1) 

     I(1) 

จากการทดสอบ Stationary Test ข้างต้น ทําให้พบว่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาน้ันมีทั้ง
ลักษณะที่เป็น Stationary และ Non-Stationary รวมอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตามในการทดสอบใน
ลําดับต่อไปเพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงดุลภาพระยะยาว (Co-integration) ตัวแปรในแบบจําลอง
จะต้องมีอันดับความคงที่ที่เหมือนกัน ในเบ้ืองต้นจึงทําการตัดตัวแปรที่มีอันดับความคงที่ที่ I(0) และ 
I(2) ออกจากแบบจําลอง และทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งตัวแปรเศรษฐกิจ   
มหภาคและตัวแปรด้านการเงินพร้อมกัน เพ่ือตรวจสอบปัญหา Multicollinearity 
 
 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity เป็นการทดสอบว่าตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธ์
กันในเชิงสถิติอย่างใกล้ชิดมาก กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่แล้ว หากมีค่าเข้าใกล้ +1 หรือ -1 มากๆ แสดงว่าตัวแปร
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คู่น้ันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก หากนําตัวแปรทั้งสองเข้ามาใช้ในสมการเดียวกัน จะทําให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity ทําให้ความสามารถในการอธิบายของตัวแปรอิสระไม่มีความน่าเช่ือถือ  
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

Variable ln(RGDP) HP ln(Unem) ln(EX) ln(ER) ln(BDep) BPNPL 

ln(RGDP) 1.0000       
HP -0.3124 1.0000      
ln(Unem) -0.4489 -0.1663 1.0000     
ln(EX) 0.8378 -0.0568 -0.6362 1.0000    
ln(ER) 0.0378 -0.5302 0.6328 -0.1611 1.0000   
In(BDep) 0.9455 -0.4282 -0.4550 0.8452 0.0594 1.0000  
BPNPL -0.8347 0.2658 0.4618 -0.7404 0.0613 -0.8569 1.0000 

In(CDep) 0.9254 -0.4597 -0.4195 0.8202 0.1229 1.0000  
CPNPL -0.7904 0.2417 0.7167 -0.8091 0.3599 -0.8040 1.0000 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ หากกําหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ ากับ  0.70 ขึ้นไป  เป็นค่าที่ทํ าให้ เกิดปัญหา High 
Multicollinearity (เฉลิมพงษ์ คงเจริญ , 2547: 17) ทําให้การศึกษาครั้งน้ี กําหนดตัวแปรที่ใช้
อธิบายความสัมพันธ์ที่มีต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือ คือตัวแปร ln(RGDP) เป็นตัวแทนในการอธิบาย 
และตัดตัวแปร ln(EX), ln(BDep), BNPL, ln(CDep) และ CNPL  
 
ผลการหาความสัมพันธ์เชิงดุลภาพระยะยาว (Co-integration) 

 จากการทดสอบ Stationary และตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ทําให้ได้ตัวแปรที่มี
คุณสมบัติเพียงพอสําหรับการทดสอบ Co-integration กล่าวคือ ตัวแปรมีอันดับความคงที่ที่ระดับ
เดียวกัน คือ I(1) และไม่มีปัญหา Multicollinearity สามารถเขียนในรูปฟังก์ชันได้ดังน้ี 
 แบบจําลองที่ 1:  ln(BLoan) =  f { ln(RGDP), HP, ln(Unem), ln(ER) }  
 แบบจําลองที่ 2:  ln(CLoan) =  f { ln(RGDP), HP, ln(Unem), ln(ER) }  
 ในการทดสอบ Co-integration ของ Johansen Co-integration Test มีการทดสอบหา
ความล่าช้าที่เหมาะสม (Optimal Lag) โดยใช้เกณฑ์ Schwarz information criterion (SC) ผล
การทดสอบของแบบจําลองทั้ง 2 แบบจําลอง ปรากฏว่า ค่า SC ที่ตํ่าที่สุด ณ Lag เท่ากับ 1 ดังน้ัน 
ค่า Lag เท่ากับ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด สําหรับการทดสอบ Co-integrating Vector  
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบหาจํานวนความสัมพันธ์ (Co-integration) ของแบบจําลอง 
แบบจําลองที่ 1 มีตัวแปร ln(BLoan), ln(RGDP), HP, ln(Unem), ln(ER) 
สมมติฐานหลกั สมมติฐานรอง Trace Statistic Critical Value Prob. 

r = 0 r ≥ 1 99.6396 76.9727 0.0004 
r = 1 r ≥ 2 66.2107 54.0790 0.0029 
r = 2 r ≥ 3 42.1532 35.1927 0.0076 
r = 3 r ≥ 4 21.0012 20.2618 0.0395 
r = 4 r ≥ 5 4.1022 9.1645 0.3971 

หมายเหตุ มี Co-integrating vector เท่ากับ 4 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
แบบจําลองที่ 2 มีตัวแปร ln(CLoan), ln(RGDP), HP, ln(Unem), ln(ER) 
สมมติฐานหลกั สมมติฐานรอง Trace Statistic Critical Value Prob. 

r = 0 r ≥ 1  106.0110  76.9727  0.0001 
r = 1 r ≥ 2  65.5735  54.0790  0.0034 
r = 2 r ≥ 3  37.3335  35.1927  0.0290 
r = 3 r ≥ 4  18.1322  20.2618  0.0957 
r = 4 r ≥ 5  3.6340  9.1645  0.4693 

หมายเหตุ มี Co-integrating vector เท่ากับ 3 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการพิจารณาแบบจําลอง 2 แบบจําลอง พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยะยาว สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยสามารถแสดง
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ได้ดังน้ี 
แบบจําลองที่ 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. 
ln(BLoan)t = –41.9623 + 3.6078ln(RGDP)t + 0.0019(HP)t – 0.0611ln(Unem)t + 0. 9043ln(ER)t 
                
แบบจําลองที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.พ. 
ln(CLoan)t = –29.3494 + 3.2047ln(RGDP)t  + 0.0966(HP)t + 0.0738ln(Unem)t – 0.5056ln(ER)t  
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ผลการปรับตัวระยะสั้นโดยอาศัยแบบจําลอง Vector Error Correction Model (VECM) 

 จากการทดสอบ Co-integration พบว่าทั้ง 2 แบบจําลองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพใน
ระยะยาว ดังน้ันหากตัวแปรในแบบจําลองดังกล่าวมีความเบ่ียงเบนไปจากดุลยภาพในระยะยาวแล้ว 
จะมีการปรับตัวให้เข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว เพ่ืออธิบายการปรับตัวในระยะสั้นของตัวแปรกับระยะ
ยาว สามารถใช้แบบจําลอง Vector Error Correction Model (VECM) ในการอธิบายกระบวนการ
ปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว  
 
ตารางที่ 6  การปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว ด้วยแบบจําลอง VECM  
แบบจําลองที่ 1  
Error Correction ∆ln(BLoan) ∆ln(RGDP) ∆HP ∆ln(Unem) ∆ln(ER)

ค่าคงที่ 0.0333 0.0076 0.1386 -0.0183 0.0004 
Coint Eq1 -0.0056 0.2608 2.2552 -0.4068 0.0609 
Std.error (0.0897) (0.0523) (3.0853) (0.3511) (0.0443) 
t-statistic [-0.0621] [ 4.9879]*** [ 0.7309] [-1.1587] [ 1.3734] 

 
แบบจําลองที่ 2  
Error Correction ∆ln(CLoan) ∆ln(RGDP) ∆HP ∆ln(Unem) ∆ln(ER)

ค่าคงที่ 0.0238 0.0068 -0.5916 -0.0081 -0.0009 
Coint Eq1 -0.0472 0.0614 4.8337 -0.2183 -0.0097 
Std.error (0.0181) (0.0312) (1.2951) (0.1701) (0.0219) 
t-statistic [-2.6088]** [ 1.9651]* [ 3.7324]*** [-1.2828] [-0.4448] 

***, **, * แสดงถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่น 99%, 95% และ 90% 
 
จากตารางที่ 6 เขียนเป็นสมการ VECM ดังน้ี 
แบบจําลองที่ 1  
 ∆ln(BLoan)t =  0.0333 – 0.0056 [ln(BLoan)t-1 + 41.9623 – 3.6078 ln(RGDP)t-1  
   – 0.0019 HPt-1 + 0.0611ln(Unem)t-1 – 0. 9043ln(ER)t-1]             
แบบจําลองที่ 2  
 ∆ln(CLoan)t =  0.0238 – 0.0472 [ln(CLoan)t-1 + 29.3494 – 3.2047 ln(RGDP)t-1  
   – 0.0966 HPt-1 – 0.0738ln(Unem)t-1 + 0.5056ln(ER)t-1]             
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 จากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลภาพระยะยาว (Co-integration) ของปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศท่ีแท้จริง 
(Real GDP) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) จํานวนผู้ว่างงาน (Unemployment) และ 
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ 
เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
แลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. โดยผลิตภัณฑ์      
มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริงมีผลกระทบมากที่สุด (ร้อยละ 3.61) รองลงมาคือ อัตราแลกเปลี่ยน 
(ร้อยละ 0.90) และอัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ 0.002) ตามลําดับ ขณะที่จํานวนผู้ว่างงาน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. มีขนาดผลกระทบน้อยมาก (ร้อยละ 0.06) 
เมื่อพิจารณาการปรับตัวในระยะส้ันเพ่ือกลับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว พบว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยต่างๆ จะมีผลทําให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. มีการปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่    
ดุลยภาพในระยะยาวร้อยละ -0.56 ต่อไตรมาส ซึ่งอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวค่อนข้างนาน 
อย่างไรก็ตามค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลภาพระยะยาว (Co-integration) ของปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ อาศัยปัจจัยเดียวกันน้ัน พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อ
พิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว้ 
ขณะที่จํานวนผู้ว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเช่นกัน แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนด 
ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงมีผลกระทบมากที่สุด (ร้อยละ 3.20) รองลงมาคือ อัตรา
เงินเฟ้อ (ร้อยละ 0.97) และจํานวนผู้ว่างงาน (ร้อยละ 0.07) ตามลําดับ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กําหนด โดยมีขนาดผลกระทบค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 0.51) เมื่อพิจารณาการปรับตัวใน
ระยะสั้นเพ่ือกลับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว พบว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ จะมีผลทํา
ให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ มีการปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว
ร้อยละ -4.72 ต่อ ไตรมาส หรือใช้ระยะเวลาในการปรับตัวประมาณ  21.19 ไตรมาส (คิดเป็น 5.3 
ปี) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% 
 เมื่อเปรียบเทียบทิศทางและขนาดผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือ
ของ ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์แล้ว พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่แท้จริง (Real GDP) มี
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ผลกระทบสูงมาก นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศท่ีแท้จริงยังเป็นตัวแทนในการอธิบาย
ปัจจัยปริมาณเงินฝากของธนาคาร ซึ่งปริมาณเงินฝากมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศที่แท้จริงมากกว่าร้อยละ 90 ดังน้ัน ธ.ก.ส. ควรให้ความสําคัญกับการเติบโตของ
ปริมาณเงินฝากของธนาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยด้านการเงินด้วยเช่นกัน สําหรับปัจจัยอ่ืนๆ น้ัน อัตรา
แลกเปลี่ยน ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. ค่อนข้างสูง โดยท่ีอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ 
อัตราเงินเฟ้อ และจํานวนผู้ว่างงานส่งผลกระทบน้อยมาก ซึ่งแตกต่างไปจากกรณีของธนาคาร
พาณิชย์ ที่อัตราเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างสูง โดย
ปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน และจํานวนผู้ว่างงาน ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ
นํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทีแ่ทจ้ริง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปรมิาณเงินให้
สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีที่เศรษฐกิจขยายตัว ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะลดลง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% ใน
ระยะยาว รวมถึงมีการปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ระยะยาว จากผลท่ีได้พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ทําการศึกษาของ วนัสนันท์  งวดชัย (2556) ที่ศึกษาสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์และผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในของประเทศไทย รวมถึง เทวินทร์  อุ่นทานนท์ (2548) พบว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธ์กับสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ในทิศทางเดียวกัน นอกจากผลการศึกษา
ในประเทศไทยแล้ว ยังสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเนปาล โดย Timsina (2015) ในช่วงปี 
1915-2011 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการให้กู้ยืม 

2. อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ กรณีที่
อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น จะมีการเพ่ิมกําลังการผลิต และความต้องการเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกัน
ข้าม กรณีที่อัตราเงินเฟ้อลดลง ความต้องการเงินให้สินเช่ือจะลดลง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
95% ในระยะยาว ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยธิดา เกิดทรัพย์ 
(2552) ซึ่งทําการศึกษาในช่วงปี 2541-2550 พบว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวกําหนดปริมาณสินเช่ือ  

3. อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ กล่าวคือ 
กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (ค่าเงินบาทอ่อนค่า) การผลิตเพ่ือส่งออกเพ่ิมขึ้น ทําให้ความต้องการ
สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนลดลง (ค่าเงินบาทแข็งค่า) การผลิตเพ่ือ
ส่งออกลดลง ทําให้ความต้องการสินเช่ือลดลง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% ในระยะยาว 
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Timsina (2015) ในประเทศเนปาล และ Olokoyo (2011) ในประเทศ
ไนจีเรีย 
 นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศท่ีแท้จริงยังเป็นตัวแทนในการอธิบายปัจจัยปริมาณ
เงินฝากของธนาคาร ทําให้ปริมาณเงินรับฝากมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินให้สินเช่ือ 
กล่าวคือ กรณีที่ความต้องการเงินให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ธนาคารจะระดมเงินฝากเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้มีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวเช่นกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Timsina (2015) ในประเทศเนปาล นอกจากน้ีในการศึกษาของ Olokoyo (2011) ใน
ประเทศไนจีเรีย ยังพบว่าปริมาณเงินฝากมีผลกระทบมากท่ีสุดต่อพฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคาร
พาณิชย์ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ GDP อัตราเงินเฟ้อ จํานวนผู้ว่างงาน และอัตราแลกเปลี่ยน มี
ผลกระทบในระยะยาวต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
GDP ดังน้ัน ธนาคารควรให้ความสําคัญกับการติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเติบโตของเงินให้สินเช่ือ การบริหารสภาพคล่องและ
การจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพหน้ี  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปสามารถเพ่ิมตัวแปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของ    
ธ.ก.ส. เช่น นโยบายของภาครัฐ เป็นต้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลของแต่ละตัวแปรให้มีจํานวนมากขึ้น 
จะทําให้ผลการศึกษาสะท้อนขนาดผลกระทบที่แม่นยํามากขึ้น  
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การวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหนี้ของรัฐบาลไทยโดยวิธีงบดุล 
ในช่วงป ีพ.ศ. 2561 – 2570 

The Assessment of Public Debt Sustainability in Thailand 
During 2018-2027: the Balance Sheet Approach 

 

ศรีประภา จิตต์สอาด1 และธีรศักด์ิ ทรัพย์วโรบล2 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบจําลองประมาณการรายได้ของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 
2561 - 2570 ผ่านแบบจําลองสมการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด และเพ่ือวัดความสามารถใน
การชําระหน้ีของรัฐบาลโดยวิธีงบดุลในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2570 เริ่มจากการประมาณการรายได้
ของรัฐบาลผ่านแบบจําลองที่ได้ และรายจ่ายของรัฐบาลเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนด ใช้พิจารณา
สถานะทางการเงินของรัฐบาลในอนาคต แล้วนํามาเปรียบเทียบกับระดับหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ 
ปัจจุบัน เพ่ือวัดความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาลโดยวิธีงบดุล ในการวิจัยครั้งน้ีพิจารณา
เฉพาะหน้ีรัฐบาล วัดความสามารถในการชําระหน้ีรัฐบาลคงค้างที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเท่าน้ัน ส่วน
สมมติฐานที่ใช้ประกอบการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ได้แก่ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่ กําหนดให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.0 - 4.2 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป กําหนดให้
เท่ากับร้อยละ 1.4 - 2.5 ต่อปี และอัตราคิดลดที่ใช้คิดลดมูลค่าประมาณการ คือ อัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อปี ในการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐโดย
วิธีงบดุล แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 หรือกรณีฐาน เป็นไปตามสมมติฐานตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ที่กําหนดข้างต้นเท่าน้ัน กรณีที่ 2 กําหนดให้รายได้ของรัฐบาลลดลงร้อยละ 7 ต่อปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2566 เป็นต้นไป กรณีที่ 3 กําหนดให้รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ต่อปี ผลการศึกษาพบว่า 
ทั้ง 3 กรณี รัฐบาลไม่สามารถชําระหน้ีได้ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยเฉพาะในกรณีที่ 3 ส่วนต่าง
ระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินของรัฐบาลน้ัน ติดลบน้อยที่สุดและเริ่มติดลบช้าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีอ่ืน ๆ ดังน้ัน หากรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นจะนํามาซึ่งส่วนของสินทรัพย์และพ้ืนที่
ทางการคลังที่เพ่ิมขึ้น 
 
คําสําคัญ: ความสามารถในการชําระหน้ี, หน้ีสาธารณะ, วิธีงบดุล 
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Abstract 

 The objective of this research is to estimate the government revenues 
through regression model during 2018-2027 by the ordinary least square method. In 
addition, for measure the Thai government's ability to repay public debt during 
2018-2027 by the balance sheet approach.  Begin with forecasted government 
revenues through the regression model and the government expenditures based on 
the assumption, to consider the future financial statement of government.  The 
forecasted government revenues and government expenditures must discounted to 
the present value then compare with the government public debt in current for 
measure the Thai government's fiscal solvency by the balance sheet approach. In 
this research, focus the government public debt only for measure the government 
responsibility. The assumption for forecasted government revenues and government 
expenditures is based on the real gross domestic product growth rate which is 4.0 - 
4.2 percent per year, the headlines inflation rate is 1.4 - 2.5 percent per year and 
the discount rate is the policy rate at 1.5 percent per year. The assessment of fiscal 
solvency by balance sheet approach consist of three cases; case no. 1 or base case 
was assumed by follow the assumption of economic factor above only, case no. 2 
was assumed by the government revenues decrease 7 percent per year since 2023, 
and case no. 3 was assumed by the government revenues increase 4.3 percent per 
year. The analysist result of fiscal solvency from three cases are Thai government 
could not repay public debt within 10 years ahead. Especially the third case result 
in the net worth is the lowest and slowest of minus value compare with the other 
cases. Thus, if the government could increase revenues that will expand the asset 
part and the fiscal space. 
 
Keywords: Fiscal Solvency, Public Debt, the Balance Sheet Approach 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 ปัจจุบันรัฐบาลมีแนวโน้มในการก่อหน้ีสาธารณะที่เพ่ิมขึ้น อันเน่ืองมาจากนโยบายสวัสดิการ
แห่งรัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการเร่งโครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงอาจส่งผลให้อัตราการขยายตัวของหน้ีสาธารณะ
คงค้างสูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้รัฐบาลกู้เงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เสมอ รวมถึงราคานํ้ามันที่ผันผวน และอัตรา
ดอกเบ้ียของประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย อาจทําให้ระดับหน้ีสาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่เป็นไป
ตามกรอบความย่ังยืนทางการคลังที่กําหนดไว้ อีกทั้งโครงสร้างประชากรสังคมผู้สูงอายุจะนํามาซึ่ง
รายจ่ายของภาครัฐที่เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อรัฐบาลไทยยังมีข้อจํากัดในการจัดเก็บรายได้ไม่สามารถจัดเก็บ
รายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย จึงจําเป็นต้องดําเนินงบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) อย่าง
ต่อเน่ือง ท้ายที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีสาธารณะและเสถียรภาพ
ทางการคลังในที่สุด ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงทําการประมาณการระดับรายได้รัฐบาลผ่านแบบจําลอง
สมการถดถอย และประมาณการรายจ่ายของรัฐบาลภายใต้สมมติฐานที่กําหนด เพ่ือพิจารณา
ความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาลในอนาคตและสามารถเป็นแนวทางให้รัฐบาลกําหนด
แผนการในการดําเนินงานด้านการคลัง ทั้งนโยบายด้านรายได้ นโยบายด้านรายจ่าย และนโยบาย
การก่อหน้ีสาธารณะ นําไปสู่ฐานะทางการคลังที่สมดุลและย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างแบบจําลองประมาณการรายได้ของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2561-2570 
2. เพ่ือวัดความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2561-2570 โดยวิธีงบดุล 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาล 
จากแนวคิดของ Guidotti and Kumar (1991) เสนอแนวคิด Balance Sheet Approach 

หรือวิธีงบดุล ใช้พิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาล โดยพิจารณาจากผลต่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินและมูลค่าทรัพย์สินของรัฐบาล คือ ส่วนของ Net Worth สามารถแสดงเป็น
สมการได้ดังน้ี 

eA*+ R  =  G + S + B + eB* + K    (1) 
โดยกําหนดให้ 
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e คือ อัตราแลกเปลี่ยน 
A* คือ ทุนสํารองระหว่างประเทศ (Stock of Foreign Exchange Reserves) 
R คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการคาดการณ์รายได้ของรัฐบาล 
G คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการคาดการณ์รายจ่ายของรัฐบาล 
S คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการคาดการณ์เงินอุดหนุนของรัฐบาล 
B คือ หน้ีสาธารณะของรัฐบาลที่กู้ยืมในประเทศ 
B* คือ หน้ีสาธารณะของรัฐบาลที่กู้ยืมจากต่างประเทศ 
K คือ ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินของรัฐบาล (Net Worth) 
 

Guidotti and Kumar (1991) ทําการศึกษาความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาลโดยใช้
วิ ธี  Balance Sheet Approach ในการศึ กษา  ซึ่ งมี แนวคิ ด พ้ื นฐานจากงบ ดุลของรัฐบาล 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สินทรัพย์และหน้ีสิน ในการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหน้ีของ
รัฐบาลจะทําการพิจารณาจากความเท่ากันระหว่างหน้ีสินและสินทรัพย์ของรัฐบาลโดยส่วนที่แตกต่าง
กัน จะเรียกว่า Net Worth ซึ่งถ้าหน้ีสินมากกว่าทรัพย์สินแล้วส่วนของ Net Worth จะติดลบ แสดง
ว่ารัฐบาลไม่สามารถชําระหน้ีคืนได้ 

2. แนวคิดมูลค่าของเงิน (Time Value of Money) 
จากแนวคิดงบดุลของรัฐบาลที่ต้องประมาณการรายได้ และรายจ่ายในอนาคต ในการ

พิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาล จะต้องนํามูลค่าประมาณการในอนาคตคิดลดด้วย
อัตราคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน แล้วจึงนํามาเปรียบเทียบกับระดับหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ ปัจจุบัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Times Series 
Data) รายปีงบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 
28 ปี และแบ่งวิธีดําเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประมาณการรายได้และ
รายจ่ายของรัฐบาล ในส่วนที่ 2 การวัดความสามารถในการชําระหน้ีสาธารณะของรัฐบาล 

1.  ประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล 
1.1  แบบจําลองประมาณการรายได้ของรัฐบาล โดยแบบจําลองที่ใช้ประมาณการแหล่งที่มา

ของเงินของรัฐบาล ได้อ้างอิงจากโครงการวิจัยการประมาณการ งบประมาณสําหรับผู้สูงอายุ และ
แหล่งที่มาของเงิน โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับสํานักส่งเสริมและพิทักษ์
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ผู้สูงอายุ และสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (2555) 
สามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้ ดังน้ี 

log Govrt  =  log a + b1logGovrt-1 + b2logGDPt + b3D_Crisis + e  (2) 
โดยที่ 
Govrt  คือ รายได้รวมของรัฐบาล (Gross) ในปีที่ t (หน่วย: ล้านบาท) 
Govrt-1  คือ รายได้รวมของรัฐบาล (Gross) ในปีที่ t-1 (หน่วย: ล้านบาท) 
GDPt คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันในปีที่ t (หน่วย: ล้านบาท) 
D_Crisis คือ ตัวแปรหุ่น 

กําหนดให้มีค่า เท่ากับ 1 ในปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย ปีพ.ศ. 2539-2542  
เท่ากับ 0 ในปีที่ไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย 

log a คือ ค่าคงที่ 
b1,b2,b3 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรอิสระ 
e คือ ความคลาดเคลื่อน 
ทั้งน้ี ก่อนการสร้างแบบจําลองสมการถดถอย (Regression) ต้องทําการทดสอบความน่ิง

ของข้อมูล (Stationary) หรือ Unit Root Test โดยวิธี Augmented Dickey - Fuller Test (ADF 
Test) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา Spurious Regression ในตัวแปรที่มีข้อมูลแบบอนุกรมเวลา
ก่อนนํามาสร้างแบบจําลอง 

1.2  การประมาณการรายจ่ายของรัฐบาล ได้จําแนกตามลักษณะงานและงบรายจ่าย 
ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน กําหนดให้
เป็นไปตามสมมติฐานของรายงานวิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2559 และแนวโน้มการคลังระยะปานกลาง โดยสํานักงบประมาณประจํารัฐสภาหรือ Thai 
Parliamentary Budget Office: Thai PBO (2558 ) และปรับป รุ งข้ อมู ล ให้ สอดค ล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนรายจ่ายด้านสวัสดิการของสังคม ใช้ข้อมูลจากการศึกษาของพรชัย  ฐีระเวช
และคณะ (2555) ศึกษาแนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะ เมื่อเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ได้ทําการประมาณการรายจ่ายสวัสดิการภาคสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2576 

1.3  ตัวแปรที่เก่ียวข้องในการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ได้แก่ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ตามรายงานความเสี่ยงทางการคลัง
ประจําปีงบประมาณ 2560 (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2561: หน้า 13) ส่วน
การคิดลดมูลค่าประมาณการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอัตราคิดลด กําหนดให้เท่ากับ ร้อยละ 1.5 
ต่อปี จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2561   
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2.  การวัดความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาล 
จากแนวคิดความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาล โดย Guidotti and Kumar (1991) ได้

เสนอแนวคิดวิธีงบดุล (Balance Sheet Approach) ใช้พิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของ
รัฐบาล ดังสมการที่ (1) แล้วทําการแทนค่าตัวแปรที่เก่ียวข้องในสมการ ยกเว้นค่าตัวแปร K หรือ 
Net Worth ดังน้ัน หาก K มีค่าเป็นบวก แสดงว่า สินทรัพย์ที่มีในปัจจุบันมากกว่าหน้ีสินที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน รัฐบาลมีความสามารถในการชําระหน้ี แต่ถ้า K มีค่าเป็นลบ แสดงว่ารัฐบาลไม่มี
ความสามารถในการชําระหน้ี สินทรัพย์ที่มีในปัจจุบันน้อยกว่าหน้ีสินที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล  
1.1 แบบจําลองประมาณการรายได้ของรัฐบาล เริ่มจากการทดสอบความนิ่งของข้อมูล 

ได้ผลการทดสอบ Unit Root โดยวิธี ADF พบว่า ตัวแปรในแบบจําลอง มีคุณสมบัติ Stationary ณ 
ผลต่างลําดับที่ 1 (At First Difference) กรณี Intercept ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 จากผลของแบบจําลองสมการถดถอย (Regression) โดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 

Least Square) เพ่ือประมาณการรายได้ของรัฐบาลได้ผลการศึกษา ดังน้ี 

log Govrt  =  -2.4075 - 0.04111logGovrt-1 + 1.0816logGDPt + 0.0128D_Crisis (3) 

t-Statistic   (-2.364333)**     (-0.234566)         (5.368824)***      (0.316976) 
R2 = 0.9952  S.E. = 0.0444  D.W. = 1.62 
F   = 920.3253  Prob. (F-Statistic) = 0.0000 
**,***  ค่า t-Statistic มีนัยสําคัญที่ช่วงความเช่ือมั่น 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
จากการศึกษาพบว่า เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบัน เปลี่ยนแปลง

ไปร้อยละ 1 จะทําให้รายได้ของรัฐบาลในปีที่ t เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 1.0816 
และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

ต่อมา นํา Residual Term (et) ที่ประมาณการได้จากสมการที่ (3) ทดสอบความน่ิงของ
ข้อมูล จากผลการทดสอบ Unit Root โดยวิธี ADF พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อน มีคุณสมบัติ 
Stationary ณ ระดับ (At Level) ดังน้ัน ตัวแปรที่ศึกษาในแบบจําลองไม่เกิดปัญหา Spurious 
Regression ทั้งน้ี ได้ทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมเวลา (Autocorrelation) แล้ว พบว่า ไม่
เกิดปัญหาสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมเวลา 

2. การวัดความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาล 
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การวัดความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาลด้วยวิธีงบดุล (Balance Sheet Approach) 

ดังสมการที่ (1) มีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี 

eA* คือ ทุนสํารองระหว่างประเทศ เป็นสินทรัพย์ที่สภาพคล่องสูงในการเปลี่ยนเป็นเงินสกุล

ในประเทศ ข้อมูลทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ กันยายน พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 6,650,592 ล้านบาท 

R คือ รายได้ของรัฐบาล จากแบบจําลองการประมาณการรายได้รัฐบาลดังสมการที่ (3)  

G คือ รายจ่ายของรัฐบาล จากการประมาณการรายจ่ายของรัฐบาลตามสมมติฐานที่กําหนด 

S คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการคาดการณ์เงินอุดหนุนของรัฐบาล ตามงบประมาณรายจ่าย

ซึ่งจําแนกตามลักษณะงาน มีงบเงินอุดหนุนเป็นส่วนหน่ึงและงบประมาณรายจ่ายแล้ว 

B, B* คือ หน้ีสาธารณะคงค้างของรัฐบาลท้ังการกู้ยืมจากในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูล 

ณ กันยายน พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 4,959,164 ล้านบาท และกําหนดให้ไม่มีการก่อหน้ีเพ่ิม 

K คือ ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินของรัฐบาลหรือ Net Worth ได้จากการแทน

ค่าตัวแปรทุกตัวแปรในสมการที่ (1) ยกเว้นตัวแปร K ดังน้ัน เมื่อค่า K มีค่าเป็นบวก หมายถึง รัฐบาล

มีส่วนของหน้ีสินน้อยกว่าส่วนของสินทรัพย์ หรือรัฐบาลมีเงินสะสมหรือเงินออม แต่ถ้าค่า K มีค่าเป็น

ลบ หมายถึง รัฐบาลมีส่วนของหน้ีสินมากกว่าส่วนของสินทรัพย์ 

2.1 กรณีที่ 1 หรือกรณีฐาน สมมติฐานในการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2563 แล้วกําหนดให้คงที่ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (ตารางที่ 1) อัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 

ตารางที่ 1  สมมติฐานในการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล 
หน่วย: ร้อยละ 

ตัวแปรที่เก่ียวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2561 2562 2563 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่ 4.0 4.2 4.0 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.4 1.6 2.5 

ท่ีมา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2561) 

2.2 กรณีที่ 2 มีสมมติฐานในการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลเช่นเดียวกับ
กรณีที่ 1 และสมมติฐานในการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหน้ี คือ การจัดเก็บรายได้ของ
รัฐบาลลดลงร้อยละ 7 ต่อปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เน่ืองจากโครงสร้างประชากรของไทยเข้า
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สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567 (พรชัย ฐีระเวชและคณะ, 2555: หน้า 1-1) ในขณะที่
รายจ่ายของรัฐบาลคงที่ เพราะได้รวมผลกระทบจากโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 

2.3 กรณีที่ 3 มีสมมติฐานในการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลเช่นเดียวกับ

กรณีที่ 1 และสมมติฐานในการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหน้ี คือ รัฐบาลสามารถจัดเก็บ

รายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี (รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีงบประมาณ 2560: 

หน้า 17) ในขณะที่รายจ่ายของรัฐบาลคงที่ เท่ากับกรณีที่ 1 

 

ตารางที่ 2  กรณีที่ 1 ผลการประมาณการมูลค่าปัจจุบันของรายได้ รายจ่าย ดุลเงินสดของรัฐบาล 
และส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินของรัฐบาล (K) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2570  

หน่วย: ล้านบาท 

ปี 
งบประมาณ 

พ.ศ. 

มูลค่าปัจจุบนั 
รายได้รัฐบาล 
ปี พ.ศ. 2560 

มูลค่าปัจจุบนั
รายจ่ายรัฐบาล 
ปี พ.ศ. 2560 

มูลค่าปัจจุบนั
 ดุลเงนิสด 
รัฐบาล 

มูลค่าปัจจุบนั
ค่า K  

ณ สิ้นงวดป ี
2561  2,747,789.46   3,102,258.33  -354,468.87   1,336,959.13  
2562  2,811,835.42   3,224,840.12  -413,004.70   923,954.43  
2563  2,898,348.53   3,364,162.58  -465,814.05   458,140.38  
2564  2,987,523.44   3,487,919.87  -500,396.43  -42,256.05  
2565  3,079,442.03   3,597,116.85  -517,674.82  -559,930.87  
2566  2,856,769.85   3,715,472.10  -541,283.37  -1,101,214.25  
2567  2,944,665.48   3,853,585.46  -581,734.93  -1,682,949.18  
2568  3,035,265.44   3,980,428.72  -607,911.56  -2,290,860.74  
2569  3,128,652.93   4,113,533.12  -637,252.09  -2,928,112.82  
2570  3,224,913.72   4,257,359.65  -674,122.18  -3,602,235.01  
รวม  29,715,206.29   36,696,676.79  -5,293,663.01  -3,602,235.01 

ท่ีมา: คํานวณโดยผู้วิจัย 

หมายเหตุ:  ค่า K ปีท่ี t = ผลการแทนค่าทุกตัวแปรในสมการท่ี (1) ยกเว้นตัวแปร K 

 ค่า K ปีท่ี t+1 = ค่า K ปีท่ี t รวมกับมูลค่าปัจจุบันดุลเงินสดของรัฐบาลปีท่ี t + 1 

ณ สิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของกรณีที่ 1 ค่า K เท่ากับ -3,602,235.01 ล้านบาท 

(ตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่า รัฐบาลมีอัตราการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันรายได้ของ
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รัฐบาลขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองแต่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น จึงทําให้ดุลเงินสดของรัฐบาลขาด

ดุลอย่างต่อเน่ือง โดยค่า K มีค่าเป็นบวกในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 แสดงว่า ในช่วง 3 

ปีแรกของการประมาณการ รัฐบาลมีส่วนของหน้ีสินน้อยกว่าสินทรัพย์ จึงยังมีความสามารถในการ

ชําระหน้ี และค่า K เริ่มติดลบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนถึง พ.ศ. 2570 แสดงถึง รัฐบาลมีส่วน

ของหน้ีสินมากกว่าสินทรัพย์ จึงไม่สามารถชําระหน้ีสาธารณะได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

 
ตารางที่ 3  กรณีที่ 2 ผลการประมาณการมูลค่าปัจจุบันของรายได้ รายจ่าย ดุลเงินสดของรัฐบาล 

และส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินของรัฐบาล (K) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2570  

หน่วย: ล้านบาท 

ปี 
งบประมาณ 

พ.ศ. 

มูลค่าปัจจุบนั 
รายได้รัฐบาล 
ปี พ.ศ. 2560 

มูลค่าปัจจุบนั
รายจ่ายรัฐบาล 
ปี พ.ศ. 2560 

มูลค่าปัจจุบนั 
 ดุลเงนิสด 
รัฐบาล 

มูลค่าปัจจุบนั
ค่า K  

ณ สิ้นงวดป ี
2561  2,747,789.46   3,102,258.33  -354,468.87   1,336,959.13  
2562  2,811,835.42   3,224,840.12  -413,004.70   923,954.43  
2563  2,898,348.53   3,364,162.58  -465,814.05   458,140.38  
2564  2,987,523.44   3,487,919.87  -500,396.43  -42,256.05  
2565  3,079,442.03   3,597,116.85  -517,674.82  -559,930.87  
2566  2,951,995.51   3,715,472.10  -763,476.59  -1,323,407.46  
2567  3,042,821.00   3,853,585.46  -810,764.46  -2,134,171.92  
2568  3,136,440.95   3,980,428.72  -843,987.76  -2,978,159.69  
2569  3,232,941.36   4,113,533.12  -880,591.76  -3,858,751.45  
2570  3,332,410.85   4,257,359.65  -924,948.81  -4,783,700.25  
รวม  30,221,548.54   36,696,676.79  -6,475,128.25  -4,783,700.25 

ท่ีมา: คํานวณโดยผู้วิจัย 

ณ สิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 กรณีที่ 2 ค่า K เท่ากับ -4,783,700.25 ล้านบาท 

(ตารางที่ 3) ดุลเงินสดของรัฐบาลยังคงขาดดุลอย่างต่อเน่ือง โดยค่า K ติดลบมากกว่าในกรณีที่ 1  
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ตารางท่ี 4 กรณีที่ 3 ผลการประมาณการมูลค่าปัจจุบันของรายได้ รายจ่าย ดุลเงินสดของรัฐบาล 
และส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินของรัฐบาล (K) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2570  

หน่วย: ล้านบาท 

ปี 
งบประมาณ 

พ.ศ. 

มูลค่าปัจจุบนั 
รายได้รัฐบาล 
ปี พ.ศ. 2560 

มูลค่าปัจจุบนั
รายจ่ายรัฐบาล 
ปี พ.ศ. 2560 

มูลค่าปัจจุบนั
 ดุลเงนิสด 
รัฐบาล 

มูลค่าปัจจุบนั
ค่า K  

ณ สิ้นงวดป ี
2561  2,865,944.40   3,102,258.33  -236,313.93   1,455,114.07  
2562  2,932,744.34   3,224,840.12  -292,095.77   1,163,018.30  
2563  3,022,977.52   3,364,162.58  -341,185.06   821,833.24  
2564  3,115,986.94   3,487,919.87  -371,932.92   449,900.31  
2565  3,211,858.03   3,597,116.85  -385,258.82   64,641.50  
2566  3,310,678.84   3,715,472.10  -404,793.26  -340,151.76  
2567  3,412,540.11   3,853,585.46  -441,045.35  -781,197.12  
2568  3,517,535.39   3,980,428.72  -462,893.32  -1,244,090.44  
2569  3,625,761.12   4,113,533.12  -487,772.00  -1,731,862.44  
2570  3,737,316.68   4,257,359.65  -520,042.97  -2,251,905.42  
รวม  32,753,343.38   36,696,676.79  -3,943,333.42  -2,251,905.42 

ท่ีมา: คํานวณโดยผู้วิจัย 

ในกรณีที่ 3 ค่า K เป็นบวกในปีงบประมาณพ.ศ. 2561- 2565 และค่า K เริ่มติดลบใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งน้ี ณ สิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ค่า K เท่ากับ -2,251,905.42

ล้านบาท (ตารางที่ 4) แม้ว่าดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุลอย่างต่อเน่ือง แต่ค่า K ณ  สิ้นงวด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในกรณีที่ 3 จะติดลบน้อยกว่ากรณีที่ 1 และ 2 

ผลการศึกษาความสามารถในการชําระหน้ีของรัฐบาลโดยวิธีงบดุลในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 

2570 ทั้ง 3 กรณี ค่า K ณ สิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นลบ แสดงว่า รัฐบาลมีส่วนของ

หน้ีสินมากกว่าส่วนของสินทรัพย์ รัฐบาลจึงไม่สามารถชําระหน้ีได้ภายในระยะเวลา 10 ปี 

กรณีที่ 1 หรือกรณีฐาน รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ ค่า 

K เท่ากับ -3,602,235.01 ล้านบาท  
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กรณีที่ 2 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลลดลงร้อยละ 7 ต่อปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เป็นต้นไป เน่ืองจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ค่า K เท่ากับ -4,783,700.25 

ล้านบาท  

กรณีที่ 3 รัฐจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 ต่อปี ค่า K เท่ากับ -2,251,905.42 ล้านบาท 

 

อภิปรายผล 

แนวโน้มการก่อหน้ีสาธารณะของประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้น จากการดําเนินนโยบายสวัสดิการ

แห่งรัฐ และการเร่งโครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ประกอบกับโครงสร้างประชากร

สังคมผู้สูงอายุจึงนํามาซึ่งรายจ่ายของภาครัฐที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยังมีข้อจํากัดใน

การจัดเก็บรายได้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย จึงจําเป็นต้องดําเนินงบประมาณ

ขาดดุลอย่างต่อเน่ือง ในการศึกษาครั้งน้ีได้พิจารณาเพียงหน้ีของรัฐบาล เพ่ือสะท้อนความสามารถใน

การจัดการของรัฐบาลเท่าน้ัน ผ่านแบบจําลองประมาณการรายได้ของรัฐบาล ซึ่งจากผลการทดสอบ

แบบจําลองสมการถดถอย พบว่า รายได้ของรัฐบาลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 และ

รายจ่ายของรัฐบาลเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ จากผลการศึกษาความสามารถในการชําระหน้ี

ของรัฐบาลโดยวิธีงบดุล พบว่า ทั้ง 3 กรณี ค่า K หรือส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินของ

รัฐบาล เริ่มมีค่าเป็นลบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2570 มีส่วนของหน้ีสินมากกว่า

สินทรัพย์ ดังน้ัน ณ สิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 รัฐบาลจึงไม่สามารถชําระหน้ีสาธารณะคงค้าง

ที่ก่อไว้ ณ กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี  

ทั้งน้ี ค่า K ณ สิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในกรณีที่ 3 มีค่าติดลบน้อยที่สุด ถ้าภาครัฐ

สามารถจัดเก็บรายได้ต่อปีได้เพ่ิมขึ้นจะทําให้ ค่า K ติดลบลดลง แสดงถึง เมื่อภาครัฐเริ่มมีส่วนของ

สินทรัพย์มากกว่าหน้ีสิน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอ่ืน ๆ จะนํามาซึ่งการลดการขาดดุลงบประมาณ 

และเพ่ิมพ้ืนที่ทางการคลัง (Fiscal Space) นําไปสู่ฐานะทางการคลังที่สมดุลและย่ังยืน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  เมื่อสภาวะการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันส่งผลให้รัฐบาลมีแนวโน้มในการใช้จ่ายที่

เพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ การเร่งโครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง 
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ๆ และโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลควรเพ่ิมแนวทางหรือมาตรการในการจัดเก็บ

รายได้ของรัฐบาลเพ่ือให้สอดคล้องกันกับแนวโน้มรายจ่ายที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 2.  การก่อหน้ีสาธารณะของรัฐ ควรนําไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุดภายใต้ทรัพยากรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจํากัด ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ระยะยาว หากเป็นเช่นน้ันอาจนําส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวประเมินมูลค่าแล้วนําไปรวมกับ

ส่วนของสินทรัพย์ของรัฐบาล จึงสามารถเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ของรัฐได้เช่นกัน เช่น การใช้จ่ายใน

การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวม มีต้นทุนในการดําเนินการที่ลดลงหรืออาจ

ประหยัดเวลา ทําให้ได้รับผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
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ปัจจัยกําหนดความเป็นไปไดใ้นการก่อหนี้ภาคครวัเรือน 
The Determinant of Probability of Household Debt 

 

ฉวีวรรณ กาบขาว1 และธีรศักด์ิ ทรัพย์วโรบล2 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยกําหนดความเป็นไปได้ในการก่อหน้ีภาค
ครัวเรือนในปีพ.ศ.2554 2556 และ 2558 โดยใช้แบบจําลอง Logit Model และใช้วิธี Chow Test 
ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีในช่วงก่อนและหลังมี
นโยบายรถยนต์คันแรก โดยผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกพบว่าตัวแปรทางด้านสถานภาพ รายได้ ความเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย และการครอบครองรถยนต์ มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็น
หน้ีในทางบวกทุกปีที่ทําการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรด้านอายุ ระดับการศึกษา 
และเขตที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีในทางลบของทุกปีที่
ทําการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในส่วนของตัวแปรเพศและตัวแปรเงินช่วยเหลือยังไม่สามารถ
หาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน  

ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Chow Test พบว่าพฤติกรรมการก่อหน้ีของครัวเรือนทั้งสอง
ช่วงเวลามีความแตกต่างกัน โดยหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกตัวแปรด้านสถานภาพ ตัวแปรรายได้ 
และตัวแปรความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงของค่า Marginal Effect ที่มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีนโยบายรถยนต์คันแรก และตัวแปรระดับการศึกษา และตัวแปรเขตที่อยู่
อาศัย  มีการเปลี่ยนแปลงของค่า Marginal Effect ที่มีค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีนโยบาย
รถยนต์คันแรก  

 
คําสําคัญ: หน้ีครัวเรือน ,Logit Model ,Chow Test 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate the determinants of the household 
debt in the year 2011, 2013 and 2015 by Logit Model and Chow Test. The Chow Test 
is to examine whether the behavior changes in creating a household debt after 
adopting the first car policy. Data is collected from the interviews of the Household 
survey of the National Statistical Office. 

The analysis results of logistic regression indicate that the variables of status, 
income, ownership of housing and car occupancy are positively significant with 
household debt. On the other hand, age, education, residential areas variables are 
negatively significant with the debt household. Gender variable and subsidy variable 
effects are still inconclusive. 

The Chow Test results have shown that the behaviour of creating debt 
household changes after adopting the first car policy. The marginal effects of status, 
income, and housing ownership are higher as compared to the period before adopting 
the policy. Whereas, educational and residential marginal effects are lower as 
compared to the period before adopting the policy. 

 
Keywords: Household debt, Logit Model ,Chow Test 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

สถานการณ์หน้ีครัวเรือนของไทยเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก
หน้ีครัวเรือนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบ้ียที่อยู่ใน
ระดับตํ่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่เติบโตน้อยกว่าหน้ีครัวเรือน การแข่งขันการปล่อยสินเช่ือ
ของสถาบันการเงินที่เพ่ิมขึ้น และผลมาจากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งนโยบาย
รถคันแรก บ้านหลังแรก ล้วนส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทย จากปัญหาหน้ีสินที่เพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆน้ี ถึงแม้จะเป็นปัญหาระดับครัวเรือน แต่ในที่สุดก็
จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น
ความเครียด ปัญหาครอบครัว การเกิดอาชญากรรมการฆ่าตัวตายและผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน
อ่ืนๆ ดังน้ันรัฐควรให้ความสําคัญกับปัญหาหน้ีครัวเรือนอย่างมาก และเน้นการแก้ปัญหากับกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีปัญหา และมีความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น กลุ่มครัวเรือนยากจน กลุ่ม
เกษตรกร เป็นต้น และจากการตรวจเอกสารพบว่ามีงานวิจัยในอดีตที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การก่อหน้ีภาคครัวเรือน แต่เป็นงานวิจัยที่ได้ทําการศึกษานานมาแล้ว หรือเป็นงานวิจัยที่เป็นระดับ
จังหวัดเพียงเท่าน้ันไม่ได้ศึกษาในระดับประเทศ และไม่มีงานวิจัยในปัจจุบันที่ศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือนอีกเลย  ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกทําการศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
ความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ี รวมถึงศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ที่
ครัวเรือนจะเป็นหน้ีในช่วงก่อนมีนโยบายรถยนต์คันแรกและหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรก ซึ่งจะทํา
ให้เกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมการก่อหน้ีของครัวเรือนและปัจจัยที่ทําให้เกิดหน้ีของครัวเรือนได้ดี
ย่ิงขึ้น และสามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการกํากับ ดูแล หน้ีภาคครัวเรือนไม่ให้สูงเกินไป
ได้อย่างตรงจุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีในช่วง

ก่อนมีนโยบายรถยนต์คันแรกและหลังมีนโยบายรถยนต์คนัแรก 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

1. สมมติฐานการบริโภคแบบรายได้สัมบูรณ์ (Absolute Income Hypothesis) 
John Maynard Keynes เสนอว่าการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของบุคคลจะขึ้นอยู่กับรายได้

สุทธิที่สามารถใช้จ่ายได้จริง กล่าวคือบุคคลจะมีการบริโภคเพ่ิมขึ้น เมื่อมีรายได้สุทธิที่สามารถ
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นําไปใช้จ่ายได้จริงเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกันหากบุคคลมีรายได้สุทธิที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้จริงลดลง 
บุคคลน้ันจะมีระดับการใช้จ่ายเพ่ือบริโภคลดลง 

2 .ทฤษฎีการบริ โ ภคตามสมมติ ฐ านราย ไ ด้ เปรี ยบ เที ยบ  (Relative Income 
Hypothesis) 

Jame S. Duesenberry (1959) เสนอว่าการบริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์เฉพาะกับรายได้
สัมบูรณ์เท่าน้ัน แต่ยังมีความสัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income) นอกจากน้ี
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2546) ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานของข้อสมมติรายได้เปรียบเทียบที่มีอิทธิพล
ต่อการบริโภค คือ  

2.1 พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันมากกว่าการ
บริโภคของตนเองเพียงคนเดียว โดยผู้บริโภคจะพยายามรักษามาตรฐานการครองชีพของตนเองให้
ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของสังคม  

2.2 ผู้บริโภคจะพยายามรักษามาตรฐานการบริโภคของตนเองกับระดับรายได้สูงสุดที่เคย
ได้รับมาก่อน เมื่อใดก็ตามท่ีรายได้ของตนเองลดลงตํ่ากว่ารายได้สูงสุดที่ตนเองเคยได้รับมาก่อน 
ผู้บริโภคจะไม่ค่อยลดระดับการบริโภคของตนเองมากนัก เพราะมีความเคยชินกับมาตรฐานการ
บริโภคแบบเดิม 

3. ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต (Life Cycle–Permanent Income 
Hypothesis) 
  ทฤษฎีถูกพัฒนาขึ้นมาจากพ้ืนฐานของ 2 ทฤษฎีร่วมกัน ได้แก่ ทฤษฎีวงจรชีวิตของการ
บริโภคและการออมของฟรังโก โมดิกลีอานี (Franco Modigliani) และริชาร์ด บรูมเบิร์ก (Richard 
Brumberg) และทฤษฎีรายได้ถาวรของการของมิลตัน ฟริดแมน (Milton Friedman) 

ทั้งสองทฤษฎีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การบริโภคและการ
ออม กล่าวคือเมื่อใดที่ส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายในการบริโภคไม่สมดุลกัน เช่นรายได้
มากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภค ส่วนต่างน้ันคือ เงินออมหรือการออม แต่ถ้าหากเมื่อใดท่ีรายได้มี
น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภค ส่วนต่างน้ันคือการที่บุคคลต้องจัดหาเงินอ่ืนเพ่ิม เช่น การกู้ยืม
เพ่ือให้มีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภค 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 จารุมาส ปาละรัตน์ และกมลทิพย์ ลออกิจ (2556) ได้ทําการศึกษาหน้ีครัวเรือนภาคเหนือ 
และทางออกด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน โดยใช้แบบจําลองโลจิต (Logit Model) ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีโอกาสก่อหน้ีเพ่ือการอุปโภคบริโภคสูงมากกว่ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนที่
หัวหน้าครัวเรือนอยู่ในกลุ่มลูกจ้างภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มหนุ่มสาวโรงงานและงานก่อสร้าง กลุ่ม
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ลูกจ้างทํางานเกษตร กลุ่มผู้จัดการและนักวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ กลุ่มครัวเรือนเหล่าน้ีจึงเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง ส่วนกลุ่มที่ไม่น่าเป็นห่วง คือ กลุ่มพ่อค้านัก
ธุรกิจ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ไม่ได้ทํางาน (เกษียณ) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดหน้ีของครัวเรือน 
คือการที่ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นและการมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินจะช่วยให้หน้ีสินลดลงได้ 
โดยเครื่องมือหน่ึงที่จะช่วยให้มีการบริหารรายรับ-รายจ่ายได้อย่างเหมาะสมคือการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน  

เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช (2551) ได้ทําการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ
พฤติกรรมการก่อหน้ีของครัวเรือนในภาคเหนือ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจก่อหน้ีของ
ครัวเรือนในภาคเหนือ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าหน้ีของครัวเรือนในภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูล
ภาคตัดขวาง จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2547 โดย
วิเคราะห์ด้วยแบบจําลองโพรบิต (Probit Model) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นโดยประมาณการ
แบบวิธีกําลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้ทําการเกษตรท่ีเช่า
ที่ดิน มีโอกาสทําให้ครัวเรือนตัดสินใจก่อหน้ีสูงที่สุด หัวหน้าครัวเรือนที่สมรสแล้วมีโอกาสในการก่อ
หน้ีมากกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่สมรส หัวหน้าครัวเรือนที่มีการศึกษามีโอกาสในการก่อหน้ีมากกว่า
ผู้ที่ไม่มีการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและจํานวนสมาชิกผู้พ่ึงพิงของครัวเรือนเพ่ิม
โอกาสในการก่อหน้ีของครัวเรือน และอายุของหัวหน้าครัวเรือน ทําให้โอกาสการก่อหน้ีลดลง ส่วน
ปัจจัยด้านมูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือนพบว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจก่อหน้ีของครัวเรือนในภาคเหนือ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สุรชัย เช้ือลิ้นฟ้า (2550) ได้ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการก่อหน้ีของครัวเรือนไทยในช่วง
ก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลจากโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศึกษาปัจจัยที่กําหนดความ
เป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีด้วยแบบจําลอง Logit Model พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างช่วง
ก่อนและหลังวิกฤต ทั้งในระดับประเทศ และตามอาชีพหลัก ซึ่งช่วงหลังวิกฤตครัวเรือนมีความ
เป็นไปได้ที่จะเป็นหน้ีเพ่ิมขึ้นในหลายกลุ่มของประชากร เช่นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่
อาศัยนอกเขตเทศบาล และการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าของหัวหน้าครัวเรือน โดยปัจจัย
เหล่าน้ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นไปได้ที่จะเป็นหน้ี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีรายได้ถาวร 
และเมื่อแยกศึกษาตามอาชีพหลัก พบว่าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพวิชาชีพ นักวิชาการเป็นครัวเรือน
ที่มีข้อจํากัดในการกู้ตํ่า ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพธุรกิจของตนเองมีหน้ีที่สูงหากอาศัยในเขต
เทศบาล  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
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รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแบบสอบถามของโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้ปีพ.ศ. 2554, 2556 และ 2558 
ซึ่งข้อมูลสถิติที่เป็นตัวเงินทุกตัวจะถูกปรับให้เป็นข้อมูลที่แท้จริง (Real Term) โดยใช้ดัชนีราคา
ผู้บริโภคท่ัวไปปี พ.ศ.2558 เป็นปีฐาน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่เป็น
ตัวกําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีด้วยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ในส่วนที่ 2 
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ในการก่อหนี้ในช่วงก่อนและ
หลังมีนโยบายรถยนต์คันแรก โดยการใช้วิธี Chow Test 

1. ศึกษาปัจจัยที่กําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหนี้ด้วยแบบจําลองโลจิต 
(Logit Model) 

ในการศึกษาจะใช้ข้อมูลรายปีในปี พ.ศ.2554, 2556 และ 2558 ที่ได้มาจากการออก
แบบสอบถาม ของโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ มาทําการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ โดยหาความความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ เน่ืองจากตัวแปรตามในสมการถดถอยมีลักษณะไม่ต่อเน่ือง แต่มีลักษณะแบ่งแยกออกจากกัน 
ซึ่งตัวแปรตามมีค่าได้เพียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) คือ 0 และ 1 แทนทางเลือกทั้งสองทาง 
คือ ครัวเรือนเป็นหน้ี ให้ Y = 1 และครัวเรือนไม่เป็นหน้ี ให้ Y = 0 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
จะถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ (X)  การที่ Y จะเป็น 0 หรือ 1  ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ รวมถึง
ความคลาดเคลื่อน โดยที่ X และ Y ไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกัน ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือน ได้ทําการวิเคราะห์หาค่าอัตราส่วนของโอกาสที่ครัวเรือน
จะมีหน้ี หรือครัวเรือนไม่มีหน้ี โดยอาศัยการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต (Logit Model) ประเภท 
Binary Logistic และการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต (Logit 
Model) 

 ทั้ ง น้ี ผู้ วิ จั ย ไ ด้แ ก้ ปัญหา  Heteroskedasticity โดยใ ช้  Heteroskedastity – Robust 
Standard Errors แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลภาคตัดขวางที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ัง
น้ีมีความแม่นยํามากย่ิงขึ้น  

 
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ในการกอ่

หนี้โดยการใช้วิธี Chow Test 
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 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ในการก่อหน้ีของ
ครัวเรือนที่มีหน้ีในช่วงก่อน และหลังนโยบายรถยนต์คันแรก โดยจะนําข้อมูลรายปี ซึ่งเป็นข้อมูล
อนุกรมเวลาที่ได้มาจากการออกแบบสอบถามของโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติมาทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่กําหนด
พฤติกรรมการก่อหน้ีโดยการใช้วิธี Chow Test โดยนําข้อมูลในปี พ.ศ.2554 มาเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2556 และนําข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดให้ปี พ.ศ. 2554 
เป็นปีก่อนมีนโยบายรถยนต์คันแรก และปี พ.ศ. 2556 และ 2558 เป็นปีหลังมีนโยบายรถยนต์คัน
แรก 

โดยมีขั้นตอนต่างๆในการทดสอบดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 คํานวณหาค่า Log – likelihoods จากแบบจําลองที่ทําการรวมตัวอย่างของทั้ง

สองช่วงเวลาเข้าด้วยกัน ค่าที่ได้จะเป็นค่า Restricted log – likelihoods (lnLr) 

 ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาค่า Log – likelihoods จากแบบจําลองในแต่ละช่วงเวลา แล้วนําค่า
จากแต่ละช่วงเวลามารวมกันจะได้ค่า Unrestricted log – likelihoods (lnL) 

 ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาค่า Log – likelihoods ratio (LR) โดย LR   =   2[lnL-lnLr] 

 ค่า LR ที่ได้มี Degree of Freedom เท่ากับ k เมื่อ  k คือจํานวนพารามิเตอร์ในสมการและ
ค่า LR น้ีมีการแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-Square) โดยทดสอบที่ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 
หากค่า LR ที่คํานวณได้มีมากกว่า Critical ไคสแควร์ จะปฎิเสธสมมติฐาน H0 ที่ว่าสมการความ
เป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีของทั้งสองช่วงเวลาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก เมื่อกําหนดตัวแปรตามเป็นครัวเรือนมีหน้ีหรือไม่มี
หน้ี (Y) (ตารางที่ 1) โดยกําหนดครัวเรือนเป็นหน้ี ให้ Y = 1 และครัวเรือนไม่เป็นหน้ี ให้ Y = 0
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

ในปีพ.ศ.2554 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ
ก่อหน้ีภาคครัวเรือนในเชิงบวก ได้แก่ปัจจัยเพศ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เงินช่วยเหลือเฉล่ีย
ต่อเดือน ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และการครอบครองรถยนต์ กล่าวคือครัวเรือนที่หัวหน้า
ครัวเรือนเป็นเพศชาย หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรส ครัวเรือนที่รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เงิน
ช่วยเหลือเฉล่ียต่อเดือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ครัวเรือนที่มีที่อยุ่อาศัย และครัวเรือนที่ครอบครอบรถยนต์ 
จะมีโอกาสในการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.2 ร้อยละ 13.9 ร้อยละ 21.4 ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 12.7 
และร้อยละ 2.3 ตามลําดับ ส่วนปัจจัยอายุ ระดับการศึกษา เขตที่อยู่อาศัย ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือนในเชิงลบ กล่าวคือครัวเรือนที่หัวหน้า



 

941 
 

ครัวเรือนอายุเพ่ิมขึ้น 1 ปี หัวหน้าครัวเรือนที่ระดับการศึกษาสูงว่าระดับประถมศึกษา และครัวเรือน
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จะมีโอกาสในการก่อหน้ีที่ลดลงร้อยละ 0.5 ร้อยละ 3 และร้อยละ 10.7 
ตามลําดับ 

ในปีพ.ศ.2556 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ
ก่อหน้ีภาคครัวเรือนในเชิงบวก ได้แก่ปัจจัยสถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย และการครอบครองรถยนต์ กล่าวคือครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรส 
ครัวเรือนที่รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ครัวเรือนที่มีที่อยุ่อาศัย และครัวเรือนที่ครอบครอบรถยนต์ จะมี
โอกาสในการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15.3 ร้อยละ 25.9 ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 2.3 ตามลําดับ 
ส่วนปัจจัยอายุ ระดับการศึกษา เงินช่วยเหลือเฉลี่ยต่อเดือน เขตที่อยู่อาศัย ตัวแปรมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือนในเชิงลบ กล่าวคือครัวเรือนที่
หัวหน้าครัวเรือนอายุเพ่ิมขึ้น 1 ปี หัวหน้าครัวเรือนที่ระดับการศึกษาสูงว่าระดับประถมศึกษา เงิน
ช่วยเหลือเฉล่ียต่อเดือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 และครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จะมีโอกาสในการ
ก่อหน้ีที่ลดลงร้อยละ 0.4 ร้อยละ 5.2 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 8 ตามลําดับ แต่ตัวแปรเพศไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการก่อนหน้ีภาคครัวเรือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในปีพ.ศ.2558 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ
ก่อหน้ีภาคครัวเรือนในเชิงบวก ได้แก่สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เงินช่วยเหลือเฉลี่ยต่อเดือน 
ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และการครอบครองรถยนต์ กล่าวคือครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนที่มี
สถานภาพสมรส ครัวเรือนที่รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เงินช่วยเหลือเฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
ครัวเรือนที่มีที่อยุ่อาศัย และครัวเรือนที่ครอบครอบรถยนต์ จะมีโอกาสในการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
16.8 ร้อยละ 27.8 ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 17.7 และร้อยละ 2.7 ตามลําดับ ส่วนปัจจัยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เขตที่อยู่อาศัย ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการก่อหน้ี
ภาคครัวเรือนในเชิงลบ กล่าวคือครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย หัวหน้าครัวเรือนอายุ
เพ่ิมขึ้น 1 ปี หัวหน้าครัวเรือนที่ระดับการศึกษาสูงว่าระดับประถมศึกษา และครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล จะมีโอกาสในการก่อหน้ีที่ลดลงร้อยละ 1 ร้อยละ 0.5  ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 8.2 
ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 1  ผลการประมาณค่าแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ที่แก้ปัญหาด้วย

Heteroskedastity– Robust Standard Errors 

Variable 

2554 2556 2558 

Coefficient Marginal 
Effect 

Coefficient Marginal 
Effect 

Coefficient Marginal 
Effect 

SEX 0.088*** 0.022 0.016 0.004 -0.041* -0.01 



 

942 
 

AGE  -0.020*** -0.005 -0.015*** -0.004 -0.021*** -0.005 

STATUS 0.558*** 0.139 0.617*** 0.153 0.680*** 0.168 

EDU -0.121*** -0.03 -0.208*** -0.052 -0.208*** -0.052 

InINCOME 0.857*** 0.214 1.038*** 0.259 1.112*** 0.278 

InASSIT 0.032*** 0.008 -0.063*** -0.016 0.050*** 0.013 

TENTURE 0.510*** 0.127 0.763*** 0.187 0.723*** 0.177 

CAR 0.092** 0.023 0.090** 0.023 0.107*** 0.027 

AREA -0.432*** -0.107 -0.320*** -0.08 -0.330*** -0.082 

Constant -3.003*** - -4.268*** - -4.360*** - 

***,**,* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.05, 0.10 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ในการก่อหน้ี
ของครัวเรือนที่มีหน้ีในช่วงก่อน และหลังนโยบายรถยนต์คันแรก2558 โดยใช้วิธี Chow Test แสดง
ไว้ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ซึ่งคํานวณค่า Log-likelihoods Ratio ที่มีการแจกแจงแบบ Chi-
Square พบว่าค่า Log-likelihoods Ratio ของแบบจําลองที่ศึกษาระดับประเทศมีค่าสูงกว่าค่า 
Critical Chi-Square ทั้ง 2 ปี (ปี พ.ศ.2556 และ 2558) หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของปัจจัยที่กําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีช่วงก่อนมีนโยบายรถยนต์คันแรกในปีพ.ศ. 
2554 และหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกในปีพ.ศ. 2556 และ 2558  
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจัยที่กําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีก่อน
      มีนโยบายในปีพ.ศ. 2554  และหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกในปีพ.ศ. 2556  

  

df Log- 
likelihoods 
(ปี 2554) 

Log- 
likelihoods  
(ปี 2556) 

Unrestricted 
Log- 

Likelihoods 
(InL) 

 Restricted 
Log- 

Likelihoods 
(InLr) 

Log- 
likelihoods 

Ratio 

ครัวเรือนทั่ว
ประเทศ 

9 -27,179.51   -27,213.12   -54,392.63  -35,406.81  37,971.64*   

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95   
ท่ีมา: จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) และการคํานวณ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกในปีพ.ศ. 2556 มีตัวแปรที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีสูงขึ้นตามคือสถานภาพ รายได้ และความเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย คือเคร่ืองหมายของตัวแปรเป็นบวกเหมือนเดิม แต่ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรส รายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย จะมีความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีมากขึ้น และตัวแปรเงินช่วยเหลือ มีการเปลี่ยนแปลง
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รูปแบบความสัมพันธ์ตัวแปรจากบวกเป็นลบ น่ันหมายความว่าเงินช่วยเหลือจากทางรัฐจากเดิมในปี
พ.ศ. 2554 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการก่อหน้ี แต่ในปีพ.ศ. 2556 กลับมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการก่อหน้ี ในส่วนของตัวแปรเพศเปลี่ยนแปลงจากมีนัยสําคัญเป็นไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับตัวแปรอ่ืนๆอายุ (Age) ระดับการศึกษา (Edu) การครอบครองรถยนต์ 
(Car) เขตที่อยู่อาศัย (Area) ยังคงมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีทิศทางความสัมพันธ์เหมือนเดิม แต่ค่า
สัมประสิทธ์ิมีค่าลดลง  
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจัยที่กําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีก่อน
 มีนโยบายในปีพ.ศ. 2554  และหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกในปีพ.ศ. 2558  

  

df Log-Pseudo 
Likelihoods 

(ปี 2554) 

Log-Pseudo 
Likelihoods   

(ปี 2558) 

Unrestricted 
Log- 

Likelihoods 
(InL) 

Restricted 
Log- 

Likelihoods 
(InLr) 

Log- 
Likelihoods 

Ratio 

ครัวเรือน
ทั่วประเทศ 

9  -27,179.51 -27,555.75  -54,735.26   -55,427.64 1,384.766*   

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95    
ท่ีมา: จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) และการคํานวณ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกมีตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีสูงขึ้นตามคือ สถานภาพ รายได้ เงินช่วยเหลือทั้งปี ความเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย และการครอบครองรถยนต์ คือเคร่ืองหมายของตัวแปรเป็นบวกเหมือนเดิม แต่ค่า
สัมประสิทธ์ิมีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีสถานภาพสมรส รายได้ที่
เพ่ิมสูงขึ้น เงินช่วยเหลือที่เพ่ิมสูงขึ้น การมีที่อยู่อาศัย รวมถึงการครอบครองรถยนต์ จะมีความเป็นไป
ได้ที่จะเป็นหน้ีมากข้ึน และมีตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรในช่วงก่อน
และหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรก คือเพศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรจาก
บวกเป็นลบ น่ันหมายความว่าเพศชายไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเป็นหน้ี ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนที่จะมีนโยบายรถยนต์คันแรกที่เพศชายมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการเป็นหน้ี สําหรับตัวแปรอ่ืน อายุ ระดับการศึกษา เขตที่อยู่อาศัย ยังคงมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และมีทิศทางความสัมพันธ์เหมือนเดิม แต่ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าลดลง 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 ปัจจัยที่ทําการศึกษาทุกปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือน ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่ามี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือนในเชิงบวกมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัย
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ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และปัจจัยสถานภาพ กล่าวคือเมื่อ
รายได้ของหัวหน้าครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น ครัวเรือนมีความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และหัวหน้าครัวเรือนมี
สถานภาพสมรส จะมีโอกาสทําให้ครัวเรือนก่อหน้ีภาคครัวเรือนได้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช (2551)  ในเรื่องของปัจจัยหัวหน้าครัวเรือนมีสถานภาพสมรส จะมี
โอกาสก่อหน้ีมากกว่าสถานภาพอ่ืน    
 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการก่อหน้ีภาคครัวเรือนในเชิงลบมี 3 ปัจจัย ได้แก่ระดับ
การศึกษา เขตที่อยู่อาศัย และอายุของหัวหน้าครัวเรือน กล่าวคือเมื่อหัวหน้าครัวเรือนมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา ครัวเรือนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และอายุของหัวหน้าครัวเรือน
เพ่ิมสูงขึ้น 1 ปี จะทําให้มีโอกาสท่ีครัวเรือนจะก่อหน้ีภาคครัวเรือนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช (2551)  ในเรื่องของปัจจัยอายุของหัวหน้าครัวเรือน เมื่ออายุ
เพ่ิมขึ้น โอกาสในการก่อหน้ีภาคครัวเรือนจะลดลง 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่กําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือนจะเป็นหน้ีช่วงก่อนมี
นโยบายรถยนต์คันแรกในปีพ.ศ. 2554 และหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกในปีพ.ศ.2556 และ 2558 
ด้วยวิธี Chow test พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของปัจจัยที่กําหนดความเป็นไปได้ที่ครัวเรือน
จะเป็นหน้ี โดยปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมความเป็นไปได้ในการก่อหน้ีของครัวเรือนที่มีหน้ี
ในช่วงหลังมีนโยบายรถยนต์คันแรกมากที่สุด 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่สถานภาพ รายได้ และความเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย กล่าวคือเมื่อมีนโยบายรถยนต์คันแรก หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรส 
รายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย จะทําให้มีโอกาสท่ีครัวเรือนจะก่อหน้ีเพ่ิมสูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  รัฐควรส่งเสริม และสนับสนุนการให้ความรู้ในการจัดการทางด้านการเงิน และส่งเสริม
การสร้างงานให้กับครัวเรือนเขตท้องถิ่นพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล เพ่ือให้ครัวเรือนนอกเขตเทศบาลมี
ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงิน และสามารถนําความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้กับเงินสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการสานต่อนโยบายภาครัฐ
ที่ต้องการสนับสนุน และกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 2.  รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการศึกษากับประชาชน อาทิเช่น ให้เงินช่วยเหลือ
เก่ียวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ใช้ในการเรียน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็น
การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายขึ้น เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สําคัญ
ในการดําเนินชีวิตในอนาคต ทําให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตได้มาก
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ขึ้น เมื่อประชาชนสามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้ดี การก่อหน้ีในครัวเรือน รวมถึงปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆในอนาคตก็จะลดลง 
 3.   รัฐควรต้องเข้าไปลดภาระค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลที่มีคู่สมรส หรือบุตร โดยการเพ่ิมค่า
ลดหย่อนภาษีคู่สมรสหรือบุตร (ปัจจุบันคู่สมรส 30,000 บาท และบุตร 30,000 บาท) โดยมีนโยบาย
เพ่ิมการลดหย่อน เพื่อให้ครัวเรือนที่สมรส รวมถึงครัวเรือนที่มีบุตร มีภาระค่าใช้จ่ายลดลง ทําให้
โอกาสในการก่อหน้ีครัวเรือนก็จะลดลงด้วย 
 4.   การที่รัฐได้ส่งเสริมให้ครวัเรือนซื้อรถยนต์โดยการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อ รัฐควรจะนําเงินใน
ส่วนน้ีไปพัฒนา และส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ เพราะการมีรถยนต์ทาํให้ครัวเรือนมคี่าใช้จ่ายเพ่ิม
มากขึ้น อาทเิช่น ค่าบํารุงรักษารถ ค่าธรรมเนียมรถต่อปี ค่านํ้ามัน ค่าผอ่นรถ ค่าดอกเบ้ียในการผ่อน
รถ เป็นต้น แต่หากรัฐทําระบบขนส่งมวลชนให้ดี และเข้าถึงพ้ืนที่ได้มากขึ้น ประชาชนก็อาจจะนิยม
มาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทน การก่อหน้ีภาคครัวเรือนเพ่ือนําเงินไปซื้อรถยนต์ก็จะลดลง 
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พฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็นต่อการซ้ือสินค้าติดเครื่องหมาย KU SAFE ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

A Customer Behavior and Products Purchasing Opinion of KU SAFE 
Logo in Kasetsart University 

 

กัณฑมาศ แก้วน่วม1, นุชนาถ มั่งคั่ง2 และกุลภา กุลดิลก3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็นต่อการซื้อสินค้า
ติดตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมีการติดเครื่องหมาย KU SAFE ในอนาคต ซึ่งรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยใช้
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์แบบสถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ Chi-square  
 ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญ
ในการนําไปบริโภคเอง ร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ การทิ้งแบบแยกประเภทขยะ ร้อยละ 60.5 และ
เลือกซื้อตามความชอบ ร้อยละ 58.5 ตามลําดับ ส่วนใหญ่เลือกซื้อโปรตีนเกษตร ณ ร้านค้าในสถาบัน
อาหารฯ ความถี่ในการซื้อสินค้า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และให้อาหารจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็นอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพเป็นอันดับหน่ึง ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านราคา ตามลําดับ นอกจากน้ีจากกการ
ทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ และรายได้ พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคมีความมั่นใจในตราสินค้า และมีการคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ดังน้ัน สถาบันอาหารฯ ควรจัดทําฉลากเครื่องหมาย KU SAFE ในอนาคต 
และควรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของตลาด
มากขึ้น 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ความคิดเห็น สินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลากสินค้า

สิ่งแวดล้อม 

                                                            
1 นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 

The study aims to survey a customer behavior and products purchasing 
opinion of KU SAFE logo in Kasetsart University. The data were collected by 
questionnaire amount 200 customers in Kasetsart University (Bangkhen).  Statistics 
used for analyzing the data were frequency, percentage, mean, and chi-square. 

The results showed that consumer behavior of Kasetsart University’s products 
are 77.5 percent of buying for themselves, 60.5 percent for waste separation, and 58.5 
percent by their favorite, respectively. Most of them buy the protein in the KU Food 
store for 1-2 times /week. Also, organic food is one of the healthiest foods. The 
marketing mix that consumers interested is product, physical evidence and 
presentation, and price, respectively. In addition, statistical hypothesis testing of 
personal factors include gender, age, and income was found to affect the purchasing 
behavior of KU’s products at a statistically significant level of 0.05. 
 The results of this study, it can be described that a customer has a Brand 
Loyalty and aware to an environment. Therefore, in the future IFRPD should create 
KU SAFE logo and support products of Kasetsart University brand for the mass market. 
 
Keywords: Customer Behavior, Opinion, KU FOOD, Green Label  
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ความสําคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย 

 ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีการดูรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทํา
ให้พฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาและอาศัย
อยู่ในเมืองใหญ่ แต่ก็ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ไม่ให้ความสําคัญกับการเลือกรับประทานมากนัก เช่น ผู้
ที่อาศัยอยู่ตามหอพัก มักจะนิยมรับประทานอาหารฟาสฟู้ดและอาหารก่ึงสําเร็จรูป โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้แนะนําให้ผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพดี ควรบริโภคใยอาหารอย่างน้อยวันละ 25 กรัม 
พฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์มากขึ้น เพ่ือลดการเกิด
โรคต่างๆ ที่จะตามมา อาทิเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน เป็นต้น จึงทําให้สินค้าธรรมดามี
ยอดขายลดลง ผู้ประกอบการขาดทุน และหันมาเพ่ิมยอดขายโดยการตระหนักถึงคุณสมบัติของ
ผู้บริโภครุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น น่ันคือ พฤติกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ติดฉลากสีเขียวน้ันสามารถเพ่ิมกําไรและทํายอดขายได้สูงขึ้นเป็นที่ต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภค 
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ัน จัดเป็นหน่วยงานหน่ึงที่ผลิตสินค้าต่างๆออกมา
จําหน่ายให้ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน มีองค์กรที่อยู่ภายใต้สถาบันการศึกษาคือ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์อาหาร  หรือ  Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) 
ก่อต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2511 ทําหน้าที่ศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนทําการวิจัยตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร มีการผลิตสินค้าแปรรูป
ทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดจําหน่ายแก่ผู้บริโภค ซึ่งสินค้าตรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU FOOD) เป็นสินค้าที่มีฉลากมาตรฐานแต่ปัญหาสําคัญคือ ยังไม่มีการ
รับรองตราสิ่งแวดล้อมอย่างแน่ชัด และผู้บริโภคยังไม่มีความเช่ือมั่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากตัว
สินค้ามากเท่าที่ควร ดังน้ัน ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีนโยบายที่จะร่วมมือกับทาง
สถาบันฯ เพ่ือทําการคิดค้นฉลาก (KU SAFE) ขึ้นมาติดรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมี
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ที่เป็นหน่วยงานของสถาบันฯ ที่วิเคราะห์และทดสอบ เพ่ือ
รับรองถึงคุณภาพของสินค้าแต่ละชนิด  
 ดังน้ัน งานวิจัยครั้งน้ีจึงได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและความคิดเห็นในการซื้อสินค้าตรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะติดเครื่องหมายรับรองตรา KU SAFE ในอนาคตข้างหน้า เพ่ือ
ต้องการทราบถึงตัวผู้บริโภคว่ามีพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นด้านการติดฉลากอย่างไร 
ทั้งน้ี มีสินค้าที่เลือกมา 3 ชนิด ได้แก่ โปรตีนเกษตร นํ้าปลาหวาน และนํ้าพริกเผา เน่ืองจากท้ังสาม
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ชนิดน้ีเป็นสินค้าที่มียอดขายดีและมีความนิยมสูงสุดภายในร้านค้าของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้นํามาทําการวิจัยในครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารและสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ได้มาตรฐานตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU SAFE) 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง สิ่งที่เก่ียวข้องกับการที่ผู้บริโภคทําการซื้อสินค้าสําหรับการ
บริโภคส่วนตัว หรือ ในครัวเรือน รวมไปถึงการทํากิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระทาํ เมื่อได้รับการบริโภค
สินค้า หรือ บริการ และมีการกําจัดสินค้าหรือบริการหลังการบริโภคเสร็จสิ้น ซึ่งสามารถอธิบาย
กระบวนการบริโภคได้ดังน้ี (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2546) ประกอบไปด้วย การ
ได้รับมา (Obtaining) การบริโภค (Consuming) และการกําจัดสินค้า (Disposing)  
 2.  แนวคิดเก่ียวกับส่วนผสมการตลาดบริการ 7Ps (Service Marketing Mix) 

 ส่วนผสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดที่สําคัญอย่างทางการตลาด
สมัยใหม่ซึ่งแนวความคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนี้มีบทบาทสําคัญทางการตลาด เพราะเป็นการ
รวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย เรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7Ps ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ี
จะทําหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้รับสารอยางมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์, 2541 ได้อ้างถึง Kotler, 1997) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย (Place) ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน 
(Employee) ด้านการสร้างและนํา เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) และด้านกระบวนการ (Process)  
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 3.  ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 ฉลากสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกการส่ือสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทําให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์
น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไร จากการลด
ต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลาก
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO มี 3 ประเภท ได้แก่ ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (ISO14024) 
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ( ISO14021) และ ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ( ISO14025) 
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2559) 
 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็นต่อการซื้อสินค้าติดเคร่ืองหมาย KU 
SAFE ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

พฤติกรรมผู้บรโิภคอาหารและสินค้า

ตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความคิดเห็นต่อการซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน

ตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้บริโภค (นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) 

สินค้าติดตรา (KU SAFE) มี

ราคาเพ่ิมขึ้น 

พฤติกรรมของการบริโภคสินค้าที่ติดตรา KU SAFE ใน

อนาคตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 

อายุ และรายได้ 
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 สินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้คัดเลือกมาทําการวิจัยในครั้งน้ีเป็นสินค้าที่ขายดี 
และมียอดขายสูงสุดประจําร้านค้า ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ โปรตีนเกษตร นํ้าปลาหวาน นํ้าพริกเผา 
ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  สินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารและสินค้าตรา

มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  และความคิด เห็นของผู้ บริ โภค สินค้ าที่ ไ ด้มาตรฐานตรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU SAFE) 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) จํานวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งจําแนกได้ดังน้ี 

2.1  กลุ่มตัวอย่างของนิสิตและบุคลากร จํานวน 144 ตัวอย่าง ซึ่งคํานวณด้วยวิธี Multi-
stage Sampling  

2.2  กลุ่มตัวอย่างของบุคคลภายนอก จํานวน 56 ตัวอย่าง เน่ืองจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน การศึกษานี้จึงใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan  
 3.  วิธีเก็บข้อมูล 

 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นหลัก โดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งคําถามจะเน้นถึงหลัก 7Ps ของ Philip Kotler และความคิดเห็นต่อ

นํ้าปลาหวาน โปรตีนเกษตร นํ้าพริกเผา 
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สินค้าที่ได้มาตรฐานตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยลักษณะของข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
เก่ียวกับความคิดเห็นในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เก่ียวกับราคาท่ีเพ่ิมขึ้นหากในอนาคตมีการ
ติดตราสินค้า KU SAFE ของผลิตภัณฑ์ตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารและสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้วิธีการทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ที่ได้จากแบบสอบถามจํานวน 200 ตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inference Statistics) โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบสมมติฐาน และกําหนดการ
ยอมรับสมมติฐานที่ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คนเป็นเพศหญิง ร้อยละ 67 และเพศชาย ร้อยละ 

33 มีอายุอยู่ในช่วง 17-21 ปี ร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 62.5 
รองลงมา เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ร้อยละ 19 และมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 39 ซึ่ง
แสดงให้เห็นดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กลุ่มบริโภคในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ปี  

 พ.ศ. 2560 
ลักษณะทางสงัคม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 66 33.00 
 หญิง 134 67.00 
อายุ 17 - 26 135 67.50 
 27 - 36 27 13.50 
 37 - 46 20 10.00 
 47 - 56 9 4.50 
 57 - 66 5 2.50 
 67 - 76 2 1.00 
อาชีพ นิสิต / นักศึกษา 125 62.50 
 พนักงาน / ลูกจ้าง 38 19.00 
 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 16 8.00 
 อ่ืนๆ 21 10.50 
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รายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท 78 39.00 
 10001 – 15000 บาท 43 21.50 
 15001 – 20000 บาท 33 16.50 
 20001 – 25000 บาท 14 7.00 
 25001 – 30000 บาท 13 6.50 
 มากกว่า 30000 บาท 19 9.50 

  
2.  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าตรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเหตุผลสําคัญที่ซื้อ คือ มั่นใจในตราสินค้า ร้อยละ 29.5 มีการซื้อ
สินค้าตํ่ากว่า 50 บาท ร้อยละ 28.5 ซื้อสินค้า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 64 ส่วนใหญ่ซื้อที่ร้านค้าใน
สถาบันอาหารฯ ร้อยละ 43 สินค้าที่ซื้อเป็นประจํา คือ โปรตีนเกษตร ร้อยละ 30.5 และวิธีการกําจัด
สินค้า คือ การทิ้งแบบแยกประเภทขยะ ร้อยละ 60.5 ซึ่งแสดงให้เห็นดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี  พ.ศ. 2560 

พฤติกรรมการบริโภคสินค้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 เหตุผลสําคัญในการเลือกซ้ือสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 -  ม่ันใจในตราสินค้า 59 29.50 
 -  ถูกสุขลักษณะอนามัย 37 18.50 
 -  ผลิตภัณฑ์มีตรารับรองชัดเจน 34 17.00 
 -  อ่ืนๆ 7 3.50 
2 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 -  ตํ่ากว่า 50 บาท 57 28.50 
 -  51-100 บาท 47 23.50 
 -  มากกว่า 101 บาท 8 4.00 
3 ความถ่ีในการซ้ือสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 -  1-2 คร้ัง / สัปดาห์ 128 64.00 
 -  3-4 คร้ัง / สัปดาห์ 34 17.00 
 -  5 คร้ังข้ึนไป / สัปดาห์ 12 6.00 
4 ร้านค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามซ้ือสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 -  สถาบันอาหารฯ 86 43.00 
 -  สหกรณ์ร้านค้า 83 41.50 
 -  อ่ืนๆ 31 15.50 
5 สินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีซ้ือเป็นประจํา 
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 -  โปรตีนเกษตร 61        30.50 
 -  น้ําปลาหวาน 54 27.00 
    น้ําพริกเผากุ้ง 16 8.00 
    อ่ืนๆ 69 65.50 
6 วิธีการกําจัดสินค้าท่ีซ้ือมาบริโภค 
 -  ท้ิงโดยแยกประเภทขยะ 121    60.50 
 -  ท้ิงโดยไม่แยกประเภทขยะ 76 38.00 
 -  อ่ืนๆ 21 10.50 

 ในภาพรวมของระดับการตัดสินใจเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.00) ด้านราคา 

พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ( ̅ =3.83) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  พบว่า 

ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ( ̅ = 3.45) ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคมี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.37) ด้านบุคคล พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับสูง ( ̅ = 3.72) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้บริโภคมี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ( ̅ = 3.94) ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับสูง ( ̅ = 3.78) ซึ่งแสดงให้เห็นดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามหลักส่วน 

 ผสมทางการตลาด (7Ps) ปี พ.ศ. 2560 
 

พฤติกรรมการบริโภคตามหลัก 7Ps ค่าเฉลี่ย ระดับความพอใจ
1.  ผลิตภัณฑ์ 4.00 สูง 
2.  ราคา 3.83 สูง 
3.  ช่องทางการจัดจําหน่าย 3.45 สูง 
4.  ส่งเสริมการตลาด 3.37 ปานกลาง 
5.  บุคคล 3.72 สูง 
6.  การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.94 สูง 
7.  กระบวนการ 3.78 สูง 
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 3.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
 ในส่วนของความคิดเห็นในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เก่ียวกับราคาที่เพ่ิมขึ้น หาก

ในอนาคตมีการติดตราสินค้า KU SAFE ของผลิตภัณฑ์ตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 ต้องการท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมขึ้นในการ
เลือกซื้อสินค้าที่ติดฉลาก KU SAFE เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการจ่ายเงินเพ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 โดยมีการจ่ายเงินเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยทั้งหมด 6.06 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ความคดิเห็นในการเลือกซื้อสินค้าติดฉลาก KU SAFE ในอนาคต ของผู้บริโภคสินค้าตรา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
 
 จํานวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการจ่ายเพ่ิม 131 65.50 
ไม่ต้องการจ่ายเพ่ิม 69 34.50 

รวม 200 100.0 
ต้องการจ่ายเงินเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยทั้งหมด 6.06   บาท 

 
 4.  ผลของสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัย: ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เพศ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
ด้านชนิดของสินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ โปรตีนเกษตร และด้านวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อสินค้า และเพศไม่
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านเหตุผลที่เลือก
ซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้า ด้านช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ด้านความถี่ในการ
เลือกซื้อสินค้า ด้านชนิดสินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ นํ้าปลาหวาน และนํ้าพริกเผา ด้านวิธีการเก็บรักษา
สินค้าที่ซื้อ และด้านวิธีการกําจัดสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อายุ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้า ด้านช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ด้านความถ่ีในการเลือกซื้อ
สินค้า ด้านชนิดของสินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ นํ้าปลาหวาน ด้านวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อสินค้า และด้าน
วิธีการเก็บรักษาสินค้าที่ซื้อ และอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้า ด้านชนิดสินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ โปรตีน
เกษตร และน้ําพริกเผา และด้านวิธีการกําจัดสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้า ด้านช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ด้านความถ่ีในการเลือกซื้อ
สินค้า ด้านชนิดของสินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ นํ้าปลาหวาน และด้านวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อสินค้า และ
รายได้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้าน
เหตุผลที่เลือกซื้อสินค้า ด้านชนิดสินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ โปรตีนเกษตร และนํ้าพริกเผา ด้านวิธีการ
เก็บรักษาสินค้าที่ซื้อ และด้านวิธีการกําจัดสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
แสดงให้เห็นดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 

 

เพศ อายุ รายได้ 

Sig. 
ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน
Sig. 

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน
Sig. 

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน
1.ด้านเหตุผลในการซื้อสินค้า 0.205 ยอมรับ 0.247 ยอมรับ 0.057 ยอมรับ 
2. ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้า 

0.524 ยอมรับ 0.000 ไม่ยอมรับ 0.000 ไม่ยอมรับ 

3. ด้านช่วงเวลาในการซื้อ
สินค้า 

0.062 ยอมรับ 0.036 ไม่ยอมรับ 0.035 ไม่ยอมรับ 

4. ด้านความถี่ในการซื้อสินคา้ 0.557 ยอมรับ 0.006 ไม่ยอมรับ 0.001 ไม่ยอมรับ 
5. ด้านชนิดของสินค้าที่เลือก
ซื้อ 

      

- โปรตีนเกษตร 0.001 ไม่ยอมรับ 0.395 ยอมรับ 0.692 ยอมรับ 
- นํ้าปลาหวาน 0.689 ยอมรับ 0.000 ไม่ยอมรับ 0.037 ไม่ยอมรับ 
- นํ้าพริกเผา 0.690 ยอมรับ 0.173 ยอมรับ 0.254 ยอมรับ 

6. ด้านวัตถุประสงค์ที่ซื้อ
สินค้า 

0.038 ไม่ยอมรับ 0.000 ไม่ยอมรับ 0.004 ไม่ยอมรับ 

7. ด้านวิธีการเก็บรักษาสินค้า 0.087 ยอมรับ 0.042 ไม่ยอมรับ 0.058 ยอมรับ 
8. ด้านวิธีการกําจัดสินค้าที่ซือ้ 0.414 ยอมรับ 0.203 ยอมรับ 0.460 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็นต่อการซื้อสินค้าติดเคร่ืองหมาย KU 
SAFE ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมใน
การบริโภคสินค้าไปในเชิงบวก น่ันคือ มีการเลือกซื้อสินค้าโดยดูจากฉลากสินค้าที่มีมาตรฐานตรา
รับรองตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการเลอืกซื้อ โปรตีนเกษตรมากที่สุด ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิต
จากกรรมวิธีธรรมชาติ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคน้ันจะพิจารณาจากสุขภาพตัวเองในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละ
ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา  รุ่งแสง (2555) ระบุไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยแรงจูงใจด้านความปลอดภัย 
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความสะอาด 
 ด้านส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความน่าเช่ือถือด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) กล่าวถึงทฤษฎีของ Kotler (1997) ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งซึ่งสนองความ
จําเป็นและความต้องการของมนุษย์ ซึ่งต้องมีความน่าเช่ือถือ ลูกค้าจะสามารถได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน และด้านที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญรองลงมา คือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพของผู้ให้บริการ ด้านความคุ้มค่าที่ได้รับของราคา ด้านกระบวนการการจําหน่ายสินค้า ด้าน
บุคคลผู้มีความรู้และทัศนคติในการจูงใจลูกค้า ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสม และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 
 ด้านความคิดเห็นในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เก่ียวกับ ด้านราคาที่มีการเพ่ิมขึ้นหาก
ในอนาคตมีการติดตราสินค้า KU SAFE ของผลิตภัณฑ์ตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้ัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
หากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้นก็ย่อมที่จะต้องการจ่ายราคาสินค้าที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วยได้ เน่ืองจากมี
ความคิดเห็นต้องการที่จ่ายเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ ชมพูนุท 
โภคณิตถานนท์ (2557) ให้ความสําคัญเก่ียวกับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่าถึงแม้จะต้องจ่ายเงินเพ่ิม 
 สมมติฐานการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับด้าน
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจ
ต่อการบริโภคท่ีหลากหลายมากขึ้น เช่น เหตุผล ชนิด การจัดเก็บ และการกําจัดสินค้า เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ วรรณา วันหมัด (2558) ระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง
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อินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการค้นหา ซื้อ ใช้ประเมิน และจัดการกับสิ่งเหลือใช้ 
สินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการ วิจัย ด้านพฤติกรรมผู้ บริ โภค  และความคิด เ ห็นด้านการซื้ อสินค้ าตรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าที่ได้
มาตรฐานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นไปในทิศทางบวกในการจ่ายสินค้าติดฉลาก KU SAFE 
ที่มีราคาเพ่ิมขึ้น โดยมีความต้องการท่ีจะรักษาสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําฉลาก 
KU SAFE เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จงึมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี  
 1.  ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารและสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเห็นได้ว่า 
ผู้บริโภคให้เหตุผลด้านความมั่นใจในตราสินค้ามาเป็นอันดับแรก เพราะฉะน้ัน สถาบันอาหารฯ ควร
มีทําวิจัย คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนควบคุมคุณภาพให้คงมาตรฐานไว้ หรือพัฒนาให้ดีมาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีมีความจงรักรักดีต่อตราสินค้า 
 2.  ด้านการส่งเสริมการขายและทําเลที่ต้ังร้านค้า ณ จุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนรู้จักสินค้าอยู่เพียงไม่ก่ีชนิด จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
มากขึ้น ในส่วนทําเลที่ต้ัง ควรกระจายร้านค้าตามจุดต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
ยังสามารถนําไปฝากขายตามร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 
 3.  ด้านความคิดเห็นในการซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองจากผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีการคํานึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม เพราะฉะนั้น สถาบันอาหารฯ ควรจัดทําฉลากผลิตภัณฑ์ที่
แสดงให้เห็นว่า เมื่อซื้อสินค้าแล้ว เงินส่วนต่างที่ผู้บริโภคจ่ายจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
เช่น นําไปบําบัดนํ้าเสีย นําไปปลูกป่า หรือควรจัดทําคิวอาร์โค้ดด้านสิ่งแวดล้อมบนฉลากผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4.  สถาบันอาหารฯ ควรจัดทําผลิตภัณฑ์ให้มีหลายราคา เพ่ือให้ผู้บริโภคทุกกล่มสามารถ
เข้าถึงได้ เน่ืองจาก ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสนิค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Cost-Effectiveness Analysis of Aripiprazole Compare with Risperidone 
in Patient with Autism Spectrum Disorders 

 

Kridsadadanudej Wongwejwiwat1 
 

Abstract 

Autism spectrum disorders (ASD) are a group of deficits in social interaction 
and social communication (American Psychiatric Association, 2013). The result of a 
study in Thailand found that ASD patients with less self-reliant increased the number 
of caregivers, indirect costs and total costs (Naruemol Junsamut, 2014). Medication 
use in ASD depended on the increasing age of ASDs’ patients (Logan et al., 2012). 
Risperidone and aripiprazole showed the effectiveness for treating 
irritability/disruptive behavior in ASD (LeClerc & Easley, 2015). The objective of 
research was to estimate the cost-effectiveness of aripiprazole compared with 
risperidone for treating patient with ASD. Seven studies were selected and included 
to analyze the outcomes of effectiveness utilizing network meta-analysis. Aberrant 
Behavior Checklist (ABC) was developed for assessing the treatment effects in patient 
with developmental disabilities. The number of improving symptom that was 
evaluated via ABC, the lower is the better. Result of this study revealed that average 
ABC-I scores of risperidone group was considerably lower than aripiprazole group 
(mean difference 0.41). Given both active agents were compared, there was no 
statistical significance reached in the network meta-analysis (95%CI: -5.53, 6.36 with 
mean difference of 0). As compared with placebo, both risperidone and aripiprazole 
groups reached mean difference of the ABC-I score is -6.35 (95% CI -11.50, -1.20 with 
mean difference of 0) and -5.94 (95% CI -10.18, -1.70 with mean difference of 0) 
respectively, meaning that both risperidone and aripiprazole is more effective in 
reducing ABC-I score relative to placebo. The result of unit cost analysis were 
presented the lowest cost per 1 decreasing ABC-I score of risperidone was 32.43 Baht 
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and aripiprazole was 537.62 Bath. The highest cost per 1 decreasing ABC-I score of 
risperidone was 442.57 Baht and aripiprazole was 1,314.87 Baht.  

 
Keywords: Cost-effectiveness analysis, Autism spectrum disorders, Risperidone, 

Aripiprazole 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

962 
 

Introduction 

Autism spectrum disorders (ASD) are a group of deficits in social interaction 
and social communication in terms of three main deficits as social-emotional 
reciprocity, nonverbal communicative behaviors and developing, maintaining, and 
understanding relationships (American Psychiatric Association, 2013). ASD is very 
genetically related and complex. (Abrahams BS, 2008). The current estimated 
prevalence of ASD was approximately 1 in 160 children (Christensen et al., 2016). The 
Aberrant Behavior Checklist (ABC) was developed for assessing the treatment effects 
in patient with developmental disabilities. ABC was derived yielding five subscales: 
Irritability, Lethargy/Social Withdrawal, Stereotypic Behavior, Hyperactivity/Non-
compliance and Inappropriate Speech. The number of improving symptom that was 
evaluated via ABC, the lower is the better (Aman, Singh, Stewart, & Field, 1985).  

Risperidone and aripiprazole are antipsychotics approved by FDA for ASD 
patients treatment (LeClerc & Easley, 2015). Common side effects of risperidone were 
reported as weight gain, motion problems, sedation, vision problems, and constipation 
(Hasnain, Vieweg, & Hollett, 2012). Moreover, wholesale prices ranged from $0.01 to 
$0.60 each day in 2015 (Management Sciences for Health, 2016). It was aligned with 
the study in the United States that the annual cost of the drug was in a range of $100 
– 200 each month (Hamilton, 2014). Aripiprazole side effects consist of neuroleptic 
malignant syndrome, a movement disorder known as tardive dyskinesia, and high 
blood sugar in those with diabetes (Otsuka America Pharmaceutical, 2016).  

According to the study of in annual cost studies of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) in the United States, the cost of illness was about 14,600 
US dollars each year (Pelham, Foster, & Robb, 2007). While the UK study found that 
the cost for caring children with autism was estimated at £ 16,200-63,000 each year 
(Foundation for People with Learning Disabilities, 2007). The cost of children living 
with parents is less than that of children living at health care facilities. Most expenses 
are in the household sector, such as parenting and hiring a baby-sitter. Undoubtedly, 
the cost of care for those with such impairment was high (Jarbrink & Knapp, 2001). 
Given that there was a study in ASD at Yuwaprasart Waithayopathum Child Psychiatric 
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Hospital, Thailand, the study found that patients who were diagnosed with ASD had 
a greater degree of disease severity, resulting in higher indirect costs and higher total 
costs than those diagnosed as pervasive developmental disorder-not otherwise 
specified (PDD-NOS). Patients with severe autism who were unable to go to school 
were more likely to have indirect costs than those who were eligible for school 
attendance. Patients with ASD may be less self-reliant and affected the increasing  
number of caregivers, the higher indirect and total costs (Naruemol Junsamut, 2014). 

As described above, the incidence of autism is growing each year and affects 
the cost of treatment. There was no cost study for autism patients in Thailand. The 
cost-effectiveness of using risperidone and aripiprazole as the only two US-FDA 
approved drugs for ASD does not exist in Thailand. Therefore, cost-effectiveness 
analysis by comparing the above two drugs is necessary to define the cost-
effectiveness in considering the treatment and developing relevant policies for ASD 
patient. 

 
Objectives 

1. Main objective: To estimate the cost-effectiveness of aripiprazole compared 
with risperidone for treating patient with ASD. 
 2. Specific objectives: 

2.1. To define the effectiveness of risperidone compared with aripiprazole 
using network meta-analysis and ABC-I scores as a measurement. 

2.2. To estimate the cost per decreasing of ABC-I score of one unit from 
risperidone and aripiprazole treatment. 
 Cost effectiveness analysis of aripiprazole compared with risperidone in ASDs’ 
patient was conducted in both children and adults. First, the study selected the 
effectiveness data by using ABC-I scores as a measurement from secondary resources. 
Then, the cost data at Yuwaprasart Waithayopathum Child Psychiatric Hospital were 
used to calculate relevant cost. 
 
Research Method 
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1. Data collection, the data in this research can be divided into two main parts. 
1.1. Data on the effectiveness of risperidone and aripiprazole. 
Systematic reviews, the first part of this study is based on the original 

research from the secondary database, searched via three databases: pubmed, 
cochrane and google scholar. The terms for conducting the search were risperidone, 
aripiprazole, autism spectrum disorders, effectiveness and aberrant behavior checklist. 
Potentially relevant study titles were selected. A preliminary selection based on the 
titles was performed. The references of the selected articles were also considered to 
find further relevant articles. No language limitation was imposed. 

This study included the original articles using inclusion criteria a follows: 
1.1.1. Randomize controlled trials (RCTs) in patients with Autistic 

disorders (DSM-IV) or ASD (DSM-5). 
1.1.2. Patients in the RCTs had to receive risperidone or aripiprazole 

and placebo or comparable active agents.  
1.1.3. Duration of RCTs was at least 8 weeks. 
1.1.4. The outcomes of RCTs had to use reliable measurement as 

ABC-I score or other sub-scales. 
 The data obtained from all 7 studies were taken into account for similarity 
and differentiation. The study primarily used a reading method by the researcher, and 
then testing with the STATA program. The inconsistency of selected studies were 
tested by STATA and new outcomes were analyzed. This method is called Network 
meta-analysis (NMA) 

1.2. Drug price information 
Drug price information is obtained from Yuwaprasart Waithayopathum Child 

Psychiatric Hospital. Drug prices are divided into categories based on the names of 
medication and dosage forms (regimens) available in the hospital. Each drug price was 
calculated in the form of price (baht) per mg of each drug and dosage forms 
(regimens).  

2. Unit cost analysis, the unit cost calculation performed by the following 
formula: unit cost = total cost / total output 
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 This paper, the total cost used was the price of each medication in amount 
of 8 weeks and the total output was the reducing ABC-I scores of each medication 
after analyzed by STATA. 
 
Result 

The number of selected articles by potentially relevant titles was 48 (Figure 
1.). Of these, 39 were found to be irrelevant. Some of these studies had not examined 
the effectiveness of risperidone and aripiprazole on aberrant behavior checklists in 
ASD. The other reasons for exclusion were as follows: not a clinical trial, not double 
blind trials, no control group, case reports, and retrospective studies. The number of 
relative article was 9 which were retrieved for more detailed evaluation. Two studies 
were further excluded because of follow-up times were less than or more than 8 
weeks. Only 7 articles met the inclusion criteria. In these trials, the effectiveness of 
risperidone and aripiprazole on patients with ASD was investigated by aberrant 
behavior checklists. The details of these studies are presented in the Table 1. 

Figure 1. Flowchart of trial selection process. 
 

The results of the NMA shown that no inconsistency found in each study (X2 
= 0.55; Prob. > X2 = 0.46). It implied that all 7 studies were not difference in term of 
mean different, sample sizes and standard deviation, and was able to evaluate by 
consistency model. The study indicated risperidone group did not significantly reduce 
ABC-I scores when compared with aripiprazole group. In particular, the mean 

48 potentially relevant titles 

9 retrieved for more 

detailed evaluation 

7 articles with randomized 

control clinical trials meeting 

inclusion criteria 

Excluded: 39 irrelevant. Because of 

the content of the research is not 

related to the purpose of this 

research  

Excluded: 2 irrelevant. 

Because 1 study took more than 8 

weeks to complete. 1 study 

completing research in 6 weeks  



 

966 
 

difference of the ABC-I score between those who use risperidone and aripiprazole is 
0.41, meaning that aripiprazole is less effective in reducing ABC-I score relative to 
risperidone. However, this mean difference is found to be statistically insignificant as 
H0: mean difference = 0 lies within the 95% confidence interval -5.53, 6.36. As 
compared with placebo, both risperidone and aripiprazole groups reached mean 
difference of the ABC-I score is -6.35 and -5.94 respectively, meaning that both 
risperidone and aripiprazole is more effective in reducing ABC-I score relative to 
placebo. This mean differences are found to be statistically significant as H0: mean 
difference = 0 lies within the 95% confidence interval -11.50, -1.20 and -10.18, -1.70 
respectively. In addition, the result shown the ranking of three interventions: rank 1st 
risperidone (SUCRA2 77.4%), rank 2nd aripiprazole (SUCRA 72.1%) and rank 3rd placebo 
(SUCRA 0.5%). Meaning that the result from NMA prefer to use risperidone when 
consider effectiveness specifically. The results were shown in Table 2.  

                                                            
2 SUCRA (Surface Under the Cumulative Ranking): parameter used to rank treatments based on their probability 

of ranking 1st, 2nd, etcetera. The SUCRA ranges between 0% (i.e. the treatment always ranks last) to 100% (i.e. 
the treatment always ranks first). 
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Table 2. The result of network meta-analysis (consistency model). 

 
Table 3 presented unit cost of risperidone and aripiprazole. In the first three column 

contained (1) drug names, (2) Packing size and (3) Prices (Bath). All of these data are the 
data of drugs from Yuwaprasart Waithayopathum Child Psychiatric Hospital. For column 
number (4), we used the data from each selected studies to calculate weight mean dose 
in 8 weeks of both risperidone and aripiprazole. We used those data to calculate drug prices 
in 8 weeks shown in column number (5) by used rule of three. The results from NMA were 
placed in column number (6). These data shown decreasing ABC-I score of those two drugs 
when compared to placebo. The last column presented absolute unit cost that calculating 
via column number (5) divided column number (6). The result of unit cost analysis were 
presented the lowest cost of risperidone per 1 decreasing ABC-I score was 32.43 Baht and 
the highest cost of risperidone per 1 decreasing ABC-I score was 442.57 Baht. In another 
part, the lowest cost of aripiprazole per 1 decreasing ABC-I score was 537.62 Baht and the 
highest cost of aripiprazole per 1 decreasing ABC-I score was 1,314.87 Baht.  

 
Discussion and suggestion 

 This study was used ACB-I as a main outcome because antipsychotic drugs 
particularly in risperidone and aripiprazole was dominant to control irritability and agitation 
(LeClerc & Easley, 2015). The use of ABC scores in evaluating outcomes is an appropriate 
tool because ABC is recommended for evaluating patients under 18 years of age (Kaat, 
Lecavalier, & Aman, 2014) and this study also included only studies that has patient not 
more than 18 year old. 

Based on the results of risperidone and aripiprazole comparisons by NMA, it was 
found that both drugs significantly reduced ABC-I scores when compared to placebo. 
However, when risperidone were compared with aripiprazole, it appeared that there was 
no difference in reducing the ABC-I score (95% CI -5.53, 6.36). 

Intervention Coef. SE. z P> | z | [95% Conf. Interval] Rank SUCRA
Aripiprazole -5.94 2.16 -2.75 0.006 -10.18, -1.70 2nd 72.1% 
Risperidone -6.35 2.63 -2.42 0.016 -11.50, -1.20 1st 77.4% 
Placebo (Reference)  3rd 00.0% 
Aripiprazole vs 
Risperidone 

0.41  
 

-5.53, 6.36   
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According to a previous studies shown risperidone group did not significantly 
reduce ABC-I scores when compared with aripiprazole group (p = 0.5) (Ghanizadeh et 
al., 2014).  
 Although the 8-week duration of each study was assessed by systematic 
analysis, which may indicate the effectiveness of the drug and some common side-
effect, some serious side-effect may require more than 8 weeks to be detected. 
Hyperprolactinemia is a serious side-effect of risperidone that effect to increase risk 
for osteoporosis and decrease bone mineral density (Biller, 1999). The level of 
prolactin will return to normal level within 12 to 20 weeks (Findling et al., 2003). 
Therefore, the effectiveness of the drug may also include side effects to calculate 
total outcomes. 
 
Conclusion 

Risperidone group did not significantly reduce ABC-I scores when compared 
with aripiprazole group. The unit cost analysis were presented the lowest cost per 1 
decreasing ABC-I score of risperidone was 32.43 Baht and aripiprazole was 537.62 Bath. 
The highest cost per 1 decreasing ABC-I score of risperidone was 442.57 Baht and 
aripiprazole was 1,314.87 Baht. Risperidone seems to be more cost-effectiveness than 
aripiprazole in the 8 weeks period. Further study will look at labor, capital and 
caregiving cost when calculating unit cost. 
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ปัจจัยด้านสนิเช่ือที่มีผลต่อการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา                 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
Credit Factors Affecting Profit of  Commercial Bank Case study of 

Krungthai Bank Public Company Limited and Bangkok Bank Public 
Company Limited 

 

พีรญา ศรีประเสริฐ1 และอัครนันท์ คิดสม2 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อกําไรของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทําการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อรายได้รวม รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม และสินทรัพย์รวมต่อ
ปริมาณเงินให้สินเชื่อ โดยงานวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในรายงาน
ประจําปี ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ใน ช่วง 10 ปี
บัญชีคือ ปี 2551 –2560 แบ่งย่อยเป็นรายไตรมาสทั้งหมดรวม 40 ไตรมาส ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม 
eviews 8 และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสร้างแบบจําลอง ในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อน
หลายตัวแปร (Multiple Linear Regression) ตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัว โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) และเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์ใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Square : OLS) 
 
 
 
 

                                                                          
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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 จากการศึกษาปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อกําไรของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตัวแปร
อิสระท้ัง 5 ตัว มีผลต่อกําไรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้ร้อยละ 
91.37 และจากการศึกษาปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  พบว่า 
จากการศึกษาตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว พบว่า มีตัวแปร 4 ตัวที่มีผลต่อกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม สินทรัพย์รวมต่อ
ปริมาณเงินให้สินเชื่อ รายได้ดอกเบ้ียสุทธิและปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สําหรับตัวแปรอิสระ
อื่นๆ ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อรายได้รวม เป็นตัวแปรที่ไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
ได้ร้อยละ 83.60 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 

คําสําคัญ: ธนาคารพาณิชย์, กําไรสุทธิ, ปัจจัยด้านสินเชื่อ 
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Abstract 

 The study Credit Factors Affecting Profit of Krungthai Bank Public Company 
Limited and Bangkok Bank Public Company Limited. This study using quantitative analysis 
method are as follows : Fees and service income per total income. Net interest income 
Non-performing loans Operating Expenses per Total Revenue and total assets per loan 
volume. This research was collected from secondary data in the annual report. Krung 
Thai Bank Public Company Limited and Bangkok Bank Public Company Limited The 1 0 -
year period is the year 2008 -2017, totaling 40 quarters. Processing by eviews8 program. 
Analyzed by Multiple Linear Regression Regression with Ordinary Least Square(OLS) to 
find cointegration between independent and dependent variable.  
 The results revealed that Credit Factors Affecting Profit of Krungthai Bank Public 
Company Limited The five independent variables had a statistically significant effect on 
the profit of Krung Thai Bank Public Company Limited 9 1 . 3 7  percent And the results 
revealed that Credit Factors Affecting Profit of Bangkok Bank Public Company Limited 
From the study of the five independent variables, there were four significant variables 
affecting the profitability of Bangkok Bank Public Company Limited, namely, operating 
expenses, total revenue Total assets per loan volume Net interest income and non-
performing loans for other independent variables: Fee and service income per total 
income. It was found that 83.60 percent were not statistically significant. 
 
Keywords: Commercial Bank, Profitability, Credit Factors 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 ธนาคารพาณิชย์มีการดําเนินงานที่มุ่งแสวงหากําไรสูงสุดตามทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุด ซึ่ง
รายได้หลักของธนาคารพาณิชย์ คือรายได้ดอกเบ้ียจากการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ยืมให้แก่ผู้กู้หรือลูกหน้ี ซึ่ง
แหล่งท่ีมาของสินเชื่อดังกล่าวส่วนใหญ่น่ันก็คือเงินฝาก กล่าวได้ว่าสินเชื่อมีความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เป็นแหล่งเงินทุนที่
สําคัญของภาคธุรกิจ และช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยมีเพ่ิม
สูงขึ้นจากความต้องการสินเชื่อเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือรองรับสินค้าคงคลัง วัตถุดิบต่างๆ เพ่ือ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค หรือจะเป็นนโยบายจากรัฐบาลในการ
กระตุ้นสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ิมการปล่อยสินเชื่อมาก ข้ึน มีผลทําให้
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ เพ่ิมสูงข้ึน ในปีพ.ศ. 2560 ธนาคารพาณิชย์มี
กําไรสุทธิ 187.3  พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.7 จากปีก่อน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายการกันสํารองท่ีเพ่ิมขึ้น
ของ NPL ซึ่งอาจมาการการเตรียมความพร้อมรองรับ IFRS9 ที่จะนํามาใช้อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.
2562  และปี พ.ศ.2559 มีกําไรจากการดําเนินงาน 199 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 3.6 
จากรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียม ทั้งน้ี อัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) ทรงตัวท่ีร้อยละ 2.76 และอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.05 จากร้อยละ 1.13 ในปี 2559  
 ในส่วนการขยายตัวของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ.2559 ที่ร้อย
ละ 2 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.4 โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 67 ของสินเชื่อรวม รองลงมาเป็น
สินเชื่ออุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 33 ของสินเชื่อรวม ทั้งน้ีนอกจากสินเชื่อในระบบของธนาคาร
พาณิชย์จะโตขึ้นแล้ว คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ ที่สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Loan : NPL) ต่อสินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.91 จากร้อยละ 2.83 ในปี 
2559 โดยมียอดคงค้าง Gross NPL ที่ 429 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน 43.4 พันล้านบาท อย่างไรก็ดีธนาคาร
พาณิชย์มีการกันเงินสํารองเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับคุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลง รวมทั้งเตรียมรองรับ IFRS 9 
ส่งผลให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินสํารอง 602 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน 72.7 พันล้าน บาทจากปีก่อน และ
สัดส่วนเงินสํารองที่มีต่อเงินสํารองเพ่ิมข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 171.9 ซึ่งข้อมูลการขยายตัวของสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ และข้อมูลสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม(NPL) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญที่
สามารถพยากรณ์ผลประกอบการของเหล่าธนาคารพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี เพราะรายได้จากสินเชื่อทั้ง
ดอกเบ้ียรับ ค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อถือเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ
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ไม่ว่าจากการกันสํารองหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานต่างๆ ก็อาจมีผลต่อกําไรของ
ธนาคารพาณิชย์ด้วยเช่นกัน 
  ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี เน้นการศึกษาปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อกําไรของธนาคารพาณิยช์ว่า
มีปัจจัยที่เก่ียวกับสินเชื่อใดส่งผลให้กําไรของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมข้ึนหรือลดลง และปัจจัยใดที่มี
ความสัมพันธ์กับกําไรของธนาคารพาณิชย์มากที่สุด โดยในครั้งน้ีเป็นกรณีศึกษาจากธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาเหตุที่ใช้ธนาคารพาณิชย์ทั้งสองธนาคารนี้ 
เน่ืองจากธนาคารท้ังสองมีสินทรัพย์รวมของธนาคารครองลําดับ 1 และ ลําดับ 2 ของธนาคารพาณิชย์
ท้ังหมดมาตลอดในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง ทั้งน้ีปริมาณสาขาท้ังในพ้ืนที่กรุงเทพฯ-ปริมลฑณ และใน
พ้ืนที่ต่างจังหวัดก็ครองลําดับปริมาณสาขาที่มีมากที่สุดของธนาคารพาณิชย์เช่นกัน ผู้ศึกษาจึงเลือก
ธนาคารพาณิชย์ทั้งสองธนาคารดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อกําไรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

 ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) เป็นสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่ในการให้สินเชื่อรวมทั้ง
ระดมเงินออมของประชาชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  โดยหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย์มดีังน้ี 
 1. การรับฝากเงิน (Deposits) แบ่งได้ 2 ประเภท คือ เงินฝากกระแสรายวัน (Current 
Account) เป็นเงินฝากที่ธนาคารจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเงินทันทีเมื่อทวงถาม การติดต่อจะกระทําโดย
การใช้เช็ค เงินฝากประเภทน้ีได้รับอัตราดอกเบ้ียต่ําเพราะธนาคารไม่สามารถนําไปลงทุนระยะยาวได้ 
เงินฝากอีกประเภทหน่ึง คือ เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposits) เงินฝากประเภทนี้การติดต่อจะใช้
สมุดฝาก (Pass Book) ซึ่งธนาคารจะออกให้กับผู้ฝาก และเงินฝากประจํา (Fixed or Time Deposits) 
เงินฝากประเภทน้ีมีการกําหนดระยะเวลาของการฝากไว้ชัดเจน อัตราดอกเบ้ียจะสูงกว่าการฝากประเภท
อื่นเพราะธนาคารสามารถนําเงินไปลงทุนในธุรกิจหรือสร้างเงินฝากในระบบธนาคารได้ กรณีท่ีต้องการ
ถอนเงินก่อนกําหนดธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราที่ต่ําลงหรือตามระยะเวลาที่ฝาก 
 2. การให้กู้ยืม (Loans) การให้กู้ยืมของธนาคารหรือการให้สินเชื่อและเครดิต (Credit) ใน
ปัจจุบันใช้กันมากในวงธุรกิจและการค้า การให้สินเชื่อในที่น้ีรวมถึงการให้เบิกเงินเกินบัญชี (Over Draft 
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: O/D) ซึ่งธนาคารจะให้กู้ยืมในกรณีที่ลูกค้ามีเงินฝากอยู่กับธนาคารและสามารถสั่งจ่ายเช็คได้มากกว่า
จํานวนเงินที่มีฝากอยู่ ส่วนใหญ่ผู้กู้จะเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนตลอดเวลา มีความ
ต้องการเงินมาก การกู้ชนิดน้ีจะกู้ได้เรื่อยๆ เมื่อนําเงินเข้าบัญชีครบแล้วจะสามารถกู้ได้อีก 
 3. การซื้อลดตั๋วเงิน (Discounting Rates) ธนาคารจะรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินท่ียังไม่ถึงกําหนด
ชําระที่ระบบไว้ในตั๋ว เมื่อผู้ถือตั๋วเงินนําตั๋วเงินน้ันจะขายลดให้กับธนาคารสามารถรับเงินได้ทันทีก่อนถึง
กําหนดวันชําระเงินตามท่ีตั๋วระบุไว้โดยหักส่วนลด (Discount Rate) จากผู้ขายตั๋ว และธนาคารอาจจะ
นําตั๋วไปขายต่อให้กับธนาคารกลางก่อนถึงวันกําหนด  อัตราที่ธนาคารกลางรับช่วงซื้อลด (Rediscount  
Rate) จะต่ํากว่าท่ีธนาคารคิดลดไว้จากลูกค้าท่ีขายตั๋วเงิน 
 4. การโอนเงิน การโอนเงินจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงโดยดราฟท์ทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทาง
โทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ โดยธนาคารกลางจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราบริการที่กําหนดไว้เป็นการ
ตอบแทน 
 5. การเรียกเก็บเงินตามตราสาร เมื่อธนาคารได้รับตราสารทางการเงินจะทําการเรียกเก็บแทน
ลูกค้าเมื่อเรียกเก็บได้แล้วจะนําเข้าบัญชีให้ลูกค้า โดยที่ตราสารน้ันอาจจะเป็นตราสารท้องถ่ินหรือตรา
สารต่างประเทศก็ได้ 
 6.การรับรองและการคํ้าประกัน ธนาคารจะพิจารณาฐานะของลูกค้าเช่นเดียวกับการให้กู้ยืม 
โดยจะพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลที่จะคํ้าประกันยึดหลักปฏิบัติตามสัญญาที่จะคํ้าประกัน หรือ
วางหลักประกันตามความเหมาะสม 
 7.การลงทุนในหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์จะนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาสั้นเพ่ือ
หารายได้ รวมทั้งลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนการลงทุนในหุ้นบริษัทจะลงทุนได้ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของจํานวนหุ้นที่บริษัทน้ันจําหน่าย และจํานวนเงินที่นําไปลงทุนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
เงินกองทุนรวมทั้งหมด 
 การสร้างเงินของระบบธนาคารมีหลายลักษณะข้ึนอยู่กับลักษณะของระบบธนาคารท่ีพิจารณา 
ในที่น้ีจะพิจารณาการสร้างเงินของธนาคารตามลักษณะของระบบธนาคาร ดังน้ี 
 กรณีธนาคารเดียว ธนาคารจะสร้างเงินฝากได้สูงสุดไม่เกินเงินสดสํารองส่วนเกินที่ธนาคารมีอยู่ 
เพราะธนาคารจะสร้างเงินฝากจากการนําเงินสดสํารองส่วนเกินออกให้กู้ ดังน้ัน เงินฝากจะเพ่ิมขึ้นเท่ากับ
จํานวนเงินที่ให้กู้ เงินฝากที่สร้างข้ึนน้ีเรียกว่า เงินฝากข้ันที่สอง (Secondary Deposits)  
 กรณีธนาคารผูกขาด ธนาคารผูกขาด คือ ธนาคารที่ผูกขาดการประกอบการแต่ผู้เดียวใน
ประเทศน้ัน ธนาคารอื่นจะไม่สามารถเข้ามาประกอบการแข่งขันได้ การสร้างเงินฝากมีวิธีการ
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เช่นเดียวกับกรณีธนาคารเดียวแต่เน่ืองจากมีเพียงธนาคารเดียวแม้จะมีหลายสาขา ธนาคารผูกขาดไม่ต้อง
สูญเสียเงินสดให้กับธนาคารอื่นจึงสามารถสร้างเงินได้มากกว่า 
 กรณีระบบธนาคาร ระบบธนาคาร คือ ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในประเทศ ระบบ
ธนาคารจะสร้างเงินฝากจากเงินสดสํารองส่วนเกินที่มีอยู่ ระบบธนาคารจะสร้างเงินฝากได้มากกว่าเงินสด
สํารองส่วนเกินเพราะเงินสดสํารองส่วนเกินของระบบธนาคารจะหมุนเวียนภายในระบบเท่าน้ัน    
 การทําลายเงินฝาก (Destruction of Money) คือ การที่ธนาคารพาณิชย์มีเงินสดสํารอง
ส่วนเกินลดลงจึงได้เรียกเงินกู้กลับคืนจากหน่วยธุรกิจหรือประชาชนที่ได้ปล่อยสินเชื่อไป การกระทําน้ี
เรียกว่า การทําลายเงินฝาก ในกรณีที่เป็นธนาคารเดียว จํานวนเงินฝากที่ลดลงจะเท่ากับจํานวนเงินสด
สํารองส่วนเกินที่ลดลง ถ้าเป็นธนาคารผกูขาดหรือระบบธนาคาร จํานวนเงินฝากที่ลดลงจะเท่ากับเงินสด
สํารองส่วนเกิน ทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) เป็นทฤษฎีท่ีให้
ความเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มุ่งแสวงหากําไรสูงสุด (Maximization Profit) 
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น โดยการถือสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสมเพ่ือให้มีกําไรสูงสุดน้ันอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ต่างๆ เช่น สินทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถืออยู่ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
(วเรศ อุปปาติก, 2544, หน้า 161)  
 1. สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Earning Assets) ได้แก่ เงินให้กู้ยืม และการลงทุนใน หลักทรัพย์
ประเภทต่างๆ  
 2. สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Earning Asset) ได้แก่ เงินสดสํารองตามกฎหมาย และ
เงินสํารองส่วนเกิน ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงเงินสดสํารองไว้ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้  
 
  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อุทุมพร นิลรัตน์ (2551) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไร
ของธนาคารของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.
2545 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 รวม 23 ไตรมาส โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square 
: OLS) โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ได้แก่ ผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินกู้กับค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินฝาก ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีร้อยละ 99 และ90 ตามลําดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการทํากําไรในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบ้ียของ
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ธนาคารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 และสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 จิณห์วหา เชื้อเมืองพาน (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่กําหนดความสามารถในการทํากําไร
ของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยแบ่งกลุ่มธนาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวม ได้
ทําการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่กําหนดความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ คือ ส่วน
ต่างอัตราดอกเบ้ียรับและจ่ายและอัตราส่วนค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารในทิศทางเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงิน
ให้สินเชื่อ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากําไรของธนาคารในทิศทางตรงกันข้าม และ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม ไม่สามารถอธิบายความสามารถในการทํากําไรของ
ธนาคารท้ังระบบได้  
 อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไร
ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ช่วงปีพ .ศ .  2544 – 2552 ซึ่งจะใช้ ข้อมูลรายไตรมาส โดย
ทําการศึกษาจากธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ซึ่งแบ่งตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้
อัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ที่ก่อใหเ้กิดรายได้เป็นตัวแทนของความสามารถในการทํากําไรและเป็นตัว
แปรตาม ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรจะทําการพิจารณาจากปัจจัยภายในของธนาคาร
พาณิชย์เน่ฎองจากเป็นปัจจัยทธฎ่นาคารพาณิชยไฎทยขนาดใหญ่สามารถควบคุมไดแฎละส่งผลโดยตรงต่อ
ผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ โดยตัวแปรส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียสุทธิและตัวแปร
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม เป็นปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อความสามารถในการทํากําไร
ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ธนาคาร 
 นันทพร บํ้าสันเทียะ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิราย
ไตรมาส โดยสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) วิเคราะห์ด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary least square: OLS) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราส่วนรายได้รวมต่อจํานวนพนักงาน
อัตราส่วนรายได้รวมต่อจํานวนสาขา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั  ้นดี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 3 เดือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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 ชนัตถา พานิชลือชาชัย (2558) ได้ทําการศึกษาปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อการทํากําไรของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลเป็นรายปีของธนคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 – พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ี ได้ทําการทดสอบทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 5% ผลการทดสอบพบว่า รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ รายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย และสินทรัพย์รวม มีผล
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ในขณะท่ี
ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และคุณภาพสินเชื่อ ไม่มีผลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งน้ี พบว่าปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และคุณภาพสินเชื่อ มีผลในทิศทางตรงกันข้าม
ต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 วิรุฬห์ ลํากูล (2558) ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของ
ธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารขนาดใหญ่ 5  อันดับแรกในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเป็นรายไตร
มาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2557 โดยทําการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยผลการศึกษาพบว่า 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พบว่าอัตราส่วนเงินฝากรวมต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางตรงข้ามกันกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์ส่วน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
พบว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของ
ธนาคารพาณิชย์ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) พบว่าสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์และอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อสินทรัพย์รวมมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยสําคัญ และ
ส่วนธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบว่าไม่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยใดเลยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์ 
 อารีรัตน์ โอภา (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละกลุ่ม โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงิน
ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - พ.ศ.2557  เป็นระยะเวลา 10 ปี ใช้วิธี RBD และ LSD ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีคว่ามสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากําไร ประกอบด้วย อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการต่อรายได้มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในทุกกลุ่มธนาคาร ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบ้ีย
จ่ายมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับ
กลุ่มธนาคารขนาดเล็ก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อการดําเนินงานต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามในทุกกลุ่มธนาคาร อัตราส่วนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อมีความสัมพันธ์
ทิศทางตรงกันข้ามในกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่มีทิศทางเดียวกันกับกลุ่มธนาคารขนาด
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ใหญ่ อัตราเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในกลุ่มขนาดกลาง แต่มีทิศทางตรงกัน
ข้ามกับธนคารกลุ่มอื่น และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรฐกิจของประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับทุก
ธนาคาร  
 
  
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 ในการศึกษากําหนดให้ตัวแปรตาม คือ กําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และตัวแปรอิสระที่ใช้ทั้ง 5 ตัว สามารถสร้าง
สมมติฐานได้ ดังต่อไปนี้  
 1.รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม (FEE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดยีวกันกับกําไร
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่า
รายได้ที่เกิดจากการท่ีธนาคารให้บริการต่างๆ ทางด้านการเงินซึ่งธนาคารจะได้รับรายได้ในรูปของ
ค่าธรรมเนียม ทั้งจากการบริการด้านเงินฝาก บริการด้านสินเชื่อ แสดงให้เห็นว่าธนาคารสามารถหา
รายได้มากขึ้น เป็นส่วนเสริมให้ธนาคารมีกําไรเพ่ิมข้ึน  
 2.รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (NII) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกําไรของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่ารายได้ที่เกิดจากดอกเบ้ียจาก
การบริการด้านสินเชื่อ แสดงให้เห็นว่าธนาคารสามารถหารายได้มากข้ึน เป็นรายได้หลักๆให้กับธนาคารมี
กําไรเพ่ิมข้ึน 
 3.ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกําไรของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงลูกหน้ีที่
ไม่ได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และได้ตัดจําหน่ายออกจากบัญชีต่อจํานวนเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ซึ่งถ้า
อัตราส่วนน้ีต่ําแสดงว่า ธนาคารสามารถบริหารจัดการและคัดกรองลูกหน้ีในการปล่อยสินเชื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม (OPE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกําไร
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่า
ธนาคารที่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงจะทําให้ต้นทุนของธนาคารสูงข้ึน ธนาคารจะได้รับผลกําไร
ลดลง  
 5.สินทรัพย์รวม (Total Assets) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกําไรของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการศึกษาครั้งน้ีหากธนาคารมีขนาดของ
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สินทรัพย์ที่มาก ธนาคารจะมีรายได้และกําไรสุทธิท่ีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อธนาคารและสะท้อนถึง
ความสามารถในการดําเนินงานที่ดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้ 

จากสมมติฐานข้างต้น จึงสามารถสร้างเป็นแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาได้ ดังน้ี 

ii SIZEOPENIIFEENPLPF   543210  

โดยกําหนดให้ 
 i   หมายถึง  1,2 ; 1 คือธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ 2 คือธนาคาร
   กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 PF   หมายถึง  กําไรสุทธิของธนาคารแต่ละแห่ง (หน่วย:พันล้านบาท) 
     หมายถึง ไตรมาสที่ 1 - 4 ของปีพ.ศ. 2551 – 2560 

   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงท่ี 

    หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

     หมายถึง ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (หน่วย:พันล้านบาท) 
FEE   หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อรายได้รวม  

   (หน่วย:พันล้านบาท) 
 NII   หมายถึง รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (หน่วย:พันล้านบาท) 
   หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม (หน่วย:พันล้านบาท) 
 SIZE   หมายถึง สินทรัพย์รวมต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ (หน่วย:พันล้านบาท) 
   หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่มีค่าความแปรปรวนไม่คงที่ (Error term) 
 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานศึกษาครั้งน้ีใช้ข้อมูลจากรายงานประจําปีของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  จากงบการเงิน 2 ประเภทคือ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560แบ่งย่อยเป็นรายไตรมาสทั้งหมดรวม 40 ไตรมาส 2 ชุดข้อมูล 
โดยข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้แก่ รายงานประจําปีของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพ่ือนํามาอธิบายและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม และตัวแปร
อิสระในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least 
squares) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 พิจารณาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระใดบ้างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา. 2564: 361) ถ้ามีตัวแปรอิสระ k ตัว ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม Y โดยพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 ข้ันที่ 2 สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม )   ออกเป็นสมการตาม
แบบจําลองสมการดังน้ี 

   ),,,,( SIZEOPENIIFEENPLfPF  
 ข้ันที่ 3 คํานวณหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยการทํา Multiple Regressions ด้วย
วิธี Enter และตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอย ด้วยสถิติทดสอบ F-Test,  T-Test 
และ ค่า R Square )( 2R  
 ข้ันที่ 4 การตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลที่
ต้องการนําไปใช้เกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ โดยการใช้วิธีสถิติทดสอบ Durbin – Watson 
 
 

สรุปผลการวิจัย  

 จากการศึกษาปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้ตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและ
บริการสินเชื่อต่อรายได้รวม (FEE) รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (NII) ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม (OPE) และสินทรัพย์รวมต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ (SIZE)   โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของ
ตัวแปรอิสระแต่ละตัว โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
จากน้ันสร้างแบบจําลองในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อนหลายตัวแปร (Multiple Linear 
Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Square : OLS) ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยะยาวของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส โดยแบ่งชุดข้อมูลเป็น 2 ชุด 



 

988 
 

ธนาคารละ 40 ไตรมาส รวมทั้งหมด 80 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
สามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 สรุปค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอสิระที่มีผลต่อกําไรสุทธิของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์ิ ทิศทางความสัมพันธ์ ผลการศึกษา สรุปผล ระดับนัยสําคัญ 

NII 5.827300 Positive Positive / 0.01 
NPL -11.95183 Negative Negative / 0.01 
SIZE 7.019151 Positive Positive / 0.01 
OPE -3.544666 Negative Negative / 0.05 
FEE 1.933445 Positive Positive / 0.10 
R2 = 0.913686 Durbin-Watson Statistic = 2.080711 

หมายเหตุ :  / หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ X หมายถึง ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 2 สรุปค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอสิระที่มีผลต่อกําไรสุทธิของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์ิ ทิศทางความสัมพันธ์ ผลการศกึษา สรุปผล ระดับนัยสําคัญ 

SIZE 3.733943 Positive Positive / 0.01 
OPE -4.576341 Negative Negative / 0.01 
NII 2.803018 Positive Positive / 0.05 
NPL -1.771765 Negative Negative / 0.05 
FEE - Positive Positive X - 

  

R2 = 0.8360 Durbin-Watson Statistic = 2.13308 

หมายเหตุ : / หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ X หมายถึง ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางที่ 3 สรุปปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัย 
ธนาคารพาณิชย์ 

KTB BBL 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อ
รายได้รวม (FEE) 

/ 

(1.933445)* 

X 
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รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (NII) / 

(5.827300)*** 

/ 

(2.803018)** 

ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) / 

(-11.95183)*** 

/ 

(-1.771765)* 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม
(OPE) 

/ 

(-3.544666)** 

/ 

(-4.576341)*** 

สินทรัพย์รวมต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ
(SIZE)  

/ 

(7.019151)*** 

/ 

(3.733943)*** 
 

หมายเหตุ :  /  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์  X ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์  ( ) ค่าสัมประสิทธิ์ 
   * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 
   ** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
   *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

 

อภิปรายผล 

1. ปัจจัยด้านสินเชื่อท่ีมีผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีทิศทางเดียวกันกับ
สมมติฐาน 

1.1 สินทรัพย์รวมต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ มีผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาของ
ท้ังสองธนาคารเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณห์วหา เชื้อเมือง
พาน (2552) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่สามารถกําหนดความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์
ไทย โดยแบ่งกลุ่มธนาคารตามสัดส่วนของสินทรัพย์รวม โดยผลการศึกษาพบว่า สินทรัพย์รวมในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีผลต่อความสามารถต่อกําไรสุทธิ  

1.2 รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ มีผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาของทั้งสองธนาคาร 
เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากรายได้จากดอกเบ้ียสุทธิในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการใช้รายได้
ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเชื่อหักด้วยดอกเบ้ียจ่ายของธนาคาร หากดอกเบ้ียสุทธิมีปริมาณมากก็ เกิดจาก
ธนาคารมีรายได้จากดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อท่ีสูงกว่าดอกเบ้ียจ่ายเงินฝาก ซึ่งส่งผลให้กําไรสุทธิของธนาคาร
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เพ่ิมข้ึนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม (2554) 
และ ชนัตถา  พานิชลือชาชัย (2558)  

1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม ผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา
ของทั้งสองธนาคาร เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อ
รายได้รวมเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของธนาคารแต่ละธนาคารหากธนาคารมีการ
จัดการ บริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ต่ําลงเพื่อทําให้ธนาคารได้รับกําไรสุทธิมากข้ึน แต่หาก
ธนาคารมีการใช้ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานที่สูงก็จะส่งผลให้กําไรของธนาคารลดลง โดยสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ นันทพร บํ้าสันเทียะ (2555) 

1.4 ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาของทั้ง
สองธนาคาร เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม บางครั้งเงินที่ธนาคารได้ให้สินเชื่อไป อาจเป็น
สินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งหากธนาคารเห็นว่าหน้ีดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้และเป็นค่าใช้จ่ายกับ
ธนาคารจึงต้องตัดออกจากบัญชี ทางธนาคารต้องการตั้งกันสํารองเป็นค่าใช้จ่ายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะ
สูญ ดังน้ันหากปริมาณหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญมีปริมาณเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การทํากําไรของธนาคารที่ลดลงเช่นกัน ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารก็จะเพิ่มข้ึนโดย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิรุฬห์ ลํากูล (2558)  

1.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อรายได้รวม ผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ 
กรณีศึกษาของทั้งสองธนาคาร พบว่าเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยใช้
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจากการใช้บริการด้านสินเชื่อเท่าน้ัน เช่น ค่าวิเคราะห์โครงการ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าอากร อาวัล เป็นต้น โดยสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นันทพร บํ้าสันเทียะ (2555) พบว่าอัตราส่วนค่าธรรมเนียมและบริการมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ศึกษาของ จิณห์วหา 
เชื้อเมืองพาน (2552) รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ 

2. ปัจจัยด้านสินเชื่อที่ไม่มีผลต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อรายได้รวม ไม่
มีผลต่อการทํากําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อาจเน่ืองจากในบางช่วงธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อรายได้รวมลงลด แต่กําไรสุทธิของธนาคารไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าช่วงปี 2554 - 2555 ผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งอาจส่งผลให้
ธนาคารต้องลดค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการด้านสินเชื่อเพ่ือเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจึงทําให้ 
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อต่อรายได้รวมไม่มีความสัมพันธ์กับกําไรสุทธิของธนาคาร ซึ่ง
สอดคล้องกับผลศึกษาของจิณห์วหา เชื้อเมืองพาน (2552) 

 
ข้อเสนอแนะ / ข้อจํากัด สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 1.  ปัจจัยทางด้านการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าเศรษฐกิจในขณะน้ันจะเป็นอย่างไร 
ธนาคารยังคงต้องปล่อยสินเชื่อ เพ่ือถือเป็นรายได้หลักของธนาคารมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้
ท้ังหมด แต่หากสินเชื่อที่ได้ให้บริการกับลูกหน้ีไปกลับเป็นลูกหน้ีท่ีไม่มีคุณภาพ รายได้ที่มากน้ันก็อาจ
กลับมาเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารต้องมาตั้งกันการสํารองหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญ จึงทําให้ธนาคาร
พาณิชย์ต้องระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งธนาคารควรพิจารณาผู้ขอสินเชื่อภายใต้ความเส่ียงโดย
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้มากที่สุด 
 2.  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของแต่ละธนาคารพาณิชย์ไม่เท่ากัน ในส่วนของอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้น้ันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันในแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าธนาคาร
ไหนมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ํากว่า ย่อมได้กําไรจากรายได้ดอกเบ้ียสุทธิมากกว่า ขณะเดียวกันพฤติกรรม
ลูกค้าของธนาคารที่ขอสินเชื่อในปัจจุบัน จะพิจารณาการเลือกใช้บริการด้วยเหตุผลหลักคือ อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเงินที่ตนต้องแบกรับ ทําให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการแข่งขันกันในด้านอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ เพ่ือจูงใจให้ประชาชนมาขอสินเชื่อเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้าของธนาคารไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ สําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 1.  ศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อกําไรของธนาคารพาณฺชย์มากข้ึน เน่ืองจากการศึกษาใน
ครั้งน้ีทําการศึกษาแต่เพียงปัจจัยภายในพ้ืนฐานทีอาจมีผลกระทบต่อกําไรสุทธิเท่าน้ัน เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาที่คลอบคลุมกว่าเดิมควรมีการนําปัจจัยภายนอกมาใช้เพ่ิมข้ึน 
 2.  ขยายขอบเขตการศึกษาให้มากย่ิงขึ้น เพ่ิมกลุ่มธนาคารพาณิชย์ให้มากข้ึน หรือใช้ข้อมูล
ธนาคารพาณิชยืทั้งระบบจะทําให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพ่ิมจํานวนธนาคารพาณิชย์
แยกตามขนาดกลุ่มธนคาร ขยายจํานวนปีและจํานวนไตรมาสที่จะทําการศึกษาให้มากขึ้น 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกจิของรัฐ 
Factors Affecting The Profitability of Specialized Financial Institutions (SFIs) 

 

ปิยพงศ์ พู่วณิชย1์ และอัครนันท์ คิดสม2 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง ระหว่างปี 2548-2559 
เป็นระยะเวลา 12 ปี สร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) วิเคราะห์ด้วยวิธีกําลังสอง
น้อยที่สุด (Ordinary least square : OLS) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐทั้ง 3 แห่ง ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) ส่วนอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LD) และอัตราส่วนหน้ีสูญและ
หน้ีสงสัยจะสูญ (BD) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารออมสิน ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราส่วน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม (FEE) ส่วนอัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (BD)      
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากําไร
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LD) และ 
อัตราส่วนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (BD) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ผลการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากําไรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) และอัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม (FEE)  มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ไม่มี
ความสัมพันธ์กันในทุกกลุ่มธนาคาร 
 
คําสําคัญ: ความสามารถในการทํากําไร สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  
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Abstract 

 This research aims to study the factors affecting the profitability of Specific 
Financial Institutions (SFIs) from the samples of 3  SFIs which were: Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives., Government Savings Bank. And Government Housing Bank. 
Historical data were collected from the financial statements for a period of 12 year from 
2005 to 2016 to this study analyzed by multiple regression and Ordinary Least Square. 
 The study found that factors related to profitability of Specific Financial 
Institutions (SFIs)  from the samples of 3 SFIs , the explanatory variables include the ratio 
of operational expenses to total income (OEI) On the other hand, the ratio of loans to 
deposits (LD) and the bad and doubtful debt rate (BD) have negative impact on the 
profitability.In case of the Government Savings Bank, the explanatory variables include 
the ratio of fees and services to total income (FEE) On the other hand, the bad and 
doubtful debt rate (BD) have negative impact on the profitability. In case of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives, the ratio of loans to deposits (LD) and the bad 
and doubtful debt rate (BD) have negative impact on the profitability. In case of the 
Government Housing Bank, the explanatory variables include ) the ratio of operational 
expenses to total income (OEI) and the ratio of fees and services to total income (FEE) 
and the growth rate of gross domestic product (GDP) was found not relationship in bank 
groups 
 
Keywords: Profitability, Specialized Financial Institutions (SFIs) 
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ความสําคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

สถาบันการเงินเป็นองค์การทางการเงินท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสถาบันการเงิน มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวกลางในการอํานวยความสะดวก
ในเรื่องการเคล่ือนย้ายเงิน การรับฝากเงินและให้กู้เงิน ซึ่งเป็นการระดมเงินทุนแล้วจัดสรรไปยังหน่วย
ธุรกิจต่างๆ ในรูปของสินเชื่อให้แก่ภาคเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากเงินเป็นปัจจัยสําคัญทาง
เศรษฐกิจ แต่มีจํากัด สถาบันการเงินจึงจําเป็นต้องจัดสรรเงินทุนเหล่าน้ันให้เพียงพอกับความต้องการ
ของหน่วยธุรกิจและประชาชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หรือ Specialized Financial 
Institutions (SFI) ถือเป็นองค์กรสําคัญสําหรับการดําเนินนโยบายก่ึงการคลังของรัฐบาลที่มีวิวัฒนาการ
จากความพยายามของภาครัฐในการปิดจุดอ่อนของระบบการเงินที่กลไกตลาดทํางานได้ไม่เต็มที่        
โดยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่ลูกค้ากลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ อาทิ เกษตรกร กลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์ไม่เน้นให้บริการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากย่ิงข้ึน แต่อย่างไรก็ตามกําไร
สูงสุด (Maximized profits) ก็เป็นเป้าหมายของธุรกิจทุกรายที่ต้องการแสวงหาเพ่ือหล่อเลี้ยงองค์กร
และเป็นการสะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดําเนินงาน ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐ เน่ืองจากในปัจจุบันธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันสูง ประกอบกับความผันผวนค่อนข้างมาก    ทั้ง
จากการทับซ้อนในการดําเนินงานระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยกันเอง การแข่งขันจากธนาคาร
พาณิชย์ รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อปัญหาสภาพคล่อง
และความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินหลายแห่งรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐก็ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบน้ีได้ ทั้งน้ีการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนอกจากจะข้ึนอยู่กับ
มาตรการต่างๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดและนโยบายของภาครัฐแล้ว ยังขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการเงินของประเทศอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงควร
วางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการที่จะดําเนินกิจการ
หรือบริหารงานเพ่ือให้ได้รับผลกําไรตามวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ         ที่
สนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อผลกําไร อาทิ ปัจจัยภายใน เป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ ได้แก่ ฐานะ
ทางการเงินของธุรกิจ ความเสี่ยงและความมั่นคงของธุรกิจ ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การเมือง ราคานํ้ามัน เป็นต้น  ซึ่งแต่ละปัจจัยอาจมี
บทบาทหรืออิทธพิลที่แตกต่างกัน บางปัจจัยอาจเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ธุรกิจมีกําไรเพ่ิมข้ึน        บาง
ปัจจัยอาจเป็นปัจจัยรองท่ีทําให้ธุรกิจมีกําไรลดลง ฉะน้ันการจะทําให้ความสามารถในการทํากําไรของ
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ธุรกิจเพ่ิมข้ึน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํา
กําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างไรทั้งในแบบภาพรวมและแบบจําแนกธนาคาร เพ่ือจะได้ทราบถึง
ผลตอบแทนหรือผลกําไรว่ามีมากน้อยเพียงใดและข้ึนอยู่กับปัจจัยใด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุม
ได้หรือเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ว่าส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐมากน้อยเพียงใด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อาทิ อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการทํากําไร และอัตราส่วนแสดงโครงสร้างของเงินทุน 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
โดยเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของธนาคารในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร      
ว่าส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรมากน้อยเพียงใด 

 
นิยามศัพท์ 

- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions :SFI) หมายถึงสถาบันการเงิน
ของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน เพ่ือดําเนินตามนโยบายของภาครัฐ 

- กําไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแล้ว 
- รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล และรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย 
- รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล ประกอบด้วย รายได้จากการให้สินเชื่อ และเงินปันผลจาก การ

ลงทุนในหลักทรัพย์ 
- รายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย ประกอบด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ 
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เป็นรายได้ซึ่งเกิดจากการที่ธนาคารให้บริการต่างๆ ทางด้าน

การเงิน ซึ่งธนาคารจะได้รับรายได้ในรูปของค่าธรรมเนียม 
- ความสามารถในการทํากําไร หมายถึง ความสําเร็จของกิจการในการดําเนินงานธุรกิจในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง โดยการที่กิจการมีกําไรหรือขาดทุนน้ันก็จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ชําระหน้ีสิน รวมทั้งการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุดน้ีมีความเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุด (Maximize Profit) เช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจอื่น ซึ่งการถือสินทรัพย์
และหน้ีสิน ที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้กําไรสูงสุดน้ันจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ เช่น สินทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ 
ถืออยู่เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่าน้ีสามารถแบ่ง ได้เป็น 2 ประเภท คือ (วเรศ อุปปาติก, 2544, หน้า 161) 
1.สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ (Earning Assets) ได้แก่ เงินให้กู้ยืมและการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ต่างๆ 2.สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให่เกิดรายได้ (Non-earning Assets) ได้แก่ เงินสดสํารองตามกฎหมาย 
(Required Reserve) และเงินสดสํารองส่วนเกิน  (Excess Reserve) โดยธนาคารพาณิชย์จะพยายาม
ดํารงเงินสดสํารองให้ได้ตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่าน้ัน ซึ่งจะมีเงินสดสํารองส่วนเกินอยู่เพียงเล็กน้อย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการดําเนินงานธนาคาร 

ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ (2537: 131-132) การดําเนินงานของธนาคารนั้นมีรูปแบบการ
ดําเนินงานเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ในภาคเอกชนที่มีเป้าหมายที่สําคัญ คือ การแสวงหากําไรสูงสุด (Profit 
Maximization) หรือการพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนไว้ แต่ในความเป็นจริงธนาคารพาณิชย์
จะต้องดําเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีความเส่ียงและความไม่แน่นอน เช่น ต้นทุนของเงินทุน
ต่างๆ ความไม่แน่นอนของปริมาณเงินทุนที่ธนาคารพาณิชย์จัดหาได้ รวมถึงความไม่แน่นอนของราคา 
และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ จึงจําเป็นต้องมีการจัดการสินทรัพย์ท่ีตัวเองมีอยู่
ให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับกระแสเงินสด (Cash flow) การบริหารสภาพคล่องมีความสัมพันธ์
กับความปลอดภัยและความสามารถในการทํากําไรด้วย เน่ืองจาก การพยายามรักษาสภาพคล่องให้
เพ่ิมขึ้น คือ มีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ก็จะทําให้รายได้จากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะได้รับย่ิงลดลง      
ซึ่งหมายความว่าธนาคารมีกําไรน้อยลง 
แนวคิดอัตราส่วนทางการเงิน  
 อัตราส่วนทางการเงิน คือตัวเลขที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในงบการเงิน เช่น กําไรสุทธิ
หารด้วยยอดขาย ซึ่งค่าที่ได้อธิบายว่า กําไรสุทธิเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย เป็นต้น อัตราส่วนทาง
การเงินสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่มีความแตกต่างกันในด้านของขนาด ยอดขาย เงินท่ีใช้ในการลงทุน 
 ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน  
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 สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ เป็นกิจการที่ดําเนินงานแตกต่างออกไปจากกิจกรรม
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วไป ดังน้ันในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกิจการสถาบันการเงินและ
ธนาคารพาณิชย์น้ันย่อมแตกต่างออกไปเช่นกัน โดยอัตราส่วนทางการเงินมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์
งบการเงินของธุรกิจสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี (กฤษฎา เสกตระกูล, 
2550; สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย, 2546) 

1. อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
2. อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชื่อ (Loan Asset Quality Ratios) 
3. อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Management Efficiency Ratios) 
4. อัตราส่วนด้านความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 
5. อัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratios) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 หทัยรัตน์ อนวัชชกุล (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาส มีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เตือนมกราคม ปี 2544 
ถึง เดือนธันวาคม 2552 จํานวนทั้งหมด 36 ไตรมาส ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลความสามารถใน
การทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยสําคัญ คือ อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ไทย ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญ คือ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินฝาก อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า เงินลงทุนระยะสั้น และ อัตราเงินเฟ้อ  โดยตัวแปรทั้งหมดท่ี
นํามาใช้ในการศึกษา อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม ขนาดของธนาคาร และอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมมติฐาน 
 ณัฐกาญจน์ นิมมานนวกุล (2554) ศึกษาเรื่องอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้
ข้อมูลจากรายงานประจําไตรมาสของธนาคารพาณิชย์ไทย งวดสิ้นไตรมาสจากงบการเงิน 2 ประเภท คือ 
งบดุลและงบกําไรขาดทุน ตั้งแต่ปี 2549-2553 รวมระยะเวลา 5 ปี จํานวน 20 ไตรมาส ข้อมูลที่ใช้เป็น
ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถใน
การทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ อัตราส่วน
ประสิทธิภาพในการทํากําไร อัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินกองทุน อัตราส่วนการขยายตัว 
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อัตราส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย อัตราส่วนด้านความสามารถในการสร้างรายได้ สําหรับปัจจัยที่ส่งผล    
เชิงลบต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง อัตราส่วน
ความสามารถในการชําระหน้ีสงสัยจะสูญ และอัตราส่วนด้านคุณภาพในการให้สินเชื่อ 
 Dwi Martani and Ronald Recky Munaiseche (2 0 0 8 )  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ปั จ จั ยที่ มี ผ ล ต่ อ
ความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินในประเทศอินโดนิเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการทํากําไรของกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะด้านในประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างปี 2548- 2550  
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพสินเชื่อและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถใน
การทํากําไร ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่นํามาใช้ในการศึกษา
บ่งชี้ว่าจํานวนของลูกหน้ีที่ไม่สามารถชําระเงินคืนได้น้ันมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อที่ไม่ได้เป็นไปอย่างรอบคอบ ส่งผลให้เกิดภาระในการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นตามปริมาณสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งเป็นผลจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านสินเชื่อส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศอินโดนิเซีย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากรายงานประจําปีของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่ให้บริการทางการเงินทั้ง
ด้านเงินฝากและให้สินเชื่อ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน 
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งวดสิ้นปีบัญชี จากงบการเงิน 2 ประเภท คือ งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกําไรขาดทุน ตั้งแต่ปี 2548-2559 รวมระยะเวลา 12 ปี ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - รายงานประจําปีของธนาคารแต่ละแห่ง  
 - สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งสมการที่จะทําการวิเคราะห์มีดังต่อไปน้ี 
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)543210 ii GDPBDLDOEIFEEPF    
โดยกําหนดให้ 

i หมายถึง  1,2,3,4 ; รวมธนาคาร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.)    ธนาคารออมสิน   และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  

PF  หมายถึง  กําไรสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (หน่วย:พันล้านบาท) 

FEE หมายถึง  อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม(หน่วย:ร้อยละ) 

OEI หมายถึง  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม (หน่วย:ร้อยละ) 

LD หมายถึง อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (หน่วย:ร้อยละ) 

BD หมายถึง อัตราส่วนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (หน่วย:ร้อยละ) 

GDP หมายถึง  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (หน่วย:ล้านบาท) 

β หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงที่ 

   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

i
  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่มีค่าความแปรปรวนไม่คงที่ (Error term) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งน้ีต้องการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความสามารถในการทํา
กําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นการศึกษาปัจจัยภายใน คือ ลักษณะของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ และปัจจัยภายนอก คือปัจจัยทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางการเงิน ว่ามีผลต่อ
ความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างไร โดยนําอัตราส่วนทางการเงินมาใช้ใน
การเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่นํามาใช้ในการศึกษา 

โดยมีวิธีการพิจารณาการทํา ( Multiple Regressions Analysis ) โดยโปรแกรมสําเรจ็รูปทาง
สถิต ิโดยใช้วิธ ีดังตอ่ไปน้ี 
 1. การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)  
โดยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่       
เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรอิสระ  
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2. การทดสอบปัญหาเรื่องความคาดเคลื่อนของ Error term โดยการตรวจสอบปัญหาความ
แปรปรวนท่ีไม่คงที่ของความคาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) และการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์
กันเองของความคาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

3. การทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย 
4. การหาระดับความน่าเชื่อถือของสมการว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายตัวแปรตาม

ได้มากน้อยเพียงใด (Adjusted R Square) 
 
สมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา 

 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐระหว่างปี 2548-2559 ได้ตั้งข้อสมมติฐานไว้ดังน้ี 

อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม (FEE) เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่ารายได้ที่
เกิดจากการท่ีธนาคารให้บริการต่างๆ ทางด้านการเงินซึ่งธนาคารจะได้รับรายได้ในรูปของค่าธรรมเนียม 
ท้ังจากการบริการด้านเงินฝาก บริการด้านสินเชื่อ แสดงให้เห็นว่าธนาคารสามารถหารายได้มากข้ึน เป็น
ส่วนเสริมให้ธนาคารมีกําไรเพ่ิมขึ้น  

สมมติฐาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ต่อความสามารถในการทํากําไร เน่ืองจากสัดส่วนรายได้
จากค่าธรรมเนียมและบริการมีสัดส่วนที่สูงและมีความเสี่ยงต่ํา เมื่อเทียบกับรายได้จากการปล่อยสินเชื่อ
ท่ีมีความเสี่ยง  

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าธนาคารท่ีมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงจะทําให้ต้นทุนของธนาคารสูงขึ้น ธนาคารจะได้รับผลกําไรลดลง ซึ่ง
ธนาคารใดสามารถควบคุมและมีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายต่ําเมื่อเทียบกับรายได้ท่ี
ได้รับ ก็จะทําให้ธนาคารมีกําไรเพ่ิมข้ึน 

 สมมติฐาน มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ เน่ืองจากสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ด้านต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนจากการดําเนินงานของแต่ละธนาคารว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LD) เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าธนาคารนําเงินฝากไปปล่อย
สินเชื่อ อันเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจํานวนก่ีเท่า ซึ่งถ้าอัตราส่วนน้ีสูงแสดงว่า ธนาคารนําเงิน
ฝากไปปล่อยสินเชื่อในอัตราสูง จึงน่าจะมีรายได้สูง 
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 สมมติฐาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก เน่ืองจากถ้าเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารเพ่ิมสูงขึ้น 
แสดงว่าธนาคารมีสภาพคล่องในระดับที่ลดลง ซึ่งหากธนาคารมีเงินฝากไม่เพียงพอแก่การปล่อยสินเชื่อ ก็
จะส่งผลให้ธนาคารขาดสภาพคล่องและกระทบต่อฐานะความมั่นคงได้ 

อัตราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (BD) เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงลูกหน้ีที่
ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และได้ตัดจําหน่ายออกจากบัญชี
ต่อจํานวนเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ซึ่งถ้าอัตราส่วนน้ีต่ําแสดงว่า ธนาคารสามารถบริหารจัดการและคัดกรอง
ลูกหน้ีในการปล่อยสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สมมติฐาน มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ เน่ืองจากการทราบคุณภาพของสินเชื่อจะเป็นการช่วย
ประเมินสภาพคล่องของธนาคารว่ามีมากน้อยเพียงใด เพราะธนาคารท่ีคุณภาพของสินเชื่อมีปัญหาจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นเคร่ืองบ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับภาคการเงิน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจหมายความถึงการขยายตัวของปริมาณสินค้าและบริการที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจ แสดงถึง
ปริมาณสินค้าที่เพ่ิมข้ึน ภาคธุรกิจจะใช้เงินทุนในการขยายการผลิตสินค้าและบริการ ส่งผลให้ธนาคาร
ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น 

 สมมติฐาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก เพราะเป็นปัจจัยที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจ โดยถ้าผลผลิต
มวลรวมในประเทศมีการขยายตัวที่ดี ธุรกิจต่างๆก็จะต้องหาเงินทุนเพ่ือใช้จ่ายในการขยายการผลิต      
ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้ธนาคารสามารถทํากําไรได้เพ่ิมข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ท้ังหมด พบว่าตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ตัวแปร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไร
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีความสัมพันธ์เป็นลบ ได้แก่ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LD) 
อัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (BD) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํา
กําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีความสัมพันธ์เป็นบวก ได้แก่ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่อรายได้รวม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทพร บํ้าสันเทียะ (2555) พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ได้แก่ อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราสว่นเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ
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ต่อเงินให้สินเชื่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวมมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน 
 2. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
ธนาคารออมสิน พบว่าตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเพียง 2 ตัวแปร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การทํากําไรของธนาคารออมสินมีความสมัพันธ์เป็นบวก ได้แก่ อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ต่อรายได้รวม (FEE) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์
เป็นลบ ได้แก่ อัตราส่วนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (BD) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิณห์วรา เชื่อเมืองพาน (2552) พบว่า อัตราส่วนค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมมีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ เมื่อรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมแสดงว่าธนาคารมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการ
ทํากําไรของธนาคารเพ่ิมมากข้ึนส่วนอัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อหากมี
อัตราส่วนที่ต่ําแสดงว่า ธนาคารสามารถบริหารจัดการและคัดกรองลูกหน้ีในการปล่อยสินเชื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่าตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีความสัมพันธ์เป็นลบ    
คือ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LD) และอัตราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ 
(BD) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทพร บํ้าสันเทียะ (2555) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 
3 เดือน อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ 
 4. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการทํากําไรของธนาคารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ มีความสัมพันธ์เป็นบวก อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) และอัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้
รวม (FEE) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารีรัตน์ โอภา (2559) พบว่าอัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการต่อรายได้รวมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับทุกกลุ่มธนาคาร  
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 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐผล
การศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

แบบจําลองที่ 1
รวมธนาคาร 

แบบจําลองท่ี 2
ออมสิน 

แบบจําลองท่ี 3 
ธกส. 

แบบจําลอง 4
ธอส. 

FEE - 2.48x109** - 1.87x109** 
OEI 1.62x108*** - - 1.79x108** 
LD -1.27x108*** - -2.54x108*** - 
BD -3.88x109*** -6.99x109*** -2.84x109*** - 
GDP - - - - 

R square 0.808509 0.701137 0.922391 0.837926 
Prob(F-
statistic) 

0.000000 0.004361 0.000010 0.001584 

หมายเหตุ: *, ** และ *** คือระดับนัยสําคัญที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ 

 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรัฐ อย่างมีนัยสําคัญมี 4 ปัจจัย ได้แก่ อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม 
(FEE) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LD) 
และอัตราส่วนหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (BD) มีความสัมพันธ์ตรงตามสมมติฐาน โดย
สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม FEE ตามสมมติฐาน จะมีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายได้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้บริการต่างๆ 
ทางด้านการเงินแก่ลูกค้า โดยธนาคารจะได้รับรายได้ในรูปของค่าธรรมเนียม ถ้ารายได้ส่วนน้ีสูงแสดงว่า
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีความสามารถในการหารายได้สูง เป็นส่วนเสริมที่ทําให้ผลกําไรเพ่ิมข้ึน  
จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง FEE กับความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิณห์วรา เชื่อเมืองพาน (2552) พบว่า อัตราส่วนค่าธรรมเนียม
และบริการต่อรายได้รวมมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ 
เมื่อรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับรายได้รวมแสดงว่าธนาคารมีรายได้เพ่ิม
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มากข้ึนส่งผลให้ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามจากกรณีที่สถาบัน
การเงินต่างๆ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการและธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือช่วงชิง
ลูกค้า ซึ่งจะทําให้สูญเสียรายได้ค่าธรรมเนียมเป็นจํานวนมาก แต่สําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
น้ัน พบว่ารายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อ จึงทําให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมและบริการไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมรวม 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้รวม(OEI) ตามสมมติฐานจะมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากธนาคาร
ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงจะทําให้ต้นทุนของธนาคารสูงข้ึน ธนาคารจะได้รับผลกําไรลดลง 
 จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง OEI กับความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dwi Martani and Ronald Recky Munaiseche 
(2003) พบว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเมื่อต่อรายได้รวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํา
กําไร เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน หากมีการบริหารงานและระบบงานที่ดี 
จะทําให้ภาระค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานต่ําและเกิดการประหยัด ทําให้สถาบันการเงินได้รับผลกําไร
มากข้ึน ในทางตรงกันข้ามหากสถาบันการเงินขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จะส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูงข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LD) ตามสมมติฐาน จะมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในทิศทางเดียวกัน เพราะหากธนาคารนําเงินฝากไป
ปล่อยสินเชื่อสูง ก็ย่อมจะมีรายได้สูงด้วย 
 จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง LD กับความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม อาจเป็นผลจากแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน คือเงินฝาก 
แต่เน่ืองจากในปัจจุบันอัตราดอกเบ้ียเงินฝากมีอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ํา จึงทําให้นักลงทุนหันไป
ลงทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทองคํา พันธบัตร เป็นต้น ประกอบกับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากกว่าธนาคารพาณิชย์ อาทิ การเพ่ิมหลักเกณฑ์หรือ
เพ่ิมคุณสมบัตรของผู้ขอยื่นกู้แต่ละรายจึงส่งผลให้ปริมาณเงินให้สินเชื่อเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ หทัยรัตน์ อนวัชชกุล (2553) และ สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ (2551) โดย หทัยรัตน์ 
อนวัชชกุล (2553) พบว่า จากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีอัตราผลตอบแทนค่อนข้างต่ํา 
จึงทําให้นักลงทุนหันไปลงทุนด้วยวิธีอื่น ทําให้เงินฝากที่ธนาคารมีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้าท่ีมากู้ยืมทําให้ธนาคารต้องทําการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น เพ่ือนํามาปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า 
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และเพ่ือเป็นการรักษาสภาพคล่องของธนาคาร จากการที่ธนาคารต้องจ่ายเงินคืนเจ้าหน้ีตามกําหนดเวลา 
ซึ่งอาจทําให้รายได้จากส่วนต่างของดอกเบ้ียที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับลดลง กําไรจึงลดลง 
 งานวิจัยของ สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ (2551) พบว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เป็นผล
ให้การขอสินเชื่อของภาคเอกชนมีการขยายตัวลดลง ธนาคารแต่ละแห่งเพ่ิมความเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อจึงส่งผลให้ปริมาณเงินให้สินเชื่อเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก 

อัตราส่วนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (BD) ตามสมมติฐานจะมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากหน้ีสูญ
และหน้ีสงสัยจะสูญจะส่งผลให้กําไรสุทธิของธนาคารลดลง และยังส่งผลต่อสภาพคล่องของสถาบัน
การเงินในอนาคต 

จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง BD กับความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Martani & Munaiseche (2008) พบว่า คุณภาพสินเชื่อ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการดําเนินงาน โดยข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
จํานวนของลูกหน้ีที่ไม่สามารถเก็บเงินได้น้ันมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีภาระในการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนตามปริมาณสินเชื่อที่มีปัญหาและการตัดจ่ายหน้ีสูญจากลูกหน้ีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ซึ่งเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการด้านสินเชื่อได้ส่งผลตอ่ความสามารถในการทํากําไร
ของกลุ่มธุรกิจการเงินในประเทศอินโดนิเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และส่งผลในระยะยาว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยที่ได้ สามารถนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงานของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจในอนาคต และเป็นข้อมูลสําหรับนักวิเคราะห์ หรือผู้ที่สนใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
เพ่ิมเติม โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.ผลการวิจัยที่ได้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงนโยบาย แผนการบริหารงาน 
และกําหนดกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ิมข้ึน 
 2. การศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมเพียงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ให้บริการทางการเงินด้าน
เงินฝากและสินเชื่อเท่าน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจทําการศึกษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ประเภทอื่นๆ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of 
Thailand) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium  
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Enterprise Development Bank of Thailand) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(Thai Credit Guarantee Corporation) เป็นต้น 
 3.การศึกษาครั้งน้ีทําการพิจารณาเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากงบการเงินของแต่ละธนาคาร
เท่าน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเข้ามาช่วยในการพิจารณาเพ่ิมเติม เช่น ลักษณะ
หรือความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนหรือลดลงย่อมส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรต่อไป ซึ่งอาจวัดได้จากประสบการณ์ทํางานหรือ
ความสําเร็จของผู้บริหารที่ผ่านมา เป็นต้น 
 
ข้อจํากัดของงานวิจัย 

 1. อาจมีปัจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจนอกเหนือจากตัวแปรในงานวิจัยน้ี เช่น นโยบายการบัญชีของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐโดยตรง 
 2.การศึกษาน้ีเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาเป็น
ตัวเลขจากผลการดําเนินงานของธนาคาร อาจไม่สะท้อนถึงนโยบายและกลยุทธ์ในเชิงลึกของแต่ละ
ธนาคาร 
 3. งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มิได้มีการนําธนาคารพาณิชย์มาใช้
ประกอบในการศึกษา ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะสะท้อนอัตราส่วนทางการเงินที่แตกต่างกัน เน่ืองจากการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จะข้ึนอยู่กับมาตรการต่างๆ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดและนโยบายของภาครัฐในแต่ละช่วงเวลามาประกอบด้วย 

4. ขยายขอบเขตการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น จะทําให้ข้อมูลมีความชัดเจนและละเอียดมากย่ิงข้ึน 
อาทิ การแจกแบบสอบถาม การเพ่ิมจํานวนปีที่ใช้ในการศึกษา 
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Factors Associated With Infant and Under-five Mortalities in Myanmar 
 

Lal Hrin Mawi1  
 

Abstract  

 The survival rate of under-five children can determine how healthy the health 
care system is. Myanmar is a country which consistently endeavoring to attain its health 
objectives Universal Health Coverage (UHC) by 2030. The study on socioeconomic and 
individual level with the focus of national level was not available enough. However, 
recommendations from the previous studies encouraged more studies on determinants 
of under-five mortalities and regional disparities within the country. It is the reason why 
this study is conducted, and it will address determinants on general, emphasizing on 
socioeconomic factors at individual level and regional disparities associated with infant 
and under-five mortality in Myanmar. The results showed that mothers did not use 
contraceptive methods and preceding birth interval are significant determinants of infant, 
child and under-five mortalities. On the other hand, children who are breastfed have 
lower risk of death by 11.6 percent in infancy period and 12.4 percent in below under-
five aged in comparison with children who are not. The twin child, short birth interval, 
father who worked in manual workers and mothers with no using contraceptives, birth 
order, size of baby after delivery, skilled birth attendant, caesarean born child, mothers 
who did not work outside were found to be significant predictors of infant mortality. 
Children from hilly, dry and delta ecological zone had a higher risk of under-five mortality 
in Myanmar.   
 
 Keyworks: Infant, Child, Under-five mortalities, Myanmar. 
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Introduction  

Globally, there is huge variation in child mortality rates between developed and 
developing countries. It was found that 6 deaths and 54 deaths per 1000 live births (LB), 
in industrialized and developing countries respectively. Neonatal deaths in Southern-Asia 
account the highest in the world. Moreover, disparities of child survival exist among 
different regions and countries. For instance, 1 child in 13 under-five children dies in Sub-
Saharan regions while the ratio is 1 under-five child in 189 in the world’s high-income 
countries.    

The under-five children were composed 11.67% of total population in 2008 as it 
was reported by Central Statistical Organization of Myanmar. According to the 2014 
national censuses data, they constitute 10% of entire population. Myanmar is one of the 
countries where agenda for Millennium development goals (MDG) 4-to improve child 
survival with the target to achieve 43 deaths per 1000 LB remained unfinished.  

  Even among ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) countries, Cambodia, 
Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV) are the countries with the highest U5MR. Thailand is 
a neighboring country of Myanmar. IMR and U5MR in Thailand is 3 and 4 per 1000 LB 
meanwhile 33 and 43 per 1000 LB in Myanmar. (Secretariat, 2017)  

Behind the national figure of under-five mortality rate, regional disparities are also 
present among different states and regions within the country. The highest U5MR is in 
Magway with 89 deaths per LB comparing with 43 of Mon State. (The Republic Of The 
Union Of Myanmar, 2015)  
 The recent changes in economic, political and strategies of national health plan 
which emphasize reaching of UHC in 2030 will support declining of under-five mortality 
in regions and states where further effort is necessary to know associated factors. Thus, 
it can contribute in designing of health care planning and pave the way towards UHC in 
Myanmar.  
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Literature review of under-five mortality 

Individual level determinants are important in determining factors associated with 
under-five mortality. It also access how far is the distribution of health care services 
effective. At the same time, it plays the important role as well in designing of health 
programs to improve child survival. (Wang, 2003) 

In many developing countries, studies on under-five mortalities were conducted 
with different methodologies. Depending on the age when child dies, there is 
considerable variation in factors. Socio-deomographic factors are key determinants for 
infant mortality while socio-economic, demographic and enviromental are principally 
associated with child and under-five mortalities and studies were done on these factors. 
(Cornelius, Masanja, & Klipstein-Grobusch, 2013) (Dechasa, 2017) 
 The basic theory for the study is Mosley and Chen’s framework on social and 
medical science which clearly categorized determinants into “proximate” and 
“underlying” factors for child survival. The former affects directly to child health such as 
age, parity and birth interval of mothers, feeding practices, utilizing of preventive health 
measures, for example, immunization and antenatal care, and receiving care during 
pregnancy and child birth. And the latter operates indirectly to proximate determinants 
and it is grouped into three categories namely individual-level, household-level and 
community-level. (Mosley & Chen, 1984) 
  Min Ko Ko et.al (2017) did an ecological analysis of community-level 
socioeconomic factors of infant and under-five mortality by using of 2014 censuses data, 
explanatory variables such as access to electricity, safe drinking water, safe latrine, 
maternal education, and maternal employment were used for infant and under-five 
mortality and the environmental factors and access to electricity are statistically 
significant by using of path analysis and recommended to analysis socio-economic factors 
of individual and household level for further study. (Ko Ko M, 2017) 
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Materials and Methodologies  

 The study will use secondary data file of KR (under-five children) from a very first 
Myanmar Demographic and Health Survey (MDHS) 2015-2016. It was jointly conducted by 
Ministry of Health and Sports (MOHS) and ICF. DHS program2 is providing technical support 
on population and health surveys in more than 90 countries. (The Demographic and 
Health Surveys, 2017) MDHS covered the national with the level of state/regional, 
urban/rural level. The sample was done with two stages. At the first state, altogether 442 
clusters, it was divided into 123 Urbans and 319 rural across 15 states and divisions and 
clusters was selected from 4000 Primary Sampling Units (PSU) or Enumeration Units (EU) 
from 2014 censuses data. After that, each cluster assigns 30 households, using of equally 
distributed probabilities in systematic sampling.  (Ministry of Health and Sports & ICF, 
2017) The unit of analysis will be individual level. The data was obtained from 12885 
women aged 15-49 years. 
 
Binary Logit Model  

  The logit regression model is used for either identifying risk factors or predicting 
the probability of outcome successfulness. This model mostly applied in discrete choice 
or dichotomous outcome such as mortality (alive/dead). The results of regression analysis 
show the estimation of independent variables from the model for sample groups.  
Latent Variable is written as  Y ∗ X ∙ β ε  and we do not observe y*. we observe is y 
where Y 1 if 	 ∗	 	0	 Y 0  if 	 ∗	 	0.	 In the logit model, we will observe the 
value of continuous measures exceeds a threshold or not. For instance, y=1 if the child 
died (infant, child or under-five mortality) y=0 if the child alive. 

                                                            

2 Demographic Health Survey (DHS) program has established since 1984. DHS program has been conducted 300 
surveys in over 90 on fertility, family planning, maternal and child health, gender, HIV/AIDS, malaria, and nutrition 
made better reputation of this program.  
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Estimation method  

 Non-liner equation is estimated by the method called Maximum likelihood 
method and formula is given as, maxL β ∏

∙

∙ 		∏ ∙  . The 
outcomes used for under-five mortality were in three different time periods and infant 
death (INM) defined as after birth to 11 months of age. The two outcomes are child death 
(CM), defined as death of a child 12 through 59 months of life and under-five death (U5M) 
defined as between after birth and 59 months. (Child death=1, alive=0) 
 
Table 1: Definition of Explanatory Variables 

Name Variable Description 
SEX    
TWIN   
BIRTHINTERVAL 
 
BORD    
Birthorder1 
Birthorder2 
Birthorder3 
SIZE 
Large Size  
Average Size  
Small Size 

Dummy 
Dummy 
Dummy 
 
Categorical 
 
 
 
Categorical 
 
 

 Sex of the child (1=female; 0=male) 
 Twin child (1= Twin or more; 0= Single birth) 

Preceding birth interval (1=	   24 months; 0= > 24 
months) 
Birth rank of the child 
1 for 1st rank child; 0 for otherwise 
1 for 2nd to 4th child; 0 for otherwise 
1 for >=5th child; 0 for otherwise(omitted) 
Child’s weight after delivery by memory recall 
1 for larger and large; 0 for otherwise. 
1 for average; 0 for otherwise. 
1 for smaller than average, “0” otherwise. (omitted)   

INSTITUTIONAL 
SBA  

MODEDELI 

 

TRAVEL 

Dummy 
Dummy 
Dummy 
 

 Place of delivery (1= health facility; 0=home) 
 Delivered by skilled personnel (1=Yes; 0=No) 
 Mode of delivery (1=Caesarean section; 0=non-
Caesarean) 
 Travel problem to HF (1= Big problem; 0=No) 
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Table 1: Definition of Explanatory Variables (Continuous) 
Name Variable Description 

Safewater 
  
Safelatrine 

Dummy 
 
Dummy 

 Family access to improved drinking water (1=Yes; 
0=No) 
 Family access to improved sanitation facilities (1=Yes; 
0=No)  

EDUMOTH 
Noeducation  
Primary 
Secondary 
Higher  
NOEMPLOY 
 
FATHOCCU 
Agri  
Manual 
Skilled 
Service 
WEALTH  
Quantile1 
Quantile2 
Quantile3 
Quantile4 
Quantile5 

Categorial  
 
 
 
 
Dummy 
 
 
 
 
Dummy 
 
Categorial variable 
 
 
 
 
Categorial variable 

 Education attainment of the mother 
 1 for noeducation; 0 if otherwise. (omitted) 
1 for primary education, 0 if otherwise. 
1 for secondary education, 0 if otherwise. 
1 for higher education, 0 if otherwise. 
Employment status of mother (1=No employed, 
0=employed) 
Occupation status of the father 
1 for Agricultural; 0 if otherwise.  
1 for manual workers; “0” otherwise.  
1 for professional, 0 if otherwise. (omitted) 
1 for service, domestic, clerical; 0 if otherwise  
Wealth quintiles of the mother 
1 for poorest quintiles, 0 if otherwise.  
1 for poorer quintiles, 0 if otherwise. 
1 for middle quintiles, 0 if otherwise. 
1 for richer quintiles, 0 if otherwise 
1 for richest quintiles, 0 if otherwise. 

Geographical Factors 3 
 

 

                                                            
3 Geographical factors are urban (1=urban; 0=rural) Ecological zone (1 for Hilly;0 for otherwise. 1 for Delta zone: 0 if 

otherwise; 1 for Coastal Zone, 0 otherwise 1 for Dry Zone, 0 if otherwise. (Omitted) GDP per region 1 for low GDP 

regions, 0 for otherwise. 1 for Medium GDP regions, 0 for otherwise. 1 for High GDP regions, 0 for otherwise. (omitted) 
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Table 1: Definition of Explanatory Variables (Continuous) 
Name Variable Description 

Age  
Notusingcontra 
Breastfeeding 

Continuous  
Dummy 
Dummy 

Age of the mother at first birth  
Mother with using contraceptive (1= No; 0=Yes) 
Mother practicing breastfeeding (1=Yes; 0=No) 

 
Results  

 A total of unweighted data of 4815 live births are included in the study with 197 
infant deaths, 21 child deaths and 208 under-five deaths for MDHS 2015-2016. The survey 
did interview to 15 to 49 aged of reproductive age. 
 
Table 2:  Summary table of associated factors4 of Infant, Child and Under-five Mortalities 

in Myanmar (MDHS 2015-2016) by Marginal Effect estimation 
 Infant Mortality 

(0-11) 
Child Mortality 
(12-59) 

Under-five 
 (0-59) 

Female -.0022375    
P-value 0.666 

- -.0039093    
P-value 0.476 

Twin .0849 
P-value 0.000*** 

- .0938302    
P-value 0.000***    

BIRTHINTERVAL .0228   
P-value 0.001*** 

.0047468    
P-value 0.036** 

.0272928    
P-value 0.000***     

Birthorder1 -.0016381   
P-value 0.837      

 
   

-.0018686     
P-value 0.826    

Birthorder2 -.0104387    
P-value 0.109* 

- 
 

-.0093364    
P-value 0.175*   

 

                                                            
4 Child factors(sex, twin, birthorder, birthinterval, size) Healthcare accessibilities factors(Institution, SBA, Modedeli, 
travel) Enviromental factors (safewater;safelarine), Socioeconomic factors(Edumoth, noemploy, fathoccu, wealth), 
Geographic Factors (urban,region,GDPregion) Maternal factors (age of mother at birth,Contraceptive,Brestfeeding) 
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Table 2:  Summary table of associated factors5 of Infant, Child and Under-five Mortalities 
in Myanmar (MDHS 2015-2016) by Marginal Effect estimation (Continuous) 

 Infant Mortality 
(0-11) 

Child Mortality 
(12-59) 

Under-five 
 (0-59) 

Largesize  -.0124672    
P-value 0.103* 

- -.0135174    
P-value 0.103* 

Average size  -.0071142   
P-value 0.022** 

- -.0057634    
P-value 0.081* 

INSTITUTIONAL -.006205   
P-value 0.486        

- -.001141     
P-value 0.904 

SBA -.0130021   
P-value 0.064* 

- -.0178485    
P-value 0.019** 

MODEDELI -.0371101   
P-value 0.006** 

- -.0412613    
P-value 0.004** 

TRAVEL .0049153   
P-value 0.393 

 .0056462    
P-value 0.351 

Safewater - -.0026475    
P-value 0.1967*     

-.0074712    
P-value 0.241 

Safelatrine - -.0032086    
P-value 0.156* 

-.0001588    
P-value 0.980 

Edumoth Primary -.0068912   
P-value 0.314 

- -.0053704     
P-value 0.458 

Edumoth Secondary -.0089175   
P-value 0.282 

- -.0054854    
P-value 0.532 

Edumoth Higher -.0188192   
P-value 0.277     

- -.0209062    
P-value 0.270 

Noemploy -.0158152   
P-value 0.007* 

- -.0187636    
P-value 0.002** 

                                                            
5 Child factors(sex, twin, birthorder, birthinterval, size) Healthcare accessibilities factors(Institution, SBA, Modedeli, 
travel) Enviromental factors (safewater;safelarine), Socioeconomic factors(Edumoth, noemploy, fathoccu, wealth), 
Geographic Factors (urban,region,GDPregion) Maternal factors (age of mother at birth,Contraceptive,Brestfeeding) 
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Table 2:  Summary table of associated factors6 of Infant, Child and Under-five Mortalities 
in Myanmar (MDHS 2015-2016) by Marginal Effect estimation (Continuous) 

FATHOCCU Agri -.0013171    
P-value 0.910    

- -.0003324    
P-value 0.979 

FATHOCCU Manual .0147651    
P-value 0.188* 

- .014043    
P-value 0.243 

FATHOCCU Services .0059469   
P-value 0.693 

- .0087195    
P-value 592 

WealthQ2 .0053692    
P-value 0.431 

- .0021371    
P-value 0.771 

WealthQ3 .0096513     
P-value 0.217 

- .0072348    
P-value 0.401 

WealthQ4 -.0015447    
P-value 0.882 

- -.0031331    
P-value 0.780 

WealthQ5 .0167029    
P-value 0.209 

- .0120881    
P-value 0.420 

Nousingcontraceptives .0115043    
P-value 0.043** 

.0036994    
P-value 0.101*   

.0145015    
P-value 0.015** 

Breastfeeding -.116005    
P-value 0.000*** 

- -.1242432    
P-value 0.000** 

Urban -.0037079    
P-value 0.647     

-.0017184    
P-value 0.603    

-.0029714    
P-value 0.750 

Hilly  .0159477    
P-value 0.035** 

- .0150851    
P-value 0.042** 

Dry  .0205923    
P-value 0.040** 

- .0189295    
P-value 0.044** 

Delta  .0165657    
P-value 0.018** 

- .0159586    
P-value 0.019** 

 
                                                            
6 Child factors(sex, twin, birthorder, birthinterval, size) Healthcare accessibilities factors(Institution, SBA, Modedeli, 
travel) Enviromental factors (safewater;safelarine), Socioeconomic factors(Edumoth, noemploy, fathoccu, wealth), 
Geographic Factors (urban,region,GDPregion) Maternal factors (age of mother at birth,Contraceptive,Brestfeeding) 
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 Table 2 summarizes the factors associated with infant, child and under-five 
mortalities by marginal effect estimation. For MDHS 2016, the study poised that twin child 
had 8.5%, infants who were born with a shorter than 24 months preceding birth interval 
had 2.3%, fathers working in manual sector had 1.4%, infants with mothers did not use 
contraceptives had 1.1% had a higher risk of mortality than each related compared part. 
On the other hands, the probabilities of dying during infancy period was lower for infants 
whose birth order with 2nd to 4th by 1.0% than birth order with 5th and above; larger size 
of birth after delivery by 1.2%, average size by 0.7% than smaller size; infants who 
delivered by skilled birth attendant by 1.3% in comparison with non-skilled health 
personnel; infant delivered with caesarean section by 3.7% than not-caesarean section; 
mothers who did not work outside by 1.5% than employed mothers respectively. The 
ecological regions were also predictor of infant mortality and infants from hilly, Dry and 
Delta regions had a probability of death by 1.5%, 2.0% and 1.6% in comparison with 
costal region respectively.  
 For MDHS 2016, children with shorter preceding birth interval, mothers did not 
use contraceptive had higher risk of mortality by 0.4% and 0.3%. While children with 
family accessing safe drinking water reduced risk of death by 0.2% and safe latrine by 
0.3% in comparison with not accessing safe water and latrine. Delivery factors and socio-
economic factors were not included in child mortality after testing with chi square. The 
environmental are not significant with children under 12 months of age and these factors 
are not significant in multivariate analysis of under-five mortality.  
 Related with identified factors associated with increasing probabilities of died 
before age 5 are twin child by 9.3%; short preceding birth interval by 2.7%; children of 
mothers not using contraceptive by 1.4% than its counterparts. The occupation of fathers 
especially manual workers is not associated with children after 12 months of age. 
Furthermore, children with birth rank from 2nd to 4th had lower risk of mortality by 0.9% 
than 5th birth rank; large size and average size had a lower risk of death by 1.3% and 0.5% 
than smaller size; children who were delivered by skilled health personnel by 1.7%; 
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caesarean section by 4.1% than non-skilled and non-cesarean section. Children whose 
mothers did not work had decreased probabilities of died before age five by 1.8% 
respectively. The ecological zones are also significant predictors of under-five mortality 
and children from hilly, dry and delta region had a higher risk of mortality by 1.5%, 1.9%, 
and 1.5% in comparison with children from costal region. Breastfeeding is statistically 
significant under-five children and children receiving breast feeding decreased 
probabilities of died by 12.5 percent than children without breast feeding.  
 Gross Domestic per regions have no relationship for infant, child and under-five 
mortality by analyzing chi square test and do not include in regression analysis.  
 
Conclusion  

 The most key factor of infant mortality and under-five mortality is breastfeeding 
in Myanmar.  Also, children delivered by caesarean session reduced probabilities deaths 
and strengthening of referral system by early referral of high pregnancies such as twin 
child could save lives of infant deaths. Therefore, improving usage of contraceptive 
methods to reach all needy mothers are very important for reducing under-five 
mortalities in Myanmar. According to the national strategies of newborn and child health 
development (2015-2018), early initiation of breast feeding is key intervention up to rural 
communities along with the advocacy and policy enforcement on code of marketing for 
breast milk substitute for child survival program.  Besides them, education of mother by 
using of Information, Education and Communication materials by using multi channels is 
very much important for increasing health knowledge of the mothers. Unemployment 
mothers could provide breast feedings to their children than employed mothers. It is 
consistent with the findings of breast feeding children are decreased probabilities of infant 
and under-five mortalities. It is also associated with nutrition factors of the children and 
social protection policies for breast feeding, contraceptive methods, education system 
are very much importance for child survival for Myanmar.’ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการดําเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ภูมิภาคบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบรุี-วังน้อยท่ี 6 

The Study of Financial Feasibility of Ratchaburi–Ayutthaya 6  
Block Valve Gas Pipeline Project 

 

ณัฏฐณิชา  สรา่งโศก1 และธนารักษ์  เหล่าสทุธิ2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการดําเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบน
บกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าในการ
ลงทุน จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กรณี คือ การลงทุนแบบกู้เงินและการลงทุนแบบลงทุนเอง ผล
จากการศึกษาพบว่า หากพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนควรตัดสินใจเลือกการลงทุนแบบลงทุนเอง 
เพราะการลงทุนเองไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกู้เงิน ทําให้มีกระแสเงินสดสุทธิมากกว่า จึงคืนทุน
เร็วกว่ากรณีแบบมีการกู้  หากพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิควรตัดสินใจเลือกการลงทุนแบบมีการ
กู้ เน่ืองจากอัตราคิดลดแบบมีการกู้มีค่าน้อยกว่า โดยการลงทุนแบบมีการกู้ มีอัตราคิดลดเท่ากับร้อย
ละ 12.56 ซึ่งน้อยกว่าการลงทุนแบบลงทุนเอง ที่มีอัตราคิดลดร้อยละ 18 ทําให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของผลตอบแทนสูงกว่า หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนภายในโครงการควรตัดสินใจเลือกการ
ลงทุนแบบลงทุนเอง เน่ืองจากกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมากกว่าจากการไม่ต้องชําระค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการกู้  หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนควรตัดสินใจเลือกการลงทุนแบบมีการ
กู้ เน่ืองจากอัตราคิดลดของทั้งสองกรณีมีค่าแตกต่างกัน จึงทําให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน
และต้นทุนต่างกันด้วย  นอกจากน้ีการลงทุนแบบมีการกู้มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าแบบ
ลงทุนเองและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งน้ีผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนพบว่าควรตัดสินใจลงทุนแบบมีการกู้ เน่ืองจากการทดสอบหาค่าความแปรเปลี่ยนทําให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งการลงทุนแบบกู้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่า เน่ืองจากมีอัตราคิดลดท่ี
ต่างกัน เพราะฉะน้ันการลงทุนแบบกู้สามารถปรับค่าในด้านต้นทุนได้สูงกว่า ทําให้มีโอกาสเสี่ยงน้อย
ที่จะไม่คุ้มค่าในการลงทุน  ดังน้ันจากผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่าการศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การเงินในการดําเนินโครงการฯ ควรลงทุนแบบมีการกู้ และผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า 

                                     
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : kkwungnicha@gmail.com 

2 อาจารย์ประจํา  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การเปล่ียนแปลงปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 5.5 และค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 3 โครงการยังมีความน่าลงทุน 
 
คําสําคญั: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน, ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
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Abstract 

The objective of The Study of Financial Feasibility of Ratchaburi - Ayutthaya 6 
Black Valve Gas Pipeline Project was to study the investment worthiness. The study 
has been divided into 2 cases, which were the investing by borrowing money and the 
investing by using the investor’s own money. The results revealed that if consider the 
payback period, the investor should desire to invest by using own money. This is due 
to investing by using the investor’s own money had no cost of borrowing. Therefore, 
the total cost was lower while the cash flow was higher. Consequently, it led to the 
faster payback than investing by borrowing. If consider the Net Present Value, the 
investor should desire to invest by borrowing money since the discount rate was 
lower. In addition, the discount rate of investing by borrowing money was 12. 56 % , 
which lower than investing by using the investor’ s own money.  As the discount rate 
of this type of investment was 18%, the Present Value Benefit was higher. If consider 
the Internal Rate of Return, the investor should desire to invest by own money due 
to the each year’ s net cash flow was greater because of the non- repayment of 
borrowing costs. If consider the Benefit-Cost Ratio, the investor should desire to invest 
by borrowing money, since the discount rate between the two cases were different. 
Accordingly, the Present Value Benefit and the cost were also different. Moreover, the 
investing by borrowing money had the higher Return on Equity than the investing by 
using the investor’ s own money and the trend tends to increase every year. 
Additionally, the test result of Switching Value Test of Cost and Benefit showed that 
the investor should desire to invest by borrowing money because the test result will 
change the Net Present Value to zero and the Net Present Value of this type of 
investment was higher caused by the difference of the discount rate.The investing by 
borrowing money can be adjusted for higher cost, since, there was less risk on 
investment. From the results of this study, it can be concluded that the investor 
should invest by borrowing money. Moreover, from the result of the sensitivity 
analysis, it was found that the project was worth investing as the volumetric change 
was 5.5% and the maintenance cost was 3%. 

Keywords: Financial Feasibility, Gas Pipeline 



   

1025 

 

ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สามารถสร้างขึ้นและนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  จนกลายเป็น
ปัจจัยสําคัญของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตปัจจัยสี่ที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในสังคมเพ่ือให้ประเทศมีความเจริญเติบโต  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําให้มีแนวโน้ม
การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เท่าของปี พ.ศ. 2556  
หรือมีการผลิตไฟฟ้า 192,189 ล้านกิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง และความต้องการไฟฟ้า 183,466 ล้าน
กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ปริมาณการสํารองไฟฟ้า 8,723 ล้านกิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง  ส่วนในปี พ.ศ. 2559 มี
การผลิตไฟฟ้า 199,566 ล้านกิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ซึ่งมากกว่าความต้องการ 10,567 ล้านวัตต์ต่อช่ัวโมง 
หรือมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 3.8 และความต้องการไฟฟ้า 
188,999 ล้านกิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,2560)    
จะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกปี 

ทั้งน้ี ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติ
เป็นพลังงานต้นทุนตํ่าและสะอาด  สามารถช่วยลดการสร้างมลพิษจากการใช้เช้ือเพลิงแบบเดิม  ก๊าซ
ธรรมชาติจึงกลายเป็นเช้ือเพลิงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยในภูมิภาค
ตะวันตกมีบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คือ บริษัทผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จํากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ กฟผ. ทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
หลักให้กับ กฟผ. จากน้ัน กฟผ. ซึ่งมีสายส่งไฟฟ้าอยู่ทั่วประเทศจะนําส่งไฟฟ้ากระจายสู่ประชาชนใน
ประเทศต่อไป  ซึ่งบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด  ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ภายใต้
เง่ือนไข ปตท.จะเป็นผู้จัดหาและส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรีให้เพียงพอต่อความต้องการ  
แต่เน่ืองจากประสบปัญหาภาวะแหล่งก๊าซธรรมชาตินําเข้าจากพม่ากําลังจะหมดในอนาคต  และการ
เปิดประเทศอาจทําให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในสหภาพพม่าสูงขึ้น ประกอบกับก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งพม่ามีปริมาณสํารองลดลง ปตท. จึงต้องนําก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยมา
จัดส่งให้บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ ตามสัญญาซื้อขาย  

ดังน้ัน ปตท. ได้ริเริ่มโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบกจากสถานีควบคุมความดัน
ก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปเช่ือมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เดิมในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  แต่โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติน้ีเป็นโครงการที่ต้องลงทุน
สูงมาก  และมีความเสี่ยงหลายประการที่อาจทําให้โครงการไม่คุ้มค่าในการลงทุน เช่น ปัจจัยเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  อาจเกิดจากรายได้หรือต้นทุนอาจเกิดความผันผวน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  ผู้วิจัยจึงทําการวิจัยเก่ียวกับความคุ้มค่าในการ
ลงทุนของโครงการทางด้านการเงิน เพ่ือเป็นแนวทางในการลงทุนโครงการต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการดําเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบน
บกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูล  
1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ  มาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการฯ เช่น ข้อมูลโครงการ ฯลฯ 
1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ รายงาน งานวิจัยที่

เก่ียวข้อง วารสาร เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ปริมาตรก๊าซธรรมชาติ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกรมเช้ือเพลิงพลังงานและสํานักงานนโยบายและแผนพัฒนา  กระทรวงพลังงาน  หรือ
อัตราดอกเบ้ียประจําวันธนาคารพาณิชย์  เก็บรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
การศึกษาครั้งน้ีจะใช้วิธีการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจากทฤษฎีการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
2.1  ต้ังสมมติฐานท่ีใช้ในการศึกษา 

  2.1.1  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 30 ปี ตามอายุการใช้งานของระบบท่อ และ
จํานวนวันที่ดําเนินการ 365 วันต่อปี (ประกาศสํานักนโยบายและแผนพลังงาน)   
  2.1.2  ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 1,000 บีที ยู ต่อลูกบาศก์ฟุต 
(กระทรวงพลังงาน) 
  2.1.3  ค่าเสื่อมราคา ซึ่งจะคํานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของระบบท่อ
คือ 30 ปี โดยไม่มีมูลค่าซาก (ประกาศสํานักนโยบายและแผนพลังงาน) 
  2.1.4  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 30% (ประกาศสํานักนโยบายและแผน
พลังงาน) 
  2.1.5  เง่ือนไขการกู้เงิน ให้อัตราดอกเบ้ียกู้ MLR มีอัตรา ร้อยละ 6.28  โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียของ 5 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 
ตุลาคม  2560) ระยะเวลาคืนเงินกู้ 12 ปี (ประกาศสํานักนโยบายและแผนพลังงาน) 

 2.2  การประมาณการต้นทนุค่าใช้จ่ายโครงการ  
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    ต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการ หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีนํามาใช้กับโครงการ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก ได้แก่ 
  2.2.1.1  ค่าที่ดิน   
  2.2.1.2  ค่าก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โดยค่าก่อสร้างน้ี รวมถึงค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับเหมาตามสัญญาจ้าง  

 2.2.1.3  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ก่อนดําเนินโครงการ เช่น  ค่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาวิศวกร ค่ามวลชนสัมพันธ์ ค่าบริจาคการกุศล  สําหรับทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียงแนวก่อสร้างโครงการ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็นต้น 
    2.2.2  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการทํา
โครงการ ดังน้ี 

2.2.2.1  ค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อ  คิดเป็นร้อยละ 3 ของค่าก่อสร้าง 
2.2.2.2  ค่าจ้างพนักงาน เช่น  วิศวกร  ช่างเทคนิค  เป็นต้น ค่าเช่ารถ  
2.2.2.3 ค่าวัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง  อัตราเพ่ิมขึ้น 2.5% ตามอัตราเงิน

เฟ้อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
2.2.2.4 ค่าเสื่อมราคา  ในการศึกษาน้ีใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง 

โดยสมมติให้ไม่มีค่าซาก  สําหรับโครงการฯ น้ี  จะนําราคาของค่าก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติหาร
อายุการใช้งาน 30 ปี  มีการกําหนดอายุการใช้งานตามอายุของระบบท่อ 

2.3  การประมาณการผลตอบแทนหรือรายได้จากการดําเนนิงาน 
           ผลตอบแทนทางการเงินจะวัดจากมูลค่าของผลผลิตโครงการ ซึ่งตลอดการ

ดําเนินงานโครงการ มีเพียงเฉพาะรายได้จากค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว   
2.4  การประมาณการงบกําไรขาดทนุ 

         งบกําไรขาดทุน เป็นการจัดทําขึ้นเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของโครงการล่วงหน้า

ตลอดอายุของโครงการว่าในแต่ละปีโครงการที่ทําคาดว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าใด  ซึ่งในการ

ประมาณการงบกําไรขาดทุน จําเป็นต้องมีรายละเอียดดังน้ี 

   2.4.1  รายได้จากการดําเนินโครงการในแต่ละปี ตลอดอายุโครงการ ได้แก่ รายได้

จากการบริการค่าผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 



   

1028 

 

1 n (1+r) 
CF   

(1+r) 
CF   CF   

(1+r) 
n 

t 

    2.4.2  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ตลอดอายุโครงการ เช่น  ค่าบํารุงตรวจ

สภาพท่อ  ค่าเสื่อมราคาการก่อสร้าง  ค่าดอกเบ้ีย  ค่าภาษี  เป็นต้น 

    2.4.3  การคํานวณหากําไรต่าง ๆ ในแต่ละปี ตลอดอายุโครงการ คือ กําไรขั้นต้น 

คือการคํานวณรายได้ลบต้นทุนรวม  จากน้ันนําค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาหักออก ซึ่งจะได้กําไรก่อนหัก

ดอกเบ้ียและภาษีและค่าเสื่อมราคา  เมื่อหักค่าเสื่อมราคาออก จะได้กําไรกําไรก่อนหักดอกเบ้ีย

และภาษี  เมื่อหักดอกเบ้ียออก  จะได้กําไรก่อนหักภาษี  เมื่อหักภาษีออก  จึงจะได้กําไรสุทธิใน

แต่ละปี  

2.5 การประมาณการงบกระแสเงินสดโครงการ 

       งบกระแสเงินสด  เป็นงบที่มาจากรายรับและรายจ่ายของโครงการในแต่ละปี 

ตลอดช่วงอายุโครงการ โดยทั่วไปงบกระแสเงินสดของโครงการจะประกอบไปด้วย 

2.5.1 กระแสเงินสดรับ เป็นกระแสเงินสดที่เป็นรายรับทั้งหมดในแต่ละปีตลอดอายุ

โครงการ โดยคํานวณหารายรับของโครงการ แล้วนําไปคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน 

2.5.2 กระแสเงินสดจ่าย  เป็นกระแสเงินสดที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดต้ังแต่เริ่มแรก

จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในแต่ละปีตลอดอายุโครงการ เช่น เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ ค่าบํารุง

และตรวจสภาพท่อ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แล้วนําไปคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 

2.5.3 กระแสเงินสดสุทธิ  คือ  กระแสเงินสดรายรับหักกระแสเงินสดรายจ่าย  จะ

ทําให้ได้กระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีตลอดช่วงอายุโครงการ  

2.6  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ มีตัวช้ีวัดที่ใช้ในการวิเคราะห์  ดังน้ี 

2.6.1  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   
          ระยะเวลาคืนทุน(ปี) = จํานวนปีก่อนคืนทุน +                                 x 12 เดือน 

 

2.6.2  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  

    NPV    = CF   +         +           +…  +  
  

โดยที่ NPV    =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิของทั้งโครงการ 
   CF =  เงินลงทุนเริ่มแรก (โดยปกติมีค่าติดลบ) 

   CF =  กระแสเงินสดสุทธิในปีที่ t (1,2,3,…) 
     n =  จํานวนปีของโครงการ (ปี) 
    r =  อัตราคิดลดที่เหมาะสม 

กระแสเงินสดส่วนที่เหลือ 
กระแสเงินสดสุทธิทั้งปี 

2 0 1 
2 

0 
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1 
n CF   

(1+IRR) 
CF   CF   

n (1+IRR) (1+IRR) 

t 

PVB  
PVC 

 ทั้งน้ี การกําหนดอัตราคิดลด จะคํานวณหาจากอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอัตราส่วนลด
ใช้เพ่ือปรับต้นทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นในปีต่างๆในอนาคตให้สามารถรวมเข้ากันได้  อัตรา
ส่วนลดที่เหมาะสมคืออัตราส่วนลดที่สะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุนที่นํามาใช้ในการดําเนิน
โครงการ เช่น ถ้าเงินทุนมาจากการกู้เงิน ก็สามารถนําอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้หรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้
ในตลาดมาใช้เป็นอัตราส่วนลดได้  กรณีเงินทุนที่มาจากหลายแหล่งที่มีต้นทุนที่แตกต่างกัน จะใช้วิธี
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักต้นทุนของเงินทุนเพ่ือหาอัตราส่วนลดที่เหมาะสม (WACC)  ตามสมการดังต่อไปน้ี 

          WACC  = WDKD (1 - Tax Rate) + (WEKE ) 
 

โดยที่   W     =  ร้อยละของสัดส่วนเงินกู้ต่อเงินทุนทั้งหมด  
  W     =  ร้อยละของสัดส่วนเงินลงทุน 
  K      =  ต้นทุนจากการกู้ยืมเงินวัดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
  K      =  ต้นทุนของเงินลงทุนของผู้ลงทุน  

     Tax   =  อัตราภาษีเงินได้  
2.6.3  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ(Internal Rate of Return หรือ IRR) 

      CF   +                +                +  ….  +                =  0       
  
 

โดยที่ NPV    =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิของทั้งโครงการ 
   CF =  เงินลงทุนเริ่มแรก (โดยปกติมีค่าติดลบ) 

   CF =  กระแสเงินสดสุทธิในปีที่ t (1,2,3,…) 
     n =  จํานวนปีของโครงการ (ปี) 

2.6.4  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ BCR)  

BCR     =  
 

โดยที่ BCR =   อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (เท่า) 
PVB =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมตลอดอายุของโครงการ 
PVC =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมตลอดอายุของโครงการ 

  นอกจากน้ียังทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) 
หาความสามารถในการทํากําไรกับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น = 

 

2.7  การวิเคราะห์หาค่าความแปรเปลี่ยน  

2 0 
1 2 

0 

กําไรสุทธิ 

ส่วนผู้ถือหุ้น 

D 

D 

E 

E 
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2.7.1  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน(Switching Value Test of 
Cost : SVT  )  หมายถึง ต้นทุนโครงการ สามารถเพ่ิมขึ้นได้ร้อยละเท่าไหร่ ก่อนที่จะทําให้ NPV มีค่า
เท่ากับศูนย์ 

    SVT =    x 100 
 

2.7.2  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน(Switching Value Test 
of Benefit : SVT  ) หมายถึง ผลตอบแทนโครงการสามารถลดลงได้ร้อยละเท่าไหร่ ก่อนที่จะทําให้ 
NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ 
    SVT =    x 100 

 

2.8  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  
2.8.1  กรณีปริมาตรก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมขึ้นและลดลง ร้อยละ 5.5  
2.8.2  กรณีค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อ เพ่ิมขึ้นและลดลง ร้อยละ 3 

 
สรุปผลการวิจัย 

  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานี
ความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ 6 เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของโครงการที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น
ตลอดอายุโครงการ โดยกรณีแบบมีการกู้ ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12.56 ส่วนกรณีแบบลงทุนเอง ใช้
อัตราคิดลดร้อยละ 18  ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 

เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ กรณีแบบมีการกู้ กรณีแบบลงทุนเอง
1.ระยะเวลาคืนทุน 9 ป ี2 เดือน 8 ป ี1 เดือน 

2.มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(บาท) 59,175,388,509.45 35,209,192,351.14 

3.อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ(ร้อยละ) 78 85 
4.อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน(ร้อยละ) 2.50 2.29 
5.อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการ(ร้อยละ) 121.29-546.76 78.14-344.45 

 
ผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน 

  

1.ความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน(ร้อยละ) 150.52 129.28 
2.ความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน(ร้อยละ) 60.08 56.39 

 
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

  

C 

B 

B 
NPV 
PVB 

C NPV 
PVC 
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กรณีที่วิเคราะห์ NPV(บาท) IRR(ร้อยละ)
1. หากปริมาตรก๊าซฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5   
     กรณีแบบมีการกู้ 62,947,342,880.68 82 
     กรณีแบบลงทุนเอง 37,594,263,109.60 89 
2. หากปริมาตรก๊าซฯ ลดลงร้อยละ 5.5   
     กรณีแบบมีการกู้ 51,243,380,005.14 74 
     กรณีแบบลงทุนเอง 32,824,121,592.68 80 
3. หากค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซฯ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3   
     กรณีแบบมีการกู้ 59,099,701,760.10  76 
     กรณีแบบลงทุนเอง 35,164,045,247.74 83 
4. หากค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซฯ ลดลงร้อยละ 3   
     กรณีแบบมีการกู้ 59,251,075,258.79 80 
     กรณีแบบลงทุนเอง 35,254,339,454.54 87 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 
อภิปรายผล 

 หากใช้เกณฑ์ระยะเวลาคืนทุนในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรตัดสินใจเลือก
แบบลงทุนเอง ที่มีระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 1 เดือน เน่ืองจากมีระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่ากรณีแบบมีการ
กู้ ที่มีระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 2 เดือน เพราะแบบลงทุนเองไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกู้เงิน ทําให้การ
ลงทุนแบบลงทุนเองมีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมากกว่า ทําให้ต้นทุนตํ่า ส่งผลให้คืนทุนเร็วกว่า 
 หากใช้เกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน แต่นักลงทุนควรตัดสินใจ
เลือกการลงทุนแบบมีการกู้ เน่ืองจากการลงทุนแบบมีการกู้ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่าการลงทุน
แบบลงทุนเอง ซึ่งแบบมีการกู้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 59,175,388,509.45 บาท  ส่วนแบบ
ลงทุนเองมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 35,209,192,351.14 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจากอัตราคิดลด
แตกต่างกัน โดยการลงทุนแบบมกีารกู้ มีอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12.56 ซึ่งน้อยกว่าการลงทุนแบบ
ลงทุนเอง ที่มีอัตราคิดลดร้อยละ 18 จึงทําให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนแบบมีการกู้มีค่า
มากกว่าการลงทุนแบบลงทุนเอง  
  หากใช้เกณฑ์อัตราผลตอบแทนภายในโครงการในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควร
ตัดสินใจเลือกการลงทุนแบบลงทุนเอง ที่อัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 85 เน่ืองจาก
การลงทุนแบบลงทุนเองมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการสูงกว่าแบบมีการกู้ที่อัตราผลตอบแทน
ภายใน มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 78 เพราะการลงทุนแบบลงทุนเองไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการชําระ
ดอกเบ้ียและเงินต้น เป็นเวลา 12 ปี ทําให้กระแสเงินสดสุทธิระหว่างปีของการลงทุนแบบลงทุนเองมี
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ค่ามากกว่าการลงทุนแบบมีการกู้ที่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในส่วนของการกู้เงินทั้งดอกเบ้ียและเงินต้น  
ซึ่งทําให้กระแสเงินสดสุทธิระหว่างปีน้อยลง  ส่งผลให้ผลตอบแทนภายในโครงการตํ่ากว่าการลงทุน
แบบลงทุนเอง  
  หากใช้เกณฑ์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควร
ตัดสินใจเลือกการลงทุนแบบมีการกู้ที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 2.50 เน่ืองจาก
การลงทุนแบบมีการกู้มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูงกว่าแบบลงทุนเอง ที่อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 2.29  เพราะมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนของการลงทุน
แบบมีการกู้มากกว่าแบบลงทุนเอง ส่งผลให้สัดส่วนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนต่อมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของต้นทุนของการลงทุนแบบมีการกู้มีมากกว่าแบบลงทุนเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังของทั้งสองกรณีมีค่าแตกต่างกัน จึงทําให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน
และต้นทุนต่างกันด้วย   

หากใช้เกณฑ์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 
นักลงทุนควรตัดสินใจเลือกการลงทุนแบบมีการกู้ เน่ืองจากการลงทุนแบบมีการกู้มีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการที่สูงกว่าแบบลงทุนเองและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยมี
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการอยู่ในช่วงร้อยละ 121.29 ถึง 546.76 ในขณะท่ีการ
ลงทุนแบบลงทุนเอง อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
แต่ไม่สูงเท่าการลงทุนแบบมีการกู้  เน่ืองจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของมีมากกว่าการลงทุนแบบมีการ
กู้ ทําให้เมื่อสิ้นสุดโครงการมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการเท่ากับร้อยละ 344.45 
  ผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน พบว่า ต้นทุนของการลงทุนแบบมีการกู้ 
สามารถเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 150.52 ในขณะที่ต้นทุนของการลงทุนแบบลงทุนเอง สามารถ
เพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 129.28  ส่วนค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน พบว่า การลงทุนแบบมี
การกู้สามารถลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 60.08 ในขณะท่ีผลตอบแทนของการลงทุนแบบลงทุนเอง
สามารถลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 56.39 ทั้งน้ีโดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ คงที่ จึงจะทําให้โครงการมีความคุ้มค่า
ในการลงทุน  แต่นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนแบบมีการกู้ เน่ืองจากการทดสอบหาค่าความ
แปรเปลี่ยนทําให้ NPV เป็นศูนย์ ซึ่งการลงทุนแบบกู้มี NPV สูงกว่า เน่ืองจากมีอัตราคิดลดที่ต่างกัน 
เพราะฉะน้ันการลงทุนแบบกู้สามารถปรับค่าในด้านต้นทุนได้สูงกว่า ทําให้มีโอกาสเสี่ยงน้อยที่จะไม่
คุ้มค่าในการลงทุน  
  หลักเกณฑ์ที่นํามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน คือ มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด  มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์  ผลตอบแทนภายในของโครงการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
หรืออัตราคิดลด  อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมากกว่า 1 ในขณะที่การทดสอบความแปรเปลี่ยน
ทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนควรจะสูง เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มค่า นอกจากน้ีควรเลือกลงทุน



   

1033 

 

กับโครงการที่มีค่า ROE สูงกว่า จะทําให้ความเสี่ยงของโครงการมีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ดังน้ี 

ภาณี ชาญเชาว์ (2542) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการลงทุนวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ-ระยอง-บางปะกง ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และทางด้านการเงิน โดยสมมติฐานทางการเงินที่ว่า ปตท. ลงทุนร่วมกับผู้รับสัมปทาน 
ในอัตราส่วน 35 : 65 โดย ปตท. ลงทุนร้อยละ 35  ผู้รับสัมปทานลงทุนร้อยละ 65 ตลอดจนการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน พิจารณาจากมูลค่า
ปัจจุบัน (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)  
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าโครงการนี้เมื่อคํานวณ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ  25 ปี  
จะทําให้ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการมีมูลค่าปัจจุบันเป็นบวก  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
มากกว่าค่าเสียโอกาสของเงินทุน  และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมากกว่า 1 จึงทําให้โครงการ
น้ีเป็นโครงการที่ควรลงทุน  และในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว  พบว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจัยหลักอันส่งผลให้ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการเปลี่ยนแปลงไป  โครงการก็ยังคงเป็น
โครงการที่ควรลงทุน 

พนิดา  แดงหาร (2551)  ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการลงทุนวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย – แก่งคอย  ของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  โดยวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์  แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณี ปตท.ลงทุนเองทั้งหมด และกรณี ปตท.ลงทุนร้อยละ 30 
ผู้รับสัมปทานลงทุนร้อยละ 70 พร้อมศึกษาวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์พบว่าโครงการดังกล่าวเมื่อใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลาโครงการ 27 ปี  ใน
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่ากรณี ปตท.ลงทุนเองทั้งหมดจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
ส่วนกรณี ปตท.ร่วมลงทุนกับผู้รับสัมปทานเป็นกรณีที่คุ้มค่าในการลงทุนที่สุด  เพราะมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเป็นบวก  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงกว่าอัตราคิดลด  และอัตราส่วนผลตอบแทน
มากกว่า 1 ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ การลงทุนในโครงการน้ี
ยังคงคุ้มค่าเหมาะแก่การลงทุน 

กนกพร  กาญจนางกูร (2552)  ศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ  กรณีศึกษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการใช้พลังงานเช้ือเพลิงในภาคขนส่ง
(ภาคเหนือ) เป็นการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัดต่างๆ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ  อัตราผลตอบแทนภายใน  และระยะเวลาคืนทุน  และศึกษาความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าของการลงทุน  ได้แก่  ปัจจัยการลงทุน  ปัจจัยความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ  และคํานวณหาอัตราค่าบริการขนส่งทางท่อที่เหมาะสม  เพ่ือนํามาพิจารณาความคุ้มค่า
ของการลงทุน  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าโครงการดังกล่าว ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการร้อย
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ละ 10 มูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์  ผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราคิดลดของ
โครงการ ทําให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

จากการใช้เครื่องมือทางการเงินมาวิเคราะห์ พบว่า การลงทุนแบบมีการกู้และการลงทุน
แบบลงทุนเองมีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่หากเปรียบเทียบทั้งสองกรณีควรลงทุนแบบมีการกู้ 
เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนแบบมีการกู้มากกว่าศูนย์และมีค่ามากกว่าการลงทุนแบบ
ลงทุนเอง  ซึ่งหากมูลค่าปัจจุบันสุทธิย่ิงมาก น่ันหมายถึงเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นและ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจให้สูงขึ้น มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ร้อยละ 78 ซึ่งมากกว่าอัตราคิด
ลดที่กําหนดที่ร้อยละ 12.56  ในส่วนอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 2.50 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าต้นทุน ทั้งน้ีการลงทุนแบบมีการกู้มี ROE ที่สูงกว่า
แบบลงทุนเองและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทกุๆ ปี นอกจากน้ีการทดสอบหาค่าความแปรเปลี่ยน มีค่า
ความแปรเปลี่ยนที่สูงกว่าการลงทุนแบบลงทุนเอง ทําให้มีโอกาสเสี่ยงน้อยที่จะไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
  ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า หากปริมาตรก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 จะทําให้กรณี
มีการกู้ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 62,947,342,880.68 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มี
ค่าเท่ากับ 82 ส่วนกรณีแบบลงทุนเองมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 37,594,263,109.60 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 89 แต่หากปริมาตรก๊าซฯ ลดลงร้อยละ 5.5 จะทําให้กรณีมี
การกู้ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 51,243,380,005.14 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มี
ค่าเท่ากับ 74 ส่วนกรณีแบบลงทุนเองมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 32,824,121,592.68 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 80 
  ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว หากค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3           
จะทําให้กรณีมีการกู้ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 59,099,701,760.10 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ  มีค่ า เท่ า กับ  76 ส่วนกรณีแบบลงทุน เองมีมูลค่ า ปัจจุ บันสุท ธิ  เท่ า กับ 
35,164,045,247.74 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 83 แต่หากค่าบํารุงและ
ตรวจสภาพท่อก๊าซฯ ลดลงร้อยละ 3  จะทําให้กรณีมีการกู้ มีมูลค่าปัจจุ บันสุทธิ เท่ากับ 
59,251,075,258.79 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 80 ส่วนกรณีแบบลงทุน
เองมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 35,254,339,454.54 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่า
เท่ากับ 87 
  ปริมาตรก๊าซธรรมชาติและค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซฯ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ หากปริมาตรก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงร้อยละ 5.5 และค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงร้อยละ 3 โครงการจะยัง
คุ้มค่าในการลงทุน  ทั้งน้ีปริมาตรก๊าซฯและค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซฯ เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ 
ยาก จึงต้องมีความรอบคอบในการดําเนินโครงการ 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งนี ้

1. ควรลงทุนแบบมีการกู้ เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนแบบมีการกู้มากกว่า
ศูนย์และมีค่ามากกว่าการลงทุนแบบลงทุนเอง  ซึ่งหากมูลค่าปัจจุบันสุทธิย่ิงมาก น่ันหมายถึงเป็น
การสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นและเป็นการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจให้สูงขึ้น มีอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ ร้อยละ 78 ซึ่งมากกว่าอัตราคิดลดที่กําหนดที่ร้อยละ 12.56  ในส่วนอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 2.50 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าต้นทุน ทั้งน้ีการ
ลงทุนแบบมีการกู้มี ROE ที่สูงกว่าแบบลงทุนเองและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ปี นอกจากน้ีการ
ทดสอบหาค่าความแปรเปลี่ยน มีค่าความแปรเปลี่ยนที่สูงกว่าการลงทุนแบบลงทุนเอง ทําให้มีโอกาส
เสี่ยงน้อยที่จะไม่คุ้มค่าในการลงทุน หากปริมาตรก๊าซธรรมชาติมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงร้อยละ 5.5 
และค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซฯ มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงร้อยละ 3 โครงการยังมีความน่าลงทุน 

2.   จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการฯ พบว่า ในส่วนของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวท่ีมีปริมาตรก๊าซธรรมชาติและค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยหน่ึง
ที่มีผลกระทบต่อความคุ้มค่าทางการเ งินของโครงการฯ   ดัง น้ัน  ควรคํานึงถึ งปริมาตร                     
ก๊าซธรรมชาติและค่าบํารุงและตรวจสภาพท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้  เพราะอาจทําให้โครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้รูปแบบการลงทุนร่วมกับผู้ร่วมสัมปทานหรือการกู้
เงินในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน และใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบการตัดสินใจในโครงการอ่ืน ๆ ในอนาคต 
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TECHNICAL EFFICIENCY IN PUBLIC DISTRIC HOSPITALS IN VIETNAM 
 

Lam Thi Binh1 

 
Abstract 

 The objectives of this study aimed to measure the Technical Efficiency (TE) of 
public district hospitals (PDHs) and to determine factors affecting the hospitals’ efficiency. 
Input-Oriented Data Envelopment Analysis (DEA) model was applied to evaluate the 
efficiency scores of 52 PDHs in 6 provinces of Vietnam in 2014. Then, Tobit regression 
model was employed to explore determinants.  
 Results of the DEA indicated that there were considerable variations of efficiency 
scores in terms of return to scale assumptions. The mean pure technical efficiency 
(VRSTE) and overall technical efficiency (CRSTE) were 81.9% and 77.2%, respectively. 
While, mean scale efficiency (SE) was 94.7%. In this study, 35 (67.3%) of DPHs were 
running inefficiently. In addition, the pattern of scale inefficiency showed that a majority 
(39) of the PDHs were increasing return to scale efficiency.  
 Results of the Tobit regression model revealed that non-medical staff-physician 
ratio (NMSPR), inpatient admission-physician ratio (IPAPR) were significant correlated to 
VRSTE at 95% Confidence Interval. While, bed occupancy rate (BOR), outpatient visit-
physician ratio (OPVPR) and revenue from user fee-total revenue ratio (RUFTRR) were 
found insignificant. However, their signs were similar to what was expected. Exclusion or 
omitted variables might be possible reasons for insignificancy in this regression model. 
 
Keywords: Technical Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Tobit Regression, 

Public District Hospitals, Vietnam. 
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Introduction  

 Before the reform process, the Vietnamese hospitals were fully funded by the 
government. However, with the introduction of user fees and health insurance (HI) 
programmes, the financial structure of hospitals has been diversified. On the one hand, 
hospitals now have financial support from the state budget, the other financial sources 
of user charges and HI reimbursement. On the other hand, the government subsidies to 
hospitals have progressively declined, causing the increasing importance of the 
alternative financial sources of user fees and health insurance. As a result, Vietnamese 
hospitals are facing financial burdens, and to overcome these pressures they are 
expected to improve their performance. 
 Among a health network of 910 public hospitals (PHs) in the whole country, 
district hospitals accounted for 48.4% (440 hospitals) (General Statistics Office, 2012). The 
majority of Viet Nam’s large rural population seeks treatment from public district 
hospitals (PDHs) (London, 2013). It showed an important role of PDHs in the health care 
system. Some studies on technical efficiency have been implemented in Vietnam for 15 
years, focus on central and provincial hospitals  (Pham, 2011; Pinar, 2008) or particular 
provinces (e.g. Hanoi, Ho Chi Minh City) (Nguyen, 2004). Hence, there is an essential 
requirement for empirical analysis measuring hospital efficiency in a national-wide scale 
at the district level and exploring the determinant factors of hospitals’ efficiency. 
 Results from the study aim to provide a database for hospital managers 
understand shortcomings of their hospitals. After that they could decide how to allocate 
all resources efficiently either by increasing their outputs or reducing initialization of their 
inputs. In addition, findings from determinant factors are valuable not only to hospital 
managers but also to researchers and health policy makers to inform resources allocation. 
 This paper is organized as follows. The section 2 reviews existing literatures, 
section 3 describes methodology and data, section 4 mentions the results and discussion, 
and conclusion and suggestion is presented in section 5. 
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Literature Review  

 There have been a number of researches on efficiency in the health care sector. 
 In Turkey, two studies were conducted to examine the TE of acute general 
hospitals (Korkut Ersoy, 1997) and public hospitals (PHs) (Sahin & Ozcan, 2000). They 
found that over 90% of Turkish acute general hospitals were inefficient. The inefficient 
hospitals used far more inputs and produced fewer outputs than their efficient 
counterparts. According to (Sahin & Ozcan, 2000), more than half of PHs (55%) were 
inefficient. The inefficient hospitals could save over 600 million dollars over five years if 
they reduced the number of unused beds, specialist, other health labor, and the 
overspent funds. 
 In Kenya, Kirigia et al., (2002) used two basic DEA models: CRS and VRS, to 
examine the technical efficiency of 54 PDHs in the financial year 1998/1999. The results 
showed that 74% of the total PHs was TE and 70.5% achieved scale efficiency. 
 Among 21 public hospitals and 17 health centers in Ghana, 47% of hospitals and 
70% of health centers were technically inefficient and their scale inefficient accounted 
for 59% and 47%, respectively. The findings indicated that the hospitals could improve 
efficiently by reducing their current number of medical, technical, subordinate staffs and 
beds, or increasing numbers of maternal and child care visits, deliveries and discharges. 
Health centers could become more efficient by increasing maternal and child health 
visits, deliveries, fully-immunized children, and outpatient curative visits (Osei et al., 2005).  
 In Namibia, Zere et al., (2006) investigated the TE of Namibian 26 district hospitals 
during the period 1997-2001. The authors reported that more than half of the district 
hospitals were inefficient due to both pure technical inefficiency and scale inefficiency. 
The prevalent inefficiency was due to the increasing returns to scale. To become efficient, 
hospitals should reduce their excess inputs used by 26-37 per cent or by merging some 
small hospitals after expanding the primary care units. 
 In Vietnam, Nguyen et al., (2004) analyzed the efficiency performance among 17 
hospitals and 27 medical centers in different provinces in 2002. Hospitals presented more 
efficiently than medical centers by the mean scale efficiency scores were 77.4% and 
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58.7%, respectively. There was no influence by locations in Hanoi or Ho Chi Minh City on 
the efficiency. But the impact of net capital-labor ratio conveyed that these facilities 
appear to operate in labor-intensive ways. The another studies in Vietnam by (Pinar, 2008) 
and (Pham, 2011) showed the evidence of improvement productivity of Vietnamese 
hospitals during the period from 1998-2006, a progress of 1.4% per year. The average 
overall and pure technical efficiencies were 66.4% and 72%, respectively. These studies 
also found out the explanatory factors from regulatory change (user fee and autonomy) 
and hospital-specific characteristics (location) affected on 101 hospitals. 
 In fact, there are no precious studies on technical efficiency and determinant 
factors in PDHs in Vietnam. This study, therefore, will focus to discovery this topic. 
 
Methodology and Data 

1. Methodology 
 Data Envelopment Analysis (DEA) is a liner programming technique that can 
explicitly consider the multiple outputs and inputs of a hospital, which could gain an 
overall evaluation of hospital TE (H. David Sherman, 1984). This study chooses DEA to 
measure the Vietnamese PDHs’ TE for the two main reasons. First, in some previous 
studies implemented in Thailand (Vivian et al., 2004), in Ghana (Osei et al., 2005), in 
Namibia (Zere et al., 2006), and in Benin (Joses et al., 2010), DEA is used popularly with 
middle and low income countries like Vietnam. These studies prove that DEA doesn't 
require relating inputs to outputs; they can have very different units. Second, DEA is less 
“data-intensive” than other econometric methods because it does not require a large 
sample size and data on prices of inputs and outputs. Therefore, it is suitable when there 
is insufficient health sector information. 
 The study is implemented in two stages. The first stage is to measure the technical 
and scale efficiency of PDHs in Vietnam with DEA using input-oriented measurement. The 
result of this first step will show the technical efficiency scores of each hospital. In the 
second stage, because of efficient DMUs having a DEA efficiency score of 1 and a relatively 
large number of fully efficient DMU being estimated, the distribution of efficiency is 
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truncated above from unity. Therefore, Tobit regression model is used to explore more 
detail about determinants of technical efficiency (Pinar, 2008). The technical efficiency 
scores are used as a dependent variable. Explanatory variables have identified by 
assuming critical way to describe the efficiency of these hospitals.  

2. Data & Variables 
 The study uses the secondary data for the target population of 52 PDHs out of 
78 PDHs and health care centers due to the elimination of some inaccurate and missing 
values. Data was collected via questionnaire interviews by Health Strategy and Policy 
Institute in the Vietnam District and Commune Health Facility survey 2015 under 
supervision of World Bank. The time period was from January to December 2014.  
 
Table 1: Description of Data Source 
Region Province Poverty 

Rate 
Per Capital 
Income 

Number 
of 
DMUs 

Red River Delta Hanoi 1.0 2994.9 20 
Northern Highlands Dien Bien 35.2 819.4 1 
North and South Central Coast Binh Dinh 9.9 1719.0 2 
Central Highlands Dak Lak 12.3 1639.2 10 
Southeast Dong Nai 0.7 2576.7 9 
Mekong Delta Dong Thap 7.5 1665.5 10 
Vietnam Nationality  7.8 1999.8 52 

Source: (1) MOLISA Poverty Rate; (2) Vietnam Household Living Standard Survey 2012 
 According to other studies of (Chen, 2006; Ferrari, 2006; J. Harris, 2000), three 
inputs are selected as a proxy of different factors: recurrent and capital resource. The 
number of clinical departments is employed as an overall indicator of the capital input. 
The number of medical staffs and non-medical staffs are considered as recurrent resource. 
Following the study of (Pham, 2011), three aggregated output variables were used 
including: The number of outpatient visits counts for both the scheduled and 
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unscheduled visits in outpatient department within a year. The number of inpatient days 
is given as another output which showed different features and consume more resources 
than outpatient visit. And, the number of surgical operations is employed to show the 
different mixtures of inputs. These outputs are represented for outpatient and inpatient 
care in different combinations. 
 
Table 2: Descriptive Statistics for Variables 

  Mean 
Standard 
Deviation 

Minimum 
value 

Maximum 
value 

Inputs   
Departments 9.56 4.49 4 27
Medical Staffs 204.48 116.65 66 685
Non-medical 
staffs 41.98 27.93 10 123
Outputs   

Outpatient visits 
20,378.7

7 59,874.12 21 407,324

Inpatient days 
89,303.4

2 56,879.29 22476 345,269
Surgical 
operation 1,368.37 1,818.71 0 8,728

  
 The selection of explanatory variables are likely to associate with organizational 
and policy environmental factors. Bed Occupancy Rate (BOR) is measured as a proxy of 
utilization of hospital resources. Higher BOR shows that most of the beds in the hospital 
are being utilized by the patients throughout the year. It should be positive because it 
creates more outcomes by using resources (Chang et al., 1998). The non-medical staff-
physician ratio (NMSPR) expresses the combination of inputs between other personnel 
and physician. The expected sign is negative because of the redundancy’s other staffs 
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(State Audit of Vietnam, 2016). The outpatient visit-physician ratio (OPVPR) and the 
inpatient admission-physician ratio (IPAPR) are proxies for determining the effect of 
outpatient and inpatient service provided by a physician. The more a doctor examines 
OPD and IPD patients, the better is hospital efficiency. It is positive related with efficiency 
(Ozcan et al., 1994). Finally, the revenue from user fees-total revenue ratio (RUFTRR) is a 
proxy to show the impact of the user fee and autonomy policy on hospitals’ efficiency. 
The more revenue from user fees is, the more autonomy for hospitals is. It is expected 
positively. All expected signs correlated VRSTE scores are summarized in Table 3, as 
below: 
 
Table 3: The expected signs of determinant variables of VRSTE scores 
Dependent variables Determinant variables of VRSTE scores 

BOR NMSPR OPVPR IPAPR RUFTRR 
VRSTE scores + - + + + 

 
Result and Discussion 

1.  Results from DEA 
 The efficiency scores of 52 PDHs in Vietnam were explored using DEAP Version 2.1 
software. Table 4 shows the descriptive statistic of technical and scale efficiency scores 
for the given research study. 
 
Table 4: Descriptive Statistic of Technical and Scale Efficiency 

 CRSTE VRSTE SE
 Mean 0.772 0.819 0.947 
 Median 0.778 0.834 0.973 
 Maximum 1.000 1.000 1.000 
 Minimum 0.441 0.486 0.441 
 Observations 52 52 52 
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 The results reveal that the average overall technical efficiency (CRSTE) and the 
pure technical efficiency (VRSTE) are 77.2% and 81.9%, respectively. However, it can be 
seen that there is a wide gap between inefficient and efficient hospitals in CRSTE and 
VRSTE. The gap is from 44.1% and 48.6%, in turn, comparing to 100%. Table 5 below will 
explain about this gap. Inefficiency levels ranging from 18.1-22.8% are detected. This 
implies that if inefficient hospitals were to operate as efficient as their peers on the best-
practice frontier, the health system could have gained efficiency amounting to 18.1-22.8% 
of the total resources used in running hospitals. 
 The mean scale efficiency is quite high, accounted for 94.7% in 2014. This suggests 
that the sample hospitals move closer to the most productive scale. And there is a little 
room for the inefficient hospitals to improve their performance by operating at the 
optimal scale.  
 
Table 5: Average technical efficiency scores by regions 

 

Red 
River 
Delta 

Northern 
Highlands 

North and 
South Central 

Coast 

Central 
Highlands

South 
East 

Mekon
g Delta

CRSTE 0.756 0.441 0.709 0.857 0.756 0.782 
VRSTE 0.776 1.000 0.725 0.939 0.801 0.805 

SC 0.975 0.441 0.979 0.915 0.947 0.970 
 
Table 5 shows that the mean CRSTE scores of hospitals located in Central 

Highland and Mekong Delta regions are 85.7% and 78.2%, correspondingly; and the mean 
VRSTE scores are 93.9% and 80.5%. These scores are slightly higher than those of 
hospitals located in Red River Delta, South East and North and South Central Coast 
regions. All five regions show their TE much higher than Northern Highlands region’s one. 
These results suggest that hospitals located in the different regions may have performed 
differently.  
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Table 6: Frequency and distribution of Technical and Scale Efficiency Scores  

Efficiency Range
CRSTE VRSTE SE 

Freq. % Freq. % Freq. % 
100% 8 15.4% 17 32.7% 9 17.3% 
80-99% 15 28.8% 11 21.2% 40 76.9% 
60-79% 18 34.6% 14 26.9% 2 3.8% 
< 60% 11 21.2% 10 19.2% 1 2.0% 
Total 52 100% 52 100% 52 100% 

 
According to Table 6, a majority of PDHs run in their overall technical and scale 

inefficiency, accounted for 44 (84.6%) and 43 (82.7%), respectively. There are about 20% 
PDHs in case of very low efficiency (<60%). 

 
Figure 1: Return to scale pattern of public district hospitals 

  
 As can be seen from the figure 1, there are 9 PDHs indicated constant return to 
scale (CRS). It equals merely 17.3% had most the productive size for the given input-
output combination. The increasing return to scale (IRS) accounted for 39 (75%) PDHs 
which were expected for their expansion. Only 4 (7.7%) PDHs should have the scale down 
in order to be transformed as the most productive scale size. 
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As compared with the findings of previous studies on the performance of PDHs, 
the efficiency findings of this study are similar to the hospital efficiency in those studies. 
First, according to the study on hospital efficiency during three years: 2011, 2012 and 
2013 in Vietnam (Hideaki, 2018), the mean VRSTE scores of PDHs was 0.793 comparing to 
0.819 in 2014 in this study. It shows that Vietnamese PDHs have experienced an upward 
trend in TE. This indicates that levels of hospital efficiency scores are getting better over 
time. Second, when compared to another study in Namibia (Zere et al., 2006), the DEA 
models estimated for the period 1997/98 to 2000/2001 indicate average CRSTE scores 
ranging from 62.7% to 74.3%. Inefficiency levels ranging from 26–37% are witnessed. It 
pretty similar with the inefficiency levels of 22.8% in PDHs of Vietnam in 2014. However, 
while the overall technical inefficiency in Namibian PDHs was equally attributed to pure 
technical inefficiency and scale inefficiency, the overall technical inefficiency in 
Vietnamese PDHs was mainly attributed to pure technical inefficiency.  

a. Tobit Regression Analysis Results ,  
The results, after running the Tobit regression analysis using eViews 9 software, revealed 
in Table 7, using VRSTE scores as dependent variables at Confidence Interval 95%. 
 
Table 7: Tobit Regression results, dependent variable: VRSTE input-oriented model 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

BOR -0.000562 0.001089 -0.516490 0.6055 
NMSPR -0.338876 0.076221 -4.445947 0.0000 
OPVPR 8.42E-06 2.14E-05 0.393520 0.6939 
IPAPR 0.001537 0.000275 5.595959 0.0000 

RUFTRR 0.120350 0.347099 0.346731 0.7288 
C 0.701813 0.114035 6.154348 0.0000 

  
 Table 7 presents that non-medical staff-physician ratio (NMSPR) and inpatient 
admission-physician ratio (IPAPR) are significant, whereas bed occupancy rate (BOR), 
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outpatient visit-physician ratio (OPVPR) and revenue from user fees-total revenue ratio 
(RUFTRR) are insignificant. The NMSPR variable reversely correlated to VRSTE scores 
because its coefficient had a negative sign. This is understandable in the current 
Vietnamese context with a largely redundant number of government officers in the 
operating apparatus. The IPAPR variable is positively related with efficiency. In other 
words, the more a doctor treats IPD patients, the better is hospital efficiency. Besides, 
most of determinant variables have the same signs as expected, exception BOR. This is 
explained by the current overload in Vietnamese hospitals. Overall; it can explain that if 
IPAPR raised a unit, VRSTE scores tended to go up 0.001537 units, giving other things were 
constant. If NMSPR decreased one unit, VRSTE scores tended to increase 0.338876 units, 
giving other things were constant. And, the most influent explanatory variable of VRSTE 
scores was NMSPR ratio because its coefficient had the highest value among significant 
variables.  
 
Conclusion & Suggestion 

 This study analyzed the technical efficiency of PDHs in six regions of Vietnam and 
provided an overview of their efficiency performance in 2014. Policy makers in health 
care sector and hospital managers can improve the inefficient PDHs in proper directions 
by analyzing inputs and outputs of each inefficient PDH.  
 The results from regression analysis displayed in wide range areas regarding 
human resource distribution and health care service. The excess medical and non-
medical labor forces should be considered. The productivity of physicians in inpatient 
department could bring to concerns of hospital managers, to decide how to allocate all 
resources efficiently in order to have a technically efficient hospital.  
 In cases of inefficient PDHs, the pattern of scale inefficiency should be analyzed 
for the policy makers and hospital managers. A guideline should be developed to 
improve the scale efficiency in a proper direction. Such as: the IRS pattern hospitals 
should be improved through up-sizing, while the DRS pattern counterparts should be 
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upgraded through down-sizing. In addition, details of each inefficient hospital should be 
explored and analyzed with individual information from DEA and regression analysis. 
 If the Ministry of Health sets the national policy for standardization in each level 
of public hospital, the hospital efficiency monitoring and benchmarking should be 
routinely measured and reported annually or per 2 years. This is a sensitive issue for 
inefficient hospitals. So, the report should not identify inefficient hospitals but the results 
should be in other words or in the classified groups such as: good, moderate, fair, poor 
depending on levels of efficiency score. These criteria are set for benchmarking, 
standardization and the improvement of organization, not for blame. 
 The selection of observations for an evaluation of hospital efficiency should be 
careful. Because, it is relatively compare together in chosen multiple inputs or outputs. 
So the comparable hospitals should have the same context for fairness of evaluation. 
 The results of DEA and regression analysis are used to evaluate the efficiency of 
organizations so they directly impact to observers both positive and negative results. So, 
the correct data for calculation are very important.  
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การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
An Analysis of Economic and Social Value for Sport Tourism Events 

 

ธนวรรธน์ พลวิชัย1 และปรดีา โพธ์ิทอง2 
 

บทคัดย่อ  
   บทความน้ีได้ศึกษามูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism) ท่ีเป็นรายการกีฬาระดับนานาชาติที่สําคัญในปี 2560 จํานวน 5 รายการเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและธุรกิจต่อเน่ืองจากรายการกีฬาดังกล่าว  ใน
การศึกษาน้ี ได้ใช้ข้อมูลจากการสํารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ท่ีได้จาก
แบบสัมภาษณ์และการสังเกตมาทําการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 5 รายการ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 5 รายการดังกล่าวทั้งหมด
เป็นจํานวน 1,951,326,298 บาท นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยตรงในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์
จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาดังกล่าวข้างต้นแล้วยังก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมโดยอ้อมจากการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา คือ เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ทําการจัดการแข่งขัน และทําให้
ประเทศไทยเรามีชื่อเสียง ภาพลักษณ์สามารถจัดงานได้ในระดับนานาชาติ นักกีฬาและผู้ชม มีความสุข
จากการแข่งขัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในคร้ังน้ี ธุรกิจในจังหวัดที่จัดการแข่งขัน
ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการบิน ธุรกิจร้านอาหาร 
ล้วนแล้วจะได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น และที่สําคัญตัวนักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ ผู้ชมได้ชมการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ทําให้มีความสุข ผู้ประกอบการต่างๆ โดยรอบสนามแข่งขันมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 
คําสําคัญ:  การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา                           

การท่องเที่ยว กีฬา 
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Abstract 

This study is on the purpose to perform an analysis of economic and social values 
of sport tourism five important international-level sport events held in Thailand in 2017. 
The study gathered the information by questionnaire interview and observation to the 
persons who decides and operate these five sport tourism events. As a result, the study 
found that the sport tourism events gains the income in Thailand economy around 
1,951,326,298 Baht.  Moreover, these five sport tourism events have an indirect values; 
which are tourism promotion for the hosting provinces, international acknowledgement 
on Thailand ability to host the international events, and the impression from sport player 
and fan. Additionally, to host these sport tourism events distributed the opportunity and 
benefit to the hotel, transport, and restaurant businesses in the hosting provinces. 
Ultimately, these five sport tourism events cause an increasing of the gross national 
income, and they also effect to social benefit; which are player’s skill development, sport 
fan opportunity, and local economy distributed incomes. 

  
Keywords:  Economic and Social Value Analysis, Sport Tourism, Sport Tourism Events, 

Tourism, Sport 
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บทนํา 

 รัฐบาลไทยได้มีการประกาศนโยบาย การส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยสู่เวทีนานาชาติ โดย
กําหนดให้  การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นแนวทาง การพัฒนาหน่ึงภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
ท้ังในแผนฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2558-2560) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เน่ืองจากเห็นว่าเป็นแนว
ทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริม ขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย โดยมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ทั้งน้ี นิยามกีฬาเพ่ือ
การท่องเที่ยว3 (Sports Tourism) หมายถึง “การเดินทางออกจากถิ่นที่อยู่หรือถิ่นที่ประกอบอาชีพอยู่
โดยปกติเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ไปยังอีกสถานที่หน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในการท่องเที่ยว โดยวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางอาจจะเป็นการเข้า
ร่วมในกิจกรรมกีฬาน้ันหรือไม่ก็ได้” ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้เป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวงานหรือมหกรรมกีฬา (Sport Event Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในงานหรือ
มหกรรมกีฬาซึ่งเป็นงานที่มีกิจกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark Event) 2) การท่องเที่ยวเพ่ือเล่น
กีฬา (Active Sport Tourism) โดยเป็นการเดินทางเพ่ือไปเล่นกีฬาซึ่งจะเป็น การแข่งขันหรือไม่ก็ได้ 
และ 3) การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือความทรงจํา (Nostalgia Sport Tourism) เป็นการเดินทางไปยัง
สถานที่ที่เก่ียวข้องกับกีฬาที่มี ชื่อเสียง เช่น พิพิธภัณฑ์กีฬา (Sport Museum) หอเกียรติยศด้านกีฬา 
(Sport Hall of Fame) การเข้าค่ายฝึกกีฬากับนักกีฬาที่มี ชื่อเสียง (Fantasy Camp) เป็นต้น  

บทความน้ีเป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจ ท้ังในเชิงสังคม 
และเชิงพาณิชย์ ของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) สําหรับรายการกีฬาระดับ
นานาชาติของไทยท่ีสําคัญ 5 รายการในปี 2560 ประกอบด้วย 1) การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ WORLD 
SUPER BIKE 2) การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ FIM ASIA ROAD RACING 3) การแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด รายการ บีช วอลเลย์บอล เอเซียน ซีเนียร์ แชมเป้ียนชิพ 4) การแข่งขันกอล์ฟ รายการ QUEEN CUP 
และ 5) การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รายการ World Grand Prix 2017 โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกต เพ่ือประกอบการ
ศึกษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560” (2560) ที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมวิจัยด้วย 
 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ) ทั้งน้ี บทความแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) วิธีการ

                                                            
3 องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) 
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ศึกษาวิจัย (2) ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจและการกีฬา หลักวิธีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา (3) ผลการศึกษาวิจัย และ (4) สรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism 5 รายการ) 

(1) ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและตัวชี้วัดความสําเร็จ เร่ิมต้นด้วยการรวบรวม
และทบทวนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากนั้นศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ทั้ง
ในเรื่องของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการในการดําเนินงานของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
เพ่ือกําหนดตัวชี้วัด กําหนดความต้องการข้อมูลและวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ 

(2) จําแนกรายการเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองกับการแข่งขัน รายได้จากการแข่งขัน 
เช่น รายได้จากผู้สนับสนุน รายได้จากการขายบัตรเข้าชม (ถ้ามี) รายได้จากการขายของท่ีระลึก รายได้
จากค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอด (ถ้ามี) รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าชมการแข่งขันและ/หรือผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  

(3) ประเมินมูลค่าของรายการเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกับการแข่งขัน รายได้จาก
การแข่งขัน เช่น รายได้จากผู้สนับสนุน รายได้จากการขายบัตรเข้าชม (ถ้ามี) รายได้จากการขายของที่ระลึก รายได้
จากค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอด (ถ้ามี) รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าชมการแข่งขันและ/หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาให้อยู่ในรูปของตัวเงิน 

(4) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางสังคม ด้วยวีธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

(5) สรุปการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2. กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาท่ีใช้ในการสํารวจ

ข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์ในครั้งน้ี ได้แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 7 กลุ่ม คือ (1) ผู้จัดการแข่งขัน ในฐานะผู้ทํา
ให้เกิดการแข่งขันหรือกิจกรรม (2) นักกีฬา (3) เจ้าหน้าที่และ/หรือสตาฟโค้ช (4) ผู้ชมการแข่งขัน (5) 
ผู้ประกอบการในพื้นท่ีจัดการแข่งขัน   (6) ผู้แทนสมาคม และ (7) ผู้สนับสนุนการแข่งขัน (Sponsor) ในฐานะ
ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
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3. การจําแนกรายการด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสังคม 
เน่ืองจากบทความนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะดําเนินการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เขียนจึงจําเป็น
ท่ีต้องพิจารณารายการด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ท้ังในส่วนของรายการที่สามารถ
ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ (Tangible) และรายการท่ีไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ (Intangible) 
ผู้เขียนจึงจําแนกรายการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมดังน้ี 

(1) เงินหมุนเวียนในในธุรกิจการท่องเที่ยวบริการที่พักในพ้ืนที่ทําการแข่งขัน เช่น  โรงแรม/
รีสอร์ท/ ที่พักประเภทอื่นๆ บริการนําเที่ยว 

(2) เงินหมุนเวียนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการแข่งขันในพ้ืนที่ทําการแข่งขัน เช่น ร้านขาย
อาหาร     ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้า ร้านขายของฝาก/ของที่ระลึก แผงลอย/รถเข็น บริการขนส่ง
ผู้โดยสาร/การเดินทาง และธุรกิจอื่นๆ 

(3) รายได้จากการแข่งขัน เช่น รายได้จากผู้สนับสนุน รายได้จากการขายบัตรเข้าชม (ถ้า
มี) รายได้จากการขายของท่ีระลึก รายได้จากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอด (ถ้ามี) รายได้อื่นๆ 

(4) การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น 
(5) เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เล่นกีฬาเพิ่มข้ึน 
(6) เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
(7) สถานที่ต่างๆ ได้รับการปรับปรุง สวย สะอาดตา เช่น สนามกีฬา 
(8) เผยแพร่ภาพลักษณ์ของจังหวัดที่จัดการแข่งขัน 
(9) เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศที่จะเดินทาง

มาท่องเท่ียวและลงทุน 
(10) ความสุขที่ได้รับจากการเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬา 

จากรายการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้แสดงไว้ข้างต้น ผู้เขียนได้พิจารณา
คัดเลือกรายการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ไปใช้ในการประเมินผล
กระทบด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทั้งน้ีสําหรับรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการตีค่าผลประโยชน์ดังกล่าว
ออกมาเป็นตัวเงินน้ันจะได้แสดงไว้ในส่วนของการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ส่วน
รายการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่เหลือซึ่งไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้น้ัน 
ผู้เขียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําไปประเมินผลกระทบด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
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4. กรอบแนวคิดการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา 

กรอบแนวคิดการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพ่ือ
ประเมินว่าผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบ (Impact) ให้เกิดผลประโยชน์ในรูปของมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างไร ดังรูปภาพที่ 1 

 
รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์มลูค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
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5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว    เชิงกีฬา เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 

(1) ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary Data) ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง
เป็นข้อมูลท่ีสามารถเสาะหาและรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงจากการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง
จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนจํานวนผู้เข้าชมการแข่งขันและรายได้ที่
จัดเกบ็ได้จากการแข่งขัน 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตและประเมินผล เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยสัมภาษณ์นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจํานวน 200 คน เจ้าหน้าท่ีและ/หรือสตาฟ
โค้ช จํานวน 50 คน และผู้เข้าชมการแข่งขันจํานวน 450 คน แยกเป็นผู้ชมสัญชาติไทยจํานวน 325 คน และ
ผู้ชมชาวต่างประเทศจํานวน 125 คน 

(3) ท้ังน้ี เคร่ืองมือในการสํารวจวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
Interview) ในครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยได้จัดทําแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถามปลายปิด (close-ended questionnaires) เพ่ือสะดวกแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม และคําถามปลายเปิด (open-ended questionnaires) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้เขียนนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆ แบบสอบถาม แบบสังเกตและ
ประเมินผล การสัมภาษณ์ มาพิจารณาผลกระทบ ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) และวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  
 
ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจและการกีฬา และหลักวิธีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา 

1. ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจและการกีฬา 
เศรษฐศาสตร์ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในแวดวงการกีฬา เช่น การเปล่ียน

ผ่านของเงินจากระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้บริโภค นอกจากน้ีการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ยังเป็น
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อิทธิพลสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อ – ขาย ตัวผู้เล่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานในภาคการกีฬา อีกทั้งเศรษฐศาสตร์
ยังถูกให้ทําหน้าที่ในการอธิบายถึงการตลาดสินค้าและบริการต่อเน่ืองจากกีฬา  

ในส่วนนิยามของ “กีฬา” ก็จําเป็นที่จะต้องถูกจํากัดความที่มีความชัดเจน โดยที่ European 
Sport Charter (1992) ได้อธิบายนิยามของคําว่า “กีฬา” ซึ่งไม่เพียงแต่ทีมกีฬาและการแข่งขันกีฬา 
หากแต่รวมถึงทุกๆ ความเคลื่อนไหวของร่างกาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมุ่งที่จะรักษาและ
พัฒนาความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม หรือ มีการ
แข่งขันในทุกๆ ระดับ  

ในบางกรณีนั้น กีฬา มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือการออกกําลังกาย การสร้าง
สัมพันธ์ทางสังคม หรือการแข่งขัน ที่นับได้ว่าเป็นการนันทนาการ (Recreation) หากแต่เป็นกิจกรรมการ
เข้าถึง เช่น การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับกีฬา การดูสื่อโทรทัศน์ การเดินทางไปยังเมืองต่างๆ การเข้าชม
การแข่งขันกีฬาอาชีพ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่า กีฬากับความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการ
พักผ่อนหย่อนใจ (Leisure) ของผู้บริโภค 

ดังน้ัน กีฬาจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) การกีฬา (Sport) ที่หมายถึงการแข่งขันเพ่ือ
ความ   เป็นเลิศ หรือเป็นกีฬาอาชีพ 2) การออกกําลังกาย (Physical activities) ที่หมายความถึงการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย 3) การนันทนาการ (Recreation) คือ การออกกําลังกายและจิตเพ่ือสุขภาพ สร้างสังคม และ 4) การ
พักผ่อนหย่อนใจ (Leisure) คือ การเข้าถึงกีฬาเพ่ือการพักผ่อน ซึ่ง Gratton and Taylor (2000) จึงได้มีการ
ปรับปรุงและสรุปรูปแบบความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและกีฬา ตามรูปภาพที่ 2 โดย
แสดงองค์ประกอบของโครงสร้างของเศรษฐศาสตร์การกีฬา 

 
รูปภาพท่ี 2 องค์ประกอบของโครงสร้างของเศรษฐศาสตร์การกีฬา 
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ตามหลักการของ Gratton and Taylor ได้กําหนดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อการจัดกิจกรรมด้านการ

กีฬา และส่งผลได้ในทางเศรษฐกิจ คือ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และยังต้องมีการ
องค์กรบริหารจัดการกีฬา ตลอดจนความชัดเจนในการกําหนดนโยบายกีฬา 

1) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการของผู้บริโภค (เบ้ืองหน้า) ในการจัดกิจกรรม (Event) ทางกีฬา
น้ัน จะต้องมีองค์ประกอบท่ีตามมาคือ ผู้สนับสนุนการแข่งขัน (Sponsor) ผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอด ผู้ชมหรือ
แฟนกีฬา ณ ที่จัดกิจกรรม (การแข่งขัน) กิจกรรมการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมตสินค้า และความเต็มใจที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งฝั่ง  ผู้เล่น และผู้ชม 

2) การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการของผู้บริโภค (เบ้ืองหลัง) การจัดกิจกรรมการกีฬาน้ีจําเป็น
จะต้องจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) อุปกรณ์เคร่ืองมือ ซึ่งมีความจําเป็นในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬา นอกจากน้ี ผลพลอยได้ที่ตามมาจากการจัดกิจกรรมกีฬา อาทิเช่น การท่องเที่ยวตามสถานท่ี
โดยรอบท่ีมีการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการขายสินค้าท่ีระลึกของสโมสร หรือทีมกีฬา หรือผู้จัดกิจกรรมกีฬา 

3) นโยบายด้านการกีฬา การประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากการกีฬาจําเป็น
จะต้องได้รับการสนับสนุนในทางนโยบาย รวมถึงการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ ทั้งในประดับชาติ ไปจนถึง
ระดับท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาทิศทางของการกีฬาในระดับต่างๆ โดยที่จะต้องมีการ
กําหนดองค์กรเจ้าภาพ (กระทรวง/กรม/หน่วยงาน) ทําหน้าท่ีในการขับเคลื่อน และประสานภารกิจ 

4) องค์กรบริหารจัดการ การจดักิจกรรมกีฬา/การจัดการแข่งขันกีฬาน้ัน มีความเก่ียวโยงกับหลายภาค
ส่วน ทั้งรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่น สโมสร องค์กรกีฬา ผู้สนับสนุนการแข่งขัน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
ท้ังหมด ซึ่งแต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วนมีแนวทาง และเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ัน แนวทางสําคัญ 
คือจะต้องมีการจัดองค์กรร่วม เพ่ือให้มีการกําหนดทิศทาง กํากับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลไปร่วมกัน 
ซึ่งจะส่งผลให้ขนาดเศรษฐกิจการกีฬาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

2. หลักวิธีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา 

การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมการกีฬา ตามแนวคิดของ Crompton 
(2010) คือ การศึกษาถึงผลของการลงทุนจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการ ที่ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยใน
จังหวัดใดจังหวัดหน่ึง หรือเมืองใดเมืองหน่ึง โดยในความเห็นของ Aghas and Taks (2015) พบว่าการ
จัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการขนาดเล็กๆ มีศักยภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและเมือง 
มากกว่าการจัดกิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ เช่น โอลิมปิก หรือฟุตบอลโลก สาเหตุมาจากความหลากหลาย 
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และความถี่ในการจัดที่มีมากกว่า หรือแม้กระทั่งความต้องการของส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีน้อยกว่า 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ หรือสถานที่เพ่ือการนันทนาการของจังหวัด 

 

 
รูปภาพที่ 3 หลักการของการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

 
ตามรูปภาพที่ 3 โดยหลักการของการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัด จะเห็นถึง

จุดเริ่มต้นท่ีมีการจ่ายภาษีให้กับรัฐ หรือท้องถ่ินซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย จากน้ันผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายจึง
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา    สิ่งอํานวยความสะดวก และสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและ
นันทนาการในจังหวัด หรือท้องถ่ิน และเกิดการส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชมการแข่งขันกีฬาหรือนันทนาการ
เข้ามาในจังหวัด เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในจังหวัด หรือท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองไปยังรายได้และการจ้าง
งานในท้องถ่ิน หรือจังหวัด และทําให้เกิดการจ่ายภาษีเพ่ิมมากข้ึน  

หากพิจารณาดังน้ีแล้ว การจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ก็มีความเก่ียวเน่ืองต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (Tourism) โดยมีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นหัวข้อหลักในการกระตุ้นหรือจูงใจให้
บุคคลภายนอกพื้นที่ (ในที่นี้คือจังหวัด หรือท้องถ่ิน) เข้ามาร่วมกิจกรรมในจังหวัดตามระบบ ดังรูปภาพท่ี 4 
 

1.ภาษีจากผู ้
อยูอ่าศัยใน
ชมุชน และ
ผูช้ม

2.ภาษีถกูสง่
ใหผู้ต้ัดสนิใจ
ทางนโยบาย

3.ภาษีถกูใช ้
ในการ
พัฒนาสิง่
อํานวยความ
สะดวก และ
สถานที่

นันทนาการ4.สง่เสรมิ
การจัด

กจิกรรมเพือ่
ดงึดดูผูช้ม

5.เพือ่ให ้
ผูช้มเขา้มามี
การใชจ้า่ย
ในจังหวดั

6.เกดิการ
สรา้งรายได ้
และการจา้ง
งานในพืน้ที่

7.ผูอ้าศยัใน
จังหวัดมี
รายไดแ้ละ
งานทําเพิม่ขึน้
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รูปภาพที่ 4 ความเกี่ยวเนื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว (Tourism) 
 

ในที่นี้นักท่องเท่ียว หรือผู้ชมการแข่งขันกีฬาได้รับการกระตุ้นจากกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ รวมไป
ถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง  ๆเช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรือแหล่งซื้อขายของ ในจังหวัดหรือท้องถ่ิน ให้เข้ามาเข้า
ร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัด หรือท้องถ่ินท่ีมีการจัดกิจกรรมการกีฬา จากน้ัน จึงมีการจัดเตรียมค่าใช้จ่าย สําหรับ
การเข้ามาร่วมกิจกรรม และมีการใช้บริการการขนส่ง  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการน้ัน มีความเกี่ยวพันธ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ ดัง
รูปภาพที่ 5 

 
รูปภาพท่ี 5 ความเกี่ยวพันธ์ของการจัดกิจกรรมกีฬา หรอืนันทนาการกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ 
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โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่เก่ียวข้องกับการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ ประกอบไปด้วย  

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ได้แก่ ผู้ชมการแข่งขันกีฬา นักกีฬาและสตาฟโค้ช ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน ผู้จัดกิจกรรมกีฬา และผู้ดูแลการจัดกิจกรรมกีฬา สปอนเซอร์/ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้ซื้อลิขสิทธิ์
ถ่ายทอดสด  

กลุ่มที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ผู้อยู่อาศัยในท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการ
สาธารณะ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงแรม ร้านอาหาร ขนส่ง ภาคธุรกิจอื่นๆ  

 
ผลการศึกษาวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) 

การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 
รายการ) ได้แก่ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ FIM World Super Bike Championship ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ FIM ASIA ROAD RACING ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด รายการบีช วอลเลย์บอล เอเซียน ซีเนียร์ แชมเป้ียนชิพ ณ จังหวัดสงขลา การแข่งขันกอล์ฟ รายการ 
QUEEN CUP ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ World Grand Prix 
2017 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ) ก่อให้เกิด
รายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) จากการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism 5 รายการ) ทั้งหมดจํานวน 1,951,326,298 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) มีรายได้จากการแข่งขันรายได้รวมของผู้จัดการแข่งขัน โดยมีรายได้จากเงินสนับสนุน            
(เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน) ของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism 5 
รายการ) เท่ากับ 302,935,740 บาท โดยแบ่งออกเป็นรายได้จากการแข่งขันที่ผู้จัดการแข่งขันได้รับ เท่ากับ 
285,320,000 บาท และรายได้จากการขายบัตร 17,615,740 บาท     

(2) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่าย ซึ่งก่อให้เกิดการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจ (เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา (Sports Tourism 5 รายการ) เท่ากับ 1,171,570,058 บาท โดยแบ่งออกเป็นเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของนักกีฬา 39,365,256 บาท เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่าย
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ของเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามประจําทีม 217,322,720 บาท เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้
จ่ายของผู้ตัดสิน 13,650,000 บาท และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้ชมการแข่งขัน 
925,982,082 บาท 

(3) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวต่อ ซึ่งก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจาก              
การท่องเท่ียวต่อจากการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism 5 รายการ) เท่ากับ 
956,000 บาท 

(4) เงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองกับการแข่งขัน ซึ่งก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรม (การขนส่งและศุลกากร อุตสาหกรรมส่วนควบ เป็นต้น) ของการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
กีฬา (Sports Tourism  5 รายการ) เท่ากับ 451,200,000 บาท 

(5) รายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) จากการจัดกิจกรรม            
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ) ทั้งหมดจํานวน 1,951,326\,298 บาท โดยแบ่งเป็น 1) 
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ FIM World Super Bike Championship จํานวน 1,044,759,066 
บาท 2) การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ FIM ASIA ROAD RACING จํานวน 373,687,546 บาท 3) 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รายการ บีช วอลเลย์บอล เอเซียน ซีเนียร์ แชมเป้ียนชิพ จํานวน 
55,709,896 บาท 4) การแข่งขันกอล์ฟ รายการ QUEEN CUP จํานวน 1,951,326,298 บาท และ 5) การ
แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รายการ World Grand Prix 2017 จํานวน 1,951,326,298 บาท 
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ตารางที่ 1 มลูค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ) 
(หน่วย: บาท) 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ)
การแข่งขัน

รถจักรยานยนต์ รายการ 
FIM World Super 

Bike Championship  

การแขง่ขัน
รถจักรยานยนต์ รายการ 

FIM ASIA ROAD 
RACING 

การแขง่ขันวอลเลย์บอล
ชายหาด รายการ บีช 
วอลเลย์บอล เอเซียน  
ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 

การแขง่ขันกอล์ฟ 
รายการ QUEEN CUP 

การแขง่ขันวอลเลย์บอล
หญิง รายการ World 
Grand Prix 2017 

รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
การจัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism 5 รายการ) 

1. จํานวนวันจัดการแข่งขัน (วัน) 3 3 4 4 3  

2. จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (คน) 95,348 35,136 5,146 862 8,407  

3. มีรายได้จากการแข่งขัน  135,000,000 8,000,000 3,500,000 25,070,000 131,365,740 302,935,740 

3.1 ราย ได้ จ ากการแ ข่ ง ขันที่
ผู้จัดการแข่งขันได้รับ 

130,000,000 6,000,000 3,500,000 25,070,000 120,750,000 285,320,000 

3.2 รายได้จากการขายบัตร 5,000,000 2,000,000 - - 10,615,740 17,615,740 

4. เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการ
ใช้จ่าย (เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอื่น )ๆ 

633,959,066 269,623,046 47,449,896 115,525,238 105,012,812 1,171,570,058 

4.1 จากการใช้จ่ายของนักกีฬา  1,186,500 1,323,000 1,824,000 33,944,256 1,087,500 39,365,256 

4.2 จากการใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่
และผู้ติดตามประจําทีม 

97,545,000 113,160,000 12,800 6,154,920 450,000 217,322,720 

4.3 จากการใช้จ่ายของผู้ตัดสิน 7,875,000 5,775,000 - - - 13,650,000 

4.4 จากการใช้ จ่ายของผู้ชมการ
แข่งขัน  

527,352,566 174,115,046 45,613,096 75,426,062 103,475,312 925,982,082 

(1) การใช้จ่ายของผู้ชมการ
แข่งขันที่ มี ถิ่ น ที่พํ า นั ก /ที่ อยู่ อ าศั ย
ปัจ จุ บัน/ทํางานใน จังหวัด จัดการ
แข่งขัน (คํานวณจากจํานวนผู้ชมการ
แข่งขัน X ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย) 

80,776,726 7,537,766 2,848,000 604,420 75,780,352 167,547,264 
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ตารางที่ 1 มลูค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ) (ตอ่) 
(หน่วย: บาท) 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ)
การแขง่ขัน

รถจักรยานยนต์ 
รายการ FIM World 

Super Bike 
Championship  

การแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ 

รายการ FIM ASIA 
ROAD RACING 

การแขง่ขันวอลเลย์บอล
ชายหาด รายการ บีช 
วอลเลย์บอล เอเซียน   
ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 

การแขง่ขันกอล์ฟ 
รายการ QUEEN CUP 

การแขง่ขัน
วอลเลย์บอลหญิง 
รายการ World 

Grand Prix 2017 

รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism 5 

รายการ) 

(2) การใช้จ่ายของผู้ชมการแข่งขันที่ไม่มีถิ่น
ที่พํานัก/ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน/ทํางานในจังหวัดจัดการ
แข่งขัน (คํานวณจากจํานวนผู้ชมการแข่งขัน X 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย) 

396,280,752 135,077,472 37,263,000 74,821,642 25,116,960 668,559,826 

(3) การใช้จ่ายค่าที่พักของผู้ชมการแข่งขัน
ที่ไม่มีถิ่นที่พํานัก/ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน/ทํางานในจังหวัด
จัดการแข่งขัน (คํานวณจากร้อยละที่มีถิ่นที่พํานัก/ที่
อยู่อาศัยปัจจุบัน/ทํางานในจังหวัดอื่นๆ (ผู้ชมการ
แข่งขันทั้งหมด ) X ร้อยละที่ พักค้างคืนในจังหวัด
จัดการแข่งขัน (ผู้ชมการแข่งขันที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ) 
X ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้จ่ายเฉลี่ย X จํานวนวันที่พัก
ค้างคืนในจังหวัดจัดการแข่งขันเฉลี่ย) 

50,295,088 31,499,808 5,502,096 20,168,480 2,578,000 110,043,472 

5. เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวต่อ  - - 760,000 196,000 - 956,000 

6. เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการ
แข่งขัน (การขนส่งและศุลกากร อุตสาหกรรมส่วนควบ เป็น
ต้น) 

275,800,000 71,400,000 4,000,000 100,000,000 - 451,200,000 

รวม มูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดการแข่งขันกีฬา 1,044,759,066 373,687,546 55,709,896 240,791,238 236,378,552 1,951,326,298

ที่มา: จากการคํานวณข้อมูลที่ได้จากการสํารวจของผู้เขียน 
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2. ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางสังคมของการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 
ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชน์ที่ได้) จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 

ได้ทําการประเมินผลกระทบทางสังคม (ประโยชน์ที่ได้) จากการจัดการแข่งขันฯ ทั้งหมด 8 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1. กระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 2. การจัดการแข่งขันกีฬา
ทําให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากข้ึน 3. เศรษฐกิจดีข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สภาพความเป็นอยู่ดี
ข้ึน 4. การจ้างงานในช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 5. สถานที่ต่างๆ ได้รับการปรับปรุง สวย สะอาดตา 
6. ทําให้จังหวัดเป็นที่รู้จักมากข้ึน 7. การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการช่วยสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ให้กับ
ประเทศ และ 8. ความสุขที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สามารถสรุปผลกระทบทางสังคม (ประโยชน์
ท่ีได้) จากการจัดการแข่งขันกีฬา 5 รายได้ ได้ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชน์ท่ีได้) จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) 
รายการ ระดบัผลกระทบทางสังคม (ประโยชน์ที่ได้)

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ FIM World Super Bike 
Championship จังหวัดบุรีรัมย์ 

อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยในประเด็นการแข่งขันกีฬาก่อให้เกิด
การหมุนเวียนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้น มีผลมากที่สุด 

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ FIM ASIA ROAD RACING 
CHAMPIONSHIP จังหวัดบุรีรัมย์ 

อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยในประเด็นการจัดการแข่งขันกีฬาเป็น
การช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว มีผลมากที่สุด 

การแข่งขันวอลเลย์บอลชาดหาด รายการ บีช วอลเลย์บอล    
เอเซียนซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ จังหวัดสงขลา 

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยในประเด็นการจัดการแข่งขัน
กีฬาทําให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีผลมากที่สุด 

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ QUEEN CUP จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี 

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยในประเด็นกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน มีระดับคะแนน
เฉล่ียสูงที่สุด มีผลมากที่สุด นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดการจ้าง
งานในพ้ืนท่ีจัดการแข่งขันเพ่ิมข้ึน และ มีจํานวนนักท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีการแข่งขันเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รายการ World Grand Prix 2017 
ที่กรุงเทพมหานคร 
 

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยในประเด็นกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น มีผลมากที่สุด 
นอกจากน้ีแล้วยังส่งผลทําให้มีจํานวนนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่การ
แข่งขันเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism 5 รายการ) ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism 
5 รายการ) ทั้งหมดจํานวน 1,951,326,298 บาท นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยตรงในเชิง
เศรษฐกิจและพาณิชย์จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาดังกล่าวข้างต้นแล้วยังก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมโดยอ้อมจากการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือ เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ทําการ
จัดการแข่งขัน และทําให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียง ภาพลักษณ์สามารถจัดงานได้ในระดับนานาชาติ 
นักกีฬาและผู้ชม มีความสุขจากการแข่งขัน รวมท้ังการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในครั้งน้ี ธุรกิจ
ในจังหวัดที่จัดการแข่งขันได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ
การบิน ธุรกิจร้านอาหาร ล้วนแล้วจะได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น และที่สําคัญตัวนักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ ผู้ชม
ได้ชมการแข่งขันระดับนานาชาติ ทําให้มีความสุข ผู้ประกอบการต่างๆ โดยรอบสนามแข่งขันมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) จํานวน 5 รายการ สามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างต่อเน่ือง แต่การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรม
ท่องเท่ียวเชิงกีฬายังทําได้ไม่สมบูรณ์หรือยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ เน่ืองจากบางชนิดรายการกีฬาไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลนักกีฬา เจ้าหน้าท่ีทีม/สตาฟโค๊ช ที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน  ดังน้ันทางผู้จัดการแข่งขัน 
สมาคมกีฬา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรดําเนินการเก็บข้อมูลกลางที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าท่ีพัก ค่า
เดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ของแต่ละพ้ืนท่ีและแต่ละรายการแข่งขัน ตลอดจน
จัดทําระบบฐานข้อมูล และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการข้อมูล เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สําหรับในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมกีฬาประเภทอื่นๆ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเพื่อให้เกิดการเติบโต
อย่างย่ังยืนน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการร่วมมือบูรณาการการทํางาน
ร่วมกัน เพ่ือร่วมกําหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องต่างๆ มีการจัดระเบียบและมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกิจกรรมทางกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และการใช้
ช่องทางทางการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย ซึ่งจะ
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นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเพ่ิมมูลค่าจากกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงกีฬา รวมทั้งสินค้า
และบริการที่เก่ียวข้อง และเป็นสร้างการกระจายรายได้ให้กับพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศต่อไป  
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การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินโครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิม  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

The Study of Financial Feasibility of Traditional Warehouse Rental 
Project in Muang District, Samut Sakhon Province. 

 

วีระพัฒน์ ธนอมรกาญจน์1 และธนารักษ์ เหล่าสุทธิ2 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินจากการลงทุนทําธุรกิจ
คลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิม เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทําธุรกิจ  โดยแบ่งเป็น 3 กรณี 
ได้แก่ กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม กรณีเช่าที่ดิน และกรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืม มีการใช้ข้อมูล 2 
ส่วน คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจและข้อมูลจากงานวิจัยและข่าวสารต่างๆ ทาง 
Internet เพ่ือนําไปใช้ในการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ พ้ืนที่ทําการศึกษาคือ 
บริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สําหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน
การเงินได้นําแนวคิดการวิเคราะห์และประเมินโครงการมาใช้ในงานวิจัย โดยใช้ตัวชี้วัดความคุ้มค่า
ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการและอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ซึ่งทดสอบด้วยค่าความ
แปรเปลี่ยนเพ่ือรับรู้ถึงระดับความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน โดยเลือกใช้อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกลงทุนโครงการที่เหมาะสมที่สุด  
 ผลการศึกษาพบว่า กรณีเช่าที่ดินมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด เพราะว่ามีการใช้เงินลงทุน
เริ่มต้นโครงการน้อยที่สุดและไม่มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ในขณะที่กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืมมีมูลค่า
NPV ค่า IRR ค่า BCR และค่า ROE สูงที่สุด เพราะว่านักลงทุนจะได้รับผลกําไรจากการขายที่ดินเมื่อ
สิ้นสุดอายุโครงการ สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้และมีอัตราคิดลดด้วยวิธี
ต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักมีค่าต่ํากว่ากรณอ่ืีนๆ อีกท้ังกรณีนี้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ําที่สุด 
 
ค าส าคัญ:  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน โครงการ คลังสินค้าให้เช่า รูปแบบดั้งเดิม 

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  E-mail: Wiraphat_thana@hotmail.com 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, E-mail: laosuthi@hotmail.com 
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Abstract 

 The purpose of this study is to investigate the financial feasibility of investing 
in the traditional warehouse rental business for investment decision making. The 
project is divided into 3  cases, namely, the case of land and loan, the case of land 
lease and the case of land and no loan. Two parts of the data are used: the data 
from interviews with entrepreneurs and the data from research papers and news on 
the Internet. This data is used to estimate the cost and return of the project. The 
study area is located at Settakit 1 Road, Muang District, Samut Sakhon Province. For 
the financial feasibility analysis, the concept of analysis and evaluation is used in the 
research. The following value indicators are used: Pay Back Period, Net Present Value, 
Internal Rate of Return and Benefit-Cost Ratio. The sensitivity analysis of the 
investment project, which is tested by the Switching Value Test. This test is used to 
identify the project's risk level. In addition, the researcher uses the theory of financial 
ratio analysis by using the Return on Equity. More information is available for decision 
making in choosing the most suitable project investment.  
 The results show that the land lease has the shortest payback period because 
of the lowest initial investment and no interest on the loan. In the case of land and 
loans, the value of NPV, IRR, BCR and ROE are highest as investors receive a profit 
from the sale of land at the end of the project life and the benefits from tax 
deductions in loan interest rates. In this case, the discount rate is calculated by using 
the weighted average cost of capital method, which is lower than other cases In 
addition, this case is also lowest risk. 

 
Keywords:  The Study of Financial Feasibility, Project, Rental Warehouse, Traditional 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 คลังสินค้าเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจหลายประเภท โดยหน้าที่ของคลังสินค้าสามารถ
ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นคลังจัดเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ เป็นศูนย์
กระจายสินค้า เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตและการตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจ คลังสินค้าให้เช่ามีรูปแบบให้บริการอยู่ 2 ประเภทได้แก่ คลังสินค้าสาธารณะซึ่งเป็นคลังสินค้า
ให้เช่ารูปแบบดั้งเดิมหรือโกดังให้เช่าสําเร็จและคลังสินค้าสมัยใหม่ (Premium Warehouse) ซึ่งเป็น
คลังสินค้าท่ีมีการใช้งานระบบการจัดการสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าทั่วประเทศในปี พ.ศ.  2560
พบว่า มูลค่าของธุรกิจน่าจะอยู่ที่ประมาณ 71 ,400 - 73,000 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพ่ิม
ขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.3 - 7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 67,800 ล้านบาท และมี
อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.7 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2560) ดังนั้นธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าถือเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกของธุรกิจที่น่าสนใจ  
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิม ซึ่งคาดว่า
มีความเหมาะสมมากกว่าคลังสินค้าให้เช่าสมัยใหม่ เนื่องจากผู้วิจัยได้คํานึงถึงข้อจํากัดด้านเงินลงทุน
ในการทําธุรกิจ เมื่อพิจารณาราคาประเมินการก่อสร้างอาคารพบว่า คลังสินค้าแบบสมัยใหม่ส่วน
ใหญ่จะมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่ต่ํากว่า 10,000 ตารางเมตร มีค่าก่อสร้างอยู่ระหว่าง 8,622 - 12,138 
บาทต่อตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่าก่อสร้างคลังสินค้ารูปแบบดั้งเดิมซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ต่ํากว่า 
10,000 ตารางเมตร โดยมีค่าก่อสร้างอยู่ระหว่าง 4,528 - 6,922 บาทต่อตารางเมตร (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2559) 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยพิจารณาเลือกศึกษาการลงทุนในพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสาคร 
เนื่องมาจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งการค้าการลงทุน รวมถึงมีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจหลายประเภท ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 พบว่า มีจํานวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมรายใหม่และจํานวนเงินลงทุนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 2559)  
 แม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครจะมีมูลค่าการลงทุนประกอบกิจการเป็นจํานวนมาก แต่การลงทุน
ในธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสําเร็จ เมื่อดูข้อมูลเครื่องชี้วัดทาง
เศรษฐกิจด้านอุปทานภายในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2560 จนถึงเดือนเมษายน 
2560 พบว่า ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมมีการปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ -72.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -66.9 
สะท้อนให้รับรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะผันผวน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงทางด้าน
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เศรษฐกิจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่ส่งผลต่อจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการคลังสินค้า (สํานักงานการคลัง
จังหวัดสมุทรสาคร 2560) ในขณะที่อีกหนึ่งผลกระทบต่อธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าคือ รายได้ค่าเช่า
คลังสินค้าซึ่งจัดอยู่ในประเภทรายได้คงที่ที่มีอัตราการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นไม่มากนักตลอดอายุโครงการ 
ขณะที่ธุรกิจมีการใช้เงินทุนเริ่มต้นโครงการและมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลทํา
ให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดความไม่คุ้มค่าแก่นักลงทุนได้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น อาจ
ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
โครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิมของผู้วิจัย เพ่ือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ของธุรกิจ 
ตลอดจนนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินจากการลงทุนทําธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิม 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทําธุรกิจ 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
     1.1 แนวคิดการวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
          ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, 2542 ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคือ การศึกษา
และการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงการนั้นๆ โดย
ผลลัพธ์ที่ได้นํามาซึ่งโครงการที่ดี แนวความคิดการวิเคราะห์และประเมินโครงการ มีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ การตลาด เทคนิค สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
สถาบันและการเงิน ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเพียงด้านเดียว 
เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์การลงทุนเพ่ือที่จะวางแผนแนวทางด้านการเงิน และการได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับโครงการที่เลือกลงทุน 
 1.1.1 ความเป็นไปไดท้างการเงิน  
       การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
เพ่ือนํามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน โดยทําการประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆของ
ธุรกิจ ในขณะที่การเลือกโครงการที่จะทําการลงทุนนั้น ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของทางโครงการเป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญ ซึ่งสามารถบอกได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ โดย
ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของทางโครงการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการและอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน  
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 1.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
       การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการที่ทําการศึกษา โดยการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวจะมีการทดสอบ Switching Value Test ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อโครงการ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทําการทดสอบในส่วนระดับต้นทุนและ
ผลตอบแทนที่มีผลต่อการดําเนินโครงการลงทุน เพ่ือศึกษาดูว่า ณ ระดับต้นทุนของโครงการสามารถ
เพ่ิมหรือผลตอบแทนสามารถลดลงได้มากน้อยเพียงใด  
    1.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
         Benjamin Graham, 1949 ได้ทําการศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การทํากําไร 
สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการทํางาน โครงสร้างทางการเงินและมูลค่าทางการตลาด 
         ในการศึกษาครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไรเพียงด้านเดียว 
เนื่องจากการวิเคราะห์นี้ มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์การลงทุนเพ่ือที่จะวางแผนแนวทางการเงินและการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมมาก
ที่สุด สําหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไร ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
จากส่วนของเจ้าของเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น เนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
โครงการเป็นการพิจารณาข้อมูลในส่วนงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลใน
ส่วนงบการเงินดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
 2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      กู้เกียรติ เกริกฤทธิ์วณิช (2556) ได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ
ให้บริการคลังสินค้าของ บริษัท เอ็ม พี โอ เอเชีย จํากัด ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า 2) 
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางด้านเทคนิค ในการลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้า 3) 
ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและความเสี่ยงในการลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้า และ 
4) จัดทําแผนธุรกิจในการลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้า จากงานวิจัยนี้ สามารถนําข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในเรื่องขอ้มูลด้านต้นทุนสําหรับการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมี
การใช้เงินลงทุนและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจะพิจารณาเลือกรายการที่จําเป็น เพ่ือ
ควบคุมไม่ให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไป ที่มีผลต่อการลดลงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิและ
ผลตอบแทนต่อทุน หรือระยะเวลาคืนทุนไม่นานจนเกินไป เพ่ือสร้างโอกาสความเป็นไปได้ของ
โครงการให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
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      ศุภกฤต สุวรรณชื่น (2556) ได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้คลังสินค้า
โครงสร้างแบบถอดประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาถึงการออกแบบคลังสินค้า
โครงสร้างแบบถอดประกอบหรือโมดูลาร์แวร์เฮ้าส์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนที่และรูปแบบสําหรับ
เก็บสินค้าตามฤดูกาลและสินค้าที่มีความต้องการไม่แน่นอน  2) เพ่ือศึกษาถึงความสนใจของ
ผู้ใช้บริการคลังสินค้าโครงสร้างแบบถอดประกอบหรือโมดูลาร์แวร์เฮ้าส์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างระหว่างคลังสินค้าโครงสร้างแบบถอดประกอบหรือโมดูลาร์แวร์เฮ้าส์กับคลังสินค้า
ทั่วไป จากงานวิจัยนี้ สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในเรื่องการเลือกขนาดของคลังสินค้าให้เหมาะสม
สําหรับการจัดเก็บสินค้าและความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้วิจัยได้มีการกําหนดขนาดพ้ืนที่คลังสินค้า
อยู่ที่ประมาณ 500 ตารางเมตร เพ่ือให้สอดคล้องกับขนาดที่ดิน 1 ไร่ ที่สามารถก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้าได้ 2 หลัง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับทราบถึงปัญหาของผู้ใช้บริการคลังสินค้าให้เช่า เช่น 
ปัญหาราคาค่าเช่า ห่างไกลจากแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อ
จํานวนผู้เช่าและผลตอบแทนของโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญ
กับทําเลที่ตั้งและมีการกําหนดราคาค่าเช่าใกล้เคียงกับคู่แข่ง  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิม โดยแบ่งเป็น 3 
กรณีได้แก่ กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม กรณีเช่าที่ดิน และกรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืม  การศึกษา
ครั้งนี้ได้มีการใช้ข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจและข้อมูลจาก
เอกสาร งานวิจัย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาง Internet เพ่ือนําไปใช้ในการประมาณการต้นทุนค่าใช้จา่ย
ของโครงการ การประมาณการผลตอบแทนทางการเงินหรือรายได้จากการดําเนินงาน การประมาณ
การงบกําไรขาดทุนและการประเมินการกระแสเงินสดของโครงการ พ้ืนที่ทําการศึกษาคือ บริเวณ
ถนนเศรษฐกิจ 1 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สําหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน
การเงินได้นําแนวคิดการวิเคราะห์และประเมินโครงการมาใช้ในงานวิจัย โดยใช้ตัวชี้วัดความคุ้มค่า
ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการและอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน ซึ่งทดสอบด้วยค่าความ
แปรเปลี่ยน นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  โดยเลือกใช้อัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  
 
สรุปผลการศึกษา 

 รายละเอียดของโครงการ  
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 โครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิมมีการกําหนดขนาดโครงการ โดยใช้เนื้อที่ดิน
ประมาณ 1 ไร่ พ้ืนที่ใช้สอยคลังสินค้า 500 ตารางเมตร จํานวน 2 หลัง และมีอายุโครงการ 20 ปี 
 กรณีมีที่ดินและทําการกู้ยืม มีการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของกิจการ เป็นจํานวนเงิน 
14,425,957 บาทหรือสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ จํานวน 28,624,517 
บาท และอีกส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ เป็นจํานวน 14,198,560 บาทหรือคิด
เป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนเริ่มแรก โดยใช้อัตราดอกเบี้ยกู้เพ่ือธุรกิจ MLR ซึ่งมีอัตราอยู่ที่
ร้อยละ 6.28 ระยะเวลากู้ 10 ปี ในขณะทีอั่ตราคิดลดคํานวณโดยใช้วิธีต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ซึ่งมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 7.20  
 สําหรับกรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืม เงินลงทุนเริ่มต้นได้มาจากส่วนของเจ้าของกิจการ
ทั้งหมดเป็นจํานวนเงินรวม 25,398,560 บาท และกรณเีช่าที่ดินมีการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ
กิจการทั้งหมดเป็นจํานวนเงิน 10,894,560 บาท โดยใช้อัตราคิดลดอยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจ 
 กรณีมีที่ดินและทําการกู้ยืมและกรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืม นักลงทุนมีค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน
เริ่มต้นโครงการมีมูลค่าเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 10 
ต่อปี (สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 2560) เป็นผลให้เมื่อสิ้นสุดโครงการมูลค่าที่ดินจะ
มีค่าเท่ากับ 94,184,999.29 บาท ในขณะที่กรณีเช่าที่ดินนักลงทุนมีค่าเช่าที่ดิน 600,000 บาทต่อปี 
โดยค่าเช่าที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี สําหรับรายได้ค่าเช่า
คลังสินค้า คิดอัตราค่าเช่า 180 บาท/ตร.ม. โดยปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ในทุกๆ 2 ปี 
 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการเงินกรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม กรณีการเช่าที่ดินและ 
     กรณีมีที่ดินและไม่กู้ยืม 

  
กรณีมีทีด่ินและมี

การกู้ยืมเงิน 
กรณีเช่าท่ีดิน 

 
กรณีมีทีด่ินและไม่ทํา

การกู้ยืมเงิน 
      

1. ระยะเวลาคืนทุน 19 ปี 4 เดือน 17 ปี 11 เดือน ไม่คุ้มคา่ลงทุน  

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  10,902,352.12 1,256,586.47 -2,982,401.09 

3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ร้อยละ 9.97 ร้อยละ 11.19 - 

4. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทนุ 1.19 1.04 0.94 

  
1.  ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period: PB) 
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      จากข้อมูลตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาระยะเวลาคืนทุน นักลงทุนควรเลือกลงทุนกรณีเช่า
ที่ดินที่มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 17 ปี 11 เดือน ซึ่งใช้ระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่ากรณีมี
ที่ดินและมีการกู้ยืมที่มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 19 ปี 4 เดือน ในขณะที่กรณีมีที่ดินและไม่ทําการ
กู้ยืมเงินไมม่ีความคุ้มค่าท่ีจะทําการลงทุนโครงการ 
 2.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
      เมื่อพิจารณามูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน นักลงทุนควรเลือกลงทุนกรณีมีที่ดินและ
มีการกู้ยืมที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 10,902,352.12 บาท ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรณีเช่าที่ดินที่มีมูลค่า
ปจัจุบันสุทธิเท่ากับ 1,256,586.47 บาท และกรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืมเงินที่มมีูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เท่ากับ -2,982,401.09 บาท 
 3.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
      เมื่อพิจารณาอัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ นักลงทุนควรเลือกลงทุนกรณีมี
ที่ดินและมีการกู้ยืมที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการมีค่าเท่ากับร้อยละ 9.97 ในขณะที่กรณี
มีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืมเงินจะไม่มีการใช้ข้อมูลอัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการมาพิจารณา
วัดความคุ้มค่าของโครงการ เนื่องจากผลของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนที่คํานวณได้มีค่าเป็น
ลบ 
 4.  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
      เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน นักลงทุนควรเลือกลงทุนกรณีมี
ที่ดินและมีการกู้ยืมที่มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.19 เท่า ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของกรณีเช่าที่ดินและกรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืมที่มีค่าเท่ากับ 1.04 เท่า 
และ 0.94 เท่า ตามลําดับ  
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการกรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม   
      กรณีการเช่าที่ดินและกรณีมีท่ีดินและไม่กู้ยืม 

  
กรณีมีที่ดิน 
และมีการ 

กรณีเช่า 
ที่ดิน 

กรณีมีที่ดิน
และไม่ทํา 

  กู้ยืมเงิน   การกู้ยืมเงิน 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว    

1. Switching Value Test of Cost    ร้อยละ 19.47 ร้อยละ 4.31 ร้อยละ -6.29 

2. Switching Value Test of Benefit ร้อยละ 16.30 ร้อยละ 4.13 ร้อยละ -6.71 
5.  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (Switching Value Test of Cost: 

𝐒𝐕𝐓𝐂) 
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      เมื่อพิจารณาข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม ค่าความแปรเปลี่ยน
ด้านต้นทุนมีค่าเท่ากับร้อยละ 19.47 ซึ่งมีค่าสูงกว่าทั้งกรณีเช่าที่ดินและกรณีมีที่ดินและไม่ทําการ
กู้ยืมที่มีค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนเท่ากับร้อยละ 4.31 และร้อยละ -6.29 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
การลงทุนแบบกรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนแบบกรณีเช่าที่ดิน 
สําหรับกรณีมีท่ีดินและไม่ทําการกู้ยืม ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่คุ้มค่าในการลงทุนโครงการ  
 6.  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (Switching Value Test of 
Benefit: 𝐒𝐕𝐓𝐁) 
      เมื่อพิจารณาข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืมค่าความแปรเปลี่ยนด้าน
ผลตอบแทนมีค่าเท่ากับร้อยละ 16.30 ซึ่งมีค่าสูงกว่าทั้งกรณีเช่าที่ดินและกรณีมีที่ดินและไม่ทําการ
กู้ยืมที่มีค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.13 และร้อยละ -6.71 ตามลําดับ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนแบบกรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม มีโอกาสเกิดความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุน
แบบกรณีเช่าที่ดิน สําหรับกรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืม ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่คุ้มค่าในการ
ลงทุนโครงการ  
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการ 

ระยะเวลา 
 

กรณีมีที่ดินและทํา 
การกู้ยืม (ร้อยละ) 

กรณีมีที่ดินและไม่ทํา
การกู้ยืม (ร้อยละ)  

กรณีเช่าที่ดิน 
(ร้อยละ) 

ปีที่ 1 - 10 0.57 - 10.18  2.80 - 5.96 2.51 - 9.72 

ปีที่ 11 - 20 12.79 - 448.21  7.27 - 259.44 12.86 - 36.68 
  

7.  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการ (Return on Equity: ROE) 
      เมื่อพิจารณาข้อมูลตารางที่ 3 พบว่า กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม ตัวเลขอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการในช่วงปีที่ 1- ปีที่ 10 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 0.57 - 10.18 ซึ่งมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีต่ํา ในขณะที่ช่วงระยะเวลาปีที่ 11 - ปีที่ 20 ปี พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนเจ้าของกิจการ มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 12.79 - 448.21 ก็มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากกว่าช่วง
ระยะเวลา 10 ปีแรก จนกระทั่งสิ้นสุดอายุโครงการ กรณีนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุดอยู่ที่
ร้อยละ 448.21 
      กรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืม พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการกู้ยืม
มีค่าในช่วงปีที่ 1- ปีที่ 10 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 2.80 - 5.96 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นใน
อัตราที่ต่ํา ในขณะที่ช่วงระยะเวลาปีที่ 11 - ปีที่ 20 ปี พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของ
กิจการมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 7.27 - 259.44 ซึ่งอธิบายได้ว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการ
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ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่ต่ํา อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ กรณีมีที่ดินและ
ไม่ทําการกู้ยืม ผู้ลงทุนจะได้รับผลกําไรส่วนต่างจากการขายที่ดินเหมือนกับกรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม 
ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการมีค่าประมาณอยู่ที่ร้อยละ 259.44 แต่มีค่าที่
ต่ํากว่ากรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม 
      กรณีเช่าที่ดิน พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการกู้ยืมตั้งแต่ปีที่ 1 
จนกระทั่งสิ้นสุดอายุโครงการมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 2.51 - 36.68 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่ต่ําตลอดอายุโครงการ 
 
อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 
19 ปี 4 เดือน ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าอายุของโครงการ 20 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน 
มีค่าเท่ากับ 10,902,352.12 บาท โดยมีค่าเป็นบวก สําหรับอัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 9.97 ซึ่งมีค่ามากกว่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของโครงการที่มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 7.20 และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 1.19 เท่า ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 เมื่อพิจารณา
จากเครื่องชี้วัดทางการเงินสรุปได้ว่า การลงทุนโครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิมในกรณีมีที่ดิน
และมีการกู้ยืม มีความคุ้มค่าแก่นักลงทุน สําหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ พบว่ า
กรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืมมีค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนเท่ากับร้อยละ 19.47 และค่าความ
แปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทนที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.30 ซึ่ งมีค่าที่สูงทั้งคู่ จึงสามารถอธิบายได้ว่า
โครงการมีความเสี่ยงต่ํา นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ 20 ปี อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
เจ้าของกิจการมีค่าสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 448.21 เนื่องจากผู้ลงทุนได้รับผลกําไรจากการขาย
ที่ดิน สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนของ
เงินทุนที่ต่ําท่ีสุด 
 กรณีเช่าที่ดิน สรุปผลการศึกษาได้ว่า มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 17 ปี 11 เดือน 
ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าอายุของโครงการ 20 ปี โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้จํานวนเงินลงทุน
เริ่มแรกโครงการเท่ากับ 10,894,560 บาท ซึ่งมีต้นทุนเริ่มแรกโครงการน้อยที่สุด และไม่มีภาระ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี เป็นผลให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ําที่สุด ขณะที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการ
ลงทุนมีค่าเท่ากับ 1,256,586.47 บาท โดยมีค่าเป็นบวก สําหรับอัตราส่วนผลตอบแทนภายใน
โครงการมีค่าเท่ากับร้อยละ 11.19 ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของส่วนเจ้าของที่มี
ค่าเท่ากับร้อยละ 10 และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 1.04 เท่า ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินสรุปได้ว่า การลงทุนโครงการกรณีเช่าที่ดินมีความคุ้มค่าแก่นักลงทุน 
สําหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ พบว่า กรณีเช่าที่ดินมีค่าความแปรเปลี่ยนด้าน
ต้นทุนเท่ากับร้อยละ 4.31 และค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทนมีค่าเท่ากับร้อยละ 4.13 มีค่าที่
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ต่ําทั้งคู่ จึงสามารถอธิบายได้ว่าโครงการมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง ในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนเจ้าของกิจการกู้ยืมมีค่าเท่ากับร้อยละ 36.68 เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ 20 ปี ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่ต่ํา เนื่องจาก
รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าซึ่งจัดอยู่ในประเภทรายได้คงที่ที่มีอัตราการเติบโตปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ใน
ทุกๆ 2 ปีตลอดอายุโครงการที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มี
การปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งส่งผลให้กําไรสุทธิที่ได้รับอยู่ในอัตราที่ต่ํา ดังนั้นอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของกิจการจึงมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับที่ต่ําเช่นกัน 
 กรณีมีที่ดินและไม่ทําการกู้ยืมเงิน สรุปผลการศึกษาได้ว่า นักลงทุนไม่ควรทําการลงทุน
โครงการนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดทางการเงินระยะเวลาคืนทุนของโครงการ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า
เท่ากับ -2,982,401.09 บาท โดยมีค่าเป็นลบ ไม่ใช้ข้อมูลอัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ
เนื่องจากผลของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนที่คํานวณได้มีค่าเป็นลบและอัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 0.94 เท่า ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 สําหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
มีค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนเท่ากับร้อยละ -6.29 และค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทนที่มี
ค่าเท่ากับร้อยละ -6.71 ซึ่งมีค่าเป็นลบและอยู่ในระดับต่ํามาก จึงสามารถอธิบายได้ว่าการลงทุน
โครงการมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก แม้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลกําไรส่วนต่างจากการขายที่ดินที่มี
มูลค่าเท่ากับ 94,184,999.29 บาท เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ 20 ปี เป็นผลให้อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนเจ้าของกิจการมีค่าเท่ากับร้อยละ 259.44 อยู่ในระดับที่สูงก็ตาม 
 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินทั้ง 3 กรณี สรุปได้ว่า ผู้ วิจัย
ตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิมในกรณีมีที่ดินและมีการกู้ยืม เนื่องจาก
โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนมากท่ีสุด มีอัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการสูงกว่า
อัตราคิดลด มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่าสูงที่สุด แม้ว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่
นานกว่ากรณีเช่าที่ดิน แต่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ําที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อผู้วิจัยทําการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดั้งเดิม 
พบว่าโครงการนี้เป็นธุรกิจที่ไม่น่าสนใจ เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างนานจนเกือบครบ
กําหนดอายุโครงการ มีรายได้หลักจากค่าเช่าคลังสินค้าซึ่งมีอัตราการเติบโตที่อยู่ในระดับต่ํา ในขณะ
ที่นักลงทุนต้องมีการใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากเพ่ือทําธุรกิจ ผลที่ตามมาคือโครงการไม่สามารถ
สร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมแก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ถ้านักลงทุนมีการใช้เงินทุนเป็นจํานวน
มากด้วยวิธีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รายได้หลักจากค่าเช่าคลังสินค้าอาจไม่สามารถชดเชยภาระ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้เพียงพอ ผลกระทบที่ตามมาคือนักลงทุนอาจประสบปัญหาความเสี่ยง
ทางด้านการเงินได ้
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Determinants of Inward Foreign Direct Investment from China, 
South Korea and Japan and its contribution to Economic Growth in 

Cambodia 
 

Puthiphan K.1 
 
Abstract  

Foreign direct investment (FDI) has increased globally since the late 1980s. It 
increased rapidly in Cambodia in the past two decades. This paper aims to examine 
the determinants of inward FDI from China, South Korea and Japan and its 
contribution to economic growth in Cambodia during 1994-2014. The results of the 
first regression show that bilateral trade between the countries, exchange rate, 
inflation rate, and labor force are statistically significant and have positive impact on 
inward FDI flows into Cambodia, and inward FDI from those three investing countries 
contribute to Cambodia’s economic growth respectively. The findings from the 
second regression indicate that there is a positive relationship between inward FDI 
and Cambodia’s economic growth. Trade openness, labor force and domestic 
investment are also important factors leading to economic growth. Besides, 
Cambodian policy makers should focus more on the policies that are friendly and 
attractive to inward FDI. Moreover, to attract more inward FDI, the government should 
promote encouraging environment for trade and investment for both local and foreign 
investor, remove restrictions against FDI and develop physical infrastructure. Finally, 
policy makers should not forget the development of human capital because the 
variable represents the absorption capacity of the economy.  
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INTRODUCTION 

There are research studies investigating factors affecting FDI and the impact of 
FDI on economic growth in Cambodia. According to the findings of (Suon, 2005), he 
studies key factors affecting the inflows of FDI in Cambodia. He explores the problems 
faced by foreign investors and identifies determinants of FDI in Cambodia. The author 
finds that there are many key factors affect the performance of FDI in Cambodia such 
as domestic market, export market, transportation cost, political instability and risk, 
government incentive and economic policy have positive relationship with the 
performance of FDI in Cambodia. Regarding to the problems of doing business in 
Cambodia, the author finds that legal system/bureaucracy and tax regime are the 
most problems for the foreign investors in Cambodia. Insufficient of investment 
incentive, local infrastructure, economic situation, clarity and validity of information 
on investment, political and social situation, lower labor skill, small local market, 
country image and exchange rate are the high problems for doing business in 
Cambodia. Behavior of local worker, local transportation, development local banking, 
competition, linkage of business network, expiry of GSP and firm’s financial restriction 
indicate medium problem. Regarding to the performance of FDI in Cambodia, he finds 
that in term of sale growth from 2000 to 2004, most of companies performed well by 
increasing their sale from 1% to over 27%, except the sale of 12 firms had been 
decreased and only 1 firm had been stable. Moreover, the findings of Cuyvers et al. 
(2011) studying about “Determinants of FDI in Cambodia” show that home country’s 
economic growth rate, the exchange rate and bilateral trade are deteminants of FDI 
flows into Cambodia, showing a significant positive effect, while geographic distance 
as a determinant has a significant negative impact. He also claims China’s WTO 
membership and the Asian Crisis have both adversely affected Cambodia’s ability to 
attract FDI inflows. Other variables such as the relative lending interest rate and 
inflation rate are not significantly different from zero at any conventional significant 
level, which suggests that these are not FDI determinants in the country.  

Regarding the relationship between FDI and economic growth, Seng (2017) 
conducts a study about “Causality between FDI and Economic Growth in Cambodia 
as well. He examines the causal link between two variables over the period 1980-
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2014 by using Granger causality test based on the Vector Error Correction Model. 
Based on his empirical results provide a strong evidence on the causal impact on FDI 
on Cambodia’s economic growth (GDP). However, his study does not confirm the 
causality to run from GDP to FDI, and he just concludes that the growth impact of FDI 
is sufficiently supported in Cambodia. Besides that, Lim and Pahlaj (2013) study about 
“The Relationship between GDP and FDI: The Case of Cambodia” over the period of 
1993-2011. They use simple regression analysis, Augmented Dickey-Fuller test, Durbin-
Watson test, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test, Breusch-Pagan-Godfrey test, 
and Jarque-Bera test. They find that there is a positive relationship between FDI and 
GDP in the long in Cambodia, which is also supported by qualitative studies that is 
based on the collection of existing studies from recognized domestic and international 
institutions, people in senior positions and researchers. They claim that FDI positively 
affects GDP, and most significantly to the employment opportunities generated for 
local people, and in the long run help unemployment and poverty reduction in 
Cambodia. 

Cleary, the interest on analyzing the FDI in Cambodia is increasing and we want 
to learn more about the topic by using the more recent data and separation the FDI 
from different investing countries. We are going to study the determinants of inward 
FDI and to find out whether inward FDI can significantly promote country economic 
growth in Cambodia. In this research paper, we analyze the FDI from different 
countries namely, China, South Korea and Japan. These three home countries also 
have had a strong and good relationship with Cambodia. One cannot deny the fact 
that China has become a dominant world economic power, and also that South Korea 
and Japan are technologically advanced countries in Asia deserving the utmost 
attention in our study. 

There are four main objectives of this research paper in order to collect and 
compile information of economic relationships between Cambodia and investor 
home countries (China, South Korea and Japan) within special focus on inflow FDI 
from the home countries and economic growth in Cambodia. (1) to explore the 
determinants of inward FDI in Cambodia from China, South Korea and Japan. (2) to 
investigate the impact of inward FDI from China, South Korea and Japan on economic 
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growth in Cambodia. (3) to compare both the determinants and the impacts of inward 
FDI from different home countries and (4) to find policies for attracting FDI to 
Cambodia and allowing FDI to promote economic growth. 

 

Overview of Economic and FDI characteristic in Cambodia 

Gross Domestic Product 
According to the statistics and updated information of the Council for the 

Development of Cambodia (CDC), we can notice that Cambodian economy enjoyed 
rapid growth with an average of 7.6 percent per annum from 1993 to 2003, and 
continued to reach the high growth of over 10 percent per annum in between 2004 
and 2007. Due to the global financial crisis of 2009, the trends went down from 6.7 
percent in 2008 to 0.1 percent in 2009. Moreover, understanding from the source that 
in October 2014, the World Bank named Cambodia to join the Olympians of Growth 
in its economic update and claimed “Cambodia has grown at a yearly average growth 
rate of 7.7 percent for two decades now making it the sixth fastest growing country in 
the world over that time period”. The Asian Development Bank (ADB) has been 
projecting for Cambodia to enjoy healthy growth at 7.3 percent in 2015 and 7.5 
percent in 2016, while maintain the stable trade deficit per GDP at around 13.7 
percent in 2015 and manage the inflation for 2016 and 2017 to be within the range 
of 3 to 5 percent.  
  FDI Inflows into Cambodia2 

Based on the finding of the CDC also showed that the amount of committed 
investments in Cambodia grew significantly since 2012, a 24% increasing from US $2.9 
Billion in 2012 to US$3.6 Billion in 2016. Over the five-year period, invested capital by 
local investors accounted for approximately 54% of total investment. Among foreign 
investors, Chinese investors were the most active. Over the years, almost 90% of total 
foreign investments came from Asia.  

 

                                                 
2 Based on http://www.cambodiainvestment.gov.kh/why-invest-in-cambodia/investment-enviroment/fdi-trend.html 
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Some theoretical background of FDI, Economic Growth and hypothesis 

  1. Determinants of inward FDI 
What are the specific determinants of a host country that attract FDI? Different 

theoretical frameworks analysis the motivations, characteristics and determinants of 
FDI inflows and numerous theories have developed to investigate the existence and 
the growth of the international operations of multinational corporations via FDI. Such 
theories include international product life-cycle theory by Vernon (1966), substitute 
theory of FDI for trade by Mundell (1968), industrial organization theory by Hymer 
(1976), complement theory of FDI for trade by Kojima (1973 & 1985), OLI or eclectic 
theory of the new investment development (Dunning, 1981), vertical and horizontal 
investment theory of FDI by Markusen (2000) and so on. These theories attempt to 
analyze the determinants of inward FDI under different assumptions and frameworks.  

FDI and Real GDP 
A larger market size has better prospects for market growth, higher degrees of 

development, and higher per capita GDP growth are factors taken into account when 
investors considering to locate in a foreign country. Thus, countries with attractive 
market opportunities allow MNCs to utilize their ownership advantages and to gain 
from economies of scale (Wei and Liu, 2001). The market size of the host countries 
assumed to capture demand and scale effects. For example, there must be adequate 
domestic demand for final goods in the host country (Davidson, 1980). 

Hypothesis 1: An increasing ratio of GDP of Cambodia relative to the home country’s 
GDP, results in more FDI flowing into Cambodia. 

FDI and Real Exchange Rate 
The exchange rate between the host and source country commonly measures 

the cost of production inputs during a firm’s production process. Clegg and Scott-
Green (1999) and Halicioglu (2001) show that a home country’s currency appreciation 
causes an increase in inward FDI to the host country since it is cheaper to employ a 
given amount of labor. In contrast, when the exchange rate of the host country 
appreciates, FDI is deterred. In addition, a real depreciation of currency of the host 
country would lead to inward FDI as foreign firms may be interested in gaining benefits 
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and taking advantage of lower local labor costs. However, despite the positive 
conclusions discussed above, many studies find that the exchange rate has a negative 
impact on FDI inflows (Froot and Stein, 1991; Aristotelous and Foundas, 1996; Grosse 
and Trevino, 1996; and Baek and Okawa, 2001; Wei and Liu, 2001).  

Hypothesis 2: The higher the currency depreciation of Cambodia is relative to the 
home country’s currency, the higher the level of FDI flows into Cambodia is. 

FDI and Trade Openness 
Asiedu (2002) states that the share of trade to GDP is the most widely applied 

variable to calculate the degree of openness. Trade volumes assume to have a 
positive relationship with FDI. Thus, countries that wish to attract more FDI should 
increase trade volumes. The effect of openness on FDI can have a positive sign in the 
case of FDI being export-oriented and have a negative sign in the case of FDI being 
tariff jumping. Generally, firms have different entering modes into a foreign market 
including setting up production processes via FDI or extending markets by exporting.  

However, international trade and FDI are also complementary. The 
relationship between trade and FDI complementarities explained by the theory of the 
production life cycle (Vernon, 1966). The formal theoretical study of export-platform 
FDI that incorporating both horizontal and vertical FDI done by Ekholm, Forslid and 
Markusen (2007). The empirical results on the linkage between FDI and trade are 
mixed. Among others, the study by Hejazi and Safarian (2001) and Marchant et al. 
(2002) support FDI-trade complementarity.  

Hypothesis 3: The higher the external trade and bilateral trade between Cambodia 
and the home country are, the higher the FDI flows into Cambodia. 

FDI and Inflation Rate 
Foreign investors will choose to invest in a host country where there has 

economic stability and a low degree of uncertainty. Therefore, the inflation rate is 
expecting to have a negative relationship with inward FDI. Many empirical studies 
support the hypothesis and find that the inflation rate has a negative impact on FDI 
inflow (Kahai, 2004; Onyeiwu and Shrestha, 2004; Asiedu, 2006). Therefore, to 
encourage foreign investment, stability of the inflation rate is important. 
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Hypothesis 4: The smaller the difference between Cambodia’s and the home 
country’s inflation rate is, the more Cambodia will be attractive to inward FDI. 

 FDI and Labor Cost 
A cheaper cost of workers in the host country relative to the source country 

makes it more attractive to inward FDI (Dunning, 1998; Navaretti and Venables, 2004; 
Dunning and Lundan, 2008). For example, Wei and Liu (2001) apply panel data analysis 
for the determinants of FDI flows in China and find that wage rates have a strongly 
negative effect on inward FDI, implying that a cheaper labor is a determinant of FDI 
inflows in China. However, some researchers do not find strong support for a negative 
relationship between FDI and labor costs in the host economies (Jun and Singh, 1996; 
Wezel, 2003). Based on this assumption, if the host country has lower labor costs 
compared to the home country’s labor costs, more FDI inflows are likely into the host 
country. 

Hypothesis 5: the lower the ratio of the real wage rate in Cambodia is to the home 
country’s real wage rate, the higher the inward FDI is in Cambodia. 

3.2. Relationship of FDI toward Cambodia’s Economic Growth 
Besides investigating the important determinants of inward FDI flows into 

Cambodia, we also review the impact of FDI on Cambodia’s economic growth. In 
order to explore the impact of FDI on Cambodia’s economic growth, some control 
variables and its interaction terms with FDI are also important to list down in the 
equation and regression in order to estimate for the results as well.  

In order to set up and select the control variables beside FDI to stimulate 
economic growth, we followed the study of Kotrajaras et al. (2011). They study about 
the impacts of FDI in groups of 15 East Asian countries from 1990 to 2009 classified 
by level of economic development, using panel data analysis together with co-
integration methods. Domestic investment (K), labor (L), foreign direct investment 
(FDI), level of human capital (HK), level of infrastructure (IF), trade openness (TRADE), 
financial development index (M2/GDP) (FD), corruption perceptions index (COR) are 
the variables presenting in the regressions in order to find out the effect of those 
variables on economy of the host countries. The interaction terms of some variables 
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and FDI (HK*FDI, IF*FDI, TRADE*FDI, FD*FDI and COR*FDI) are also included. The results 
in their study show that FDI has a positive relationship with economic growth in high-
income countries (Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore and Taiwan) and also in 
the middle-income countries (China, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines and 
Thailand), yet the high-income countries will benefit more than the middle-income 
countries. The low-income countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) tend 
to benefit less from FDI because low-income countries do not have appropriate 
facilities from government spending on investment, low degree of trade openness, 
low level of public investment on education, low level of financial development and 
high level of corruption. Finally, they concluded that the low-income economies are 
not capable of absorbing the benefit from FDI.  

Economic Growth and FDI 
In order to find the relationship between FDI and a host country’s economic 

growth, we look at trends of GDP growth, FDI and other economic conditions. Some 
empirical studies noted that FDI seems to boost growth only in economies that have 
appropriate initial conditions, including high levels of human capital, financial sector 
development and policies that promoted international trade. For instance, Wei et al. 
(2001) and Bende-Nabende and Ford (1998) reveal that there are empirical evidences 
indicating that FDI can stimulate economic growth through technology transfer and 
spillover effects. Alfaro et al. (2004) states that FDI promotes economic growth where 
financial markets are sufficiently developed.  

Hypothesis 1: The higher amount of inward FDI flows into Cambodia will bring the 
higher proportion to stimulate the economic in Cambodia. 

Economic Growth and Labor 

Lower wage rates make countries with abundant skilled and/or unskilled 
workers more competitive and attractive more investor, and are likely to encourage 
efficiency-seeking FDI inflows that can stimulate the economic growth (Jun and Singh, 
1996). Lo (2007) finds that based on a labor-intensive growth path, China was able to 
achieve both rapid economic growth and rapid employment expansion in the first 
half of the reform era. 
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Hypothesis 2: the lower of the real wage rate or labor cost in Cambodia comparing 
to others country, the higher proportion to stimulate economic growth of the country 
and attracting more investor to invest in. 

Economic Growth and Domestic Investment 
Levin and Raut (1997) and Zhang (2003) indicate that FDI apply to growth 

models in two ways, depending on different assumptions. First, FDI can postulate to 
cause growth directly or alternatively, hypothesized to affect growth through the 
spillover effects. Second, in the case that we assume FDI will directly cause growth, 
the capital stock in the Solow production function assumes to consist of two 
components: domestic and foreign owned capital stock. In addition, Romer (1990) 
stated that increasing in physical capital leads to rise in return to scale which can 
speed up growth.  

Hypothesis 3: the higher domestic investment in Cambodia will tend to increase the 
economic growth and will attract to the higher inward FDI to invest in Cambodia. 

Economic Growth and Human Capital 

Borensztein et al. (1998) indicates that FDI promoted economic growth only 
in countries with a high level of human capital. Levin and Raut (1997) and Roy and 
Berg (2006) conclude that levels of human capital and infrastructure can increase 
technology of production. When the interaction term between FDI and the level of 
human capital is positive and statistically significant, it will indicate that the countries 
with high level of human capital would receive higher benefits from FDI in encouraging 
the economic growth.  

Hypothesis 4: the more skilled workers and highly educated employers of 
Cambodian results in more percentage for Cambodia to have a better economic 
growth. 

Economic Growth and Infrastructure 
Physical infrastructure is not only an important pillar of economic 

development, but also impact on the ability of business to operate successfully from 
a small economy (Wint, 2003).  Balasubramanyam (1990) also finds that good 
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infrastructure facilities help FDI to contribute more growth. The results coincide with 
Kose et al. (2006) shows that appropriate economic conditions play an important role 
in enabling FDI to stimulate economic growth.  

Hypothesis 5: the more accessible from physical infrastructures in Cambodian results 
in more growth of Cambodia’s economy. 

Economic Growth and Trade 
Levin and Raut (1997) finds that high degree of trade and education 

expenditure contributed to economic growth in 30 semi-industrialized developing 
countries. Hoang et al. (2010) tried to examine the effect of FDI inflow on economic 
growth in Vietnam. They included the degree of trade openness, the level of human 
capital and the domestic investment in Vietnam, the interaction term between FDI 
with trade, human capital and domestic investment, and the result of significant and 
positive coefficient of FDI suggested that FDI has a positive effect on Vietnamese 
economic growth.  

Hypothesis 6: The higher level of local, external and bilateral trade between 
Cambodia and the home country, the higher rate of economic growth in Cambodia 
will be. 

 
Estimation Models and Data Sources 

This study is a modest attempt to examine the determinants of inward Foreign 
Direct Investment (FDI) from China, South Korea and Japan and its contribution to 
Economic Growth in Cambodia covering annual data from 1994 to 2014 (over 21 
years).  

Quantitative approach will be carried out by regressions analysis and within 
this research study, and it will be separated into two main equations – the first 
equation is for the determinants of inward FDI from China, South Korea and 
Japan to Cambodia, and the second equation is for the economic growth which 
is contributed from FDI. Eviews8 statistical program is the tool that we are going to 
use for running regression to get results. 
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1. First equation (Determinants of FDI) 
The determinants of inward FDI flows from China, South Korea and Japan that 

will be analyzed are market size, exchange rate, trade relation, inflation rate, labor 
costs, and other variables. The relationship between FDI and its influencing factors in 
Cambodia is modelled as follows: 
 FDI = f(RGDP, RER, RTRADE, DINFLA, RLP, ASEAN, CRISIS1997-98, CRISIS2008-09)  (1) 
Where: FDI is the annual inflows of real FDI in Cambodia; RGDP is the ratio of real 
Cambodian GDP to the home country’s real GDP; RER is the ratio of real exchange 
rate of the US$ to the home country currency; RTRADE is the real Cambodia’s external 
trade (exports and imports) to and from the home country; DINFLA is the difference 
between the inflation rate in Cambodia and the home country; RLP is the ratio of 
labor productivity in Cambodia to the home country; ASEAN is the dummy for the 
number of years when Cambodia becomes a member of ASEAN (1999-2014); 
CRISIS1997-98 and CRISIS2008-09 are the dummies for the number of years during the 
Asian Crisis and Global Financial Crisis, defined as being equal to 1 and zero otherwise. 
The relationship between the dependent variable and the explanatory variables in 
equation (1) can be re-written explicitly in the following log-linear form: 

it

itititititit

CRISISCRISISASEAN

RLPDINFLARTRADERERRGDPFDI







 092008898199771419996

54321 lnlnlnlnln  (2)

 i = 1,2,…,N and t = 1,2,…,T (from 1994 to 2014, inclusive) 
The subscripts i and t refer to the home country and time, respectively. it , 

denoting a composite error term, is equal to iti    , where i  is host country-
specific The subscripts i and t refer to the home country and time respectively, 
accounting for the unobserved heterogeneity among the host countries, and it  is a 
white noise. The model choice in equation (2) is in line with the current theoretical 
and empirical literature on the determinants of FDI flows (see e.g. Wei and Liu, 2001; 
Pan, 2003; Bevan and Estrin, 2004; Gao, 2005). In equation (2), both the dependent 
variable and the explanatory variables are in logarithms and differences, and denoted 
by ln and D, respectively.  

2. Second equation (Economic Growth) 
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In the second equation, the study focuses on finding out the contribution of 
inward FDI from China, South Korea and Japan on economic growth in Cambodia as 
a recipient country as mentioned above from the annual data from 1994 to 2014 
based on CEIC database.  

Therefore, in this study, we postulate that the level of human capital (HK), the 
level of infrastructure (IF) and international trade policy (TRADE) have an impact on 
technological capability or total factor productivity as well. The dummy variables may 
effect on growth are also added in the study. Substitute the technology function into 
the production function and then take the logarithm, the function will be: 

 
           

  itititit

itititititiit

uDbDbTRADEb

IFbHKbFDIbKbLbbY




0897ln

lnlnlnlnlnln

876

543210  

 (1) 
Based on studies mentioned earlier which stressed out that initial threshold 

conditions and spillover effects from FDI can stimulate economic growth in a country. 
By noticing this relationship, we also study how the interaction between FDI and each 
initial condition variables could affect growth into the equation. The interaction terms 
between FDI and these variables ln(HKit)*ln(FDIit), ln(IFit)*ln(FDIit) and 
ln(TRADEit)*ln(FDIit) are added in next equation, so the equation will be:  

 
           

     
        ititititit
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uFDITRADEbFDIIFb

FDIHKbDbDbTRADEb

IFbHKbFDIbKbLbbY






ln*lnln*ln

ln*ln0897ln

lnlnlnlnlnln

1110

9876

543210

 

 (2)  
The subscripts i and t refer to the home country and time from 1994 to 2014, 

respectively. 
where: Y is denoted as country’s GDP (million USD), L as labor (thousand person), K 
as domestic investment (million USD), FDI as foreign direct investment (million USD), 
HK as public expenditure on education (million USD), IF as public investment in 
infrastructure (million USD). TRADE as trade to and from the investor country, dummy 
variable (D97) is used to capture the impact of Asian Crisis in 1997 and 1998, dummy 
variable (D08) is used to capture the impact of Global Financial Crisis in 2008 and 
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2009, defined as being equal to 1 for 1997 and 1998 and 2008 and 2009, and zero 
otherwise.  
 

Results 

1. First equation (Determinants of FDI) 
FDI from countries without Dummies 
The estimated regression results in which how determinants of inward FDI 

from China, South Korea and Japan are different without dummy variables, and how 
they impact on inward FDI, respectively. As we can notice that FDI from China has 
positive relationship with Trade and Inflation Rate of the host country at 5% level of 
significance, while GDP, Real Exchange Rate and Relative Labor Productivity just had 
some impacts on FDI but not statistically significant. For South Korea, Trade and Real 
Exchange Rate have significant influence on FDI at 5% level of significance, while other 
variables just have some positive impacts but not significant. Not like China and South 
Korea, only Relative Labor Productivity has positive relationship with the FDI at 10% 
level of significance from Japan, and other factors were not statistically significant. 

FDI from countries with Dummies 
When we put all dummies (ASEAN, CRISIS97 and CRISIS08) into the regression 

estimation for each country, we can get the results that inward FDI from home 
countries got differently affects.  China’s inward FDI has positive and statistically 
significant with only Trade during the global financial crisis in 2008. It is different from 
China, Exchange Rate and Trade have positive relationship with the South Korea’s 
inward FDI at 5% level of significant when using the dummies in the regression. It 
means that Real Exchange Rate and Trade are the most determinants to attract FDI 
from South Korea when Cambodia become the member of ASEAN and during the 
crises period. With dummies in the inward FDI regression for Japan, when Cambodia 
becomes a member of ASEAN, Relative Labor Productivity is the only one determinant 
can attract inward FDI. It has positive impact but not significant. In conclusion, after 
we tested several set of regressions for each country, we can notice that we can get 
the best results to estimate when we put only dummy CRISIS08 in to the regression. 
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We see that FDI from China has significantly impact from Trade, and FDI from South 
Korea has positive relationship with Trade and Real Exchange Rate, but that is not 
happen at all for Japan.  

2. Second equation (Economic Growth) 
 The results of the regression of each country, and they indicate that which 
inward FDI from what country contributes to economic growth in Cambodia the most 
among these three investor countries. We can interpret the result that economic 
growth in Cambodia receiving inward FDI from China really based on Labor, Domestic 
Investment because they had positive relationship with economic growth in the 
country at 5% level of significance, and all interaction terms have positive relationship 
that may support FDI in promoting the economic growth. Furthermore, Labor does 
not have any relation with economic growth in Cambodia when receiving FDI from 
South Korea, and FDI has positive relationship with Cambodia’s economic growth but 
it was not significant. We can also notice that South Korea’s Trade between Cambodia 
also has positive significant at level 10%, and all interaction terms have positive 
relationship that may support FDI in promoting the economic growth. Domestic 
Investment of Cambodia has significant at level 10% when Cambodia received inward 
FDI from Japan. It is not different from other two investing countries, inward FDI from 
Japan also have positive relationship with economic growth in Cambodia, but it is just 
not significant. The interaction terms between FDI and public expenditure on 
education and trade openness are statistically significant supporting FDI to promote 
economic growth, but not with government investment. Based on the regression 
results, we can answer one of the questions in the objectives whether FDI from which 
country can contribute to Cambodia’s economic growth the most. So we can notice 
that inward FDI form China contributes to the economic growth the most and follows 
by South Korea and Japan because the regression of China estimation has the Highest 
Adjust R-square and lowest and Akaike Info Criterion. 
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Conclusion 

According to the results of the estimation then we can understand that the 
determinants of inward FDI from China, South Korea and Japan have significant and 
impact on the inward FDI inflows differently. We found out that Trade between China 
and South Korea to Cambodia was the most important determinant and had 
significantly affect to FDI inflow in to the country while there was just only positive 
impact on FDI for all the determinants in Japan. Besides that, Inflation and exchange 
rate also had positive impacts and significantly on FDI from China and Korea as well, 
while Relative Labor Productivity was the only determinant that had significant on 
inward FDI from Japan to Cambodia. For equation of determinants of FDI, after testing 
several set of estimation regressions for each country, we can get a notice result. 
When using dummy (CRISIS08) in to the regression, we can find that FDI from China 
has positive relationship with only Trade, and South Korea has positive relationship 
with Trade and Real Exchange Rate at 5% level of significance, but it does not happe 
at all for Japan. For equation 2, we find that economic growth in Cambodia which 
receiving inward FDI from China really based on Labor and Domestic Investment, and 
they have positive effects and significant to economic growth. Only Labor does not 
have any relationship with FDI in order to promote economic growth in Cambodia 
from South Korea regression, but FDI has positive relationship with economic growth 
but not significant. We can also notice that South Korea’s Trade to Cambodia also 
has positive significant at level 10%. All interaction terms between FDI from China and 
Korea have positive relationship that may support FDI in promoting the economic 
growth. Domestic investment of Cambodia has significant at level 10% when received 
inward FDI from Japan, and it is not different from other two countries above inward 
FDI from Japan also has positive relationship with economic growth in Cambodia, but 
it was also not significant. The interaction terms between FDI and public expenditure 
on education and trade openness are positively significant that may support FDI in 
promoting the economic growth, but not with government investment. This suggests 
that FDI would have a positive relationship with the economic growth in Cambodia 
that has appropriate economic conditions. In conclusion, based on the regression 
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results, we can answer one of the questions in the objectives whether FDI from which 
country can contribute to Cambodia’s economic growth the most. So we can notice 
that inward FDI form China contributes to the economic growth the most and follows 
by South Korea and Japan because the regression of China estimation has the Highest 
Adjust R-square and lowest and Akaike Info Criterion. 

According to the findings, it stated that International trade is the major factor 
impact on the inward FDI inflows from the recipient countries. Therefore, to have 
good strategy incentives in order to promote and facilitate all kind of liberalization of 
Cambodia’s international trades to attract all the foreign investors is the most priority 
phase that Cambodian Government needs to focus on. Moreover, the host country’s 
government also needs to maintain for a better exchange rate and lower inflation 
rate within the country. These two are also the vital indicators to attract more 
investors consider to invest in when the country has a good rate to set off their 
investment costs which can promote to economic growth in the country and reduce 
unemployment and poverty reduction in the developing country like Cambodia. 
Domestic investment are the important driving force of FDI inflows, thus Cambodian 
Government needs to conduct many profitable investment incentives to encourage 
and protect the domestic investors as well. Besides, Cambodian policy makers should 
focus more on the policies that are friendly and attractive to inward FDI. Moreover, 
to attract more inward FDI, the government should promote encouraging environment 
for trade and investment for both local and foreign investor, remove restrictions 
against FDI and develop physical infrastructure. Finally, policy makers should not 
forget the development of human capital because the variable represents the 
absorption capacity of the economy.  
 Lastly, we would like to inform in this conclusion that the results of data 
regression are just our first attempt in this research study, and we are willing to study 
more in the nearest future when we can access to get more update data to prove 
the regression results. The fact, some data of Cambodia is restricted and not updated. 
More research findings are already included in the papers in order to support the 
results from the regression of this research paper as well, but there are not many 
because of the format limitation.  
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Factors Affecting Health Seeking Behavior of people in Ejin Horo 
county, China 

 
Yuan Yuan1 

 
Abstract 

This paper uses the data namely “Community Survey of Ejin Horo County 
2016” to assess how socioeconomic-demographic factors and health literacy affect 
the decision to use formal outpatient care and conditioning on use the choice among 
the three-tiered health care facilities visited by people in Ejin Horo county, China 
during the period of 2016. Our attention is placed on the demand side because Ejin 
Horo county is the most powerful county in Inner Mongolia and the supply of health 
services in this county is quite well-provided. The econometric methods employed 
for this study consist of binary logit and ordered logit regressions as well as descriptive 
statistical approach. The results show that being Han ethnic and having adequate 
health literacy will reduce the use of formal outpatient care. While the people with 
emergency disease and people with primary education level have the tendency to 
use more of formal outpatient care when sick during 2 weeks before the interview. 
And among those who seek formal outpatient service, people with college education 
or above, retired, being the highest income quartile, having knowledge-based health 
literacy, or having emergency diseases prefer to visit tertiary and secondary health 
care facilities comparing to their relevant counterparts. While people with belief or 
behavioral components of health literacy are more likely to visit primary health care 
facilities when they were sick during last 2 weeks. 
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Introduction 

Located in the southeast of the Ordos Plateau, the Ejin Horo county has a 
total area of 5,600 km2 and administers 7 towns with a total population of 252,712 
people, including 16,463 ethnic minorities. The primary health care facilities in Ejin 
Horo county appear to meet the standards of the Health and Family Planning 
Commission (HFPC) in Inner Mongolia. In addition, Ejin Horo county is conveniently 
located near the capital, city in Inner Mongolia namely Hohhot. As a result, the supply 
of health services in this county is quite well-provided. This study aims to investigate 
the demand side of medical service specifically by uncovering the factors that affect 
health seeking behavior of people there.  

Health literacy can significantly affect our own health. The current health care 
system is too complicated and has too much health information. To find useful 
information to help us manage our health, we cannot do it without basic health 
literacy (Nutbeam,2008). In recent years, the issue of health literacy has received wide 
attention at home and abroad. One of the most important concerns is the health 
knowledge and health behavior of rural residents. The purpose of this study is to 
assess how socioeconomic-demographic factors and health literacy affect the decision 
to use health care and conditioning on use the choice among the three-tiered health 
facilities visited by people in Ejin Horo county, China during the period of 2016.  

For the structure of this study, the section 2 provides literature review, section 
3 describes econometric model used, section 4 discusses the results and conclusion 
and policy suggestion is given in section 5. 

 
Literature Review 

Andersen model is the most classic model for researching and analyzing the 
use of health services. Andersen's model shows that individuals are affected by three 
dimensions when deciding whether to use health services or not, including 
predisposing characteristics, enabling resources and need factors (Andersen, 1995). 
Health literacy refers to the ability of individuals to acquire and understand health 
information and use this information to maintain and promote their own health. This 
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is the definition used in this study. And there are four dimensions of health literacy, 
i.e., knowledge-based health literacy, behavioral health literacy, belief in health 
literacy, and functional health literacy (the State Council of the People's Republic of 
China, 2008). For the factors that affect health seeking behavior, age was positively 
associated with the utilization of outpatient care, as people getting older, they tended 
to use more outpatient care (Li et al., 2016). Females were positively associated with 
the utilization of outpatient care (Li et al., 2017; Dou et al., 2015). Married, divorced 
or widowed people were positively associated with the utilization of outpatient care 
compared with never married adults (Li et al., 2016). The Han ethnic group has a 
higher probability than the ethnic minorities to be using outpatient health care (Li et 
al., 2016). People who are more educated are less likely to use formal outpatient 
treatment (Li et al., 2016). The proportion of people with junior school education and 
above choose to visit a city hospital is higher than those with primary or less (Qian et 
al., 2010). Rich patients were more likely to use outpatient care than the poorer 
patients (Li et al., 2016). People with no insurance are found to be less likely to use 
outpatient care when ill (Li, et al., 2016; Zhang, 2016). Out of pocket rate is negative 
associated with health care utilization (Li & Zhang, 2013) that is the higher the out of 
pocket expense will reduces the use of outpatient care. Adults who reported poor 
self-rated health are more likely to use outpatient services (Li, et al., 2016; Li & Zhang, 
2013). Having chronic diseases are more likely to use outpatient care than those 
without chronic diseases (Li & Zhang, 2013; Li et al., 2016). Health literacy leads to 
use less of outpatient services (Suri et.al, 2016; Wang, 2013).  

In term of the existing research on health seeking behavior or health care 
utilization for residents in Inner Mongolia, there is no precious study on the 
relationship between health literacy and health seeking behavior. This study will be 
the first to focus on the effect of health literacy on health seeking behavior in Inner 
Mongolia.  
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Econometric Model 

For dependent variable Y1, because it is the decision to use health care 
facilities (whether use health care facilities or not). We observe Y1 =1 if “use” and Y1 
= 0 if “not use”. So, I will use binary logit model analyses the decision to use medical 
care, the dependent variable Y1. For dependent variable Y2, it is the choice of using 
health care facilities conditioning on individual decide to seek formal outpatient 
treatment. In this study, Y2 = 0 if a person uses primary health care facilities, Y2 = 1 if 
an individual uses secondary health care facilities and Y2 = 2 if use tertiary health care 
facilities are used. The primary health care facilities include primary hospitals, 
community health service centers, township hospitals, village clinics and private 
clinics. Primary health care facilities in urban areas mainly refer to primary hospital 
and community health service centers while in rural areas mainly refer to township 
hospitals, village clinics and private clinics. Primary health care facilities provide public 
health services and basic medical services directly to the service coverage areas. The 
secondary health facilities mainly refer to secondary hospitals with 101-500 beds. 
They are regional hospitals providing health services across several communities or 
townships and are the technical centers for regional medical prevention. Tertiary 
health care facilities mainly refer to hospitals with more than 500 beds, which are 
hospitals that provide medical and health services across regions, provinces, cities and 
across the country. It is the center of medical and preventive technology with 
comprehensive medical, teaching and scientific research capabilities. The three-tiered 
health care facilities are arranged in an orderly manner. So, ordered logit model is an 
appropriate model to analyses Y2. 

1. Binary Logit Model 
Assume a latent variable Y ∗ which underlines the decision to use health care 

facilities, in which we do not observe. Let, Y ∗ X ∙ β ε . Where X  is a vector of 
observable characteristics of the individual including a constant term, β is the 
coefficient estimates, and ε  is the random error term. What we do observe is a binary 
variable, Y ∗  where Y 1  if we observe a person use HFC and Y 0  if we 
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observe a person do not use health care facilities. Assuming that the error term 
follows a logistic distribution, we get the following probability expressions:  

Pr (Y 1) = 
∙

∙  and Pr (Y 0) = ∙ 	, in which we can use to form the 
likelihood function and perform maximum likelihood estimation to get the coefficient 
estimates. Because the estimated coefficient only tells us about the direction if we 
would like to find the magnitude of the impact, marginal effect needs to be calculated. 
We effectively estimate a binary logit model.  

2. Ordered Logit Model 
Suppose the underlying process to be characterized is: Y ∗ X β ε, where 

Y ∗ is the exact but unobserved dependent variable; X is the vector of independent 
variables, ε is error term, and β is the vector of regression coefficients which we wish 
to estimate. Further suppose that while we cannot observe Y ∗, we instead can only 
observe the categories of response: Y 0	if Y∗ μ , Y 1	if μ Y∗ μ , and Y
2	if μ Y∗. Where the parameter μ  are the externally imposed endpoints of the 
observation categories. Because the estimated coefficient only tells us about the 
direction so marginal effect needs to be calculated. 

 
Result and Discussion 

This study collected 396 households, 910 individuals. After cleaning up the 
data and keep observations with complete information needed for the study the 
sample size becomes 319 households with a total 447 individuals. Table 1 provides 
the summary stat of Y1 and Y2 and table 2 provides the profile of the 447 individuals 
in term of different characteristics. 
 
Table 1: Summary statistics of Y1 and Y2 

Y1 Frequency Percent Y2 Frequency Percent 
Not use 131 29.31% Primary 219 69.30% 
Use 316 70.69% Secondary 58 18.35% 
   Tertiary 39 12.34% 
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As shown in table 1 for the decision to use formal outpatient care, there are 
29.31% of the sample decide to use formal outpatient care when they were sick. And 
for those who decide to get formal outpatient care 69.30% of the sample choose 
primary health care facilities, 18.35% choose secondary health care facilities and 12.34% 
choose tertiary health care facilities. Most people choose to visit primary health care 
facilities when they got sick. 

Table 2 provides summary statistics and definitions of all the explanatory 
variables used in the regression. The main regressor that we are interested is health 
literacy we measure by inadequate, marginal and adequate. 67.86% (209) of the 
sample has inadequate health literacy, 22.53% (78) has marginal health literacy, and 
6.82% (21) has adequate health literacy. For economic variable, we use household 
income quartile and monthly out-of-pocket expense to capture it. 

 
Table 2: The distribution of 447 individuals 
X Frequency Descriptive 
Sex  Dummy variable 
Male 205 1 if male 
Female 242 0 if female 
Age  Continuous variable 
Marital Status  Dummy variable 
Married 395 1 for married 
Unmarried 52 0 for unmarried 
Ethnic group  Dummy variable 
Han 376 1 for being Han ethnic group 
Mongolia 71 0 for being Mongolia ethnic group 
Education level  Categorical variable 
Under primary  203 1 if under primary school; 0 if otherwise (omitted) 
primary  131 1 for primary school; 0 if otherwise 
secondary 102 1 for school without degree; 0 if otherwise 
college and above 11 1 for college and above; 0 if otherwise 
Occupation  Categorical variable 
Unemployed 33 1 for unemployed; 0 if otherwise (omitted) 
Retiree 6 1 for retiree; 0 if otherwise 
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Table 2: The distribution of 447 individuals (Continuous)  
X Frequency Descriptive 
Farmer 335 1 for farmer; 0 if otherwise 
Others 73 1 for other employed; 0 if otherwise 
Health insurance  Categorical variable 
No insurance 10 1 if no insurance; 0 if otherwise (omitted) 
NRCMI 409 1 if new cooperation medical insurance; 0 if otherwise 
UEBMI 10 1 if urban employee-based insurance; 0 if otherwise 
URBMI 18 1 if urban residents-based insurance; 0 if otherwise 
Income  Categorical variable 
Quartile 1 112 1 if the lowest income quartile; 0 if otherwise (omitted) 
Quartile 2 114 1 if the second income quartile; 0 if otherwise 
Quartile 3 110 1 if the third income quartile; 0 if otherwise 
Quartile 4 111 1 if the highest income quartile; 0 if otherwise 
Chronic Disease 304 1 if having chronic disease; 0 if otherwise 
Health literacy  Categorical variable 
Adequate 209 1 if have adequate health literacy; 0 if otherwise  
Marginal 76 1 if have marginal health literacy; 0 if otherwise 
Inadequate 21 1 if have inadequate health literacy; 0 if otherwise 

(omitted) 
Monthly OOP  Continuous variable for monthly out-of-pocket 

expenditure measure in yuan2 

 
As shown in table 3 for the decision to use formal outpatient care, there is 

negative and significant coefficient associated with Han ethnic group and adequate 
health literacy. By looking at marginal effect, being Han ethnic group and having 
adequate health literacy decrease the probability of seeking care by 15.8% and 22.9% 
in comparison to those who are Mongolian and having inadequate health literacy, 
respectively. There is positive and significant coefficient associated with having 
emergency disease. From marginal effect computation, having the emergency disease 

                                                            
2 Please note that, throughout this profile, all figures in USD were converted from CNY at a rate of about 

CNY3.474 per USD, the purchasing power parity conversion rate for GDP in 2016 reported by OECD for China. 
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increases the probability of seeking care by 21.4% comparing to those with non-
emergency disease.     

 
Table 3: Coefficient and marginal effect for decision to use health care services 

Y1 X 
Coefficient 
Estimate (CE) 

SE 
Marginal 
effect (ME) 

SE 

 male -0.182  [0.245] -0.361 [0.048] 

 age -0.011  [0.011] -0.002 [0.002] 

 married 0.075  [0.349] 0.15 [0.692] 
 han -0.794  [0.344] ** -0.158 [0.678] ** 
 primary 0.483  [0.289] * 0.958 [0.572] * 
 secondary 0.081  [0.339] 0.161 [0.672] 
 college and above 1.256  [1.026] 0.249 [0.203] 
 farmer -0.062  [0.454] -0.01 [0.902] 
 retiree 1.357  [1.227] 0.269 [0.243] 
 others 0.079  [0.565] 0.016 [0.112] 
 monthly OOP 0.000  [0.000] 0.000 [0.000] 
 quartile 2 0.421  [0.316] 0.083 [0.063] 
 quartile 3 0.468  [0.323] 0.093 [0.639] 
 quartile 4 0.071  [0.340] 0.014 [0.675] 
 URBMI -0.644  [0.979] -0.128 [0.194] 
 UEBMI 0.157  [1.210] 0.031 [0.240] 
 NRCMI -0.354  [0.804] -0.071 [0.159] 
 chronic disease 0.357  [0.253] 0.071 [0.501] 
 Emergency 1.079  [0.301] *** 0.214 [0.058] *** 
 Adequate -1.153  [0.521] ** -0.229 [0.103] ** 
 Marginal -0.092  [0.290] -0.018 [0.058] 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 
As shown in table 4 for the factors affecting the choice of HEALTH CARE 

FACILITIES among the users, people with secondary school education and above will 
increase the probability of choosing secondary and tertiary health care facilities. In 
particular, having secondary education increase the probability of choosing secondary 
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and tertiary health care facilities by 98% and 6.5% respectively. Retiree have the 
tendency to choose secondary and tertiary health care facilities by 8.1% and 53.1% 
comparing to the non-retirees. Bing in the highest income quartile group and having 
emergency disease reduce the probability health care facilities by 28.3%, and 44.2%, 
respectively. Every additional point of knowledge-based health literacy decreases the 
probability of choosing primary health care facilities by 4.9%. While every additional 
point of belief and behavioral components of health literacy will increase the 
probability of using primary health care facilities by 5.17% and 3.1%, respectively. The 
latter two coefficients are statistically significant at 10% two-tailed test. 

 
Table 4: Coefficient estimates and marginal effect for choice of health care facilities 
Y2 X CE ME (primary) ME (Secondary) ME (Tertiary) 
 male -0.403 0.078 -0.050 -0.280 
  [0.308] [0.060] [0.038] [0.022] 
 age 0.004 -0.0009 0.0006 0.0003 
  [0.014] [0.003] [0.02] [0.001] 
 married 0.186 -0.035 0.023 0.123 
  [0.451] [0.083] [0.055] [0.028] 
 han -0.158 0.032 -0.020 -0.012 
  [0.345] [0.071] [0.044] [0.026] 
 primary -0.220 0.042 -0.027 -0.015 
  [0.372] [0.070] [0.046] [0.025] 
 without degree 0.769 -0.164 0.986 0.065 
  [0.429] * [0.097] * [0.055] * [0.044] * 
 College &above 2.475 -0.548 0.141 0.406 
  [1.207] ** [0.193] ** [0.107] ** [0.294] ** 
 farmer 0.315 -0.060 0.039 0.021 
  [0.482] [0.088] [0.058] [0.030] 
 retiree 2.964 -0.612 0.081 0.531 
  [1.280] ** [0.146] ** [0.160] ** [0.01] ** 
 others -0.460 0.084 -0.055 -0.029 
  [0.610] [0.102] [0.070] [0.034] 
 monthly OOP -0.000 0.00005 -0.00003 -0.00002 
  [0.000] [0.00005] [0.00003] [0.00002] 
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Table 4:  Coefficient estimates and marginal effect for choice of health care facilities 
(Continuous) 

Y2 X CE ME (primary) ME (Secondary) ME (Tertiary) 
 quartile 2 0.636 -0.133 0.082 0.051 
  [0.425] [0.093] [0.055] [0.004] 
 quartile 3 0.504 -0.104 0.065 0.040 
  [0.415] [0.089] [0.054] [0.036] 
 quartile 4 1.293 -0.283 0.160 0.123 
  [0.441] *** [0.100] *** [0.051] *** [0.055] *** 
 URBMI -1.160 0.170 -0.117 -0.053 
  [1.521] [0.150] [0.110] [0.041] 
 UEBMI -0.715 0.118 -0.080 -0.038 
  [1.458] [0.193] [0.137] [0.057] 
 NRCMI 0.629 -0.108 0.723 0.036 
  [0.943] [0.139] [0.096] [0.043] 
 chronic disease -0.526 0.108 -0.067 -0.041 
  [0.340] [0.072] [0.044] [0.029] 
 emergency 2.057 -0.442 0.227 0.215 
  [0.298] *** [0.060] *** [0.037] *** [0.043] *** 
 knowledge 0.248 -0.049 0.031 0.018 
  [0.096] *** [0.019] *** [0.013] *** [0.007] *** 
 belief -0.258 0.051 -0.033 -0.018 
  [0.139] * [0.027] * [0.018] * [0.010] * 
 behavior -0.158 0.031 -0.020 -0.011 
  [0.095] * [0.019] * [0.012] * [0.007] * 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 
Conclusion and Policy Suggestion  

This research looks at the determinants of formal outpatient care use and 
choice of three-tiered health care facilities. Essentially, this paper provides us with an 
overview of Ejin Horo county’s formal outpatient care utilization by using regional 
survey data as well as employing econometrics technique to tease out the effect of 
each factor on outcome of interest. Our results show that the most important factors 
that affect health seeking behavior in Ejin Horo county are health literacy. In particular, 
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among those who decide to get formal treatment, people who have higher belief 
score on the and behavioral components of health literacy are more likely to visit 
primary health care facilities. In addition to health literacy, other important variables 
found to critically affect people decision to use formal outpatient care and choice of 
three-tiered health care facilities are economic status and education level. Specifically, 
it is found that people in rich group tend to us less of primary health care facilities 
and are more likely to use health care facilities at higher level. In terms of educational 
level, this study also finds that highly educated individuals are more likely to visit 
secondary and tertiary health care facilities relative to people with no schooling. In 
addition, the most important issue in China is overcrowding right now. Although the 
National Health and Family Planning Commission has already issued the National 
Health Literacy Promotion Plan (2014-2020) in 2014, there is no existing program in 
Inner Mongolia autonomous region so far. Health literacy has an important impact on 
the health seeking behavior, health literacy can make people choose the most 
suitable health care facilities and reduce the probability of using secondary and 
tertiary health care facilities. Therefore, effective health education and health 
promotion strategies must be formulated to implement multi-faceted health literacy 
interventions and improve rural residents' health literacy levels in Inner Mongolia. To 
enable the rural residents to make full use of health information and services to 
better maintain and promote public health and solve of the problem of overcrowding. 
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การวิเคราะห์การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย  

(CBT Thailand)  
An analysis of community based tourism management at Ban Rai Kong 

Khing Village in Chiang Mai province based on community based 
tourism development criteria of Thailand (CBT Thailand) 

อภิสรา กวางคีรี1, นพดล จินดาธรรม, ชัชวาล ม่วงพรวน และRuina Ding 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) และ 2) 
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ คู่มือเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand ) และแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure interview 
form) โดยผู้นําชุมชนบ้านไร่กองขิงเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key informant) สําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงปริมาณ  
 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) 
ภาพรวมในระดับดีเย่ียม (ร้อยละ 99.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของการประเมิน 5 
องค์ประกอบ พบว่า มีการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในระดับดีเย่ียมทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านการ
จัดการอย่างย่ังยืนของการท่องเท่ียวโดยชุมชน (ร้อยละ 100.00) ด้านการกระจายผลประโยชน์สู่
ท้องถิ่นสังคมและคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 100.00)  ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 100.00)  ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน (ร้อยละ 100.00)  และด้านการ
บริการและความปลอดภัยของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ร้อยละ 97.00) ตามลําดับ  
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน  เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเท่ียว คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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Abstract  
An analysis of community based tourism management at Ban Rai Kong Khing 

Village in Chiang Mai province based on community based tourism development 
criteria of Thailand (CBT Thailand). The main purpose of this study were (1) to study 
community based tourism management at Ban Rai Kong Khing Village in Chiang Mai 
Based on community based tourism development criteria of Thailand (2) to study and 
analyze SWOT of community based tourism at Ban Rai Kong Khing Village in Chiang 
Mai province. The researchers used a mixed method research (MMR): Qualitative 
method and quantitative method for this study. The study tools used were 
community based tourism development criteria of Thailand (CBT Thailand) and 
structured interview form head of Ban Rai Kong Khing Village was a key informant for 
this study. This study was analyzed by content analysis, participant observation and 
quantitative analysis.  

The results revealed that Community Based Tourism Management at Ban Rai 
Kong Khing Village in Chiang Mai province based on community based tourism 
development criteria of Thailand (CBT Thailand) was overall at a high level (99.40%). 
When consider separately in each element of assessment in 5 elements, It found that 
community based tourism management at Ban Rai Kong Khing Village is in high level 
in every factors: Sustainable management for community based tourism (100%), 
distribution of benefits to local community (100%), conservation and promotion of 
cultural heritage (100%), environment and natural resource management (100%), and 
services and safety management (97%) 
Keywords: Community based tourism, Tourism development criteria, Sustainable  
                Tourism 
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ความสาํคญัของปัญหา 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ของประเทศในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เน่ืองจากเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างงานให้แก่
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวหลากหลายภาคส่วน สําหรับประเทศไทย ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  
จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นนโยบาย “Amazing Thailand” (พ.ศ.2541-2542) และ
นโยบาย “Miracle Thailand” (พ.ศ.2555 – 2559) ก็สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตามในอีกมุมมองหน่ึงการ
ท่องเที่ยวยังมีผลกระทบเชิงลบต่อแหล่ง/ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการ
เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่ง/ทรัพยากรท่องเท่ียว ปัญหาขยะของเสีย นํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ 
ปัญหามรดกวัฒนธรรมถูกทําลาย ปัญหาอาชญากรในแหล่งท่องเที่ยว หรือปัญหาการกดขี่แรงงาน
และการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมของนายทุน  

ผลกระทบด้านลบจากการท่องเท่ียวดังกล่าว นํามาสู่การเกิดแนวคิดว่าด้วย “การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน” เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพ่ือรักษาแหล่ง/ทรัพยากรท่องเที่ยวให้ดํารงอยู่อันจะเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแง่การสร้างรายได้แก่คนในชุมชนและเป็นรากฐานของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น การท่องเท่ียวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง World Tourism Organization Network ได้อธิบาย
ความหมายของ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” ว่าเป็น “การท่องเที่ยวซึ่งสร้างผลดีทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน” โดยหลักการของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนจะต้องครอบคลุม
ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ  ดั ง น้ี  ( Sustainable Tourism, 2016; The World Tourism Organization 
(UNWTO), 2016 และ The Global Development Research Center, 2016) 

1.  ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ให้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเกิดผลทางลบน้อย
ที่สุดซึ่งถือเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียว และรักษากระบวนการของระบบนิเวศ ทั้ง
การช่วยเหลือเพ่ือปกป้องมรดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.  ให้ความเคารพกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รักษาส่ิงก่อสร้างและมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมถึงคุณค่าทางประเพณีให้คงอยู่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 

3.  ให้แน่ใจว่าเกิดการทํางาน การดําเนินการทางเศรษฐกิจในระยะยาว การจัดให้มีสิทธิ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการ
จ้างงานที่มั่นคงและโอกาสการทํารายได้ เกิดการบริการทางสังคมกับชุมชนที่ซึ่งเอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนที่ 4 ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 2 เก่ียวกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ตํ่าสุด เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่  มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือสร้าง
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ความเข้มแข็งให้ชุมชน ดังน้ัน การยกระดับรายได้ของชุมชน การเข้าถึงสวัสดิการ และการกระจาย
รายได้ จึงเป็นหัวใจสําคัญของแผนฯ ดังกล่าวด้วย ดังน้ัน การวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพ้ืนที่
พิเศษจึงเป็นหน่ึงในแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน หรือ Pro Poor 
Tourism: PTT ซึ่งก็หมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ย่ังยืน (Sustainable Tourism) หรือการท่องเที่ยวเพ่ือลดการทําลายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ในขณะที่ PPT จะเป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันเป็น
เครื่องมือในการลดความยากจน (Ashley, 2000) และด้วยการสร้างให้เกิดรายได้ขึ้นในชุมชน 
เสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ดังน้ันการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นฐานรากที่สําคัญให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งการพัฒนาในปัจจุบันของ
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่องมือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนมา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดจากการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) ซึ่งเป็นเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ย่ังยืนโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) 

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็น
กรณีศึกษาเน่ืองจากเป็นชุมชนที่เคยได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย อาทิ  

1) ราง วัล  PATA Tourism InSPIRE 2015 สาขา  Best Community-Based Tourism 
Initiative จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA)  

2) รางวัลกินรีทองคํา จากงาน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 10 ประจําปี 2558 ซึ่ง
จัดโดยการท่องเที่ยวประเทศไทย(ททท.) 

3) ในการประชุม ASEAN Tourism Forum 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ก็ได้มีการจัดพิธี
มอบรางวัลให้กับชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานโดดเด่นจากแต่ละประเทศ ภายใต้รางวัล
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับอาเซียน หรือ ASEAN Community-Based Tourism 
Awards  
  ตัวอย่างรางวัลข้างต้น ต่างเป็นรางวัลที่มอบให้เพ่ือเชิดชูชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างย่ังยืน ซึ่งผลปรากฏว่าชุมชน "บ้านไร่กองขิง" จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้คว้ารางวัล
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับอาเซียนน้ีด้วย จึงเห็นว่าน่าจะเป็นชุมชนต้นแบบให้กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอ่ืน ๆในประเทศไทยให้มีการนําเครื่องมือเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1. เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT 
Thailand ) 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กอง
ขิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
สําหรับบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความย่ังยืนตามตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) 

2. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับนักพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 3. เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ให้เกิดความย่ังยืนตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT 
Thailand ) 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) 
คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1. กรอบแนวคิดของเกณฑ์การพัฒนาการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ 
อพท. (2559) ได้มีแนวคิดหลกัในการบูรณาการองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนโดยใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเป็นหลักที่คํานึงถึงความย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน จึง
ได้กําหนดเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) กลุม่ทอ่งเที่ยว
ชุมชนมีการจัดการอย่างย่ังยืน 2) การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการกระจายผลประโยชน์สูท่้องถิ่น สังคม
และคณุภาพชีวิต 3) การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 4) ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน และ 5) ด้านคุณภาพการ
บริการและความปลอดภัย โดยเกณฑ์แต่ละด้านมีแนวคิดเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เป็นวงจร คือ การวางแผน การปฏิบัติจริง การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ตาม
แผนผังด้านล่าง 

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), (2559) 
ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 

30 พ.ย. 2559 ซึ่งมีพลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เป็นประธานการ
ประชุม โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีมติเห็นชอบการใช้เกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย และมอบหมายให้ อพท. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
นําแนวทางไปเผยแพร่ทั่วประเทศต่อไป 
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 เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) หมายถึง 
ตัวช้ีวัดการประเมินองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเป็นหลักที่
คํานึงถึงความย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 5 ด้าน สําหรับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 5 ด้านน้ัน จะแบ่งเป้าประสงค์รวมท้ังสิ้น 29 เป้าประสงค์ โดยแต่ละเป้าประสงค์จะ
ประกอบด้วย “เกณฑ์ย่อย” ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของแต่ละเป้าประสงค์ และใน
แต่ละ “เกณฑ์ย่อย” จะประกอบด้วย “ข้อการประเมิน” เพ่ือช้ีวัดความสมบูรณ์ของเกณฑ์ย่อยแต่ละ
ข้อ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2559) 
ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบด้วย 9 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) 
การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 2) ข้อตกลงร่วมกันสําหรับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 3) ข้อควรปฏิบัติสําหรับนักท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพ 
4) การพัฒนาบุคคลากรในกลุ่มบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 5) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพ 6) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 7) การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 8) 
ระบบบัญชี การเงินมีประสิทธิภาพ 9) เด็กและเยาวชนได้รับการให้ความสําคัญในการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 
ได้แก่ 1) การจัดสรรรายได้มีประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
4) สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการให้ความสําคัญ 

3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 
ได้แก่   1) ฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวมีคุณภาพ 2) การเผยแพร่มรดก
วัฒนธรรมชุมชนผ่านการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 3) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ได้แก่  1) การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพ 2) 
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 3) การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 4) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิภาพ 5) การสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
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5. ด้านคุณภาพการบริการการและความปลอดภัย ประกอบด้วย 8 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) 
การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ 2) นักสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ 3) จุด
บริการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 4) การติดต่อประสานงานด้านบริการมีประสิทธิภาพ 5) เส้นทางและ
กิจกรรมท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 6) จุดบริการท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 7) การบริหารจัดการ
เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพ 8) การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ 

ในส่วนของระดับคะแนนในการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของ อพท. จะแบ่งเป็น 3 ขั้นของการพัฒนาสรุปได้ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 มีคะแนนการประเมินรวมทุกด้านร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
การดําเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ขั้นที่ 2 มีคะแนนการประเมินด้านที่1 (กลุ่มท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน) ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป จะได้รับรางวัลความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน  

ขั้นที่ 3 มีคะแนนการประเมินด้านที่ 1 (กลุ่มท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน) ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป และ มีคะแนนการประเมินด้านอ่ืนๆร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับรางวัลความโดดเด่นใน
ด้านที่ได้รับคะแนนการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คณุภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คู่มือเกณฑ์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand ) เป็นการประเมินด้วยการให้คะแนนรายข้อจํานวน 29 เป้าประสงค์ 
โดยแต่ละเป้าประสงค์จะประกอบด้วย “เกณฑ์ย่อย” และมี “ข้อการประเมิน” ภายใต้เกณฑ์ย่อย
น้ันๆ และเมื่อดําเนินการสัมภาษณ์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ตามคู่มือเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) แล้ว คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ปริมาณด้วยค่าคะแนนและค่าร้อยละดังน้ี 

 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ การแปลผล 
3.01 – 4.00 75.25 – 100.00 มีการบริหารจัดการในระดับดีเย่ียม 
2.01 – 3.00 50.25 – 75.00 มีการบริหารจัดการในระดับดี 
1.01 – 2.00 25.25 – 50.00 มีการบริหารจัดการในระดับพอใช้ 
0.00 – 1.00 0.00 – 25.00 มีการบริหารจัดการในระดับควรปรับปรุง 
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2. สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure 
interview form) โดยผู้นําชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key informant) และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) บ้านไร่กองขงิ จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมดรวม 557 ครัวเรือน มีสภาพทางเศรษฐกิจในอดีต มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได้แก่  การ
ทํานาและปลูกพืช และทําสวนลําไย  นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ขายให้แก่
นายทุนโครงการบ้านจัดสรร  ประกอบกับมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้าในการทําเกษตร ทําให้
ปัจจุบันน้ีอาชีพหลักของชาวบ้าน ได้แก่  อาชีพรับจ้าง ส่วนการทําเกษตรมีเป็นส่วนน้อย  จึงทําให้ผู้ที่
อยู่ในวัยแรงงานต้องออกไปหางานรับจ้างนอกชุมชน เช่น อาชีพรับจ้างก่อสร้าง งานแม่บ้าน อาชีพ
ค้าขายและรับราชการ จากการลงพ้ืนที่ คณะผู้วิจัยได้ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 
สรุปได้ดังน้ี 
 
จุดแข็ง 
 ผู้นําและแกนนําชุมชน มีศักยภาพ  มีการบริหารงาน

อย่างเป็นเอกภาพ  มีความเขม้แข็ง  เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกบ้าน 

 แกนนําและคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้มคีวามรู้ 
ความสามารถ และการศึกษา 

 เป็นชุมชนก่ึงเมืองที่มีอุปกรณ์  เครื่องมือ และสมาชิก
ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัว 

 สมาชิกในชุมชน ทํางานกับองค์กรที่หลากหลาย  การ
ประสานทรัพยากรทําได้สะดวก และได้รบัความ
ร่วมมือ 

 มีทิศทางและแผนพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และมีชมรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา 

 ชุมชนมีประสบการณ์ในการจัดศึกษาดูงานให้กลุ่มต่าง 
ๆ 

 ชุมชนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในการทํา
กิจกรรมต่างในชุมชนให้แก่สมาชิก 

จุดอ่อน

 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ นํ้า
เน่าเสีย และการจัดสภาพภูมิทัศน์ 

 พ้ืนที่ครึ่งหน่ึงของหมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจของชุมชนเมือง สภาพ
สังคมและวัฒนธรรมแตกต่างโดย
สิ้นเชิงกับชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมอีก
ครึ่งหน่ึง 
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 มีการให้บริการด้านการท่องเท่ียวที่น่าสนใจ เช่น โฮมส
เตย์ สปา เหยียบขาง สมุนไพร ฯลฯ 

โอกาส 
 ต้ังอยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางด้านการ

ท่องเที่ยวของภาคเหนือ 
 แนวโน้มการทอ่งเที่ยวที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ิมสูงขึ้นตลอดเวลา 
 มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ และ

งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านการ
ท่องเที่ยว 

 มีแปลงพืชผักเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน 
 มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดและ

ภายนอกจังหวัด 
 มีกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมต่อกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้  

ปัญหา / อุปสรรค 
 ประชากรแฝงสูง  มีหอพักและคน

ภายนอกมาอาศัยอยู่ในพ้ืนทีจ่ํานวน
มาก 

 การพัฒนาถูกหลายภาคส่วนเข้ามามี
บทบาท เช่น การทําถนน  การพัฒนา
เมือง 

 สภาพของสังคมเมืองที่รุกเข้าพ้ืนที่ 
 สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ยังมี

การแบ่งแยกกันอยู่บางส่วน 

 
2. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) กรณี ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ 
จากการนําคู่มือเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) 

มาประเมินการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ จําแนกตาม
เป้าประสงค์ทั้งหมด 29 เป้าประสงค์ สรุปได้ดังน้ี 
 
 ตารางที่ 1 การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 

ประเด็น คะแนน ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
เป้าประสงค์ที่ 1.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ข้อตกลงร่วมกันสําหรับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 ข้อควรปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การพัฒนาบุคคลากรในกลุ่มบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 
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จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ของ
บ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับดีเย่ียม (ร้อยละ 100) ทุกปัจจัย ได้แก่ ชุมชนมีการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว การมีข้อตกลงร่วมกันสําหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีข้อควรปฏิบัติ
สําหรับนักท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคคลากรในกลุ่มบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีการจัดการการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีบัญชี การเงินมีประสิทธิภาพ และเด็กและเยาวชนได้รับการให้
ความสําคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
ตารางที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

เป้าประสงค์ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมี
ประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 1.6 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 1.7 การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 1.8 ระบบบัญชี การเงินมีประสิทธิภาพ 4 100.00 ดีเย่ียม 
เป้าประสงค์ที่ 1.9 เด็กและเยาวชนได้รับการให้ความสําคัญ
ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

4 100.00 ดีเย่ียม 

รวม 4 100.00 ดีเย่ียม 

ประเด็น คะแนน ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี    
เป้าประสงค์ที่ 2.1 การจัดสรรรายได้มีประสิทธิภาพ 4 100.00 ดีเย่ียม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพ่ือเสริมสร้าง
โอกาสในการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 2.4 สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการ
ให้ความสําคญั 

4 100.00 ดีเย่ียม 

รวม 4 100.00 ดีเย่ียม 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยชุมชน ของบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับดีเย่ียม (ร้อยละ 100) ทุกปัจจัย ได้แก่ ชุมชนมี
การจัดสรรรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีคุณภาพเพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
และสิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการให้ความสําคัญโดยชุมชน 
 
ตารางที่ 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนของบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับดีเย่ียม (ร้อยละ 100) ทุกปัจจัย ได้แก่ ฐานข้อมูล
ของชุมชนด้านมรดกวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวมีคุณภาพ มีการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรม
ชุมชนผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพและมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและย่ังยืน 

 

ประเด็น คะแนน ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน    
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมชุมชน
เพ่ือการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมชุมชนผ่าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 3.3 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

รวม 4 100.00 ดีเย่ียม 



 

1124 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและย่ังยืนของบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับดีเย่ียม (ร้อยละ 100) ทุกปัจจัย 
ได้แก่ มีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนมี
ประสิทธิภาพและมีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 5 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านคุณภาพการบริการและความปลอดภัย 

ประเด็น คะแนน ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมมีคณุภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 4.5 การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญ
ของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการ
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

รวม 4 100.00 ดีเย่ียม 

ประเด็น คะแนน ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

5. ด้านคุณภาพการบริการและความปลอดภัย    
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จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) ด้านคุณภาพการบริการและความปลอดภัยของบ้านไร่
กองขิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี 8 ปัจจัย โดยอยู่ในระดับดีเย่ียม (ร้อยละ 100) ทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ 
ชุมชนมีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ ชุมชนมีนักสื่อความหมายมี
ประสิทธิภาพ มีการติดต่อประสานงานด้านบริการมีประสิทธิภาพ เส้นทางและกิจกรรมท่องเท่ียวมี
ความปลอดภัย มีจุดบริการท่องเที่ยวมีความปลอดภัย มีการบริหารจัดการเส้นทางการเดินทาง
ท่องเท่ียวในชุมชนมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ และโดยอยู่ใน
ระดับดีเย่ียม (ร้อยละ 97) ทั้งหมด 1 ปัจจัย เช่น มีจุดบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลจากการวิจัยการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่
กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT 
Thailand ) โดยคณะนักวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand ) 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 การให้บรกิารด้านการท่องเที่ยวเป็นไป
อย่าง 
น่าพึงพอใจ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 นักสื่อความหมายมีประสทิธิภาพ 4 100.00 ดีเย่ียม 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 จุดบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 3 75.00 ดี 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 การติดต่อประสานงานด้านบริการมี
ประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 5.5 เส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 5.6 จุดบริการท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 4 100.00 ดีเย่ียม 
เป้าประสงค์ที่ 5.7 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินทาง
ท่องเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

เป้าประสงค์ที่ 5.8 การบริหารจัดการกรณีฉกุเฉินมี
ประสิทธิภาพ 

4 100.00 ดีเย่ียม 

รวม 3.88 97.00 ดีเย่ียม 
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พบว่ามีการบริหารจัดการในระดับดีเย่ียมในทุกด้านที่ทําการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน (ร้อยละ 100) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
(ร้อยละ 100)  ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน (ร้อยละ 100)  ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน (ร้อยละ 100)  ด้านคุณภาพ
การบริการการและความปลอดภัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จระดับสูงสุดในการพัฒนาชุมชนบ้าน
ไร่กองขิงโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือเป็นหลักที่คํานึงถึงความย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ตามเป้าหมายของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand) 

2. เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) บ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่จะพบว่า จุดแข็งหน่ึงของชุมชนบ้านไร่กองขิง  คือการมีผู้นําและแกนนําชุมชน มีศักยภาพ  
มีการบริหารงานอย่างเป็นเอกภาพ มีความเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกบ้าน รวมถึงแกนนํา
และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเมื่อพิจารณาจุดแข็งในข้อดังกล่าว
วิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT 
Thailand ) จะพบว่า ในประเด็นของผู้นําน้ันมีความสอดคล้องกับการศึกษาอุทัย หิรัญโต (2524: 12
) ซึ่งกล่าวว่า ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การข้ึนอยู่กับตัวผู้นําและภาวะผู้นําที่สามารถใช้
อิทธิพลดึงดูดใจและผลักดันคนให้ยินยอมพร้อมใจเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การไม่ว่าผู้นําน้ันจะได้ตําแหน่งมาเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการก็ตาม  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลจากการวิจัยการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่

กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT 
Thailand ) โดยคณะนักวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. แม้ว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จะมีสถานะของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนทีเป็นเลิศในเกือบทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัย ยังมีประเด็นการพัฒนาอีก 1 ด้าน
ที่ยังต้องดําเนินการเพ่ือความย่ังยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การมีกิจกรรมท่องเที่ยว
สําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ เช่น คนพิการ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวมี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้น และเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่นานาชาติและประเทศไทยให้ความสําคัญภายใต้การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับคนทั้งมวลหรือ Tourism for All ทั้งน้ี การท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านไร่
กองขิงสามารถพัฒนากิจกรรม เช่น การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดย
พัฒนาพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวที่สามารถยกรถเข็น (Wheel Chair)  
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2. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงควรมีกระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
เพ่ือจัดทําเป็นชุดความรู้ โดยเป็นการนําบทเรียนในด้านต่างๆ ของผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงไปเผยแพร่ให้ชุมชนอ่ืนๆ ที่สนใจหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้นําไปศึกษา และนําข้อเด่นไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของชุมชน 

3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้
เกณฑ์การพัฒนาอ่ืนๆ ซึ่งมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เช่น ASENTA Award ของการท่องเที่ยว
อาเซียน หรือ Tourism for Tomorrow Awards ของสภาการเดินทางและการท่องเท่ียวโลก 
(World Travel & Tourism Council –WTTC) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านไร่กองขิง และเพ่ือเป็นการยกระดับความสําเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีช่ือเสียง
ในระดับนานาชาติ เป็นต้นแบบของการพัฒนา เป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 

4. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ควรนําเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย เพ่ือใช้ประเมินสถานะของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
การตรวจสอบกระแสความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อความย่ังยืนของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
โดยเป็นการประเมินด้วยตัวเอง (Self-Assessment Report : SAR) และมีส่วนร่วมในชุมชน 

5. เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดี
ขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานควรมีการผลักดันการท่องเท่ียวกระแสรองในรูปแบบ
ของ Communities Benefitting Through Tourism: CBTT ที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ให้แก่คน
ในชุมชน ให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว บนพ้ืนฐานของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม โดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน ให้รู้จักการสร้างมูลค่า (Value Added) ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุข อยู่ดีกินดีในแบบวิถีพอเพียง  

6. หน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว คือ ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมรับผลประโยชน์ ผ่านโครงการบริหารความร่วมมือภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ อันจะช่วยหนุน
เสริมและผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น 

7. ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทนําในการบํารุงรักษา อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชนโดยตรง ที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเรียนรู้
วิถีชีวิต และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักในการรักษาศิลปวัฒนธรรมและสามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
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ความสัมพันธ์ของวิถีความเชื่อล้านนา และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตรใ์น
เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 

The Relationship of Lanna Beliefs and Eco-Historical Tourism in the 
Old City of Chiang Mai 

 

ศศิพิสิฐ นิวัธน์มรรคา1  

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเช่ือของชาวล้านนา ความเป็นมาใน

ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ว่าเก่ียวเน่ืองกันอย่างไรกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่
เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และโครงการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันน้ันมีความสําเร็จและผลตอบรับ
อย่างไร โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบกับการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ 1. เจ้านายฝ่ายเหนือ
และเช้ือสาย 2. ชาวเชียงใหม่โดยกําเนิด 3. อาจารย์และนักวิชาการ 4. เครือข่ายที่ทํางานด้าน
สิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์ 5. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม 6. ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ของเชียงใหม่ รวมท้ังสิ้น 25 ราย โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และใช้การพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 

จากการศึกษาพบว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีความเชื่อล้านนา มีความเกี่ยวเน่ือง
สัมพันธ์กันกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่เขตเมืองเก่าเชียงใหม่อย่างลึกซึ้ง อัน
ก่อให้เกิดการศึกษาเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ และยังผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์
ขึ้นมาในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจ แม้ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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Abstract 
 This study aims to study and investigate how Lanna beliefs and conservation 
of large trees in the Old City of Chiang Mai are connected, and to find out the 
outcome of the existing eco-historical tourism project. The research procedures 
were carried out through gathering information from relevant books, documents, 
and research studies, and carrying out in-depth interviews with different sampling 
groups of the total 25 participants, namely 1. Northern Royalties and heirs 2. Chiang 
Mai people by birth 3. Teachers and experts 4. Local networks in connection with 
environment and Chiang Mai history 5. High level Managements from Ministry of 
Cultures 6. Tour operators in Chiang Mai. This 
study uses a descriptive technique to analyze the data. 
 The findings indicate that there is a deep relationship among Lanna beliefs, 
Chiang Mai history, and conservations of environment and large trees in the Old 
City, thus leads to the initiation of eco-historical study and eco-historical tourism 
project, which is successful to a satisfactory level, despite the fact that there are still 
existing problems to be solved.  
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บทนํา 
จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากหลั่งไหลไปพักผ่อน โดยภูมิอากาศ

ของจังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นจุดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมี
นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากกอร์ปกับพ้ืนที่เชียงใหม่มีความหลากหลายของ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีสภาพภูมิประเทศ
สวยงาม และสภาพอากาศท่ีเป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยว มีความได้เปรียบของธรรมชาติ เช่น 
ภูเขาที่สวยงามและสลับซับซ้อน วัฒนธรรมล้านนา ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กระจายทั่วไป ซึ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวหล่ังไหลเข้ามาเย่ียมเยือนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับความพร้อมทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีอยู่ จึงทําให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและต่างชาติ และในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 18/2554 
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 
“นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” (Chiang Mai : The Most Splendid City of 
Culture) 

ในช่วงหน่ึงศตวรรษที่ผ่านมา  เชียงใหม่มีปัญหาในเรื่องของนิเวศและสิ่งแวดล้อมมาโดย
ตลอด จากการเติบโตขยับขยายเมือง ซึ่งทําให้นํ้าแม่ข่าถูกทําลายโดยทําให้เป็นที่รับนํ้าเสีย 
เช่นเดียวกับนํ้าแม่ปิง หลังมีเขื่อนภูมิพลมาปิดก้ัน ทําให้การจราจรทางน้ํายุติลง รถไฟมาเมื่อ พ.ศ. 
2464 การเดินทางทางแม่นํ้าปิงก็ลดลง ทําให้สายนํ้ากลายเป็นที่รองรับน้ําเสียของเมือง ดอยสุเทพซึ่ง
เป็นเขตป่าเขาใหญ่ ก็กลายเป็นแหล่งที่ผู้คนไปจับจอง การบุกรุกผืนป่ากลายเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาท่ี
ใหญ่ที่สุดก็คือการถมแหล่งนํ้า หนองใหญ่ไชยมงคล และการตัดหรือทําลายต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุหลาย
สิบปีหรือเป็นร้อยปีเพ่ือสร้างถนน 
 ในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการฟ้ืนฟูด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การ
พยายามสํารวจความเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ การมีพันธ์ุไม้ที่หายากที่สุดในโลก จึงมีการฟ้ืนผืนป่าใน
หลายแหล่ง เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ เช่นเดียวกับแม่นํ้าปิงที่ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น จากนํ้าที่มี
คุณภาพตํ่าลงจนกระทั่งปลาตายก็ดีขึ้นตามลําดับ หากแต่แม่นํ้าข่าและหนองใหญ่ไชยมงคลก็ยังเป็น
ปัญหาในเรื่องการฟ้ืนฟูมาจนบัดน้ี ตลอดจนในส่วนของต้นไม้ประวัติศาสตร์และไม้หมายเมือง ก็มี
เครือข่ายและองค์กรต่างๆเข้าไปดูแลเพ่ืออนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงสภาพด้ังเดิมได้มากที่สุด ซึ่ง
ก่อให้เกิดความอยากทราบว่าทําไมชาวเชียงใหม่จึงให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สภาพเดิมของนิเวศ
เมืองอย่างเต็มใจ จนเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้เป็นที่ น่าพอใจ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ที่ถือกําเนิดขึ้นมาน้ัน มีความเก่ียวพันและเก่ียวเนื่องกันอย่างไรกับวิถีความคิดความ
เช่ือของชาวล้านนา ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์น้ัน ถือได้ว่าเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ที่น่าสนใจ เพราะเป็นการรวมการท่องเท่ียวในเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยว
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ได้รับความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีแนวคิดในเชิงนิเวศประสมประสานอยู่
ด้วย และเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่สืบเน่ืองมาช้า
นาน สิ่งเหล่าน้ีทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหม่สามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่างและ
วัฒนธรรมของชาวล้านนา จากการเดินทางท่องเที่ยวเย่ียมชมสถานที่และต้นไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้
ในฐานะต้นไม้ประวัติศาสตร์ถือเป็นการท่องเที่ยวที่ปลูกจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่ในสภาพที่เป็นมาแต่ด้ังเดิม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความเช่ือชาวล้านนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้นไมใ้หญ่
ในพ้ืนที่เขตเมอืงเก่าของเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันอันเป็น
ผลสืบเน่ืองจากความเช่ือชาวล้านนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้นไม้ใหญใ่นพ้ืนทีเ่ขต
เมืองเก่าของเชียงใหม่ และผลตอบรับจากคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ศึกษา - เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-
ลําพูน และบรเิวณโดยรอบ 

1.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1.2.1 ประวัติศาสตร์การต้ังบ้านแปงเมือง 
1.2.2 ความเป็นมาของเชียงใหม่และระบบนิเวศของเมือง 
1.2.3 ความพยายามในการอนุรักษร์ะบบนิเวศด้ังเดิมให้คงสภาพ 
1.2.4 วิถีความคิด / ความเช่ือของชาวเชียงใหม่ 
1.2.5 ความเกี่ยวเน่ืองกับทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ไม้หมายเมือง / ไม้หมายถ่ิน / ไม้หมายทาง 

พันธ์ไม้ท้องถิ่นที่เคยพบเห็นในอดีตจนได้รับการขนามนามเป็นช่ือตามแหล่งพันธ์ุไม้น้ันๆ 
หรือมีการปลูกเพ่ือช่วยให้เกิดการจดจําแหล่งสถานท่ีน้ันๆ ได้ และเพ่ือให้เกิดความสวยงามท่ีเอ้ือต่อ
ภูมิประเทศข้างทาง เช่น ต้นยางนาเป็นไม้หมายเมืองของเชียงใหม่ เน่ืองจากยางนาต้นแรกปลูกในปี
ที่ย้ายเมืองจากเวียงป่าซางมาอยู่เชียงใหม่เป็นการถาวรในปี 2339 ในสมัยพระเจ้ากาวิละ ซึ่งยังคงแผ่
ก่ิงก้านอยู่มาจนปัจจุบัน และเป็นไม้หมายทางของเชียงใหม่ด้วย คือเมื่อมาจากลําพูนตามถนน
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เชียงใหม่-ลําพูน หากเห็นต้นยางนา ก็จะทราบได้ว่าเข้าเขตเมืองเชียงใหม่แล้ว ต้นห้อม เป็นไม้หมาย
ถิ่นของบ้านฮ่อม ต้นไผ่ (เหียะ = ไผ่ ในภาษาพ้ืนเมือง) เป็นไม้หมายถิ่นของชุมชนแม่เหียะ เป็นต้น 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยกําหนดกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างมุมมอง ที่
เมื่อนํามาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วน่าจะตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด กล่าวคือ เจ้านายฝ่ายเหนือและ
เช้ือสายราชวงศ์ทิพย์จักร, กลุ่มชาวเชียงใหม่อายุ 40 ปีขึ้นไป, กลุ่มชาวเชียงใหม่อายุ 20-40 ปี, 
อาจารย์/นักวิชาการท่ีมีผลงานด้านประวัติศาสตร์ / นิเวศวิทยา, ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง
วัฒนธรรม รวม 19 ท่าน เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 เครือข่าย และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใน
เชียงใหม่ 4 ราย ระหว่างวันที่ 11-27 มีนาคม 2561 โดยทําการเก็บข้อมูลที่ เชียงใหม่และ
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเจ้านายฝ่ายเหนือและเช้ือสายบางท่านได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมก็มีถิ่นพํานักในกรุงเทพมหานคร เมื่อรวบรวมข้อมูล
แล้วนํามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการบันทึกและถอดเสียงสัมภาษณ์ นําข้อมูลมา
วิเคราะห์สรุปเน้ือหา และตีความ วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ แบบ
พรรณนาความ (Descriptive)   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับความเช่ือของชาวล้านนา 
2. ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของความเช่ือ กับการสร้างการท่องเที่ยวใน

เชิงนิเวศประวัติศาสตร์  
3. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดเพ่ือการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการทําลาย

ต้นไม้เก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่ให้ความสําคัญต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่เก่ียวเนื่องกับอดีตและความเป็นมาของ
เมืองหรือสถานที่น้ันๆ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความเช่ือหรือศรัทธาของชนท้องถิ่นมาแต่อดีต ทั้งในส่วน
ของตํานานการบอกเล่าต่อๆกันมา และในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา อันส่งผลต่อพฤติกรรมะ
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ความคิดของชนท้องถิ่น และมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองต่อมาถึงการให้ความสําคัญต่อการท่องเท่ียวที่
มุ่งไปในการอนุรักษ์นิเวศที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเมืองหรือสถานที่น้ันๆ 
 
1. แนวคิดทฤษฎีความเช่ือ 
1.1 ความหมายของความเช่ือ 

ทัศนีย์ ทานตวณิช (2523) กล่าวว่า ความเช่ือ คือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริง หรือมี
อยู่จริง การยอมรับหรือการยึดมั่นน้ีอาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจไม่มี หลักฐานที่จะ
พิสูจน์สิ่งน้ันให้เห็นจริงได้ 

สุนทรี โคมิน (2539) กล่าวว่า ความเช่ือเป็นความนึกคิดยึดถือ โดยที่เจ้าตัวจะรู้ตัวหรือไม่ก็
ตาม เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาและวัดได้จากคําพูดและการกระทําของคน 

สถาพร ศรีสัจจัง (2533) กล่าวว่า ความเช่ือหมายถึงการยอมรับข้อเสนออย่างใดอย่างหน่ึง
ว่าเป็นความจริง การยอมรับน้ีอาจจะเกิดจากสติปัญญา เหตุผลหรือศรัทธา โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ 
รอบรับก็ได้ 

โรคีช (M. Rokeach-1999) ได้อธิบายความหมายของความเช่ือว่า หมายถึง ความคิดใดๆ ที่
เป็นไปได้ หรือแน่ใจเกี่ยวกับการมีอยู่ การเป็นอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําหรอืไม่ควรทํา ทั้งน้ีเป็นปัจจัยที่
ทําให้คนแสดงพฤติกรรมตามความเช่ือน้ัน 

สรุปได้ว่า ความเช่ือ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับถือ เช่ือมั่นในสิ่งหน่ึง
สิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ ทั้งน้ีบางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะ
พิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนํามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเก่ียวกับสิ่งน้ันก็ได้ 
 
1.2 แนวคิดหรอืทัศนะเกี่ยวกับความเช่ือ 

จรัส พยัคฆราชศักด์ิ (2534) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความเช่ือไว้ พอสรุปได้ว่า มนุษย์
จําเป็นต้องผูกพันอยู่กับความเช่ือโดยมิอาจขาดความเช่ือได้ ชีวิตมนุษย์มีทั้งสิ่งที่มองเห็นได้ เข้าใจได้ 
และพิสูจน์ได้ ความเช่ือทําให้มนุษย์เกิดความมั่นใจทําให้เกิดความสบายใจ และความเช่ือทําให้มนุษย์
บรรลุถึงความสําเร็จได้ 

วิทย์ พิณคันเงิน (2515) ได้กล่าวถึงความเช่ือไว้ว่า ความเช่ือของมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรม มนุษย์โดยท่ัวไปต้องการความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มาต้ังแต่ดึกดําบรรพ์ 
ความเช่ือต่าง ๆ น้ันมักได้รับคําบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนว่ามีอํานาจลึกลับที่ จะช่วยคุ้มครอง 

จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (2528) ได้กล่าวถึงความเช่ือไว้ว่า เมื่อคนเรามีความเช่ืออย่างหน่ึง
อย่างใดแล้ว ย่อมเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการกระทําที่ตอบสนองความเช่ือมั่น ถ้าเปลี่ยนความเช่ือ
พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย และพฤติกรรมเหล่าน้ันจะสะท้อนให้เห็นได้ในรูปของข้อห้าม 
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ข้อปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม 
 สรุปได้ว่า ความเช่ือคือสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์ ซึ่งมีทั้งสิ่งที่มองเห็น เข้าใจ หรือพิสูจน์ได้ และท่ี
มองไม่เห็น และพิสูจน์ไม่ได้ ทําให้มนุษย์บรรลุถึงความสําเร็จ อันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุจูงใจ เกิดการ
กระทําที่ตอบสนองความเช่ือน้ันๆ ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงความเช่ือ 
ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไปด้วย 
 
1.3 แนวคิดทฤษฎีศรัทธา (ความเช่ือ) ในพุทธศาสนา 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต - 2559) กล่าวว่าศรัทธา หมายถึงความเช่ือ ความเช่ือที่
ประกอบด้วยเหตุผล มีสี่อย่าง คือ 

 กัมมสัทธา เช่ือกรรม เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เช่ือว่า เมื่อทําอะไรโดยมี
เจตนา คือ จงใจทําทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความช่ัวความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัย
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเน่ืองต่อไป การกระทําไม่ว่างเปล่า และเช่ือว่าผลที่ต้องการ จะ
สําเร็จได้ด้วยการกระทํา มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น 

 วิปากสัทธา เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรม เช่ือว่าผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือว่ากรรมที่ทําแล้ว
ย่อมมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลช่ัวเกิดจากกรรมช่ัว 

 กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้อง
รับผิดชอบเสวยวิบาก เป็นไปตามกรรมของตน 

 ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นําทาง
ที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ คือเราทุกคนน้ี หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด 
บริสุทธ์ิหลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ทรงบําเพ็ญไว้  

 
1.4 แนวคิดของ “ขึด” 
 ขึด แปลว่า ไม่ดี อัปมงคล เสนียด จัญไร หมายถึง การกระทําหรือเหตุการณ์ใดๆที่เมื่อผู้ใด
ทําหรือเกิดขึ้นกับบุคคล กับชุมชนสังคมใดแล้ว จะโดยเจตนา หรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็
ตาม จะนําความหายนะ วิบัติ อัปมงคลมาสู่บุคคลหรือชุมชนนั้น ต้องแก้ไขด้วยการทําพิธีถอนขึดตาม
จารีตประเพณี หรือหากแก้ไขไม่ได้บุคคลที่ตกขึดก็ต้องรับผลกรรมแห่งการกระทําของตนไปตาม
ระเบียบ ขึดจึงเป็นเสมือนคําสอนของคนล้านนาโบราณที่ใช้อบรมสั่งสอนลูกหลาน คนในครอบครัว 
คนในสังคม เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติตาม ถ้าเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าไม่ดีก็ห้ามประพฤติปฏิบัติ ช่วยให้สังคม
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สงบสุข ร่มเย็น และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามได้อย่างยาวนาน (สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539) 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ ์
  ศิรินทร์ ซึ้งสุนทร (2542) กล่าวว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และองค์ประกอบ
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน คือ องค์ประกอบด้านความรู้และความคิด (Cognitive component) 
แสดงออกเป็นความเช่ือมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective component) โดยการ
ประเมินเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเมื่อมีความรู้หรือความเช่ือต่อเรื่องน้ันๆ แล้วจึงส่งผลต่อองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม (Behavior component) อันเป็นแนวโน้มที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมในที่สุด 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร ์

ปทัญทิญา สิงห์คราม และคณะ (2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์มีฐาน
คิดมาจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยแหล่งท่องเท่ียวน้ัน อาจเป็นพ้ืน สัตว์ หรือคน ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของ
คนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. (2542) ได้อธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่าการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องและชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งสร้างจิตสํานึกให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  

กรมการท่องเที่ยว (2555) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตในท้องถิ่นและ
ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา เพ่ือช่ืนชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวน้ัน  

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ เป็นการประสมประสานของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการท่องเท่ียวที่เน้นการเรียนรู้ถึงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงสถานท่ีที่มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุ่นหลัง ร่วม
ช่ืนชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณสถานในแหล่งท่องเท่ียวน้ัน บนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม เน้นการ
เข้าไปร่วมช่ืนชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างรู้คุณค่าในมรดกทางประวัติศาสตร์บนฐานของการมี
จิตสํานึกและรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
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ผลการวิจัย 
ความเป็นมา 

เชียงใหม่มีวิวัฒนาการสืบเน่ืองในประวัติศาสตร์ตลอดมา  โดยมีฐานะเป็น นครหลวงอิสระ 
ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ระหว่าง พ.ศ.1839 -2100 ต่อมา เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่
กษัตริย์บุเรงนองของพม่า  และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรง
ช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนําของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทําสงครามขับไล่พม่า
ออกไปจากเชียงใหม่และเมือง เชียงแสนได้สําเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของไทย และมีเช้ือสายของ
พระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลําพูนและเมืองลําปางสืบ
ต่อมาจนกระทั่งใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปฏิรูปการ
ปกครอง หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดต้ังการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน 
(ประวัติเมืองเชียงใหม่ ,  https://sites.google.com/site/social0090/home , Accessed 18 
มีนาคม 2561) 

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์สืบเน่ืองมาในตลอดระยะเวลากว่า 700 ปี บริบท
สําคัญในการการต้ังบ้านแปงเมืองมีมุมมองและความเก่ียวพันกับหลักนิเวศอย่างเห็นได้ชัด และ
พัฒนาการของเมืองเชียงใหม่ 700 กว่าปีก็อยู่ในระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์เหล่าน้ี กล่าวคือ หลังจาก
ที่พญามังรายรวมลุ่มนํ้าปิงกับลุ่มนํ้ากกเข้าด้วยกันก็ได้ต้ังเวียงกุมกามขึ้นมา  โดยระบบนิเวศมีแม่นํ้า
ปิงเป็นสายหลัก ต่อมา พญามังรายพบว่าการอยู่ริมแม่นํ้าปิงต้องเผชิญกับนํ้าท่วมเป็นประจํา ดังน้ัน
ในปีที่ 1839 พญามังราย กับพระสหาย ได้หาทําเลใหม่ที่ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นแม่นํ้า มี
ไชยมงคล 7 ประการ เป็นหลักคิดสําคัญในการสร้างเมือง โดยใน 7 ประการน้ันมีแหล่งนํ้า3อย่าง คือ
ความอุดมสมบูรณ์  มีระบบนิเวศ 4 อย่างก็คือ  

1. ดอยสุเทพ ทิศตะวันตก   
2. นํ้าแม่ปิง ทิศตะวันออก   
3. นํ้าแม่ข่า ซึ่งเป็นเหมือนกําแพงช้ันนอกอีกด้านหน่ึงของเมือง   
4. หนองใหญ่ไชยมงคล ทศิอีสาน ฉะน้ันสิ่งที่เป็นระบบนิเวศของเมืองเชียงใหม่ คือ

ความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่า นํ้า ภูเขา (อาจารย์/นักวิชาการ, ชาย – 63 ปี) 
วิถีความเช่ือล้านนา 
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 จากการที่ได้พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ ข้อมูลที่ได้จะตรงกันในแง่ของความคิดของ
ชาวเชียงใหม่ ที่มีความภาคภูมิใจในขนบประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมาแต่ด้ังเดิมเป็นพ้ืนฐาน 
 “เรามีวัฒนธรรม มีภาษาพูด ภาษาเขียนเป็นของตนเอง ที่แตกต่างจากไทยกลาง จะบอกว่า
โดยสิ้นเชิงก็ว่าได้” (หญิง – 62 ปี, เช้ือสายราชวงศ์ทิพย์จักร) 
 “ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหน่ียวและรวมใจของพวกเราชาวเชียงใหม่ ประเพณีต่างๆของเราคือการ
รวมตัวรวมใจเพ่ือน้อมนําความสุขมาให้พวกเรา” (ชาย – 76 ปี, ชาวเชียงใหม่) 
 “ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่มีมายาวนานนะคุณ ย่ิงเรารู้มากขึ้น เรายิ่งรัก ย่ิงหวงแหนเมือง
ของเรา ทําอะไรช่วยได้เรายินดีเสมอ” (หญิง – 35 ปี, ชาวเชียงใหม่) 
 “เรารู้ในเรื่องเง่ือนไขในอดีต มันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แม้บางครั้งก็เจ็บปวดหรือจํายอม สิ่งที่เรา
ทําได้ในขณะนี้คือการช่วยกันอุ้มชูดูแลศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่บ่งถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
เพ่ือให้อนุชนล้านนารุ่นหลังได้รับรู้ถึงสิ่งที่บรรพชนของพวกเขาได้ต่อสู้และอนุรักษ์ไว้ให้” (ชาย – 82 
ปี, เจ้านายฝ่ายเหนือ) 
 “หนูเองก็ไม่ค่อยรู้อะไรลึกซึ้งมากมายนะพ่ี เป็นคนเชียงใหม่ก็จริง แต่ก็อยู่กรุงเทพฯมาตั้งแต่
เด็กละแต่ไม่ว่าจะยังไงนะ หนูก็ยังรักเชียงใหม่ ภูมิใจในความเป็นคนเมืองของหนูละ” (หญิง – 21 ปี, 
ชาวเชียงใหม่)  
  “วัฒนธรรมล้านนาน่ีเขาก็มาพร้อมๆกับเรานะ จะว่ากันไปมาก่อนด้วยซ้ํา เขามีภาษาของเขา
เอง มีประเพณี การคิด ความเช่ือตกทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน เอาจริงๆนะ บางทีพ่ียังรู้สึกว่าเกิด
เร็วไปหน่อย เกษียณซะแล้ว (หัวเราะ) ยังมีอะไรที่น่าเรียนรู้จากพวกเขาอีกเยอะ” (หญิง – 64 ปี, 
ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม) 
 อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะหลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับเชียงใหม่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ต้ังแต่เป็น
เมืองประเทศราช เขตปกครองมณฑล จนมาถึงการถูกรวมเข้ามาเป็นจังหวัดหน่ึงของไทย ที่ก่อให้เกิด
ความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในความเป็นชาวเชียงใหม่ ที่รวมถึงศิลปวัฒนธรรม 
ภาษาด้ังเดิม ศาสนา ประเพณี สิ่งแวดล้อม และความตระหนักในเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของล้านนา 
กอร์ปกับความเช่ือที่บอกกล่าวต่อๆกันมา อันทําให้ชาวเชียงใหม่ยังโหยหาและต้องการให้ทุกสิ่งอย่าง
คงสภาพด้ังเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด 

“เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมายที่ยังคงเหลือมาถึงปัจจุบัน ด้วยความเช่ือที่ตก
ทอดมาในเรื่องของ “ขึด” ซึ่งเป็นคําปรามผู้คนมิให้กระทํา สิ่งที่เป็นอาถรรพ์ เสนียด จัญไร อัปมงคล
โดยเช่ือกันว่าหากกระทําแล้วจะเกิดความเสียหายต่อตนเอง หรือครอบครัวหรือญาติๆหรือต่อ
ส่วนรวม” (อาจารย์/นักวิชาการ, ชาย – 35 ปี) 

คนล้านนาเช่ือในเร่ืองขึด และถือเป็นเรื่องสําคัญที่จะไม่กระทําการใดๆที่จะเป็นการ 
“ตกขึด” ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควร 
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“ตกขึดเป็นเรื่องร้ายแรง หากตกขึดน้อย ผลร้ายจะเกิดกับตัวเอง ตกขึดปานกลาง ผลร้ายจะ
ลามถึงครอบครัว ตกขึดหลวง ผลร้ายอาจจะระบาดไปท้ังหมู่บ้าน ..... คนแต่ก่อนจึงมักสอดส่องดูแล
ซึ่งกันและกัน เพ่ือป้องกันการตกขึดหลวงนั่นเอง” (จากหนังสือลูกข้าวน่ึง, มาลา คําจันทร์, หน้า 77 
– 78) 
 
ความเช่ือเรื่องขึด กับต้นไม้สําคัญ 

ขึด คือความเช่ือเก่ียวกับสิ่งอัปมงคล เป็นข้อห้ามที่ใช้ควบคุมสังคมล้านนามาต้ังแต่โบราณ 
ความเช่ือเรื่องขึดพูดถึงความเป็นอัปมงคลในหลายมิติของการดํารงชีวิตและพบว่ามีบางส่วน ได้
กล่าวถึงขึดที่เก่ียวข้องกับต้นไม้ใหญ่ด้วย เช่น 

 “ต้นไม้ใหญ่เป๋นมิ่งบ้านหมายเมือง ป๊อยว่าตัดปํ้าเสียก็ขึดมักฉิบหาย” หมายถึง การไปตัด
ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้มิ่งบ้านหมายเมือง ถ้าไปตัดฟันเสีย จะฉิบหาย (*) 

 “ฮานสรี คือ ฮานไม้เสื้อบ้าน เสื้อเมือง ไม้อารักษ์ ไม้ต้ีคนยังฮ่ม ไม้มิ่งเมืองอันเป็นสรีเมือง 
ไม้สรีฝูงน้ีจื้อว่าฮานสรี” หมายถึง การตัดฟันต้นไม้ ตันไม้อันเป็นเสื้อบ้าน เสื้อเมือง ไม้ที่มี
เทวดาคุมครอง ไม้ที่ให้ร่มเงาแก่คน ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่เมืองมานาน อันเป็นสิริมงคล ไม้ต้นศรี
มหาโพธ์ิ ไม้ในลักษณะดังกล่าวมิควรตัด โค่น ฟัน (*) 

 “ไม้สรีต้ีมีต๋าอายุเมือง ไปฟันเสียหั้น แล” หมายถึง ไม้ศรีเมือง ห้ามให้มีคนไปตัดฟัน จะทํา
ให้อายุเมืองเสื่อมไป (*) 

 “ไม้ใหญ่ก็บ่ดีปํ้า บ่ดีม้างเอาเป๋นต้ีสวน ต้ีนา ปลูกเฮือนก๋วม” หมายถึง ต้นไม้ใหญ่ไม่ควรตัด
ฟันลง แล้วทํา เป็นที่นา ที่สวน หรือปลูกเรือนคร่อมตรงนั้นไม่ดี (*)  

(*) คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช, 2540 อ้างถึงใน วรงค์ วงศ์ลังกา, ไม้หมายเมืองเชียงใหม่, 2557 
 

“เหตุผลที่ไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ยังอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ก็เพราะความศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นตัว
กํากับให้ไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไม้สะหลี หรือต้นโพธ์ิ เป็นไม้ศักด์ิสิทธ์ิประจําวัด หรือไม้หมายเมืองที่มี
เทวดารักษา มีประเพณีเมืองดูแล ดังน้ันต้นไม้จึงไม่ได้เป็นไม้ที่อยู่โดดๆ แต่เป็นต้นไม้ที่อยู่ใน
วัฒนธรรม มีผู้คนเคารพนับถือด้วย” (อาจารย์/นักวิชาการ, ชาย – 63 ปี) 

ชาวล้านนาให้ความสําคัญกับต้นไม้มาต้ังแต่อดีต ดังจะเห็นได้จากการใช้ต้นไม้เป็นเคร่ือง
บอกทางให้ผู้สัญจรได้ทราบว่ามาถึงสถานที่น้ันๆแล้ว เช่นถนนสายเชียงใหม่ – ลําพูนซึ่ง เป็นถนนที่มี
ความสําคัญและเป็นถนนสายแรกที่เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างเมืองทั้งสอง มีการซ่อมแซม
ปรับปรุงตลอดมา ที่ในส่วนเขตลําพูนมีการปลูกต้นขี้เหล็กเป็นแนวยาว แต่ในส่วนเขตเชียงใหม่จะ
ปลูกต้นยางนา เป็นเคร่ืองหมายว่าได้เข้าเขตจังหวัดน้ันๆแล้ว และในระยะแรกยังมีการแบ่งเขตการ
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ปลูกต้นไม้ตามถนนในเชียงใหม่ด้วย เช่น ถนนสายเชียงใหม่ – สันป่าตอง ปลูกต้นขี้เหล็ก ถนนสาย
เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ปลูกต้นประดู่ ถนนรอบคูเมือง ปลูกต้นสักกับต้นสน ถนนในเมือง ปลูกต้น
มะฮอกกานี เป็นต้น (จักรพงษ์ คําบุญเรือง, http://www.chiangmainews.co.th, Accessed 19 
มีนาคม 2561) แม้ปัจจุบันจะไม่มีแนวมะฮอกกานีแล้วก็ตาม จากการขยายปรับปรุงถนนท่าแพและ
ข่วงเมืองในช่วงปี 2490 

ต่อมาเมื่อมีการตัดทําลายต้นไม้กันมากข้ึน ไม่ว่าเพ่ือทําถนน ขยายเมือง ฯลฯ ก็ทําให้ต้นไม้
เก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่าน้ันสูญเสียไป และโดยที่พระครูมานัสนทีพิทักษ์ เจ้าคณะ
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้คิดพิธีบวชต้นไม้ขึ้น เพ่ือต้องการยับย้ังการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
และเพ่ือเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทําลายป่า เพราะคนไทยเป็นชาวพุทธที่นับถือพระ ซึ่งต้นไม้
ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่ตัดเด็ดขาด ด้วยความเช่ือน้ี ต้นยางนาที่ปลูกอยู่บนถนนสาย
เชียงใหม่ – ลําพูนทุกต้น จึงได้รับการ “บวช” โดยมีจีวรพระห่มไว้ ด้วยความเช่ือที่ว่า พญาต้นไม้ที่
ผ่านพิธีกรรมการบวชแล้ว จะคุ้มครองรักษาต้นไม้ต่าง ๆ ในบริเวณน้ัน ซึ่งจะมีผลทําให้นํ้าไม่แห้ง ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล ถือเป็นการยับย้ังการทําลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ และสร้างจิตสํานึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษานิเวศท่ีทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ไว้ ซึ่งประเพณีบวชต้นไม้ บวชป่า สืบชะตาแม่นํ้าเป็นประเพณีที่เพ่ิงประยุกต์ขึ้นเมื่อปี 
2531 และสืบทอดแนวทางปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาคเหนือและที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

การบวชต้นไม้เริ่มต้นจากการสํารวจต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และเกรงว่าน่าจะถูกลักลอบตัด 
จากนั้นเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมพิธี ในพิธีจะมีการเซ่นสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งมีข้าวเหนียวสุก 1 ป้ัน 
กล้วยสุก 1 ลูก และหมากคํา พลูใบ มีเครื่องบวช ประกอบด้วย ผ้าเหลืองตามจํานวนต้นไม้ ด้าย
สายสิญจน์ บาตรนํ้ามนต์ นํ้าขมิ้นส้มป่อย ศาลเพียงตา สําหรับอัญเชิญรุกขเทวดามาอาศัยเฝ้าต้นไม้ 
มีการโยงด้ายสายสิญจน์ไปตามป่าและต้นไม้วกกลับมายังสถานที่ประกอบพิธี  พิธีกรรมจะเริ่มจากปู่
อาจารย์ที่เป็นหมอเวทมนต์ ทําพิธีเซ่นสังเวย เช่น เทพารักษ์ ผีป่า ผีเขา ให้รับรู้และให้มาอยู่ในป่าไม้ 
ดูแลต้นไม้หากมีผู้ใดมาตัดไม้ ทําลายป่า ขอให้ผู้น้ันมีอันเป็นไปต่าง ๆ จากน้ันก็บอกแม่ธรณีโดยใช้
หมากพลูตามประเพณี เมื่อเสร็จพิธีเซ่นสังเวยแล้ว ก็เป็นพิธีสงฆ์ เริ่มจากไหว้พระสมาทานศีล
อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจิมพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วพระสงฆ์จะห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ พระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา จากน้ันประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ตามต้นไม้ที่บวชไว้ (เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 
ธันวาคม 2556, https://www.dailynews.co.th, Accessed 19 มีนาคม 2561) 

เชียงใหม่มีวัดเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นวัดเก่า และหลายวัดก็จะเป็นวัดที่กษัตริย์ล้านนาทรง
สร้างขึ้น เช่น วัดเชียงของ ซึ่งเป็นวัดทรงสร้างวัดแรกของเชียงใหม่ ทุกวัดสร้างตามคติความเช่ือ
ล้านนาที่ว่า วัดคือจักรวาล ต้นไม้รอบวัดคือแนวขอบจักรวาล โบสถ์คือเขาพระสุเมรุ และวิหารคือเรือ 
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พระประธานจะหันพักตร์ทางทิศตะวันออก เพ่ือที่เวลาผู้คนกราบพระ ก็จะกราบไปทางทิศตะวันตก 
คือดอยสุเทพ และอินเดีย ต้นไม้ที่ปลูกในวัดนอกเหนือจากให้ร่มเงา ก็ถือเป็นทานแก่ผู้คนที่มาวัด ซึ่ง
จะมีทั้งไม้ผลและไม้ดอก ต้นไม้ทุกต้นในวัดจะได้รับการทํานุบํารุงรักษาไว้ตามวัฒนธรรมความเช่ือ
ของคนเชียงใหม่ที่ถือเป็นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนตามบ้านเรือนก็มักจะปลูกไม้ดอก เพ่ือจะได้นํามาสักการะ
พระที่วัดในวันพระ 

“เราพยายามอนุรักษ์นิเวศด้ังเดิมให้คงสภาพอยู่ได้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง อย่างต้นลั่นทม
เก่าแก่ต้นน้ี หากผู้คนที่อยู่ในบริเวณน้ีอยากปลูกต้นลั่นทมที่บ้าน เราก็แนะนําให้เขาใช้ลั่นทมที่เป็น
ลูกหลานของต้นน้ี คือจากที่เพาะและขยายพันธ์ุจากต้นน้ี เพ่ือที่สายพันธ์ุน้ีจะยังคงอยู่โดยไม่มีสาย
พันธ์ุอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งจะทําให้เสียระบบนิเวศด้ังเดิมไป” (อาจารย์/นักวิชาการ, ชาย – 35 ปี) 

เชียงใหม่ให้ความสําคัญกับต้นไม้ที่มีอยู่ทุกต้น ในปี 2554 ได้มีการทําหนังสือบันทึกเส้นทาง
ของต้นไม้เก่าในช่ือ Monumental Trees in Chiang Mai ในความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจําประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Wageningen University and Research Center, The 
Netherlandsโดยเริ่มจากต้นยางนาหน้าวัดเจดีย์หลวง ตามเส้นทางไปทางวัดเชียงมั่น และต่อไปถึง
สายเชียงใหม่-ลําพูน จนกลับเข้าเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง โดยรายทางมีบันทึกรายละเอียดของต้นไม้ 
ประวัติ สายพันธ์ุ ฯลฯ ไว้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นสิ่งบ่งช้ีถึงความสนใจและมุ่งมั่นในการอนุรักษ์รักษา
ระบบนิเวศของเชียงใหม่ให้คงสภาพเดิมอยู่ตลอดแม้เวลาจะล่วงผ่านไป 

 
งานขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์นิเวศประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ 

เครือข่ายใหญ่ของเชียงใหม่ที่ให้ความสําคัญกับต้นไม้ในเมืองมีช่ือว่า เครือข่ายเชียงใหม่เขียว 
สวย หอม เกิดจากการรวมตัวของประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ทํางานสิ่งแวดล้อมเมืองในประเด็นต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง มีความเห็นร่วมกันว่า เมือง
เชียงใหม่ในปัจจุบันเกิดภาวะวิกฤตด้านสภาวะอากาศ ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดการพ้ืนที่สี
เขียวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง จึงได้มอบหมายให้ภาคีคนฮักเจียงใหม่เป็นองค์กร
ประสานงานในระยะแรกจนถึงเดือนกันยายน 2552 กระทั่งมีความพร้อมทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และบุคลากร จึงได้จัดต้ังเป็นเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ในปัจจุบัน โดยมีพันธกิจใน
การประสาน เช่ือมโยง หนุนช่วย และรณรงค์ให้ประชาชน ภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดูแล 
ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เขียว” ด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่น้อยที่มี
อยู่ วางแผนปลูกเพ่ิม ดูแลอย่างต่อเน่ือง “สวย” โดยการออกแบบพ้ืนที่สีเขียวอย่างเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น สอดคล้องกับความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในหุบเขา และ “หอม” จากการเป็นเมืองสะอาด 
สงบ ร่มรื่น ปลอดภัย ประชาชนมีความสุขทั้งกายใจ โดยมีหมอต้นไม้ บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์
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คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ชักชวนให้ผู้คนหันมาเห็น
ความสําคัญของ ‘หมอต้นไม้’ และอาการป่วยไข้ของไม้ใหญ่ในเมือง สร้างอาสาสมัครหมอต้นไม้
ขึ้นมาเพ่ือช่วยดูแลปกป้องไม้ใหญ่ในเชียงใหม่ให้อยู่ยืนนานกับคนเชียงใหม่ 

“หน้าที่ของเราก็คือการประคับประคอง ดูแลให้มันมีความสมดุลกับสภาพในแต่ละที่ เช่น 
เมื่อก่ิงไม้แห้ง จะต้องตกแต่งก่ิง หมอต้นไม้อาสาสมัครทั้งหลายก็จะต้องคอยดูแล และจะต้องให้คน
ในชุมชนเป็นหลักในการดูแลต้นไม้  การปลูกต้นไม้จะต้องควบคู่ไปกับการดูแล พร้อมๆกับการอยู่ใน
วัฒนธรรมที่เคารพต่อต้นไม้โดยถือว่ามีอารักษ์ประจําต้นไม้  แล้วทุกต้นก็ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ 
อย่างต้นลั่นทมในวัดเชียงมั่น    ปลูกในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์   เป็นวัดหลวงประจําราชวงศ์มัง
ราย เป็นวัดที่กษัตริย์เจ้าหลวงเชียงใหม่มาทํานุบํารุง ซึ่งเคยมีคุ้มอยู่ตรงน้ี ถ้าเราได้มีประวัติศาสตร์ มี
เรื่องราว เราก็จะได้ต้นไม้ที่มีคุณค่าที่มากกว่าการเป็นต้นไม้” (เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, 
24 มีนาคม 2561)  

ทุกชุมชนท่ีเชียงใหม่เขียว สวย หอม เข้าไปทํางาน ไม่ว่าจะเป็น นันทาราม ป้านปิง เชียงมั่น 
พันอ้น พวกแต้ม จะเป็นเขตเมืองเก่า เป็นชุมชนที่มีศรัทธาวัดมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองอย่าง
น้อยๆ 200 ปี ก็จะสืบสานที่มาที่ไปต้ังแต่อดีตเป็นต้นมา โดยร่วมมือกับสถานศึกษา อาจารย์ และ
นักวิชาการ ทําการค้นคว้าระบบนิเวศด้ังเดิม สายพันธ์ุ และประวัติศาสตร์ของต้นไม้น้ันๆ ตลอดจนให้
ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

“เราอยากให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ชาวเชียงใหม่ร่วมกันเรียนรู้ สืบ
ทอดในสิ่งดีงาม ไม่ว่าชนชาติใดก็สามารถมาเรียนรู้อย่างเข้าใจวัฒนธรรม คนเชียงใหม่ต้องสืบทอด
ความคิดที่ว่า พ้ืนที่ศักด์ิสิทธ์ิของเมืองน้ันต้องดูแลรักษา   เพราะฉะน้ันกระบวนการฟ้ืนเมืองทาง
ประวัติศาสตร์ คือเป้าหมายของเรา พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์จะต้องบวกกับความเป็นพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น น่ีคือเมืองในฝันที่ผู้คนจะช่วยกันสืบทอด เพราะว่าทั้งหมด
น่ีเป็นทุนที่บรรพชนได้ให้มา” (อาจารย์/นักวิชาการ, ชาย – 63 ปี) 

 
โครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ 
 สืบเน่ืองจากกว่าหน่ึงทศวรรษที่ผ่านมา ที่เชียงใหม่ เริ่มเกิดปัญหาเรื่องของหมอกควัน 
ประกอบกับปัญหาที่เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว ทางกลุ่มเขียวสวยหอมจึงได้มีการพูดคุยและ
ขอความร่วมมือกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีการจัดประกวดต้นไม้ใหญ่ในชุมชน ในพ้ืนที่เขตคู
เมือง ซึ่งพบว่ามีต้นไม้อายุเกือบ 100 ปี และอายุมากกว่า 100 ปี อยู่เป็นจํานวนมาก จึงได้มีการ
จัดทําหนังสือขึ้นมาเล่มหน่ึง (Monumental Trees in Chiang Mai, จัดพิมพ์ในปี 2554) จากน้ัน
เป็นต้นมาก็มีการสํารวจเพ่ิมขึ้น และมีการจัดการพาผู้สนใจไปชมต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ และอยู่คู่กับ
สถานที่สําคัญหลายแห่ง โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา และผู้เก่ียวข้อง 
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รวมท้ังกลุ่มจิตอาสาหมอต้นไม้คอยดูแลต้นไม้เหล่าน้ี ต่อมาได้มีการสร้างโครงการเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ได้
รู้จักประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ผ่านเรื่องของระบบนิเวศประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงต้นไม้และ
พ้ืนที่สีเขียว เพราะต้นไม้กับการสร้างเมืองน้ันมีความผูกพันกัน เช่น ต้นไม้หมายเมือง ต้นไม้หมาย
ทาง และต้นไม้หมายถิ่น  
 เส้นทางของ “รถเขียวชมเมือง” ในโครงการนิเวศประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้าวัด
พระสิงห์ วรมหาวิหาร ให้บริการกับประชาชนและนักท่องเท่ียวที่สนใจ เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ประกอบกับการชมต้นไม้และธรรมชาติ
ภายในตัวเมือง ตามเส้นทาง 4 แจ่งเมือง 5 ประตู เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาเส้นทางและสถานสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้บรรยายคอยบอกเล่าให้ความรู้อย่างละเอียดตลอด
เส้นทาง 
 การให้บริการมีการแบ่งเวลาโดยรอบทั่วไปจะมีรอบแรก ต้ังแต่ 09.30 น. รอบสอง 11.00 
น. รอบ 3 เวลา 13.30 น. ส่วนรอบเย็นจะมีเวลา 18.00 น. โดยจะเน้นสถานท่ีสําคัญตามเส้นทาง 4 
แจ่ง 5 ประตูเมือง ในช่วงรอบเช้าและกลางวัน 3 รอบน้ัน จะมีการแวะชมวัดเชียงมั่น เพ่ือที่จะบอก
เล่าถึงประวัติศาสตร์การสร้างเมือง เน่ืองจากวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกที่อยู่คู่กับเชียงใหม่ในช่วงของ
พญามังรายที่เริ่มมีการสร้างเมือง แต่ในรอบ 18.00 น. จะไม่ได้แวะวัดเชียงมั่นเพราะวัดปิด 
 “เราว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ เป็นการเที่ยวแล้วก็ได้เรียนรู้ไปในตัว ยังไม่เคยไปนะ แต่เราว่าคนที่ไป
ถ้าไม่ได้ศึกษามาบ้างก่อนก็จะผ่านๆไปนะ เราว่าไม่ค่อยได้อะไร แต่ถ้าสนใจจริงๆน่าจะได้ความรู้เยอะ
ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ต้นไม้ของทางเหนือเยอะ” (ชาย – 55 ปี, ผู้บริหารระดับสูง กระทรวง
วัฒนธรรม) 
 “เป็นโครงการที่น่าสนใจ เพ่ิงเคยได้ยินเหมือนกัน ถ้าคนบรรยายรู้จริงรู้ลึกน่าจะให้ความรู้คน
ที่ไปได้มาก ประวัติศาสตร์มันรวมถึงวัฒนธรรมด้วย ได้รู้ระบบนิเวศของเขา.... พ่ีว่าคนเชียงใหม่เขา
ผูกพันกับต้นไม้นะ เคยไปเห็นลายตามหน้าบันโบสถ์ก็เป็นลายเครือเถาเสียเยอะ..... เพลงเก่าเขาก็มี
อยู่เพลงที่ขึ้นมาก็พูดถึงต้นไม้เลย ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องความรักหนุ่มสาว เอ๊ะ ช่ือเพลงอะไรนะ... (น้อย
ไจยาใช่ไหมครับ – ผู้วิจัย).... ใช่ๆๆ น่ันแหละ แล้วก็เคยได้ยินอีกเวอร์ช่ันนึง มีช่ือดอกไม้ต้นไม้เต็มไป
หมดเลย.... (สงสัยเพลงที่อ้อม รัตนัง ร้องมังครับ ดอกระมิงค์ – ผู้วิจัย).... มั้ง พ่ีก็ไม่รู้ (หัวเราะ) แต่
ฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าคนเชียงใหม่รักต้นไม้มาก โดยเฉพาะต้นไม้เก่าแก่ของเขาน่ะ” (หญิง – 64 ปี, 
ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม) 
 “เรามีการร่วมมือกันนะ หลายๆครั้งที่มีลูกค้าแจ้งความประสงค์มาว่าอยากเรียนรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชียงใหม่ แทนที่เราจะส่งเขาไปขันโตก ดูฟ้อน อะไรน่ัน มันน่าเบ่ือแล้วละ 
เราก็เลยส่งเขาไปตามเส้นทางนิเวศประวัติศาสตร์ เขาก็จะได้ความรู้ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ แล้วก็ได้
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เห็นว่าคนเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับต้นไม้ใหญ่และสิ่งแวดล้อมของเรายังไง” (ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวเชียงใหม่) 

นับต้ังแต่ก่อต้ังมาเป็นเวลาสองปีเศษ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ที่เครือข่าย
เขียว สวย หอม จัดต้ังขึ้นมา มีชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการเพ่ือสร้างและ
ขยายเส้นทางนิเวศประวัติศาสตร์อีก 10 ชุมชน กล่าวคือ พวกแต้ม หมื่นเงินกอง นันทาราม ล่ามช้าง 
พันอ้น ควรค่าม้า ป้านปิง หมื่นสาร เชียงมั่น และ กําแพงงาม ชุมชนเหล่าน้ีมีต้นไม้มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่อนุรักษ์ไว้จนปัจจุบันอยู่รวมกันกว่าห้าร้อยต้น ต้ังแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มี
สถานศึกษาส่งนักเรียนมาชมจํานวนกว่าสามพันคน และมีนักท่องเที่ยวจํานวนประมาณสี่หมื่นคน 
ตามท่ีได้บันทกึไว้ ซึ่งทางเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ถือว่าประสบผลสําเร็จที่ได้ให้ความรู้และ
ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ด้วยกันเองในส่วนของนิเวศประวัติศาสตร์ของ
เชียงใหม่ และได้ผลตอบรับในระดับที่น่าพึงพอใจ จากท่ีได้เริ่มโครงการมาสองปีเศษ และมีการ
หยุดชะงักไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง เนื่องจากการปรับปรุงเส้นทาง  (เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย 
หอม, 24 มีนาคม 2561)  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากข้อมูลที่รวบรวมมา ทําให้สรุปได้ว่า เมื่อความเช่ือ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจและ
การยอมรับ นับถือ เช่ือมั่นในสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ ทั้งน้ี
บางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนํามาใช้พิสูจน์ให้
เห็นจริงเก่ียวกับสิ่งน้ันก็ได้ จึงอนุมานได้ว่าขึดคือความเช่ือของชาวล้านนาที่สามารถอธิบายได้ด้วย
หลักการความเช่ือทางพุทธศาสนา มีความเกรงกลัว ละอายต่อบาป มีความเช่ือในกรรม คือกัมม
สัทธา เช่ือกรรม เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เช่ือว่า เมื่อทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจ
ทําทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความช่ัวความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้าย
สืบเน่ืองต่อไป และวิปากสัทธา เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรม เช่ือว่าผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือว่ากรรม
ที่ทําแล้วย่อมมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลช่ัวเกิดจากกรรมช่ัว (พระพรหมคุณา
ภรณ์ - ป.อ. ปยุตฺโต, 2559)  
 จากแนวคิดทฤษฎีของศิรินทร์ ซึ้งสุนทร (2542) ที่กล่าวว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม และองค์ประกอบทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน คือ องค์ประกอบด้านความรู้และความคิด 
(Cognitive component) แสดงออกเป็นความเช่ือมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านความรู้สึก 
(Affective component) โดยการประเมินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเมื่อมีความรู้หรือความเช่ือต่อเร่ืองน้ันๆ 
แล้วจึงส่งผลต่อองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior component) อันเป็นแนวโน้มที่แสดง
ออกเป็นพฤติกรรมในที่สุด ดังน้ัน หากจะวิเคราะห์วิถีความคิดของชาวเชียงใหม่ตามแนวคิดน้ี ก็จะ
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สรุปได้ว่า องค์ประกอบด้านความรู้และความคิด ในที่น้ี คือความตระหนักในประวัติความเป็นมาของ
เมืองเชียงใหม่ ประเพณี วัฒนธรรม และการสั่งสอนของบรรพบุรุษให้เกรงกลัวและละอายต่อบาป มี
ความเช่ือในลัทธิวิญญาณนิยม (Animism) ที่มองว่าต้นไม้ใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นไม้สะหลี หรือต้น
โพธ์ิ เป็นไม้ศักด์ิสิทธ์ิประจําวัด หรือไม้หมายเมืองที่มีเทวดารักษา มีประเพณีเมืองดูแล ซึ่งส่งต่อไปยัง
องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือหากไปตัดหรือทําลาย จะทําให้ตกขึด หรือมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
กับตัวเอง ครอบครัว หรือชุมชนหมู่บ้าน จึงทํานุบํารุงรักษาไว้ด้วยความเคารพ อันเป็นองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรม ที่ส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ในอดีตของเมืองเชียงใหม่อยู่ยืนยาวมาได้จนปัจจุบัน 

ในทางเดียวกัน เมื่อต้นไม้ใหญ่ที่มีประวัติยืนยาวมาในอดีตกลับขึ้นมาเป็นองค์ประกอบ
ความรู้และความคิด จึงมีองค์ประกอบด้านความรู้สึก คือภาคภูมิใจ ปีติ ยินดี อันส่งผลให้เกิด
ความคิดในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ขึ้น เพ่ือแสดงให้ผู้มาเยือนหรือชาวต่างถิ่นได้
เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานผ่านนิเวศของเมืองที่วางระบบไว้มาช้านาน อันเป็นการประสม
ประสานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการท่องเท่ียวที่เน้นการ
เรียนรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงสถานท่ีที่มีความผูกพันทางจิตใจของ
ชนรุ่นหลัง ร่วมช่ืนชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณสถานในแหล่งท่องเที่ยวน้ัน บนพ้ืนฐาน
ของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมที่
จะให้คงสภาพอันงดงามร่มรื่นอยู่เช่นน้ีต่อไป 

ในอีกแง่มุมหน่ึง หากศึกษาลงไปลึกในส่วนของความเป็นมาและประวัติศาสตร์แล้ว 
เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมสืบเน่ืองมาต้ังแต่สมัยสังคมลุ่มนํ้ากก อันได้รับแนวคิดต่างๆ
มาจากชาวไต ทั้งในเรื่องคติความเช่ือ พิธีกรรม การดํารงชีวิต การต้ังถิ่นฐาน ฯลฯ ซึ่งเป็นความเช่ือ
ในแบบวิญญาณนิยม (Animism) เก่ียวกับความเช่ือในสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ 
สถานที่ ต้นไม้ หรือสิ่งของต่างๆ ว่ามีวิญญาณหรือมีผู้ดูแล (มัณฑนา กิตติวรากุล, 2547) ซึ่งในเวลา
น้ัน ชาวไตมีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศเมืองอย่างดี โดยเป็นองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
ภูมิประเทศและถิ่นอาศัย ตามจารีตสืบต่อกันมาจนพัฒนากลายเป็นความรู้ชุดหน่ึงที่ว่าด้วย “ชัยภูมิ” 
คือการดูลักษณะพ้ืนที่อันเหมาะสมในการต้ังชุมชน 

เมืองเชียงใหม่ต้ังอยู่บนทําเลท่ีหันหลังให้ภูเขาอันได้แก่ดอยสุเทพด้านทิศตะวันตก หันหน้า
ให้แม่นํ้าปิงทางด้านตะวันออก  พ้ืนที่ราบน้ีมีความลาดเทจากตะวันตกไปทางตะวันออก จึงมีนํ้าจาก
ภูเขาไหลผ่านห้วยแก้วลงมาหล่อเลี้ยงตัวเมืองอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ี ที่ต้ังโดยรอบยังอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งนํ้าทั้ง ลําห้วยที่ไหลลงมาจากดอยสุเทพ และลํานํ้าแม่ข่า  หนองนํ้า ได้แก่หนอง
บัว 7 กอ เชียงใหม่ในอดีตจึงเป็นเมืองนํ้า และได้รับการวางตําแหน่งที่ต้ังให้อยู่ใกล้ชิดกับป่า ซึ่งป่า
และน้ําเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชนในเวลานั้น เชียงใหม่จึงเป็นจัดเป็น 
“วนานคร” หรือ เมืองที่เป็นหน่ึงเดียวกันกับป่า (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539) 
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เชียงใหม่ถูกวางผังตามแนวคิดในคัมภีร์มหาทักษา คือเมืองโบราณมีร่างกาย โดยกําหนดให้
หัวเวียงอยู่ทางทิศเหนือ หัวเป็นอวัยวะสําคัญ ดังน้ันภายในเวียงเชียงใหม่นับต้ังแต่กลางเวียงค่อนไป
ทางเหนือจึงถูกกําหนดให้เป็นที่ต้ังของสถานที่สําคัญ เช่น หอคําที่เวียงแก้ว คุ้มเจ้านายวัดเชียงมั่น 
ส่วนใจกลางเวียงเป็นสะดือเมือง เป็นที่ต้ังเสาอินทขิล ซึ่งเป็นใจเมืองหรือเสาหลักเมือง และมีต้นยาง
นาเป็นที่สถิตของเสื้อเมือง ซึ่งการวางผังเช่นน้ีมีมาเป็นเวลาก่อนหน้าน้ันแล้ว จากตํานานสุวรรณคํา
แดง (มัณฑนา กิตติวรากุล, 2547) กล่าวถึงเมืองเชียงใหม่ซึ่งก่อนเคยเป็นที่ต้ังเมืองของชาวลัวะ
ทั้งหลาย มีการกล่าวถึงอินทขิล และต้นยางกลางเมืองนพบุรีกับด้วยเช่นกัน 

ชาวล้านนามีมุมมองในด้านธรรมชาตินิยม (Naturalism) อย่างเด่นชัด และถือเป็นพ้ืนฐาน
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและคติธรรมต่างๆ ที่ตามมา โดยมองถึงธรรมชาติว่าเป็นแหล่งกําเนิดทั้ง
พืช สัตว์ และมนุษย์ล้วนมีเน้ือแท้ที่แบ่งปันมาจากธรรมชาติและอยู่ร่วมกันภายใต้กฎธรรมชาติ  ซึ่ง
ความเช่ือลักษณะดังกล่าวกลายเป็นพลังจูงใจให้ชาวล้านนามองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบข้าง 
จึงไม่ประพฤติหรือปฏิบัติการใดๆในลักษณะเป็นการระรานและให้ร้าย หรือแม้กระทั่งล่วงละเมิด
ความเป็นไปของธรรมชาติ  หากในทางตรงกันข้าม กลับยอมรับ สมยอม และให้การพิทักษ์รักษาและ
ประนีประนอมกับธรรมชาติ (มัณฑนา กิตติวรากุล, 2547) ซึ่งแสดงให้เห็นในการปกปักรักษาและ
หวงแหนต้นไม้ใหญ่ที่ได้ปลูกขึ้นเอง แม้บางส่วนจะไม่ได้มีแนวคิดด้านวิญญาณนิยมมาเกี่ยวข้อง แต่ก็
พึงใจที่จะพิทักษ์รักษาไว้ให้ตกทอดถึงอนุชนรุ่นลูกรุ่นหลาน ความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวง
แหนจึงเกิดขึ้น กอร์ปกับความเป็นมาของเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาทั้งหมด ที่กลายมาเป็นส่วน
หน่ึงของประเทศไทยเพียงเมื่อแปดสิบปีเศษที่ผ่านมา อันทําให้ราชวงศ์ทิพย์จักรซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
ต้องล่มสลาย และล้านนาก็สูญหายไป กลายเป็นเพียงช่ืออาณาจักรในประวัติศาสตร์ ดังนัยยะที่แฝง
ไว้ในบทสัมภาษณ์เจ้านายฝ่ายเหนือท่านหน่ึงที่กล่าวว่า 

“เรารู้ในเร่ืองเง่ือนไขในอดีต มันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แม้บางครั้งก็เจ็บปวดหรือจํายอม สิ่งที่เรา
ทําได้ในขณะนี้คือการช่วยกันอุ้มชูดูแลศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่บ่งถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
เพ่ือให้อนุชนล้านนารุ่นหลังได้รับรู้ถึงสิ่งที่บรรพชนของพวกเขาได้ต่อสู้และอนุรักษ์ไว้ให้” (ชาย – 82 
ปี, เจ้านายฝ่ายเหนือ) 

ในอดีตที่ผ่านมา เจ้านายฝ่ายเหนือมีบทบาท และมีอิทธิพลช่วยในการรณรงค์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างมาก ได้มีการก่อต้ังสภาวัฒนธรรมของเชียงใหม่ขึ้น 
โดยมีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ นัดดาของเจ้าแก้วนวรัฐผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นองค์สุดท้าย ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาฯ มาโดยตลอด จนท่านมีอายุมากขึ้นและทํางานไม่ไหวเน่ืองจากสุขภาพ สภา
วัฒนธรรมเชียงใหม่จึงได้หมดบทบาทลงและเลิกไปในท่ีสุด กระน้ัน ผลงานของเจ้าดวงเดือนท่านก็ทํา
ให้ชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมและคุณค่าของประวัติศาสตร์มากขึ้น อันนํามาซึ่งความหวง
แหนและความภาคภูมิใจในแผ่นดินฝ่ายเหนือ  
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ด้วยเหตุที่ยกมาน้ี จึงสืบเน่ืองมาถึงการก่อต้ังโครงการอันเน่ืองมาจากความต้องการของชาว
ล้านนา ที่จะทําให้ชาวไทยในภาคอ่ืนและชาวโลกได้รับรู้ถึงความเป็นล้านนาของพวกเขา และความ
เป็นมาของอาณาจักรที่ล่มสลายไปเพียงไม่ถึงศตวรรษที่ผ่านมา  ผ่านประวัติศาสตร์ที่แทรกตัวอยู่ใน
ต้นไม้เก่าแก่และสถานที่ต่างๆของเชียงใหม่ โครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์จึงได้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน อันมีผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจตามคําบอกเล่าของ
เจ้าหน้าที่เครือข่ายเขียว สวย หอม ผู้ก่อต้ังและรับผิดชอบดูแลโครงการน้ีอยู่ 

ผลของการวิจัย แสดงให้เห็นได้ว่านิเวศประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่น้ันมีความสัมพันธ์ต่อ
เน่ืองมาจากความเช่ือความศรัทธาของล้านนา อันก่อให้เกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในสิ่งที่
พวกเขาได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ จนก่อให้เกิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงประวัติศาสตร์และอดีตที่รุ่งเรือง และนักท่องเท่ียวจะได้มีส่วนเรียนรู้และช่ืนชมธรรมชาติของ
เชียงใหม่ในอดีต  

อย่างไรก็ดี ต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตอยู่จนปัจจุบันก็อาจมีส่วนทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน
หรือบริเวณรอบข้าง หากมีพายุพัดล้มหรือก่ิงหัก อีกทั้งรากที่ใหญ่ก็อาจทําให้พ้ืนหรือถนนซิเมนต์
แตกร้าว ต่างจากอดีตที่พ้ืนหรือถนนเป็นดิน 

จากการสอบถามพระท่ีวัดแห่งหน่ึง ท่านได้ให้ความเห็นว่าต้นไม้ใหญ่เป็นมิติในเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ มีคุณค่ารวมถึงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นประวัติเรื่องเล่า  แต่หลายครั้งในปัจจุบัน ต้นไม้
ใหญ่ถูกมองว่าเป็นปัญหา บางคนอาจจะมองว่าต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในวัดหรืออยู่ในพ้ืนที่รอบๆบ้าน หรือ
อยู่ในที่ซึ่งเป็นที่ต้ัง ที่อยู่อาศัย สร้างปัญหาให้หลายๆ เรื่อง เช่น เวลาฝนตก ลมแรง พายุเข้ามาก็ถูก
มองว่าต้นไม้ใหญ่เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่อาจจะสร้างความเสียหาย ถ้าเป็นวัดก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
อาคารวิหารต่างๆ ส่วนองค์กรหน่วยงาน ก็มองปัญหาหลายด้าน เช่น เรื่องระบบราก ที่มีปัญหากับ
อาคารและถนน ทําให้เกิดสภาพที่ไม่น่ามอง อันตราย ซึ่งเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่ง และเป็นความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงวิถีความเป็นอยู่ในอดีต กับปัจจุบันที่มีประชากรเพ่ิมขึ้น และมี
การก่อสร้าง ตัดถนน เพ่ือรองรับจํานวนประชากรน้ัน อันเป็นอีกประเด็นหน่ึงที่สําคัญที่ควรจะต้องมี
การศึกษาและวิจัยต่อเน่ืองว่าควรดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้คงสภาพวิถีการดําเนินชีวิตปัจจุบันได้ โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบด้ังเดิมของเมือง 
 
ข้อเสนอแนะในด้านนโยบาย 

หากวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงยืนต้นอยู่ถึงปัจจุบันในระดับชาวบ้านและ
ชุมชน ก็อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากความไม่เข้าใจ ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้
หากต้นไม้น้ันโค่นล้ม อีกประการหน่ึง ก็เกิดจากประชาชนหรือคนในพ้ืนที่ ขาดความตระหนัก ขาด
ความหวงแหนในคุณค่า คนมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มหน่ึง เห็นคุณค่าแต่ไม่ทําอะไรเลย อยู่เฉยๆ 
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ส่วนอีกกลุ่มไม่เห็นคุณค่าก็มองว่าต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ให้เป็นหน้าที่ของรัฐหรือว่า
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีน้ี อาจต้องยอมรับในระดับหน่ึงที่ว่า นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คณะ
ผู้บริหารระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ ยังไม่มีการส่งเสริมการ
สร้างความตระหนักความเข้าใจ และสิ่งสําคัญอีกอย่างหน่ึงคือบางครั้งมีนโยบายแต่ไม่นําไปสู่การ
ปฏิบัติ เป็นนโยบายที่ถูกพูดขึ้นมาลอยๆ ว่าต้องรักษา ต้องดูแลต้นไม้ใหญ่ ต้องมีการหวงแหน แต่ใน
ภาคปฏิบัติยังไม่มีนโยบายใดๆ โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งควรมีนโยบายใน
เรื่องของการส่งเสริมให้มีการดูแลต้นไม้ใหญ่ให้มากขึ้น โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน
ปัจจุบันของเมืองและอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เช่นการกําหนดพ้ืนที่สีเขียวให้ชัดเจน ห้ามมีการตัด
หรือขยายถนนอันจะทําให้มีผลกระทบต่อต้นไม้ใหญ่ การกําหนดผังเมืองส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ห่าง
ออกไปจากต้นไม้เหล่าน้ัน ฯลฯ  

ในส่วนของงบประมาณต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน กลุ่มอาสาสมัครที่ดูแลต้นไม้ใหญ่ ต้องหาทุนเอง 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเช่นที่ควรเป็น ซึ่งหากหน่วยงานรัฐให้
ความสําคัญ ก็ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนการอนุรักษ์นิเวศเมือง อีกประการหน่ึง 
ปัญหาเรื่องของการศึกษาวิจัย เรื่องของการทําแผนแม่บทเก่ียวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่ยังไม่มีเป็น
รูปธรรม ซึ่งควรมีโมเดลเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลาย เพ่ือ
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กลยุทธ์การตลาดสําหรบักลุ่มนักท่องเท่ียวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
Hotel Marketing Strategies for Indian Market in Phuket 

 

ปิยะพันธ์ บุญเนือง1 และอภิรมย์ พรหมจรรยา2 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สํารวจสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต 2) วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสําหรับตลาด
อินเดีย ของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต และ 3) พัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับนักท่องเที่ยว
อินเดียเพ่ือโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ทําการศึกษาเก็บช้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ลักษณะก่ึงมีแบบแผน จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วย บุคลากรของบริษัท
ทัวร์ที่สัมพันธ์ต่อการขายและการตลาดอินเดีย และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับฝ่ายการขายและ
การตลาดของโรงแรม โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากน้ันนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  

 ผลการศึกษา พบว่า 1) โรงแรมในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างหาดป่าตอง มีจํานวน
นักท่องเที่ยวอินเดียสูงขึ้น โดยเฉพาะไตรมาสที่สองของแต่ละปีซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมของอินเดีย 2) 
บทบาทของโอกาสและภาครัฐ มีอิทธิพลในด้านบวกและด้านลบกับอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ตต่อศักยภาพการแข่งขันตลาดอินเดีย ทั้งสามารถส่งผลต่ออุปสงค์  กลยุทธ์ โครงสร้างและการ
แข่งขัน อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง และการผลิต และ 3) โรงแรมต้องมีการจัดการเตรียมความพร้อม
และพัฒนากลยุทธ์เพ่ือความสามารถรองรับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เน่ืองจากจะช่วยส่งผลให้มีการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในตลาดอินเดีย 

 

คําสําคัญ : กลยุทธ์การตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลาดอินเดีย โรงแรมจังหวัดภูเก็ต    
              ปัจจัยแวดล้อม 
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Abstract 

 The objectives of this research were to 1) To survey the Indian tourism market 
of hotels in Phuket 2) To analyze the environmental factors which affecting the 
competitiveness for Indian market of hotel industry in Phuket and 3) To develop the 
marketing strategies for Indian market in Phuket hotels. Collecting data by qualitative 
research via semi-planned in-depth interview from the key informants including tour 
personal related to sales and marketing in Indian market and sales and marketing 
personal in hotels by choosing the method of purposive or judgmental sampling. 
Then the data were analyzed for reliability by triangulation information verification 
and analytic induction. 

 The study indicated that 1) Many hotels in Phuket have increased a large 
number of Indian tourists during low reason especially the second quarter of a year 
in school holiday there 2) Chance and government had positive and negative 
influence with hotel industry in Phuket to the competition potential of Indian market 
which would affect the demand, strategy, structure and competition of related 
industry and production and 3) Hotels have to prepare and develop the strategies in 
order to support the various circumstantial factors as it would help to increase the 
advantage in Indian market competition. 

Keywords: Market strategy, Competitive advantage, Indian market, Phuket hotels,  
                Environment factors 
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บทนํา 

 อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเติบโตได้
ดีต่อเน่ืองด้วยศักยภาพและช่ือเสียงด้านแหล่งท่องเท่ียว กลับเผชิญปัญหาจากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบกับตลาดของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วงอัตราการเข้าพักตํ่าที่โรงแรมกําลังเข้าสู่
สภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้น อาทิ การแข่งขันในอุตสาหกรรม อํานาจการต่อรอง โอกาสการเผชิญกับ
ภาวะแออัดของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวคุณภาพหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ํา อาจลด
ระยะเวลาพักหรืออาจเลือกท่องเท่ียวสถานที่อ่ืน (สิริทิพย์ ฉลอง, 2560) จํานวนโรงแรมและห้องพัก
ที่กําลังเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ภาวการณ์การแข่งขันสูงขึ้นตาม ดังน้ันอุตสาหกรรมโรงแรมเองต้องคํานึง
และมองหากลุ่มตลาดใหม่โดยหน่ึงในตลาดที่น่าจับตามองและมีจํานวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
โดยเฉพาะในช่วงอัตราการเข้าพักตํ่าในจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าวคือ “ตลาดอินเดีย” เน่ืองจาก
นักท่องเที่ยวอินเดีย จะมีปริมาณที่สูงในช่วงราวไตรมาสท่ีสองของแต่ละปี  

 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวอินเดีย คือการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (กรมการกงศุล, 2560)  สายการบินต้นทุนตํ่าที่ได้เปิดเส้นทางและ
ขยายเท่ียวบินเพ่ิมขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) ประกอบกับการรุกขยายฐานลูกค้าในเมืองรองตาม
แผนกลยุทธ์ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน และการพัฒนาการเตรียมความ
พร้อมรับนักท่องเที่ยวอินเดียจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองและสนับสนุน ถึงแม้สถิติปีในปี 2559 
นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตเพียง 158,255 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2560) แต่ความต้องการบริโภคด้วยกําลังซื้อที่รอการเติบโตของตลาดใหม่ ที่กําลังมองหา
ประสบการณ์ใหม่จากการท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ภูเก็ตเองเป็นหน่ึงในจุดหมายลายทางที่ได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเน่ือง โรงแรมหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตเร่ิมให้ความสนใจตลาดอินเดีย แต่ต้อง
ตระหนักว่าการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่โดยเฉพาะอินเดียน้ันเหมาะสมกับแผนและเป้าหมายทางการ
ตลาดของโรงแรมของหรือไม่ เพราะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
หากไม่ทําการศึกษาก่อน โรงแรมที่มีโอกาสสําหรับตลาดดังกล่าวควรที่จะทําการปรับเปลี่ยนตลาด
ของตนเองให้มีความเหมาะสมเน่ินๆ เพ่ือจะไม่ให้เป็นการเสียโอกาสและเวลา เพราะปัจจุบันภาพรวม
ขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีการแข่งขันที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ราคาเน่ืองจากมีคู่แข่งรายใหม่ อาจจะทําให้เกิดภาวะอุปทานห้องพักส่วนเกิน ทําให้ต้องมีการแย่ง
กลุ่มลูกค้าในตลาดที่กําลังเติบโต อินเดียก็เป็นอีกตลาดหน่ึงที่อุตสาหกรรมโรงแรมเล็งเห็น ดังน้ันเป็น
เหตุให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารแต่ละรายต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่งหรือ
ปรับตัวให้ทันต่อภาวการณ์แข่งขันที่เกิดขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํารวจสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสําหรับตลาด

อินเดีย ของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต  
3. เพ่ือนําเสนอแนวทางกลยุทธ์การตลาดสําหรับนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัด

ภูเก็ต 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจบริการ (Philip Kotler อ้างอิงใน Nartchanok Yoojamrus, 2560) เพ่ือสร้างผลกําไรสูงสุด
และย่ังยืนต่อตลาดเป้าหมาย ซึ่งใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps มากําหนดกล
ยุ ท ธ์ ก า ร ตล าด  ซึ่ ง ป ร ะกอบ ด้ ว ย  Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 
Evidence และ Process ซึ่งนํามาวิเคราะห์ธุรกิจต่อได้ อุตสาหกรรมโรงแรมควรมีการวางนโยบาย
การวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ(7Ps) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
(Brand Equity) การให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างประเทศ การฝึกอบรมมารยาทการต้อนรับและ
ภาษาที่ใช้ของพนักงาน การจัดงานเทศกาลตามเทศกาลต่าง ๆ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (คุณานันท์ 
สุขพาสน์เจริญ, 2557)  

ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Diamond Model) บทบาทของรัฐบาลมีผลกระทบอย่าง
มาก ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อปัจจัยแวดล้อม ทั้ง 4 คือ ด้านปัจจัยการดําเนินงาน ด้านปัจจัยอุป
สงค์ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวข้อง กลยุทธ์องกรค์, โครงสร้าง และการแข่งขัน นโยบายของ
ภาครัฐก็จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะมีส่วนในการผลักดันให้ อุตสาหกรรมโรงแรม รวมถึงอุตสาหกรรมที่
เก่ียวเน่ืองมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลับกันภาครัฐก็สามารถมี
อิทธิพลในด้านลบต่อศักยภาพการแข่งขัน (Michael E. Porter ,1990 อ้างอิงใน คุณานันท์ สุขพาสน์
เจริญ, 2557)  

 แนวคิดและทฤษฎี TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์แบบแมททริกซ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างจุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) และอุปสรรค(T) (Albert Humphrey, 1960-1970 อ้างอิง
ใน วิชยานนท์ สุทธโส, 2559) ซึ่งหลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้ง 4 
ด้าน เราสามารถนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันแบบแมททริกซ์ เรียกว่า 
TOWS Matrix เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย 4 ด้านดังต่อไปน้ี  
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 กลยุทธ์เชิงรุก(SO) กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งที่มีอยู่ภายในองกรค์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อโอกาส ณ 
ภายนอก ซึ่งหมายถึงองกรค์สามารถใช้เป็นจุดแข็ง ที่แตกต่างหรือเทียบเท่ากับองกรค์อ่ืนใน
อุตสาหกรรมและคู่แข่งในการสร้างความได้เปรียบ 

 กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO) กลยุทธ์ภายในองกรค์ที่จําเป้นต้องปรัปปรุงแก้ไข เน่ืองจากกําลังมี
โอกาสก็ควรจะมีการนําโอกาสจากภายนอกหรือพลิกโดยการส่งเสริมและปรัปปรุงให้เกิด
ประโยชน์ต่อองกรค์ให้มากที่สุด เพ่ือให้โห้ตอบสนองโอกาส ณ ภายนอกน้ัน 

 กลยุทธ์เชิงป้องกัน(ST) กลยุทธ์ที่ใช้ความเข้มแข็งภายในขององกรค์ เพ่ือเลี่ยงหรือลด
อุปสรรค ณ ภายนอกที่เกิดขึ้น อาจจะด้วยการรักษาเอกลักษณ์ ข้อได้เปรียบ ความแตกต่าง
ขององกรค์ ที่จะก่อให้เกิดความเหนือกว่าคู่แข่งอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 กลยุทธ์เชิงรับ(WT) กลยุทธ์ที่ป้องกันองกรค์ให้ดีที่สุด เพราะไม่มีองกรค์ไหนที่ต้องการ
เผชิญหน้ากับทั้งสองตัวดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นทั้งสองด้านคือภายในและภายนอก เพราะฉะน้ัน
ควรหลีกเลี่ยงและข้ามผ่าน แก้ไขให้เร็วที่สุด มิฉะน้ันอาจจะเกิดการสะสมเป็นความอ่อนแอ
ระยะยาว ซึ่งนําสู่สภาวการณ์ที่น่ากังวลอย่างมาก 

ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวอินเดียในการตัดสินใจเลือกมา
ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจัยผลักดัน (Push factors) ประกอบไปด้วย ความสนุกสนาน, การพบ
เจอและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในจุดหมายปลายทางใหม่ๆ, ความต้องการลดความเครียดและทํา
อะไรที่ต่ืนเต้น, พักจากชีวิตทํางานที่เป็นเหมือนกิจวัตรประจําวันที่เลี่ยงไม่ได้, เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ
ส่วนของ ปัจจัยดึงดูด (Pull factors) ประกอบไปด้วย การได้ช่ืนชมและสนุกไปกับความสวยงามของ
สิ่งแวดล้อม, ทะเลหาดทราย ที่มีความสวยงาม, โชว์และแหล่งบันเทิง, ประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยว
ยังต่างประเทศ (Siripen Yiamjanya, Kevin Wongleedee, 2014)  

 ปัจจัยสําคัญต่อตลาดอินเดียที่ส่งผลต่อการมาสัมนาสําหรับกลุ่มกําลังซื้อสูงเพ่ือรองรับงาน
สัมมนา งานแต่งงาน และฮันนีมูน อาทิ การให้บริการ การจัดงานที่มีมาตรฐาน, ภาพลักษณ์สถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม สะอาด และมีความหลากหลาย, ระยะทางการเดินทางมาไทยเหมาะสม และ
ความสะดวกในพิธีการทางศุลกากร เป็นต้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวเราควรเตรียมพร้อมและวางแผน
รองรับการสัมมนาเพ่ือตอบสนองปัจจัยที่เปรียบเสมือนโอกาส อาทิ การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
การตลาดให้ชัดเจน, การส่งเสริมจัดแคมเปญการท่องเที่ยวในช่วงที่นิยมมาจัดงานสัมมนา, และ
รวมถึงการสื่อสารการตลาดผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ณัฏฐดา ศรีมุข และคณะ, 2557)  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
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 การวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ในลักษณะกึ่งมีแบบแผน (Semi-structure Interview) ทั้งน้ีผู้ วิจัยเลือกใช้
คําถามปลายเปิด (Open-end question) ที่ผ่านการตรวจสอบแบบคําถามการสัมภาษณ์(Index of 
Item Objective Congruence )  อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์น้ันพร้อมที่จะปรัปเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึกซึ้งและชัดเจน แต่ใช้โครงร่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์
เชิงลึกชุดเดียวกันสําหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือต้องการตรวจสอบความแม่นยํา และ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้กําหนดออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มที่ 1 บุคลากรของบริษัท
ทัวร์ที่สัมพันธ์ต่อการขายและการตลาดอินเดีย ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย และดูแลหรือ
จัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียขาเข้าเป็นหลัก โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental 
Sampling) เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเองที่มีประสบการณ์
และมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอินเดีย โดยลักษณะของกลุ่มที่ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เลือกต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ระบุไว้ โดยในกรณีน้ีได้สุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากรายช่ือบริษัททัวร์ที่เข้า
ร่วมงาน SATTE (South Asia’s Leading Travel Show) ในปี 2558(14 ราย) และ 2559 (11 ราย) 
เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ซื้อ ผู้นําเสนอสินค้าบริการและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ในลักษณะธุรกิจต่อ
ธุรกิจ ที่จํานวนผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตนิยมเข้าร่วมและให้ความสนใจมากที่สุดงาน
หน่ึง ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย และกลุ่มที่ 2 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายการขาย
และการตลาดของโรงแรม เฉพาะกลุ่มบุคคลมีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอินเดียของ
โรงแรมที่จดทะเบียนในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความนิยมในตลาดอินเดีย ผู้วิจัยทําการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) โดยทําการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกกลุ่มบริษัททัวร์ที่ทํา
ตลาดอินเดียเป็นหลักจํานวน 16 บริษัททัวร์ที่ทําตลาดอินเดีย เพ่ือสอบถามถึงโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ที่ได้รับความนิยมในการขายมากที่สุดในปี 2559 โดยให้แต่ละบริษัทระบุจํานวนมา 10 โรงแรม ซึ่ง
ผู้วิจัยจะไม่ระบุบัญชีรายช่ือของโรงแรมแต่อย่างใดเพื่อนํามาสรุปลง excel การสัมภาษณ์น้ันจะเลือก
จากบุคลากรของโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับการอ้างอิงซ้ํากันมากที่สุด 12 โรงแรมแรกเท่าน้ัน ทั้งน้ี
ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสองกลุ่มต้องมีประสบการณ์ในการขายและการตลาดอินเดียมากกว่า 3 ปี 
ประกอบกับอายุงานข้ันตํ่า 1 ปี ณ ที่ทํางานปัจจุบันและอยู่ในองกรค์หรือบริษัทที่ดําเนินกิจการมา
มากกว่า 1 ปี  ซึ่งจะสัมภาษณ์จนกว่าข้อมูลที่ได้น้ันเพียงพอ และไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น  

การวิเคราะห์ข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดย
ใช้ตัวแบบการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันตามแบบจําลองเพชรที่สมบูรณ์(Diamond 
Model) ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
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อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย โดยใช้ SWOT 
Analysis สังเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักน้ันจะ
ทําการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) สรุปเป็นประเด็น จากน้ันทําการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านแหล่งที่มาของข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 
2 กลุ่มและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความน่าเช่ือถือของข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบว่า โรงแรมหลาย
แห่งมีจํานวนนักท่องเที่ยวอินเดียสูงขึ้นในช่วงอัตราการเข้าพักตํ่า โดยเฉพาะไตรมาสที่สองของแต่ละ
ปีซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมของอินเดีย นักท่องเที่ยวดังกล่าวเดินทางมาจากเมืองหลักคือ นิวเดลี และ
มุมไบ รวมถึงเมืองรอง อาทิ เชนไน, กัลกัตตา, บังกาลอร์, ไจเปอร์ และไฮเดอราบัด ด้วยจุดประสงค์
ที่ต่างกัน ทั้งกลุ่มอิสระและกลุ่มที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ ซึ่งนิยมเลือกเข้าพักโรงแรมที่มีทําเลท่ีต้ังใน
พ้ืนที่หาดป่าตอง ด้วยสาเหตุที่ต้องการสัมผัสหาดป่าตองที่ขึ้นช่ือระดับโลก แสงสีของสถานบันเทิง
ยามคํ่าคืน การจับจ่ายซื้อสินค้าและของที่ระลึก รวมถึงมีร้านอาหารอินเดียบริการใกล้เคียง  

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสําหรับ
ตลาดอินเดีย ของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 1 แบบจําลองเพชรที่สมบูรณ์ (Diamond Model) 

 

 

 

 

 

 

 

  

อุตสาหกรรมท่ี
สนับสนุน

กลยุทธ์ โครงสร้าง และ
การแข่งขัน 

อุปสงค์ การดําเนินงาน 

โอกาส 

+ จํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมายังภูเก็ตมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เป็นผลเนื่องมาจากการ
เติบโตของกลุ่มชนช้ันกลางและเศรษฐกิจของ
อินเดีย อีกทั้งค่าครองชีพของภูเก็ตไม่สูงมาก
นักทําให้เข้าถึงได้ง่าย 
+ มีการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ขยายการตลาดทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  
+ นักท่องเท่ียวมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น  
+ มีความต้องการที่หลากหลายรูปแบบ 
- โรงแรมที่ ต้ังในบางพ้ืนท่ี ยังไม่สามารถ
ตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
ได้ 

+ อุตสาหกรรมโรงแรมภูเก็ต มีทรัพยากร
มนุษย์ (ตลาดแรงงาน) ที่เพียงพอ ซึ่งต้นทุน
ในการจัดการ และการว่าจ้างไม่สูงมากนัก 
โดยเฉพาะพนักงานส่วนบริการ 
+ ความสามารถ ทักษะภาษาอังกฤษและ
ความชํานาญในงานบริการของบุคลากร 
+ ความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายของสถานที่ท่องเท่ียว
ของจังหวัดภูเก็ต  
+ คว ามพ ร้อมและมาตรฐ าน ในกา ร
ให้บริการ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือและ
ตอบสนองต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวอินเดีย  
- บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติเชิงลบกับ
นักท่องเท่ียวอินเดีย อันเนื่องมาจากการ
ขาดความ รู้และ เข้ า ใจ  ใน วัฒนธรรม 
ลักษณะนิสัยของนักท่องเท่ียวอินเดีย 
- จังหวัดภูเก็ตยังขาดระบบขนส่งสาธารณะ 
และการประชาสัมพันธ์ด้านดังกล่าวที่ดี ทั้ง
ที่ ดังกล่าวสามารถเป็นปัจจัยท่ีช่วยเพ่ิม
สั ด ส่ ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว อิ ส ร ะ ใ ห้ กั บ
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตได้ 

+ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
พันธมิตร ตัวแทนจัดจําหน่ายต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่วนสําคัญที่
จะทําให้เกิดความเข้มแข็งจนสามารถ
เป็นข้อ ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
+ มีการบริหารจัดการในด้านการบริการ
ที่มีมาตรฐาน 
- ขาดกลยุทธ์แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากลูกค้าอินเดีย 
- เป้าหมายกลยุทธ์การจัดการเพ่ือกลุ่ม
นักท่องเท่ียวอินเดียยังไม่ชัดเจน 

+ นโยบายส่งเสริม  และผลักดันให้การ
ท่องเท่ียวของภูเก็ตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โ ด ยก า รประช า สั ม พัน ธ์  และ จั ด ง าน 
Roadshow ตามหัวเมืองต่างๆเพ่ือขยาย
ตลาดยังเมืองรองในประเทศอินเดียทุกๆปี 
(Amazing Thailand Roadshow) 
+ นโยบายการอนุญาติให้นักท่องเ ท่ียว
อินเดียสามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ 
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ และปรัปลด
ค่าธรรมเนียม ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเท่ียว
เดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้น 
- ขาดการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับ Supply Chain ที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวอินเดีย 

+ การสนับสนุนที่ดีจากองกรค์เก่ียวข้อง 
อ า ทิ  ตั ว แ ท น จั ด จํ า ห น่ า ย  แ ล ะ
ร้านอาหารอินเดียที่เปิดตัวเพ่ิมขึ้น  
+ โรงแรมมีความสามารถในการขยาย
และ ร่ ว มล งทุ น ใน อุ ตส าหกร รมที่
เก่ียวข้อง ที่ช่วยสนับสนุนในด้านสายโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chain) หรือ ในด้าน 
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุนกัน ทําให้
เ กิ ดการ พัฒนาผ ลิตภัณ ฑ์  การ จัด
จําหน่าย และการตลาด ซึ่งสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

+ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ พั ฒ น า ท า ง
เทคโนโลยี ระบบออนไลน์ รวมถึงช่องทาง
ตัวแทนจัดจําหน่ายออนไลน์ 
- ความเช่ือมั่นถึงความมีเสถียรภาพของ
รั ฐ บ า ล  แ ล ะ ค ว า ม ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย
ภายในประเทศไทย ที่มักจะส่งผลกระทบ
ต่อจังหวัดภูเก็ตร่วมด้วย  
- ขาดการ เ ช่ื อมโยงสายการบินตรง
ระหว่างประเทศอินเดียและจังหวัดภูเก็ต 

ภาครัฐ 
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3. แนวทางกลยุทธ์การตลาดสําหรับนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

  3. 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของตลาดนักท่องเที่ยว
อินเดีย ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต สามารถอธิบายได้ดังในตารางดังน้ี  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
ปัจจัยด้านการผลิต โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีใบอนุญาติประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ถือว่า

มีมาตรฐานตามกําหนด มีความพร้อม ในการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การจัดการ 

การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยด้านการตลาด โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีการกําหนดราคาขายเหมาะสม แบ่งแยกตามฤดูกาล 

ราคาห้องพักของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ยังต่ํากว่าเมื่อเทียบกับเมืองท่องเท่ียวในประเทศอ่ืนๆ ท่ี

เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวอินเดีย อาทิ ดูไบ และสิงคโปร์  

ปัจจัยด้านบุคลากร ความสามารถ ทักษะภาษาอังกฤษและความชํานาญในงานบริการของบุคลากร 

ปัจจัยทางการเงิน โรงแรมบางแห่ง มีความสามารถในการลงทุนในการขยายตลาด 
ต้นทุนในการจัดการ และการว่าจ้างไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะพนักงานส่วนบริการ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
ปัจจัยด้านการตลาด โรงแรมท่ีไม่มีใบอนุญาติประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พรบ พ.ศ.2547 จะเสียโอกาสในการทํา

การตลาดร่วมกับสมาคมการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยด้านองค์กร  

และการบริหาร 

โรงแรมท่ีให้การบริการอาหารอินเดียหรือแม้แต่ในมื้อเช้าน้ันยังมีจํานวนท่ีน้อย  
นโยบายชัดเจนในการส่งเสริม และสนับสนุนการทําตลาดอินเดีย 
โรงแรมท่ีมีกลุ่มลูกค้าอินเดียอยู่แล้วน้ัน ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากลูกค้าอินเดีย 

ปัจจัยด้านบุคลากร พนักงานบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบกับนักท่องเท่ียวอินเดีย  

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์โอกาสของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
ปัจจัยด้านการตลาด 

ของการท่องเท่ียว 

แนวโน้มนักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศมีอัตราเพิ่มสูงข้ึน เป็นผลทําให้

ตัวแทนจัดจําหน่ายต่างๆเปิดตัวเพิ่มข้ึนด้วย 

ภูเก็ตเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวอินเดียเพิ่มข้ึน  

ปัจจัยดา้นการ

แข่งขัน 

การแข่งขันของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตในตลาดอินเดียส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการ

และบุคลากร รวมถึงโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

ปัจจัยด้านสังคม  ประเทศไทยเป็นท่ีกล่าวขานเรื่องการบริการท่ีดี ย้ิมแย้มแจ่มใส มีวัฒนธรรม ประเพณี และ
เทศกาลท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่างหลากหลาย  



 

1159 
 

วัฒนธรรม  

และกฏหมาย 

นักท่องเที่ยวอินเดียสามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

ท้ังมีนโยบายการปรัปลดค่าธรรมเนียม 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียท่ีเพิ่มสูงข้ึนต่อเน่ือง เป็นผลทําให้กลุ่มชนช้ันกลางท่ีมี
กําลังซ้ือเพิ่มสูงข้ึน  

ปัจจัยภาครัฐและ

เอกชน 

รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยการโปรโมท และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมได้มีส่วน

ร่วมในงาน Roadshow  

ปัจจัยรัฐและเอกชน สายการบินต้นทุนต่ํา มีการเปิดและขยายเท่ียวบินจากเมืองรองต่างๆจากอินเดียสู่ประเทศไทย

เพิ่มมากขึ้น  

ร้านอาหารอินเดียเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีหาดป่าตอง  

นโยบายภาครัฐ “Start up” มีโอกาสทําให้กลุ่มนักท่องเท่ียวในลักษณะนักท่องเท่ียวอิสระเพิ่ม

มากขึ้น และสามารถสร้างโอกาสในการกระจายนักท่องเท่ียวสู่พื้นท่ีอื่นๆ 

ปัจจัยดา้น

เทคโนโลยี 

การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักท่องเท่ียวอินเดียสามารถสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการทําตลาด รวมถึงโอกาสการเติบโตของจํานวนนักท่องเท่ียวจากออนไลน์แทรเวลเอเย่นต์ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อุปสรรคของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
ปัจจัยดา้นการตลาด 

ของการท่องเท่ียว 

ระดับความต้องการของนักท่องเท่ียวอินเดียต่อโรงแรมในภูเก็ตมีความหลากหลาย แต่มักจุกตัว

และให้ความสนใจเฉพาะพื้นท่ีป่าตองเป็นหลัก  

ปัจจัยดา้นการ

แข่งขัน 

กลไกการตั้งราคาของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะในช่วงอัตราการ

เข้าพักต่ํา  

ปัจจัยดา้นสงัคม  

วัฒนธรรม กฏหมาย 

เมื่อเกิดวิกฤติการบ้านการเมือง หรือความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย อาจจะส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตร่วมด้วย 

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ นโยบายการเงินในอินเดีย บางช่วงยังคงมีความผันผวน กระทบกับจํานวนนักท่องเท่ียวอินเดียท่ี
เดินทางออกนอกประเทศ 

ปัจจัยรัฐและเอกชน การเข้าถึงการเดินทางของนักท่องเท่ียวอินเดีย โดยสายการบิน ค่อนข้างมีจํากัด  

 

3.2 การกําหนดกลยุทธ์โดยใช้วิธี TOWS Matrix   

ตารางที่ 5 ผลการกําหนดกลยุทธ์โดยใช้วิธี TOWS Matrix   

 



 

1160 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. การมุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาความพร้อมในการให้บริการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีตอบโจทย์นักท่องเท่ียวอินเดียเฉพาะ โดยการกําหนด
นโยบายชัดเจนต่อการเจาะตลาดอินเดีย 
2. การส่งเสริมธุรกิจลักษณะออนไลน์ E-commerce ผสมผสานกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีรวมถึงการสื่อสารทาง
การตลาด (Marketing Communication) ซ่ึงนอกจากสามารถช่วยลด
ต้นทุนการทําการตลาด ยังสามารถช่วยให้โรงแรมมีจํานวนนักท่องเท่ียว
อินเดียในส่วนของออนไลน์แทรเวลเอเย่นต์และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว
อินเดียเพิ่มข้ึน 
3. การส่งเสริม MICE เพื่อรองรับกลุ่มประชุม โดยเฉพาะ Incentive จา
กองกรค์ต่างๆของอินเดียท่ีกําลังเติบโตข้ึนและมักจะสร้างรางวัลเป็นทริ
ปท่องเท่ียวยังต่างประเทศสําหรับพนักงาน เสมือนเป็นสิ่งเร้าและกระตุ้น 

1. การส่งเสริมและการใช้เทคโนโลยี สําหรับการตลาดรูปแบบต่างๆ 
ช่วยลดต้นทุนในแง่ของการรุกตลาดได้ ซ่ึงในปัจจุบันนักท่องเท่ียว
อินเดียท่ีกําลังมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนน้ันเข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน 
2. การอบรมทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของการบริการ 
สามารถกําหนดเป็นประเด็นในการอบรม เพื่อลดปัญหาความไม่
เข้าใจ วัฒนธรรม ลักษณะนิสัยของนักท่องเท่ียวอินเดีย  
3. การปฏิบัติตามมาตรการและกฏหมาย ของภาครัฐ เพื่อตอบรับ
โอกาสทางการตลาด 
4. การทําโปรโมช่ันสําหรับลูกค้าท่ีกําลังจะเข้าพักในโรงแรม (In 
house guest) โดยแนะนําการเพิ่มและใช้บริการส่วนอื่นๆ และ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากนักท่องเท่ียวได้ด้วย 

4. การขยายตลาดสู่ต่างประเทศเพ่ือสร้างการรับรู้และโอกาสในการได้รับ
คู่ค้ารายใหม่  ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
5. การตั้งราคาตํ่ากว่าคู่แข่งเพ่ือการเข้าสู่ตลาดอินเดีย คือการเจาะตลาด
โดยการใช้กลไกราคาเข้าสู้กับคู่แข่งเพ่ือชิงกลุ่มลูกค้า 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. การพัฒนาความพร้อมด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการอยู่เสมอ และพยายามให้เกิดความแตกต่าง สามารถเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยรักษาและสร้างฐานลูกค้าท่ีได้รับสื่อใหม่ๆจากคู่แข่ง 
2. การเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Niche market)  การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป ซ่ึงอาจจะไม่เป็นกลุ่มใหญ่มากแต่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในกลุ่มๆน้ันได้เต็มท่ี 
3. การสร้างและใช้ Brand awareness (การรับรู้) โรงแรมบางแห่งมีจุด
แข็งในเรื่องแบรนด์และช่ือเสียงในตลาดอินเดียท่ีเป็นท่ียอมรับของลูกค้า
อยู่แล้ว ก็จะต้องพยายามชูจุดแข็ง สร้างการรับรู้อยู่ตลอด เพราะจะช่วย
บรรเทาภัยคุกคามจากการตีตลาดของคู่แข่งท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในด้านราคาในช่วงอัตราการเข้าพักต่ํา 
4. การตั้งราคาเท่าคู่แข่ง ซ่ึงทําให้โรงแรมไม่เสียโอกาสในการบริหาร
จัดการห้องพักเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เพราะแน่นอนว่าลูกค้า
สามารถนําไปเป็นส่วนหน่ึงในตัวเลือก แต่หากเมื่อไรโรงแรมเรามีราคาท่ี
สูงกว่าคู่แข่งน้ันมีโอกาสเป็นไปได้สูงท่ีจะเสียลูกค้าดังกล่าว ท้ังน้ีโรงแรม
เองก็ต้องมีการนําเสนอ สร้างมิตรภาพท่ีดีกับลูกค้าควบคู่ไปด้วย 
เน่ืองจากองค์ประกอบทุกอย่างได้ แต่ไม่มีการขายเกิดข้ึน ผลลัพธ์ก็จะไม่
เกิดข้ึนหรือไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างแน่นอน 

1. การร่วมลงทุนกับบริษัทนอก โดยหาพันธมิตรท่ีมีจุดแข็งในส่วนท่ี
เราไม่สามารถทําหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่า เข้ามาในลักษณะท่ี
เรียกว่า Outsource ซ่ึงอาจจะเป็นบางกรณีพิ เศษท่ีเกิดการ
เรียกร้องมาตามความเหมาะสม เพราะอาจทําให้ลูกค้ามีความ
ประทับใจได้มากกว่า 
2 .  การลดการใ ช้จ่ ายทางการตลาด  อาทิ  การร่วมงาน  ณ 
ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถทําได้โดยติดต่อผ่านทานตัวแทนจัด
จําหน่ายในไทยและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จะช่วยลด
ปัญหาเงินทุนในการทําตลาดยังต่างประเทศ การทําการตลาด
ต่างประเทศอาจจะไม่ใช่ก้าวแรกของการเริ่มตลาดน้ี เน่ืองจากตัว
โรงแรมเองต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการหรือส่วนประสมของ
การตลาดอินเดียพอสมควร เพราะฉะน้ันการติดต่อตัวแทนจําหน่าย
ในไทยก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการทําตลาดได้ในระดับหน่ึง  
3. การยกเลิกหรือการถดถอย โรงแรมบางรายต้องยอมรับว่าด้วย
ลักษณะของโรงแรม ทําเลท่ีตั้ง องค์ประกอบโดยรวมน้ันไม่ตอบ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าใดก็
ตามเพราะฉะน้ันอาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนหรือเจาะตลาดดังกล่าว
มากนักเพราะจะทําให้เสียเวลา กรณียกเลิกการทําตลาดดังกล่าว
สามารถเกิดข้ึนได้หากเห็นว่าโรงแรมน้ันไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดจริงๆ 
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การอภิปรายผล 

 การศึกษาสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบกลุ่ม
นักท่องเที่ยวอินเดียนิยมเลือกเข้าพักโรงแรมที่มีทําเลที่ต้ังในพื้นที่หาดป่าตอง ด้วยสาเหตุที่ต้องการ
สัมผัสหาดป่าตองที่ขึ้นช่ือระดับโลก แสงสีของสถานบันเทิงยามค่ําคืน การจับจ่ายซื้อสินค้าและของที่
ระลึก รวมถึงมีร้านอาหารอินเดียบริการใกล้เคียง สอดคล้องกับ Siripen Yiamjanya and Kevin 
Wongleedee (2014) เ รื่ อ ง  “ International Tourists’ Travel Motivation by Push-Pull 
Factors and the Decision Making for Selecting Thailand as Destination Choice” และ
Raktida Siri et al (2012) เรื่อง “Exploring Indian Tourist’s Motivation and Perception of 
Bangkok” พบว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียรับรู้และกระตุ้นให้ตัดสินใจมายังกรุงเทพมหานครน้ัน
คือ ความต้องการและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ลดความเครียด, ทําอะไรท่ี
ต่ืนเต้น และสนุกสนานไปกับโชว์และแหล่งบันเทิง ด้านความสามารถในการแข่งขันสําหรับตลาด
อินเดีย ของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โอกาส และภาครัฐ สามารถมีอิทธิพลในด้านบวก
กับอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตต่อตลาดอินเดีย อีกทั้งสามารถส่งผลต่ออุปสงค์ความต้องการ
ของตลาด อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวข้อง และกลยุทธ์องกรค์ โครงสร้าง และการแข่งขัน 
ในทางกลับกันภาครัฐก็สามารถมีอิทธิพลในด้านลบต่อศักยภาพการแข่งขัน สอดคล้องกับทฤษฎี” 
Diamond Model” ของ Michael E. Porter (1990) และคุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ (2557) เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย” พบว่า 
การส่งเสริมทางด้านนโยบายจากรัฐบาล ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จากความขัดแย้งทาง
การเมืองจองประเทศไทยที่ผ่านมาน้ัน จัดได้ว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมโรงแรมไทย 

กลยุทธ์การตลาดสําหรับนักท่องเท่ียวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต การมุ่งเน้น 
(Focus) สอดคล้องกับ คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ (2557) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เพ่ือการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย” พบว่า การเจาะกลุ่มผู้ใช้บริการตาม
ภาพลักษณ์ของโรงแรมแต่ละแห่ง เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ของโรงแรม การมุ่งเน้น (Focus) และการ
ส่งเสริม MICE สอดคล้องกับ ณัฏฐดา ศรีมุข และคณะ (2557) เรื่อง “พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาว
อินเดียกลุ่มกําลังซื้อสูงเพ่ือรองรับงานสัมมนา งานแต่งงาน และฮันนีมูนในประเทศไทย” พบว่า การ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายการตลาดให้ชัดเจน และพัฒนาคุณภาพการจัดสัมมนาให้มีมาตรฐานการจัด
สัมมนา ให้บริการอาหารมังสวิรัติและมุสลิม สามารถเตรียมพร้อมและรองรับการสัมนาของตลาด
นักท่องเท่ียวอินเดีย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การอบรมทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความพร้อม
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์ และการบริการอยู่เสมอ สอดคล้องกับ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
และนราศรี ไววนิชกุล(2559) เรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของ



 

1162 
 

ประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อาทิ บุคลากร
การแพทย์ ที่มีจิตใจใฝ่บริการ การบริการที่เป็นเลิศ อัตลักษณ์ความเป็นไทย และทรัพยากรการ 
ท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านที่มีความจําเป็นต้องพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการตลาดเฉพาะ
เป้าหมายเพ่ิมมากขึ้น และสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การร่วมลงทุน การลดการใช้จ่ายการตลาด 
และการยกเลิกหรือการถดถอย สอดคล้องกับ คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ (2557) เรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย” พบว่า กลยุทธ์
ของแต่ละโรงแรมมีการมุ่งเน้นทางด้านการเป็นผู้นําทางด้านต้นทุน หน่ึงในแนวแนวทางคือการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส่วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดอินเดีย ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต  

  1.1 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) โรงแรมที่มีทําเลท่ีต้ังอยู่หาดป่าตองมีโอกาสที่จะได้
นักท่องเที่ยวตลาดอินเดียในทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
โรงแรมนั้น อย่างไรก็แล้วแต่โรงแรมในบริเวณอ่ืนๆ สามารถเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ 2) โรงแรมที่มี
ทําเลท่ีต้ังใกล้ร้านอาหารอินเดีย ควรใช้ปัจจัยดังกล่าวสร้างความได้เปรียบ 3) การให้บริการอาหาร
อินเดียขั้นตํ่า 2 เมนูในมื้อเช้า เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการช่วยสนับสนุนและสร้างแรงดึงดูด 4) การ
คิดค่าบริการบุคคลเข้าพักเพ่ิมร่วมกับลูกค้าหรือผู้พักร่วม (Joiner) ที่เหมาะสม กล่าวคือ ปกติน้ัน
เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าพักเท่าน้ันที่สามารถเข้าพักในห้องพักได้ เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไม่
ลงทะเบียนในการเข้าพัก โรงแรมมองว่าเป็นผู้พักร่วมทั้งหมดซึ่งโรงแรมก็จะคิดเงินเพ่ิม ทั้งน้ีต้อง
คํานึงถึงวิธีการปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัยของลูกค้าและโรงแรมด้วย ประเด็นดันกล่าวจะช่วยดึงดูด
กลุ่มนักท่องเที่ยวชายที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดความตึงเครียด เซ็กส์ และแบบรางวัล (Incentive)  

  1.2. ราคา ประกอบด้วย 1) การให้ราคาคงที่ตามระยะเวลาที่กําหนดเป็นสิ่งที่
บริษัทนําเที่ยวตลาดอินเดียต้องการ 2) การให้ราคากับทางบริษัทนําเที่ยวตลาดอินเดียในไทย ควรตํ่า
กว่าราคาขายของออนไลน์แทรเวลเอเย่นต์  

  1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย 1) บริษัทนําเที่ยวตลาดอินเดียที่มี
ออฟฟิศในกรุงเทพฯ สามารถเป็นพันธมิตรหลัก ให้โรงแรมมีโอกาสได้รับลูกค้าและเป็นที่รู้จักในตลาด
อินเดียได้มากที่สุดสําหรับช่องทางดังกล่าว 2) การเปิดสัญญาใหม่กับบริษัทนําเที่ยว โดยเฉพาะบริษัท
นําเที่ยวที่เปิดใหม่ ควรดําเนินการขอเอกสารจดทะเบียนบริษัทที่เก่ียวข้อง และเป็นในลักษณะการ
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จ่ายก่อนเข้าพัก “Full Pre-Payment” เท่าน้ัน 3) ช่องทางการตลาดออนไลน์ ควรติดต่อพันธมิตร
หลักอย่าง Makemytrip 4) ไม่แนะนําการติดต่อโดยตรงกับลุกค้าหรือแม้กระทั่งเอเย่นต์ในอินเดีย  

  1.4 ด้านส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย 1) การโฆษณาโรงแรมลงนิตยสาร ควรลง
ในบริษัทนําเที่ยวตลาดอินเดียขนาดใหญ่ 2) การร่วมงาน Trade show และ Roadshow ที่มี
ศักยภาพของผู้ซื้อและมีโอกาสต่อยอดธุรกิจสําหรับโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วย SATTE, 
OTM และ Amazing Thailand Roadshow ตามลําดับ 3) การโฆษณาโรงแรม บางกรณีสามารถ
เจรจาขอแลกเปลี่ยนกับจํานวนห้องพักได้ตามความเหมาะสม (Barter agreement)  

  1.5 ด้านบุคคลหรือพนักงาน (People or Employee) 1) การปรัปทัศนคติของ
พนักงานที่มีต่อนักท่องเที่ยวอินเดีย สามารถกําหนดเป็นประเด็นในการอบรมในโรงแรม 

  1.6 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย 1) โรงแรมแบ
รนด์ (International hotel chain) ควรสร้างความได้เปรียบที่แสดงออกได้ถึงมาตรฐานและความ
น่าเช่ือถือ จากอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ด้วยตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ 2) การตกแต่ง
พ้ืนที่การให้บริการที่เข้ากับเทศกาล และการแจกการ์ดอวยพร ในเทศกาลสําคัญเมื่อลูกค้าเข้าพัก 

  1.7 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 1) เน่ืองจากบ่อยครั้งที่ไฟล์ทต่อจากกรุงเทพฯ
ที่จะมาถึงภูเก็ตเป็นช่วงเช้า สามารถอนุญาตให้เข้าพักก่อนเวลากําหนดในบางกรณีโดยเฉพาะในช่วง
ที่มีอัตราการเข้าพักตํ่า 2) การแยกพ้ืนที่หรือเคาเตอร์เช็คอินของกรุ้ป จะทําให้กระบวนการเช็คอิน
เกิดความรวดเร็ว เป็นระเบียบ และดูเอาใจใส่มากขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

  2.1 ควรศึกษาเพ่ิมเติมในองกรค์ภาครรัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับตลาด
อินเดีย ซึ่งสามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตกับนโยบายของ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ในระดับนโยบาย  

  2.2 สามารถศึกษาได้ในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ 
Factor Analysis จะทําให้สามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและสอบถามถึงกลยุทธ์ในการทําตลาดอินเดีย
ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ในปัจจัยด้านต่างๆ เพ่ือสามารถทําให้เกิดการพัฒนาการตลาดที่ต่อเน่ือง 
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แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุร ี
Guidelines for Community-Based Tourism Development: A Case Study of  

Baan Chak Ngaw Community, Chonburi Province 
 

อัจฉรา ศรีลาชัย1, พงศ์เสวก เอนกจํานงค์พร2 และสถุี เสริฐศรี3 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาของชุมชน และวิถีชีวิตในการ
อธิบายอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน 2) เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน 
และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยทํา
การรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพ้ืนที่สํารวจชุมชน การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า จุดแข็ง คือ การคงไว้ซึ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน
โบราณของที่อยู่อาศัยเน้นในศิลปวัฒนธรรมแบบจีน อาทิ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เหล่าเต๊ง งานประเพณี
ไหว้พระจันทร์ ชุมชนมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว การรักษาอาหารประจําท้องถิ่น อาทิ เส้น
ก๋วยเต๋ียว และเต้าหู้ให้คงอยู่ จุดอ่อนจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่แพร่หลาย ตลาดเปิดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีสินค้าที่ระลึกและบ้านพักโฮมสเตย์ อย่างไรก็ตามโอกาสในการ
พัฒนากิจกรรมภายในชุมชน คือ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอยู่สม่ําเสมอ มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุน สถานที่ต้ังอยู่ใกล้ท่องเที่ยวที่สําคัญ สําหรับในด้านอุปสรรค 
การสนับสนุนจากภาครัฐพบชัดเจนว่ามีงบประมาณจํากัด และเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการ
เดินทางท่องเท่ียว ส่วนแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้ เสนอได้ดังน้ี 1) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) การส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรม 3) การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดของชุมชน 
 
คําสําคญั: การท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบ้านชากแง้ว อัตลักษณ์ชุมชน 
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Abstract 
 This qualitative research aims to study the history of the community and the 
way of life to describe the identity and to analyze the context of the area, strengths, 
weaknesses, opportunities, and barriers of the community to formulate strategies that 
sustain the community. Observations both participatory and non-participatory, in-
depth interviews were used. The results of the study are as follows; strengths are the 
preservation of the traditional Chinese architecture of the residence, emphasizing 
Chinese culture, such as the Chedi Shrine, the Tenth Moon Festival, local food such 
as noodles and tofu. Weakness is public relations for tourism which is not widespread. 
Community Marketplace is opened 1 day a week. However, the opportunities for 
community development are human development and the location is linked to the 
major tourist. The barriers are government support, limited the budget and availability 
of people in the community. The Strategies for sustainable community development 
are 1) establishing a network of cooperation between the community and 
stakeholders in the tourism sector 2) promoting the culture of the community and 3) 
developing and promoting the marketing of community. 
 
Keywords: Community-Based Tourism, Baan Chak Ngaw Community, Identity  
                Community 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่ได้รับความนิยมในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เก่ียวเนื่องมาจากทาง
รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น ซึ่งมีงบประมาณในการเข้าไปช่วย
สนับสนุน (กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน, 2561) และมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรมหาชน เช่น องค์การ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (อพท.) ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนขึ้น โดยมีหน้าที่เข้าไปช่วยส่งเสริมการทํางาน ให้องค์ความรู้ในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการและดูแลการท่องเที่ยวได้อย่างย่ังยืน ถ้าหากจะกล่าวถึงเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนนั้น คือ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของคนในชุมชน วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย อีกทั้ง
ยังรวมถึงประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความเช่ือ ภูมิภาค การย้ายถิ่นฐานมาจากชนเผ่าต่างๆ มาต้ังแต่ยุค
เริ่มต้นของการก่อต้ังชุมชน โดยตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่พบมาก เช่น การท่องเที่ยวชุมชน
ชาวเลหรือชาวประมง ชุมชนเกาะปันหยี เกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น ไม่เพียงแต่ประเทศไทยท่ีมีการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในต่างประเทศก็มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่นกัน เช่น หมู่บ้านอาคิตะ ประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีที่พักแบบฟาร์มสเตย์และยังได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม หรือชุมชนใน 
อลาสก้าในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น อาจะกล่าวได้ว่าในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ันผู้วาง
แผนการเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นผู้เล็งเห็นศักยภาพของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยทําให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งสิ้น ถ้าหากกล่าวถึง
การท่องเที่ยวโดยชุมชนทางภาคตะวันออกที่น่าสนใจอีกหน่ึงชุมชน น่ันก็คือ ชุมขนชากแง้ว จังหวัด
ชลบุรี 

ชุมชนบ้านชากแง้ว ต้ังอยู่ในหมู่ที่ 10 ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็น
พ้ืนที่มีศักยภาพแห่งหน่ึงในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพราะชุมชนแห่งน้ีมีความโดดเด่น
ในเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องเล่า วัฒนธรรม 
และประเพณี รวมถึงงานประเพณีที่สําคัญที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน
พ้ืนที่โดยท่ัวไป มีสภาพทางกายภาพท่ีเสื่อมโทรมรวมถึงวัฒนธรรม เช่น สภาพบ้านเรือน รวมถึง
วัฒนธรรม เช่น การเรียงเม็ดข้าวสาร ประเพณี เช่น ประเพณีการแต่งงานแบบชาวจีนและวิถีชีวิต
ด้ังเดิมกําลังสูญหายไป (องค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ, 2557) หากพิจารณาถึงชุมชนกล่าวไปในข้างต้น 
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของตนเองมี
ตํานานและเร่ืองเล่าอันทรงคุณค่าที่น่าสนใจย่ิง ไม่เพียงแต่จะมีลักษณะของอาหารที่จัดกลุ่มในการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็มีลักษณะประชากรท่ีอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนจีน มีความโดด
เด่นของชาติพันธ์ุจีน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะทําการดําเนินการวิจัยสําหรับค้นหาแนวทางการ
พัฒนานโยบายท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชน และหากไม่ทํา
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การวิจัยเพ่ือค้นหาแนวทางพัฒนาชุมชนบ้านชากแง้วก็จะถูกปล่อยปะละเลย ทําให้สภาพด่ังเดิมทาง
สถาปัตยกรรมหรือสิ่งที่มีอยู่เลือนหายไปในที่สุด  
 อย่างไรก็ตาม หากจะพัฒนาชุมชนให้ย่ังยืนน้ัน ถ้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจน หรือชุมชนยังไม่รู้จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชน ก็จะทําให้แนวทางในการพัฒนา
เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง อีกทั้งในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเท่ียว ความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่ การวางแผน การสืบทอดเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่ง
ที่มีความสําคัญอย่างย่ิง ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญข้างต้น จึงทําให้ผู้วิจัยเล็งเห็นคุณค่าใน
การอนุรักษ์ของชุมชนแห่งน้ีจึงได้ทําการวิจัยเพ่ือให้ประโยชน์แก่คนในชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว และสามารถศึกษา รื้อฟ้ืนอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือให้คน
ในท้องถิ่นเกิดความรักและหวงแหน อีกทั้งยังเห็นถึงความสําคัญของชุมชน พร้อมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของชุมชน และวิถีชีวิต ในการอธิบายอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ชุมชนบ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี 

2. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนบ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี 
3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านชากแง้ว จังหวัด

ชลบุรี 
 

เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT 
 SWOT เป็นสิ่งสําคัญในการที่ชุมชนจะสามารถวิเคราะห์ตนเอง เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวบรรลุตามวัตถุประสงค์ (ธัญญกานต์ วรานนท์วนิช, 2556) ซึ่งมีหลักการที่สําคัญ ได้แก่ 
Strengths (จุดแข็ง) เป็นความสามารถและสถานการณ์ภายในชุมชนท่ีเป็นทางบวก ซึ่งชุมชน
นํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถัดมาได้แก่ Weaknesses (จุดอ่อน) 
สถานการณ์ภายในชุมชนที่เป็นด้านลบและจุดด้อย เป็นความสามารถของชุมชนที่ไม่สามารถนํามาใช้
เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต่อมาคือ Opportunities (โอกาส) ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของชุมชนที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ดําเนินงานของชุมชน ซึ่งโอกาสน้ันจะแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน และท้ายที่สุดจะเป็น Threats (อุปสรรค) 
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ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นข้อจํากัด ชุมชนจําเป็นต้องปรับวิธีการดําเนินงานให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง และในทางกลับกันอุปสรรคอาจ
กลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุน้ีชุมชนมีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน 
 
แนวคิดและทฤษฎีการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) หมายถึง กิจกรรมการเดินทางที่
คํานึงถึงความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมโดยชุมชนมีบทบาทในการกําหนดทิศ
ทางการจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างงานและกระจายรายได้ (พจนา สวนศรี, 2546; รชพร จันทร์สว่าง, 2546 และสํานัก
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2550) โดยมีหลักการจัดการ คือ 1) ชุมชนเป็นเจ้าของ 2) ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนากําหนดทิศทางและตัดสินใจ 3) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ 4) มีความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และประโยชน์ คือ 1) ส่งเสริมความภาคภูมิใจของตนเอง 2) ยกระดับคุณภาพชีวิต 3) ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 4) เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อคนในท้องถิ่น และ 5) มีการ
กระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน (สํานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2550) การพัฒนา
ชุมชนน้ันจะต้องให้ชุมชนดําเนินการทางด้านท่องเที่ยวเพ่ือให้ทราบถึงความจําเป็นว่าชุมชนต้อง
เตรียมความพร้อม รู้ถึงข้อจํากัดของตนเอง ช่วยกันรณรงค์กับคนในชุมชนให้เห็นความแตกต่างของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวโดยทั่วไป อีกทั้งยังต้องมีหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเข้าไปให้องค์ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและทําให้ชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเองให้ได้มาก
ที่สุด  
 
แนวคิดและทฤษฎีอัตลักษณ์ของชุมชน 
 ชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีลักษณะโดดเด่นเป็นของตนเองทั้งในด้านวัฒนธรรม ความเช่ือ 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ สถาปัตยกรรม ลัทธิความเช่ือ ตัวอย่างเช่น ชุมชนของไทยล้านนาจะมี
การแต่งกายด้วยผ้านุ่ง ทรงผม ตลอดจนอาหาร ขณะที่ชุมชนชาวไทยมุสลิมจะมีลักษณะโดดเด่นด้วย
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร รวมถึงพิธีกรรมของชาวมุสลิม นอกจากน้ันหากกล่าวถึงชุมชน
อีสาน อัตลักษณ์ ได้แก่ ทํานองดนตรี พิน แคน หรือการแต่งกายที่เป็นของตนเอง ที่สําคัญย่ิงหาก
พิจารณาถึงไทยภาคกลางจะมีลักษณะการแต่งกายแบบนุ่งโจงกระเบนหรือร้องเพลงฉ่อยเป็นต้น อัต
ลักษณ์โดยทั่วไปจะได้แก่สิ่งที่โดดเด่น มองเห็นได้ง่าย เป็นสัญลักษณ์ประจําถิ่น ประจําเผ่า หรือ
ประจําพ้ืนที่ เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ปัจจุบันน้ีมีการอธิบายให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน
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ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของศักด์ิสิทธ์ิ คําหลวง และศุภรัก สุวรรณวัจน์ (2560) พบว่า ทุน
วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง มีคุณลักษณะที่ติดตัวมาของ 2 ชาติพันธ์ุ คือ วัฒนธรรม
ชาวจีน และวัฒนธรรมชาวตะวันตกหรือยุโรป ซึ่งปรากฏในงานงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ถนน 
สะพาน บ้าน ลวดลาย ป้ายบอกทางโดยถือเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ในการออกแบบอัตลักษณ์ของ
ชุมชนแห่งน้ี และนิรมล ขมหวาน (2557) เสนอว่า ความเป็นตัวตนของชุมชนซึ่งถูกสร้างขึ้นบน
พ้ืนฐานของความเหมือนกันทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเกิดการยอมรับ
ร่วมกันของชาวชุมชนและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่มี
ลักษณะเฉพาะของชุมชน และเป็นสิ่งที่ครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชนท่ี
มีความโดดเด่นและเข้มแข็งที่สุดมีพลังศักยภาพที่แฝงอยู่และสามารถนํามาเป็นทุนในการพัฒนา
ชุมชนได้ในอนาคต 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง และการให้สัมภาษณ์แบบ
บอกต่อ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
 1.1 นักปราชญ์ในชุมชน คือ นักปราชญ์ผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่เป็นคนเก่าแก่มีความรู้
เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างละเอียด ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อดีตน้ันเคยเป็นผู้นําชุมชนใน
ตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่สําคัญย่ิงบางท่านเป็นซินแสชาวจีน จํานวน 5 คน 
 1.2 ประชาชนผู้อยู่อาศัย คือ ตัวแทนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการทํางานด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นผู้จําหน่ายสินค้าในชุมชน จํานวน 10 คน 
 1.3 ข้าราชการท่ีอยู่ในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ศึกษา จํานวน 3 คน 
 1.4 นักวิชาการในท้องถิ่นและนักวางแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 3 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งคําถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สําหรับแนวทางในการสัมภาษณ์น้ันผู้วิจัยได้สร้าง
แนวคําถามขึ้น โดยมีสาระสําคัญ ได้แก่  
  1) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
  2) วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  3) อัตลักษณ์ของชุมชน 
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  4) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  5) ข้อจํากัดของการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
 2.2 การรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต ใช้ทั้งการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มี
ส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการโดยนักวิจัยเข้าไปศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่ชุมชน เดินสํารวจด้วยการทําแผน
ที่ชุมชน พร้อมกับสังเกตมุมต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัย ตรอก ซอก ซอย สถานที่สําคัญทางศาสนา ร้านค้า 
ร้านอาหารที่คาดว่าเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค รวมถึงแนวทางในการพัฒนา ถัดมาคือ การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การเดินสํารวจ
ในชุมชน พร้อมกับได้สอบถามและสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้พักอาศัยในพ้ืนที่ ได้แก่ ชาวบ้าน พ่อค้า 
แม่ค้าต่างๆ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับการวิจัยในเชิงคุณภาพน้ีหัวใจสําคัญย่ิง คือความแม่นตรงถูกต้องของข้อมูล ใน
การศึกษาจึงทําการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้วยการเทียบข้อมูลที่รวบรวมจากวิธีการต่างๆ เช่น การ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมหลังจากน้ัน พิจารณาความ
เหมือนและความต่าง หากค้นพบว่าข้อมูลเหมือนกันหรือซ้ํากัน ก็แสดงว่าข้อมูลน้ันแม่นตรง เช่ือถือ
ได้ถูกต้องแล้ว แล้วนําไปสู่การวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล หลังจากน้ันผู้วิจัยเขียนข้อความเชิงบรรยายจัดทํา
ข้อสรุปในแต่ละประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากการลงพื้นที่ในชุมชนผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของชุมชน และวิถีชีวิต ในการอธิบายอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ

ชุมชนบ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี  
ด้านประวัติความเป็นมาของชุมชน พบว่า ชากแง้ว คนจีนจะออกเสียงว่า ช่ังง้ิว ด้วยลักษณะ

ภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม จึงเรียกกันว่า หนองชากแง้ว เมื่อเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็เป็นชากแง้วหรือซาก
แง้ว ในอดีตที่เป็นมาจากยุคเฟ่ืองฟู ถึงสงบแบบปัจจุบันแรกเริ่มจากการมีหัวเฉียว (คนจีนแต้จิ๋ว) 
เดินทางหนีความแห้งแล้งจากประเทศบ้านเกิดสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อย่างเซี่ยมล้อ (ประเทศไทย) 
หลายเจ๊กไม่มีมุ่งหมายมาสู่ชากแง้วโดยตรง แต่อาจจะไปที่จังหวัดอ่ืนก่อนและมีอยู่ 3 เจ๊กแรกเริ่ม
ที่มาสร้างผังเมืองของหมู่บ้านยุคเริ่มต้น ทําให้ชากแง้วดูเหมือนตลาดสัตหีบ หรือตัวอําเภออ่ืนๆ มี
ลักษณะบ้านเป็นห้องๆ มีถนนหมู่บ้านเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนหมู่บ้านจัดสรร ต้ังอยู่ในแนวที่ไม่ทําให้นํ้า
ท่วมได้โดยง่ายการมาก่อนของตระกูลแรกๆ โดยเฉพาะ 3 ตระกูลใหญ่ที่ครอบครองเน้ือที่มากโดย
แบ่งเป็น  



 

1172 
 

ทิศเหนือ กินพ้ืนที่กว่าร้อยไร่ จัดสรรที่ที่ดินเป็นห้องๆ ให้เช่าปลูกบ้านกันเอง เมื่อพร้อมก็จะ
ซื้อและมีวิกหนัง ด้านสาธารณะบริจาคที่ดินให้กับสมาคมศาลเจ้าแม่ทับทิม (อาม๊าชากแง้ว) คือ ที่ต้ัง
โรงง้ิว  

ทิศใต้ บริจาคที่ดินให้วัดตะเคียนทอง (มีผู้บริจาคเพ่ิมเติม) โรงเรียน  
ทิศตะวันออก เป็นโรงโม่แป้งเก่า เรียกว่า โรงโม่ 37 (กําลังดําเนินการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์) 

และเจ้าของคร่ึงหน่ึงของตลาดสดชากแง้วร่วมกับเจ๊กทิศใต้  
ทิศตะวันตก จะเป็นของตระกูลหน่ึงที่มีที่ดินมาก และมีคนไทยที่มีเช้ือจีนบางๆ อาศัยอยู่บ้าง 
 
 
 

ภาพที่ 1: ภาพแสดงที่ต้ังของชุมชนชากแง้วในปัจจุบัน 

 
ที่มา: Google Maps. (ม.ป.ป.). แผนทีแ่สดงที่ต้ังชุมชนจีนชากแง้ว  สืบค้นวันที่ 11 เมษายน 2561      
       จาก https://www.google.co.th/maps.  
 

เมื่อคนจีนผู้มาก่อนเริ่มต้ังรกรากได้และเห็นว่าเหมาะกับการอาศัยอยู่ จึงชักชวนคนรู้จักให้
มาอยู่ร่วมกันผู้มาที่หลังก็ทยอยเข้ามาสู่ชากแง้ว สถาปัตย์ชุมชนคนจีน เมื่อเริ่มเป็นหมู่บ้าน คนจีนจะ
สร้างเป็นขั้นๆ 1) ต้ังชุมชน 2) สร้างศาลเจ้า 3) ต้ังโรงง้ิว 4) ต้ังสุสาน (ฮวงซุ้ย) 5) ต้ังโรงเจ (ซึ่งขั้น 5 
น้ี ชากแง้วขาดเพราะมีคนน้อยลงแล้ว แต่ก็ใช้โรงง้ิวเป็นสถาปัตย์เอนกประสงค์) ลักษณะเฉพาะที่เป็น
จุดเด่นดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวได้ พ้ืนที่แห่งน้ีถือเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา มีภูเขาซึ่งเป็นต้นนํ้าของ
ลําห้วยต่างๆ และมีการกระจายอยู่ทั่วไปในเขตพ้ืนที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา
บริเวณที่ราบ เพราะปลูกพืชสวน สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนและไม่หนาว อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี 

ชุมชนบ้านชากแง้ว 



 

1173 
 

เน่ืองจากที่ต้ังอยู่ใกล้บริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทย วิถีชีวิตของชุมชน พบว่า เป็นชุมชนเกษตรกรรม โดยจะ
พบเห็นได้จากบริเวณชุมชนจะมีการปลูกมันสําปะหลังจํานวนมาก และด้วยพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าจึงเหมาะแก่การปลูกพืช ทําให้พืชเหล่าน้ีเป็นพืชทางเศรษฐกิจทํารายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่ใน
ปัจจุบันมีประชาชนอยู่จํานวนไม่น้อยได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในบริเวณรอบนอกบ้าง และได้ทําอาชีพ
ส่วนตัวบ้าง และนักเรียน นักศึกษาเองก็ไปเรียนต่างถิ่น ทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีแต่ผู้สูงอายุ 
ส่วนด้านอัตลักษณ์ของชุมชน พบว่า เป็นชุมชนที่มีความชัดเจนด้านวัฒนธรรมแบบจีน เพราะได้รับ
อิทธิพลมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานในการทํามาหากินในอดีต ซึ่งสังเกตได้จากบ้านเรือนในชุมชน 
และวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดกันมา ได้แก่ ประเพณีไหว้เจ้า ประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม และกิจกรรม
การเรียงเม็ดข้าวซึ่งจะทําในช่วงวันตรุษจีนเท่าน้ัน กิจกรรมเหล่าน้ียังต้องการเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสาน
ต่อการทํางาน เพ่ือให้อัตลักษณ์ของชุมชนคงอยู่ต่อไปยังรุ่นหลัง 

 
2. เพ่ือศึกษาจดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนบ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี 

สรุปได้ดังตารางที่ 1 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 1: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนเพ่ือใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ประเด็น ผลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

จุดแข็ง 1. การคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณของที่อยู่อาศัย หรือที่

เรียกว่า เหล่าเต๊ง และมีโรงหนังของชุมชนที่รู้จักในนาม “ชากแง้วราม่า” เป็น

อาคารไม้ที่มีอายุกว่า 100 ปี ในอดีตถือเป็นโรงหนังแห่งเดียวในเขตเมืองพัทยา 

เป็นสถานที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของชุมชนแห่งน้ี 

2. ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มต่างๆ 

มีความร่วมมือ และความสามัคคีที่จะช่วยกันพัฒนาให้นักท่องเที่ยวรู้จักเพ่ิมมากขึ้น 

3. งานประเพณีไหว้พระจันทร์ที่มี ช่ือเสียงและคนในชุมชนยังช่วยกันอนุรักษ์

ประเพณีให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นด้ังเดิมเอาไว้

สืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง  

4. อาหารประจําท้องถิ่น ได้แก่ ห้อยจ้อที่คนในชุมชนทําเอง บ๊ะจ่าง หมูหยอง  
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จุดอ่อน 1. การประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวยังไม่แพร่หลายเข้าถึงนักท่องเท่ียวเฉพาะ

กลุ่มเท่าน้ัน  

2. ตลาดชากแง้วเปิดจําหน่าย 1 วันต่อสัปดาห์ ทําให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว

แค่ช่วงวันดังกล่าวเท่าน้ัน 

3. ความพร้อมของคนในชุมชน กล่าวคือ การเปิดตลาดของคนในชุมชน การ

ดําเนินงานของตลาดคนในชุมชนยังมีเรื่องของการชําระค่าที่ขายของที่คน ชาวบ้าน

พร้อมใจที่จะออกมาจําหน่ายสินค้า แต่ยังมีบางส่วนคิดว่าการจ่ายเงินในการวาง

แผงในการจําหน่ายสินค้าแพง 

4. สินค้าที่ระลึกของชุมชนมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นอาหาร ซึ่งจะต้องเข้า

มาท่องเที่ยวในวันที่มีตลาดเท่าน้ัน อีกทั้งยังไม่มีสินค้าที่ระลึกที่เป็นของใช้หรือของ

ฝาก ชุมชนยังไม่ได้ดึงความเป็นอัตลักษณ์ออกมาได้ชัดเจน 

5. ไม่มีสถานที่สําหรับพักค้างคืนสําหรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะต้องไปพักใน

บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจุดน้ีชุมชนชากแง้วสามารถพัฒนาบ้านเรือนให้เป็นบ้านพัก

โฮมสเตย์ได้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

6. อาหารท้องถิ่นที่สูญหายไป คือ เส้นก๋วยเต๋ียว และเต้าหู้ ในอดีตชุมชนแห่งน้ีเป็น

แหล่งผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวและเต้าหู้ส่งขายในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง และเป็น

สถานที่ปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญของการผลิตแป้ง ทําเส้นก๋วยเต๋ียว 

โอกาส 1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เริ่มเข้าไปช่วยในการพัฒนากิจกรรมภายในชุมชน 

เพราะว่าชุมชนยังมีจุดขายในเรื่องของตลาดจีนโบราณ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงได้  

2. การพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวในชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ และมี

โอกาสในการออกไปนําเสนอสินค้าในชุมชนตามงานท่องเที่ยวต่างๆ  

3. สถานที่ต้ังของชุมชนอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น วัดญาณสังวราราม  

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค วิหารเซียน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเท่ียวทาง

จักรยานได้  
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อุปสรรค 1. การสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐเป็นภาพรวมใหญ่ของประเทศ แต่ในการ

ทํางานของชุมชนยังต้องการบุคลากรทางภาครัฐที่จะมาช่วยวางนโยบายในชุมชน

ให้ชัดเจน  

2. งบประมาณในการพัฒนาการท่องเท่ียวยังมีค่อนข้างจํากัด หน่วยงานภาครัฐที่

เข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาให้องค์ความรู้ ถ้ามุมมองจากคนใน

ชุมชนยังคงต้องการงบประมาณส่วนสําคัญในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว  

3. เศรษฐกิจของประเทศ สืบเน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเป็นหน่ึงใน

เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ถ้าเศรษฐกิจดีประชาชนก็จะเดินทาง

ท่องเที่ยวมากขึ้น ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีการเดินทางก็จะน้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อการ

ท่องเที่ยวค่อนข้างมาก 

 
3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านชากแง้ว จังหวัด

ชลบุรี จากการวิเคราะห์ SWOT ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ TOWs Matrix ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนชากแง้ว จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน สามารถสรุปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ดังน้ี 

3.1 จุดแข็งและโอการ (SO) ในการพัฒนาชุมชน พบว่า ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว และสามารถมาพัฒนาต่อ
ยอดสถาปัตยกรรมของชุมชน ประเพณี และอาหารท้องถิ่นเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้นักท่องเท่ียว
ได้รู้จักและสัมผัสประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

3.2 จุดแข็งและอุปสรรค (ST) พบว่า ผู้นําชุมชนมีศักยภาพในการดูแลและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Fan Page การทํา 
Road Show ในงานท่องเที่ยวต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

3.3 จุดอ่อนและโอกาส (WO) พบว่า การส่งบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียว
โดยชุมชนเข้าร่วมอบอบกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและสามารถนํามาปรับใช้กับชุมชน
ชากแง้วได้ 

3.4 จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) พบว่า ทางผู้นําชุมชนควรจะต้องขยายเวลาในการท่องเท่ียว
เพ่ิมเติมจากวันเสาร์ให้เป็นวันอาทิตย์อีก 1 วัน และเพ่ิมเติมการจําหน่ายสินค้าของชุมชนให้มีความ
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หลายหลายและยังคงความมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน จะทําให้คนในชุมชนมีรายได้และเกิดการ
จ้างงานภายในชุมชนเอง 

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่จะนํามาอภิปรายผล 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1. ชุมชนซากแง้วยังคงมีอัตลักษณ์ชุมชนแบบจีน เน่ืองจาก 2 เหตุผลหลัก ได้แก่ 1) การนํา

วัฒนธรรมเดิมของผู้อพยพ และ 2) การดํารงชีพในพ้ืนที่เป็นระยะเวลานาน อัตลักษณะของซากแง้ว
แสดงวัฒนธรรมและประเพณีโดยปรากฏให้เห็นตามบ้านเรือน อาหาร และศาลเจ้า คนที่มีอยู่เป็นคน
จีนที่อพยพมาอาศัยอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของศักด์ิสิทธ์ิ คําหลวง และศุภรัก สุวรรณวัจน์ (2560) 
เสนอว่า ทุนวัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง มีคุณลักษณะที่ติดตัวมาของ 2 ชาติพันธ์ุ น่ัน
คือวัฒนธรรมชาวจีน และวัฒนธรรมชาวตะวันตกหรือยุโรป ซึ่งปรากฏในงานงานสถาปัตยกรรม 
ได้แก่ ถนน สะพาน บ้าน ลวดลาย ป้ายบอกทางโดยถือเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ในการออกแบบอัต
ลักษณ์ของชุมชน นอกจากน้ี ซากแง้วยังคงอัตลักษณ์ได้เป็นเพราะอยู่มานาน เช่นเดียวกันงานของ 
นิรมล ขมหวาน (2557) เสนอว่า ความเป็นตัวตนของชุมชนซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของความ
เหมือนกันทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเกิดการยอมรับร่วมกันของชาวชุมชน
และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน และ
เป็นสิ่งที่ครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน โดยอัตลักษณ์ที่ยังคงดํารงอยู่ในชุมชน ได้แก่        
อัตลักษณ์การมีวิถีชีวิตแบบแม่ค้าชุมชนตลาดริมนํ้า การมีแบบแผนอาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณ 
การมีประเพณีรับบัว การมีหลวงพ่อโต การมีอาหารพ้ืนเมือง คือ ปลาสลิดแดดเดียว 

2. ชุมชนซากแง้วงมีอัตลักษณ์ที่สูญหายไป คือ 1) การเรียงเม็ดข้าวสาร 2) การแต่งกายชุดก่ี
เพ้า 3) การทําเส้นก๋วยเต๋ียว หรือการทําเต้าหู้ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีให้เห็นการผลิตแล้ว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิรมล ขมหวาน (2557) เสนอว่า ส่วนอัตลักษณ์ที่สูญหายไปจากชุมชนไม่มีการรื้อฟ้ืน
กลับมา ได้แก่ อัตลักษณ์ขนมพ้ืนบ้าน คือ ขนมสายบัว และขนมกะลา และอัตลักษณ์การละเล่น
พ้ืนบ้าน คือ การเล่นกังหันเมล็ดมะม่วง และอัตลักษณ์ที่สูญหายไปแล้วจากชุมชนแต่มีการรื้อฟ้ืน
กลับมาให้คงอยู่ภายในชุมชนและมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยนํามา
อยู่ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประเพณีของชุมชน ได้แก่ อัตลักษณ์การละเล่น
พ้ืนบ้าน คือ การแข่งเรือมาดและการเล่นมวยทะเล ถ้าหากสามารถร้ือฟ้ืนอัตลักษณ์นี้กลับมาได้ จะ
ทําให้ชุมชนมีจุดเด่นและเป็นที่น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น 
 3. แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซากแง้ว จังหวัดชลบุรี ได้ดังน้ี 1) การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สอดคล้องกับ Polnyotee, M., & Thadaniti, S. (2015) ที่กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การพัฒนาเมืองหรือชุมชนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
และให้อํานาจและสิทธิประชาชนเข้ามาช่วยดูและและจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น 2) การส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเดิม นอกจากน้ัน
ควรมีการปลุกฝังและเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือเป็นการสืบทอดให้วัฒนธรรมที่มีมา
ด้ังเดิมให้คงอยู่ 3) การพัฒนาและส่งเสริมการตลาด การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การ
พัฒนากิจกรรมในชุมชน การพัฒนาของที่ระลึก ของฝากของชุมชน การสอนทําอาหารพ้ืนบ้าน การ
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ในอนาคต  
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะ 
 1.1 ชุมชนบ้านชากแง้วสามารถนําอัตลักษณ์แบบจีนมาต่อยอดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 
 1.2 คนในชุมชนชากแง้วและหน่วยงานภาครัฐช่วยกันรื้อฟ้ืนให้อัตลักษณ์ที่สูญหายไป
คืนกลับมาได้อีก โดยการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสํานึกให้คนในชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ชุมชน 
 1.3 ชุมชนบ้านชากแง้วสามารถพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวิถีชุมชนโดยพัฒนาเป็น
เส้นทางจักรยาน เพ่ือเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้แก่
นักท่องเที่ยว 
 1.4 จากกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ย่ังยืน หน่วยงานภาครัฐ คนในชุมชน 
สามารถนําไปต่อยอดเพ่ือเขียนแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้ในอนาคต 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาทางด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชนและพ้ืนที่เช่ือมโยง อีกทั้ง
ยังสามารถพัฒนาเส้นทางให้เป็นเส้นทางในการป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวได้ 
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ปัจจัยผลักดนัและปัจจัยดึงดูดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

The Push and Pull Factors Affecting Thai Tourist’s Travelling Decision 
at Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi Province 

 

นกัญ จันทโภโต1  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี 2) ศึกษาปัจจัยผลักดันที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 3) ศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บข้อมูลน้ัน 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 400 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 35 - 
44 ปี มีรายได้หลักต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท สําหรับพติกรรมการท่องเท่ียวน้ัน พบว่า
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต(กูเกิล,เวบไซต์) และมีจุดประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนใหญ่พักที่รีสอร์ท กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมาทําส่วนใหญ่คือการ
ล่องแก่ง  
 ในด้านปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยผลักดันภาพรวมในระดับให้ความสําคัญมาก  
 ในด้านปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยดึงดูดเร่ือง อุทยานมีสภาพภูมิอากาศสดช่ืน 
เย็นสบาย ในระดับให้ความสําคัญมากที่สุด  ปัจจัยดึงดูดเรื่องอ่ืนๆ ในระดับให้ความสําคัญมาก  

 
คําสําคญั: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด การท่องเที่ยว 
 
 

                                                                    
1 นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, E-mail: 
nakan.spicy@gmail.com 
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Abstract 
The main objectives of this research are 1) to study the personal information 

and the behavior of Thai tourists who travel to the Kaeng Krachan National Park, 
Phetchaburi 2) to study the push factors that lead Thai tourists to consider travelling 
to Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi 3)  to study the pull factors that lead 
Thai tourists to considerer travelling to Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi.  The 
quantitative method was used by collecting data of 400 Thai tourists who travelling 
to Kaeng Krachan National Park. 

The results show that most of the samples is woman whose age is between 
35- 44 years old, and having an income less than 20,000 baht per month.  For the 
behavior of the Thai tourists who travelling to Kaeng Krachan National Park is that, 
most of the tourists received the information from the internet (Google, Kaeng Krajan 
National Park’s Website), the reason for travelling is to relax, most of them stayed at 
the resort, and the activity they attend the most is rafting. 

For the push factors in considering travelling to Kaeng Krachan National Park, 
Phetchaburi, are founded that the samples tend to have high attention to the overall 
factors. 

For the pull factors in considering travelling to Kaeng Krachan National Park, 
Phetchaburi, are founded that the samples tend to have the highest attention to the 
attraction of the weather that is fresh and cool of the National Park and have high 
attention for other attractive features. 

 
Keywords: Kaeng Krachan National Park, Push Factors, Pull Factors, Tourism 
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1.ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย เพราะการท่องเท่ียวนํารายได้เข้าสู่ประเทศปีละเป็นจํานวนเงินมหาศาล ซึ่ง
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การบริการ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจหลักที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทย เมื่อรัฐบาลส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจากโครงการต่างๆ รวมทั้งการท่องเท่ียวในเมืองหลักสู่เมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง รวมถึงอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในประเทศไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, 2559) ดังที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีกิจกรรมหลากหลายเป็นสิ่งดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเท่ียว รวมทั้งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น จากการที่
นักท่องเที่ยวมาท่องเท่ียวอีกด้วย โดยมีสถิตินักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรีเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี ต้ังแต่ปี 2555-2559 (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) 

 
รูปภาพที่ 1แผนท่ีท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

(ที่มา : จาก http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/, สืบค้นวันที่ 9 พฤษภาคม 2559) 

 

 

ตารางที่ 1 สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปี 2555 – 2559 
อุทยานแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.

2555 2556 2557 2558 2559 

แก่งกระจาน 110,306 138,834 157,678 154,198 155,380 

(ที่มา : จาก http://dnp.go.th/NPRD/develop/Stat_Tourist.php, สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2560) 
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ตารางที่ 2 สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปี 2555 – 2559 
อุทยานแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.

2555 2556 2557 2558 2559 

แก่งกระจาน 8,891,502.90 11,545,731.25 12,627,248.04 17,587,206.40 20,847,820.27 

(ที่มา : จาก http://dnp.go.th/NPRD/develop/income.php, สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2560) 

แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว พบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีน้ัน เพ่ิมในปริมาณที่ค่อนข้าง
น้อย ซึ่งจํานวนนักท่องเท่ียวสอดคล้องกับเงินรายได้ เมื่อนักท่องเที่ยวเพ่ิมน้อย เงินรายได้ก็เพ่ิมน้อย
ตาม 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน เน่ืองจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ี จะสามารถนําไปเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐและองค์กรที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มของนักท่องเที่ยวในการ
มาท่องเที่ยวได้ตรงเป้าวัตถุประสงค์มากย่ิงขึ้น รวมท้ังเป็นข้อมูลสําหรับออกแบบปัจจัยดึงดูดให้
สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพ่ิมขึ้น ทางอุทยานฯ ก็มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือนําไปพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งใช้ในการบริหารอุทยานฯ อย่างย่ังยืน  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยผลักดันที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 

3. เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 ดารา ทีปะปาล (2542) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําใดๆ ของ
ผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวนําหรือตัวกระทําดังกล่าวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของ
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ผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ รวมทั้ง ปวริศา สิทธิสาร (2551) (อ้างถึงใน สิริรัตน์ นาคแป้น, 2555) 
กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้
สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนด
ปฏิกิริยาต่างๆ พฤติกรรมจึงเก่ียวกับการศึกษาว่าบุคคลบริโภคอะไร ที่ไหน อย่างไร และภายใน
สถานการณ์อย่างไร  

 Cohen (1979)(อ้างถึงใน มารุต เพชรไชย, 2554) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้
ดังน้ี 

- นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists)  
- นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) 
- นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) 
- นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) 
- นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) 

แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด 

แสงเดือน รติธร (2555) ให้ความหมายของปัจจัยผลักดัน (Push factors) และปัจจัยดึงดูด 
(Pull factors) ไว้ดังน้ี 

ปัจจัยผลักดัน (Push factors) เป็นมูลเหตุภายในของตัวบุคคล ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว
หลังจากน้ันการตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานที่น้ัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูด ที่ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป ณ จุดหมายปลายทางเหล่าน้ัน
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น 

ปัจจัยดึงดูด (Pull factors) เป็นปัจจัยจูงใจจากตัวแหล่งท่องเท่ียวเองที่กระตุ้นให้บุคคล
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวใดแหล่งท่องเท่ียวหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น เช่น ความสะดวกสบายในการเดินทาง ช่ือเสียง ความหลากหลาย
ของกิจกรรม ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว 

วัชราภรณ์ ระยับศรี (2551)  กล่าวว่าแรงจูงใจในการเดินทาง หรือสิ่งกระตุ้นให้คนเดินทาง
เป็นสิ่งสําคัญที่แสดงให้เห็นความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคือ 

1. ปัจจัยดึง (Pull factors) หมายถึง ปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลซึ่งส่งเสริมหรือดึงดูดให้
คนเดินทางไปที่ต่างๆ ได้แก่ 

- ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ   - ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ 
- ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  - ปัจจัยทางด้านการเมือง 
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- ปัจจัยทางเทคโนโลยี    - สื่อ 
2. ปัจจัยผลัก (Push factors) หมายถึง ความรู้สึก ความต้องการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล

และกระตุ้นให้คนมีความต้องการที่จะเดินทาง ดังน้ี 
- ต้องการผ่อนคลายความเครียด 
- ต้องการพาหนะเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารท่ีปลอดภัยและสะอาด 
- นักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะให้ผู้บริการทักทายหรือให้ความสําคัญกับการปรากฎตัวของ

ตนอยู่เสมอ  
- นักท่องเที่ยวบางคนเดินทางเพ่ือให้เห็น ได้ยิน ได้ลองสิ่งที่แปลกใหม่  
- นักท่องเท่ียวบางคนนิยมเดินทางสํารวจท้องถิ่นต่างๆ ด้วยตนเอง และพยายามเรียนรู้

วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และมักจดหรือบันทึกสิ่งที่ตนได้พบ
เห็นเพ่ือเป็นการบันทึกประสบการณ์และความสําเร็จของตน 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
อาทิตย์ แซ่ย่าง (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ

การเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน พร้อมกับลักษณะการมาท่องเท่ียวคือมากับเพ่ือน พาหนะที่ใช้
ในการเดินทางท่องเท่ียวคือ ใช้รถส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวคือ 1  วัน
และเสียค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 500 บาท โดยมีระดับความพึงพอใจ ด้านความ
สวยงาม ทางธรรมชาติ  ด้านสถานท่ีท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดี ส่วนด้านอ่ืนๆ 
เช่น สถานที่พักในอุทยานแห่งชาติ ,สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ,ระบบการคมนาคม/ขนส่ง ,
ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวและความมีอัธยาศัยและมิตรไมตรีของคนในสถานที่ท่องเที่ยว 
อยู่ในระดับปานกลาง  ในส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในสายตาของ
นักท่องเที่ยวผ่านความพึงพอใจในด้านการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา ,ด้านความ
สวยงามทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ และด้านความปลอดภัยจากการเดินทางท่องเท่ียว อยู่ใน
ระดับดี ส่วนด้านความงามสตรีผ่านการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ และความมีอัธยาศัยและมิตรไมตรี
ของคนในพ้ืนที่ อยู่ในระดับปานกลาง  

นิภาพร นิลรัตน์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของคนไทยในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
ภาคเหนือ สําหรับวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยวคือเพ่ือพักผ่อน และเคยเดินทางมา
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ท่องเที่ยวแล้ว 2-3 ครั้ง โดยเดินทางมาร่วมกับครอบครัว และใช้ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 2-3 วัน 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 5,001-10,000 บาท 

สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยในอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5 ด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับได้
ดังน้ี ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านการคมนาคม ด้านสถานที่พัก ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และด้านข้อมูลข่าวสาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 ดวงกมล  บุญทวีทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 381 
คน พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง และมีอายุระหว่าง 25-34 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 35-44 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทหรือ
ตํ่ากว่า   
 ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเก่ียวกับอุทยาน
แห่งชาติพุเตยมาจากเพ่ือน รองลงมาคือ คนในครอบครัว และตัดสินใจมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุ
เตยด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครั้งแรก และเดินทางมากับครอบครัว/ญาติ โดยใช้
ระยะเวลาในการมาเที่ยวประมาณ 2 วัน 1 คืน ส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว และพักแรม
ด้วยเต็นท์ที่ทางอุทยานมีไว้บริการ กิจกรรมนันทนาการคือ ถ่ายรูปและต้ังแคมป์พักแรม 
 ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมา
เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าคะแนนความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากที่สุด คือ การได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสด
ช่ืน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร/มีความเป็นกันเอง ความสวยงาม ความ
สมบูรณ์ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับ
อุทยานได้ ตามลําดับ  และพบว่าคะแนนระดับความพึงพอใจภายหลังจากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวแล้ว
น้ัน นักท่องเที่ยวให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจมากที่สุด คือการได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดช่ืน ในขณะเดียวกัน ความคิดเห็น
ของนักท่องเท่ียวในส่วนของสิ่งที่ทําให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจและประทับใจ และดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย พบว่า 3 อันดับแรกคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร/มี
ความเป็นกันเอง รองลงมาคือ การได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดช่ืน และเจ้าหน้าที่สามามา
รถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับอุทยานได้ ตามลําดับ นอกจากน้ี สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาก
ที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเที่ยวและที่พัก และความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ตามลําดับ 
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วิธาน จีนาภักด์ิ  (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอุทยาน
แห่งชาตินํ้าตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
น้อยกว่า 25 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา  

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาตินํ้าตกเอราวัณ จังหวัด
กาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความเป็น
ธรรมชาติและด้านการจัดการนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบริการบุคลากร
และด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีอายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน รวมทั้ง นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
เช่นกัน 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
4.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่องปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย

ในการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ใ ช้ วิ ธี วิจัยเ ชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental 
Sampling)  
ในการเก็บข้อมูล บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม 2560 จํานวน 400 คน โดยใช้ข้อมูลจากสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน ปี 2559 จํานวน 155,380 คน นํามาคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยการแทนค่า 
คํานวณโดยใช้สูตร Taro Yamane สูตรน้ีใช้เมื่อทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความคลาดเคลื่อน
ของการเลือกตัวอย่างไว้ที่ร้อยละ 5  มีสูตรดังน้ี 

  n  =        N  
         1+Ne2 

 เมื่อ  e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า 
        N = จํานวนประชากร 
       n = ขนาดตัวอย่าง 
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 นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2559 
จํานวน 155,380 คน และกําหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าเท่ากับ 5% ผู้วิจัย
สามารถคํานวณหาขนาดตัวอย่างสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีได้จากสูตรดังน้ี 
   =     155,380   
         1+(155,380)(0.05)2 

   =     398.97    ผู้วิจัยได้ปรับ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น = 400 คน 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวข้องกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ทําการตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือให้มีเน้ือหามีความชัดเจน ตรงประเด็นและครอบคลุม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากที่สุด ด้วยการนําแบบสอบถามไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหา แล้วนํามาแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา จากน้ันนําเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบไปทดสอบ (Pilot test) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 
คน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงของเน้ือหา นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยวิธีการของ Cronbach ซึ่งเมื่อคํานวนตามสูตร ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.810 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติน้ัน ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นวิธีการ
ทางสถิติที่ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะของกลุ่มต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาในตัวแปรต่าง ๆ โดยการหา
สถิติเบ้ืองต้น เช่น การหาจํานวนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยเมื่อทราบค่าสถิติแล้วผู้วิจัยจะ
นําไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดงข้อมูลประกอบคําบรรยาย 
  4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือนําไปสรุปเกี่ยวกับประชากรที่ศึกษา ซึ่งใช้สถิติ
ขั้นสูงในการประมวลผล โดยในส่วนน้ีผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังน้ี 
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  1.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็น
อิสระต่อกัน (Independent Samples T-test) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่า T-test ในการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับตัวแปร 

  2.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 
กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกับตัวแปร และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มากกว่า 2 ตัวแปรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

  3.การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของสองตัวแปร โดยใช้สถิติ Chi-Square 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่าเป็นเพศหญิง จํานวน 
219 คน (ร้อยละ 54.8) เป็นเพศชาย จํานวน 181 คน (ร้อยละ45.2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 35 -  44 ปี จํานวน 173 คน (ร้อยละ 43.2) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันเฉยๆ 
จํานวน 233 คน (ร้อยละ58.2) ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จํานวน 208 คน 
(ร้อยละ 52.0) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 122 คน (ร้อยละ30.5) มีรายได้หลักต่อเดือนตํ่า
กว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จํานวน 313 คน (ร้อยละ 78.2) ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ทางภาค
ตะวันตก จํานวน 158 คน (ร้อยละ 39.5)  
 5.2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่ทราบข้อมูล
มาจากอินเตอร์เน็ต(กูเกิล,เว็บไซต์) จํานวน 220 คําตอบ (ร้อยละ 39.2) รองลงมาคือเพ่ือน/
ครอบครัว/ญาติ จํานวน 204 คําตอบ (ร้อยละ 36.4) และตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะครอบครัว/
ญาติๆ จํานวน 257 คน (ร้อยละ 64.2) โดยเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว/ญาติๆ จํานวน 255 คน 
(ร้อยละ 63.8 ) ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว 2-4 ครั้ง จํานวน 257 คน (ร้อยละ 64.2) โดยมาด้วย
รถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว จํานวน 341 คน (ร้อยละ 85.2 ) และมีจุดประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ จํานวน  306 คน (ร้อยละ 76.5) ส่วนใหญ่พักที่รีสอร์ท จํานวน 189 
คน (ร้อยละ 47.3)  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน จํานวน 284 คน (ร้อยละ 71.0 ) และมีค่าใช้จ่ายในการมา
ท่องเที่ยว 3,001-4,000 บาท จํานวน 126 คน (ร้อยละ 31.5) โดยส่วนใหญ่มาทํากิจกรรมคือล่อง
แก่ง จํานวน 287 คน (ร้อยละ 31.4) 
 5.3 ข้อมูลเก่ียวข้องกับปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญของปัจจัยผลักดันที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทุกตัวแปร อยู่ในระดับความสําคัญมาก( =  3.9)  และเมื่ อ พิจารณา
ระดับความสําคัญเป็นรายหัวข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.6-4.2 โดยพบ 5 ปัจจัยผลักดันหลักคือ 
ต้องการไปสัมผัสบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติจริงๆ (   = 4.2)  ต้องการไปเย่ียมชมอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานสักครั้งหน่ึงในชีวิต (   = 4.1 )  ต้องการไปในสถานท่ีที่ยังไม่เคยไป (   = 4.1)  เพ่ือไป
ถ่ายภาพบรรยากาศที่สดช่ืนและสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (   = 4.0)  ต้องการเปลี่ยน
บรรยากาศและสถานที่ในการแสดงหาความร่ืนรมย์ สนุกสนาน เพลิดเพลิน (   = 3.9) ตามลําดับ 
 

 5.4 ข้อมูลเก่ียวข้องกับปัจจัยดึงดูดที่ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญของปัจจัยดึงดูดที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทุกตัวแปร อยู่ในระดับความสําคัญมาก( =  3.9)  และเมื่ อ พิจารณา
ระดับความสําคัญเป็นรายหัวข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.7-4.2 โดยพบ 5 ปัจจัยดึงดูดหลักคือ 
อุทยานมีสภาพภูมิอากาศ สดช่ืน เย็นสบาย (   = 4.2)  มีความปลอดภัยภายในอุทยานฯ (   = 4.1)  
โดยคําบอกเล่าของผู้ที่ไปท่องเท่ียวมาแล้วว่ามีความประทับใจ   (   = 4.1)  อุทยานมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม น่าท่องเที่ยว (   = 4.0)  อุทยานมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (   = 3.9) 
ตามลําดับ  

 5.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 5.5.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน 
พบว่า 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจมาท่องเท่ียว ร้อยละ 59.1 ของเพศหญิง ระบุว่า 
ครอบครัว/ญาติๆ มีอิทธิพลในการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในขณะที่ เพศชาย 
ครอบครัว/ญาติๆ มีอิทธิพลในการมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพียงร้อยละ 40.9 (P-
value < 0.05) 
 ด้านบุคคลที่เดินทางมากับกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 58.8 เป็นเพศหญิง ระบุว่าเดินทางมากับ
ครอบครัว/ญาติๆ  ในขณะที่เพศชายเดินทางมากับครอบครัว/ญาติๆ เพียงร้อยละ 41.2 (P-value < 
0.05) 
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 ด้านจํานวนครั้งในการมาท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 55.3 เป็นเพศหญิง ระบุว่าเดินทาง
มา 2-4 ครั้ง  ในขณะที่เพศชายเดินทางมา 2-4 ครั้ง ไม่แตกต่างกันมากนักร้อยละ 44.7 
 ด้านวิธีเดินทางมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร้อยละ 55.7 ของเพศหญิง ระบุ
ว่าเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว  ซึ่งไม่ต่างจากเพศชายที่ร้อยละ 44.3  และร้อย
ละ 50.8 ของเพศชาย ที่เดินทางด้วยรถยนต์เช่า/รถประจําทาง/รถโรงเรียน  ในขณะท่ีเพศหญิงมี
จํานวนใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ 49.2 
 ด้านจุดประสงค์ในการมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 
ของเพศหญิง ระบุว่าเดินทางมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ  ไม่แตกต่างจากเพศชายที่ร้อยละ 45.8 
 ด้านค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉลี่ยในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 58.7 ของเพศหญิง ระบุว่าค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉลี่ยในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจานจํานวนระหว่าง 3,001-4,000 บาท ไม่แตกต่างจากเพศชายที่ร้อยละ 41.3 
 ด้านจํานวนวันในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.9  
ของเพศหญิง ระบุว่าเดินทางมาท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ไม่แตกต่างจากเพศชายที่ร้อยละ 45.1 
 ด้านที่พักในการมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.4  ของเพศ
หญิง ระบุว่าพักที่รีสอร์ท  ไม่แตกต่างจากเพศชายที่ร้อยละ 47.6 
 ด้านการหาแหล่งข้อมูลเพ่ือมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร้อยละ 57.8  ของ
เพศหญิง ระบุว่าทราบข้อมูลมาจากเพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ ไม่แตกต่างจากเพศชายที่ร้อยละ 42.2 
และยังพบว่าร้อยละ 51.8 ของเพศหญิงทราบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต(กูเกิล,เวบไซต์) ซึ่งใกล้เคียงกับ
เพศชายที่ร้อยละ 48.2 
 ด้านการวางแผนทํากิจกรรมในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร้อยละ 60.4  
ของเพศหญิง ระบุว่าวางแผนมาล่องเรือชมแม่นํ้าเพชรบุรี ในขณะที่เพศชาย มีเพียงร้อยละ 39.6 (P-
value < 0.05) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี  ร้อยละ 49.4 ของช่วงอายุ 35-44 ปี ระบุว่า ครอบครัว/ญาติๆ มีอิทธิพลในการมาท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่อายุตํ่ากว่า 25 ปี ครอบครัว/ญาติๆ มีอิทธิพล
ในการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพียงร้อยละ 8.2 (P-value < 0.05) 
 ด้านบุคคลที่เดินทางมากับกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 49.4 ช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี ระบุว่า
เดินทางมากับครอบครัว/ญาติๆ  ในขณะท่ีอายุตํ่ากว่า 25 ปี เดินทางมากับครอบครัว/ญาติๆ เพียง
ร้อยละ 7.8 (P-value < 0.05) 
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 ด้านจํานวนคร้ังในการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 35-44 ปี ระบุว่า
เดินทางมาจํานวน 2-4 ครั้ง ร้อยละ 50.2  ในขณะที่อายุตํ่ากว่า 25 ปีมีเพียงร้อยละ 7.0 (P-value < 
0.05) 
 ด้านวิธีเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 35-44 ปี ระบุว่าเดินทาง
มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว ร้อยละ 45.5  ในขณะที่อายุตํ่ากว่า 25 ปีมีเพียงร้อยละ 
10.9 (P-value < 0.05) 
 ด้านจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 35-44 ปี ระบุว่า
เดินทางมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 47.1  ในขณะที่อายุตํ่ากว่า 25 ปีมีเพียงร้อยละ 9.2 (P-
value < 0.05) 
 ด้านค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นโดยเฉลี่ยในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 
35-44 ปี ระบุว่าค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉลี่ย 3,001-4,000 บาท ร้อยละ 55.6  ในขณะท่ีอายุตํ่ากว่า 25 
ปี มีเพียงร้อยละ 4.0 (P-value < 0.05) 
 ด้านจํานวนวันในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 35-44 ปี ระบุว่า
มาท่องเที่ยวเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ร้อยละ 50.7  ในขณะที่อายุตํ่ากว่า 25 ปี มีเพียงร้อยละ 8.5 (P-
value < 0.05) 
 ด้านสถานที่พักในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 35-44 ปี ระบุว่า
มาพักที่รีสอร์ท ร้อยละ 43.2  ในขณะที่อายุตํ่ากว่า 25 ปี มีเพียงร้อยละ 13.8 (P-value < 0.05) 
 ด้านแหล่งค้นหาข้อมูลในการมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 35-44 ปี 
ระบุว่าค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต(กูเกิล,เว็บไซต์) ร้อยละ 42.7  ในขณะท่ีอายุตํ่ากว่า 25 ปี มีเพียง
ร้อยละ 9.1 (P-value < 0.05) 

ด้านกิจกรรมที่วางแผนมาทําในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงอายุ 35-
44 ปี ระบุว่าวางแผนทํากิจกรรมล่องแก่ง ร้อยละ 48.8  ในขณะที่อายุตํ่ากว่า 25 ปี มีเพียงร้อยละ 
10.5 (P-value < 0.05) 
 5.5.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน มีปัจจัยผลกัดันในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน พบว่า  

นักท่องเที่ยวเพศชายมีปัจจัยผลักดันในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรีมากกว่านักท่องเที่ยวเพศหญิง (P-value=0.04) 

สถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยวมีค่าคะแนนปัจจัยผลักดันแตกต่างกัน คือ สถานภาพ 
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ มีปัจจัยผลักดันในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรีมากกว่ากลุ่มอ่ืน  (P-value=0.00)  
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อาชีพของนักท่องเท่ียวมีค่าคะแนนปัจจัยผลักดันแตกต่างกัน คือ บุคคลที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกร/ชาวสวน/ชาวไร่ และรับราชการ มีปัจจัยผลักดันในการมา
ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมากกว่ากลุ่มอ่ืน (P-value=0.00)   

ระดับการศึกษาสูงสุดของนักท่องเที่ยวมีค่าคะแนนปัจจัยผลักดันแตกต่างกัน คือ ระดับ
การศึกษาประถมตอนต้น/ตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. และระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
ปัจจัยผลักดันในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมากกว่ากลุ่มอ่ืน (P-
value=0.00)   

รายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวมีค่าคะแนนปัจจัยผลักดันแตกต่างกัน คือ นักท่องเที่ยวที่มี
รายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีปัจจัยผลักดันในการมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรีมากกว่ากลุ่มรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน (P-value=
0.00)   

ภูมิลําเนาของนักท่องเท่ียวมีค่าคะแนนปัจจัยผลักดันแตกต่างกัน คือ นักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยผลักดันในการมาท่องเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมากกว่าภูมิลําเนาภาคอ่ืนๆ  (P-value=0.04)  

สําหรับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจัยผลักดันที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวไทยมา
ท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีระหว่างตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลคืออายุ ที่
แตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ทําให้มาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีไม่
แตกต่างกัน (P-value=0.1) 

 5.5.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีปัจจัยดึงดูดในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน พบว่า 

สถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยวมีค่าคะแนนปัจจัยดึงดูดแตกต่างกัน คือ สถานภาพ หย่า/
หม้าย/แยกกันอยู่ มีปัจจัยดึงดูดในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มากกว่ากลุ่มอ่ืน (P-value=0.00)  

อาชีพของนักท่องเท่ียวมีค่าคะแนนปัจจัยดึงดูดแตกต่างกัน คือ นักเรียน/นักศึกษา มีปัจจัย
ดึงดูดในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมากกว่ากลุ่มอ่ืน  (P-value=
0.00)    

ระดับการศึกษาสูงสุดของนักท่องเท่ียวมีค่าคะแนนปัจจัยดึงดูดแตกต่างกัน คือ นักท่องเที่ยว
ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ประถมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย มีปัจจัยดึงดูดในการมาท่องเท่ียวที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมากกว่ากลุ่มอ่ืน (P-value=0.00)   
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อายุของนักท่องเท่ียวมีค่าคะแนนปัจจัยดึงดูดแตกต่างกัน คือ อายุตํ่ากว่า 25 ปี มีปัจจัย
ดึงดูดในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมากกว่ากลุ่มอ่ืน  (P-value=
0.00)  

รายได้ต่อเดือนของนักท่องเท่ียวมีค่าคะแนนปัจจัยดึงดูดแตกต่างกัน คือ รายได้มากกว่า 
20,000 บาทต่อเดือน มีปัจจัยดึงดูดในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรีมากกว่ากลุ่มอ่ืน (P-value=0.00)   

ภูมิลําเนาของนักท่องเที่ยวมีค่าคะแนนปัจจัยดึงดูดแตกต่างกัน คือ นักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิลําเนาที่กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยดึงดูดในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรีมากกว่ากลุ่มภูมิลําเนาอ่ืน (P-value=0.00)  

ในขณะที่นักท่องเที่ยวเพศชายกับนักท่องเที่ยวเพศหญิง มีค่าคะแนนปัจจัยดึงดูด ที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักท่องเท่ียวเพศชายกับนักท่องเท่ียวเพศหญิงมี
ปัจจัยดึงดูดในการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน (P-
value=0.11) 

 

6. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง

มาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  
  6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-44 ปี  มีสถานภาพ สมรส/
อยู่ด้วยกันเฉยๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงกมล บุญทวีทรัพย์ (2555)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 25-34 ปี  รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 35-44 ปี สอดคล้องกับ นิภา
พร นิลรัตน์ (2553)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศของคนไทยใน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมี
สถานภาพสมรส 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต(กูเกิล
,เว็บไซต์) รองลงมาคือจากเพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ และตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะครอบครัว/ญาติๆ โดย
เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว/ญาติๆ  โดยใช้เวลาในการมาท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน และมีจุดประสงค์เพ่ือ
มาพักผ่อนหย่อนใจ และเดินทางมาโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงกมล 
บุญทวีทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทาง



 

1194 
 

มาเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบว่าส่วนใหญ่เดินทางโดยมาด้วยรถยนต์
ส่วนตัว และส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว/ญาติๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการมาเที่ยวประมาณ 
2 วัน 1 คืน รวมทั้งสอดคล้องกับ อาทิตย์ แซ่ย่าง  (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่านักท่องเท่ียวมาท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และเดินทางมาโดยใช้รถยนต์
ส่วนตัว แต่ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพ่ือน 
 6.2 ปัจจัยผลักดันที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 ผลการศึกษาปัจจัยผลักดันที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 20 ด้าน พบว่า ปัจจัยผลักดันในภาพรวมให้ความสําคัญในการ
ตัดสินใจมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในระดับความสําคัญมาก เรียงตามลําดับ 5 ลําดับ 
ดังน้ี  ต้องการไปสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆ  รองลงมาคือ ต้องการไปเย่ียมชมอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานสักคร้ังหน่ึงในชีวิต   ต้องการไปในสถานที่ที่ยังไม่เคยไป  เพ่ือไปถ่ายภาพ
บรรยากาศที่สดช่ืนและสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ   และต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ
และสถานท่ีในการแสวงหาความรื่นรมย์ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงกมล บุญทวี
ทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยว
ที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยผลักในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียความสําคัญมากที่สุด คือ ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติในอุทยาน
แห่งชาติพุเตย รองลงมา คือ ต้องการท่องเที่ยวเพ่ือใช้เวลาร่วมกับครอบครัว และต้องการผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน ตามลําดับ 
 6.3 ปัจจัยดึงดูดที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 ผลการศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 20 ด้าน พบว่า ปัจจัยดึงดูดในเรื่องการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในระดับความสําคัญมากที่สุด ในด้านอุทยานมีสภาพภูมิอากาศสดช่ืน 
เย็นสบาย  และในระดับสําคัญมาก เรียงตามลําดับ 5 ลําดับได้ ดังน้ี  มีความปลอดภัยภายในอุทยาน
ฯ รองลงมาคือโดยคําบอกเล่าของผู้ที่ ไปท่องเท่ียวมาแล้ว ว่ามีความประทับใจ  อุทยานมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม น่าท่องเที่ยว  อุทยานมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และมี
กิจกรรมกางเต็นท์นอนดูดาว ซึ่งสอดคล้องกับ นิภาพร นิลรัตน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยพบว่า ในภาพรวมนักท่องเท่ียวมีความสนใจและตัดสินใจมาเที่ยวในระดับมากโดยมีองค์ประกอบ
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ในหลายๆ ด้าน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว การคมนาคม ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว สถานที่พัก 
และข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉล่ียรวม ในระดับมาก 
 
7. ข้อเสนอแนะ   

 7.1 ข้อเสนอแนะ 
  7.1.1  จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เพศ และอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การท่องเท่ียว ดังน้ันทางอุทยานฯ ควรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง รวมท้ังนําเสนอรูปแบบการ
ท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  7.1.2 จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า พฤติกรรมการมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย แหล่งข้อมูลการท่องเท่ียวส่วนใหญ่จาก
อินเตอร์เน็ต ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์อุทยานฯ ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ให้มากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมโดยคัดเลือกเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามจํานวนมาก
เข้ามาร่วมในกิจกรรมเพ่ือเป็นการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นให้มาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจมี
กลุ่มรักษ์นก  รักษ์ผีเสื้อ  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเท่ียวที่มีความชอบสิ่งเดียวกัน ก็จะ
เป็นการดึงดูด ให้มาทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ิมมากขึ้น 
  7.1.3 ด้านปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อ ต้องการไป
สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆ เป็นลําดับแรก ทําให้เห็นว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ดังน้ันควรให้ความสําคัญกับการรักษา
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่
ย่ังยืนตลอดไป 
  7.1.4 ด้านปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญหัวข้อ อุทยานฯมีสภาพภูมิอากาศสดช่ืน 
เย็นสบาย มากที่สุด เป็นการยืนยันว่าการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อุทยานฯ เพราะช่ือเสียงเร่ือง
สภาพธรรมชาติและทรัพยากรของอุทยานฯ ที่มีความเป็นธรรมชาติ อากาศสดช่ืน เย็นสบาย ดังน้ัน
ควรรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป พร้อมทั้งส่งเสริม และ
โปรโมตการท่องเท่ียวอุทยานฯ ในด้านกิจกรรมให้มากขึ้น ซึ่งอาจต้องทําในเชิงรุกเช่นโปรโมทผ่านสื่อ
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น แทนที่จะให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้แหล่งท่องเที่ยวผ่านทางเพ่ือน/ญาติๆ เพียง
อย่างเดียว 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
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     7.2.1 ควรขยายระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี จะมีสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูกาล ดังน้ัน
ถ้าเก็บข้อมูลตลอดทั้งปี ข้อมูลที่ได้จะสามารถนํามาวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
    7.2.2 ควรมีการศึกษาในหัวข้อเก่ียวกับ ของฝาก ของที่ระลึก เพ่ือจะได้นําข้อมูลมา
วิเคราะห์ และสามารถนํามาต่อยอดให้กับทางอุทยานฯ ในเรื่องร้านของฝาก ของที่ระลึก เพ่ือเป็น
การหารายได้ให้กับทางอุทยานฯ เพ่ิมขึ้นอีกทางหน่ึงด้วย 
    7.2.3 ในด้านความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และผลกระทบต่อชุมชน 
ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาเรื่องศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียว ควบคู่กับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ย่ังยืน และรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในอุทยานฯ และในชุมชนให้มี
สภาพแวดล้อมสวยงาม น่าท่องเท่ียว มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติตลอดไป 
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ท่ีมีต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย 

The Influence of Perception of Destination Safety through Social 
Media on Tourist’s Decisions to Travel to Chiang Mai, Thailand 

 

นรเศรษฐ ์คําส1ี และสมยศ วัฒนากมลชัย2 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้เรื่องความปลอดภัยและการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ และ 2) ศึกษาอิทธิพล
ของการรับรู้เรื่องความปลอดภัยที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยครั้งน้ี
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวน 
400 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Pearson Correlation และ Multiple Regression ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล  

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้เรื่องความปลอดภัย
ของนักท่องเท่ียวในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 2) ความถี่และ
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเก่ียวกับปัจจัย
ด้านภัยธรรมชาติ และปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

คําสําคญั: พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ความปลอดภัย การตัดสินใจเดินทาง 
             ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ 
    
 
 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Abstract 

 This research aimed to 1) explore the level of tourist’s safety perception and 
travel decision through online social media; and 2) to study the effects of safety 
perception on tourist’s decision to travel to Chiang Mai, Thailand. This study was a 
quantitative research using questionnaires to collect data from 200 Thai and 200 
foreign tourists.  The statistics used in data analysis were percentage, frequency, mean, 
standard deviation, independent sample t-test, Pearson Correlation and Multiple 
Regression. 
 The results showed that 1) there was no statistically significant relationship 
between social medial usage behavior and perception of tourist safety; and 2) the 
frequency and duration of social media usage as well as the perception of tourist 
safety in terms of natural disaster and accident occurrences statistically significantly 
influenced the tourist’s decision to travel to Chiang Mai, Thailand.   

    

Keywords: Social media usage behavior, safety perception, decision to travel, Chiang     
                Mai 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหา 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหลักขนาดใหญ่ของธุรกิจภาคการบริการ และ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลก ทําให้เกิด
การจ้างแรงงาน สร้างอาชีพ เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณูปโภค และยังช่วยกระตุ้น
ให้นําทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมี
รายได้จากการท่องเที่ยวจํานวน 2.754 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จํานวน 9.3 แสนล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 1.824 ล้านล้านบาท 
โดยรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.47 (Mr.362degree, 
2561)  
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้
ความสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากในแต่ละปี เน่ืองจากมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ มีเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์  มีวัดและ
โบราณสถานที่เก่าแก่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวเหนือและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
ตลอดไปจนถึงอากาศในช่วงฤดูหนาวที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป  สิ่งเหล่าน้ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ (2559) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 15.3 
 ถึงแม้ว่าในภาพรวมจํานวนนักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่จะมีอัตราเพ่ิมมากข้ึนทุกปี แต่ใน
สื่อสังคมออนไลน์ก็ยังนําเสนอข่าวด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ข่าวและข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ี
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลต่อความพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของ
นักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย เน่ืองจากนักท่องเที่ยวจะมีการร ับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได ้
จากการร ับข ่าวสารเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวน้ันจากแหล่งข ้อมูลต ่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ ใน
ปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันสื่อออนไลน์ถือว่ามีอ ิทธ ิพลมากในชีว ิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยท ั้งใช้เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลต ิดตามความเคลื่อนไหวในสังคม แต่ในโลกของสื่อชนิดน้ีก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ซึ่ง
บางครั้งถูกนําเสนอออกไปโดยไม่ผ่านการคัดกรอง ดังที่เห็นว่าเมื่อมีเหตุอะไรสื่อชนิดน้ีจะแพร่ออกไป
ได้อย่างรวดเร็ว (จิรายุทธ์ สนดา, 2557)  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงการรับรู้ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่อาจจะเพ่ิมขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ลดจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากขาดความมั่นใจใน
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการรับรู้เรื่องความ
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ปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ และเสนอแนะสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาการรับรู้เรื่องความปลอดภัยและการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
หลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์   
  2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้เรื่องความปลอดภัยที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่   
   
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเร่ืองน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือหาความสัมพันธ์ และของ
อิทธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 1. กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาคือนักท่องเท่ียว
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กําลังเดินทางท่องเที่ยวหรือเคยเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จํานวน 200 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 200 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ออกแบบจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมไปถึงกรอบแนวความคิดตามทฤษฎี โดยหลังจาก
การศึกษาและออกแบบผู้วิจัยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วน ดังต่อไปน้ี 
  ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2: พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเท่ียว เป็นข้อมูลพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยว 
  ส่วนที่ 3: การรับรู้เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
  ส่วนที่ 4: การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว  
  ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  3. วิธีการทางสถิติ 
  3.1 สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรที่ได้จากการเก็บ
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แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ภูมิลําเนา และใช้อธิบายความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของความคิดเห็นเก่ียวกับ 
อิทธิพลของการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 
  3.2 สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากรเพ่ือการวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้สถิติ Pearson Correlation วิเคราะห์สมมติฐานพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว และสถิติ Multiple Regression วิเคราะห์สมมติฐานพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียว จํานวน 400 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.0  มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 48.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
68.2  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.2  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อย
ละ 37.5  โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 
34.5  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 1,001-3,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ร้อยละ 38.0 โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 200 คน ห้าลําดับแรกมีภูมิลําเนามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 18.5  สหราชอาณาจักร ร้อยละ 11.5 สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 9.5  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ร้อยละ 7.5 และประเทศแคนนาดา ร้อยละ 6.5  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว พบว่า 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ 85.5 โดยช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้มาก
ที่สุดคือช่วงเวลาระหว่าง 20.01-24.00 น. ร้อยละ 41.5  มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 44.0  ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บ้าน ร้อยละ 76.8 ประเภทของสื่อ
สังคมออนไลน์ที่นักท่องเท่ียวเลือกใช้มากที่สุด คือ Social Networking เช่น Facebook และ LINE  
จุดประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวคือ เพ่ือค้นหาข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว และเหตุผลที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการท่องเที่ยว คือ ความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่อการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์สูงที่สุดคือ ปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุ ( ̅ = 3.31) รองลงมาคือปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ ( ̅ 
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= 3.16) ปัจจัยด้านปัญหาสุขอนามัยและโรคติดต่อ ( ̅ = 3.06) ปัจจัยด้านปัญหาความขัดแย้งทาง

การเมือง ( ̅ = 3.02) ปัจจัยด้านการเกิดอาชญากรรม ( ̅ = 2.95) และปัจจัยด้านการก่อการร้าย 

( ̅ = 2.88) ตามลําดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียว พบว่า ปัจจัยที่มี

ค่าเฉล่ียต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวมากที่สุดคือ การค้นหาข้อมูล ( ̅ = 4.03) 

รองลงมาคือการรับรู้ความต้องการ ( ̅ = 3.93) การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ( ̅ = 3.74) 

พฤติกรรมหลังการเดินทาง ( ̅ = 3.54) และการประเมินทางเลือก ( ̅ = 3.44) ตามลําดับ 
5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว

และการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ว่า ความถี่และ
ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อสัปดาห์ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องความปลอดภัย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

6. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเท่ียวใน
ด้านความถี่และระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรับรู้ เรื่องความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้าน สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวได้ร้อยละ 35 โดยตัวแปรความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ระยะเวลา
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ และปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนํามาเสนอเป็นประเด็นสําคัญ
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 1. จากผลการศึกษาการรับรู้เรื่องความปลอดภัยและการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
หลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งน้ีน้ัน ในด้านการรับรู้เรื่องความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับปัจจัยที่มี
ค่าเฉล่ียต่อการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
การเกิดอุบัติเหตุ แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสําคัญต่อการ
รับรู้เรื่องความปลอดภัยในด้านอุบัติเหตุสูงที่สุด โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุน้ัน อาจเกิดจาก
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ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือผู้ให้บริการในระหว่างการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เช่น อุบัติเหตุจากการประกอบกิจกรรมที่โลดโผน ผจญภัย ตลอดจนความประมาทในการขับขี่
ยานพาหนะ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2551 อ้างถึงใน วันทิกา หิรัญเทศ, 2554) โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการไหว้พระตามวัด
สําคัญ ๆ ต่าง ๆ การเที่ยวชมธรรมชาติที่ต้องขึ้นที่สูง เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ-ปุย ดอยอ่างขาง 
เป็นต้น ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการกําหนดความเสี่ยงของคลินิกนักท่องเที่ยว (โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน, 2560) ซึ่งอธิบายความเสี่ยงที่พบได้ในการเดินทางท่องเที่ยวไว้ว่า อุบัติเหตุ เป็น
สิ่งที่พบได้บ่อยมากและอันตรายที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางการจราจร หรือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ ในช่วงเทศกาลใหญ่ ๆ 
เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ จะมีการเดินทางกันอย่างมาก ซึ่งจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วย รวมไปถึง
การเมาแล้วขับซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จากข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกับลักษณะของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ ซึ่งพบว่า จังหวัดเชียงใหม่จะมีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความ
สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้มีสภาพการจราจรที่คับคั่ง จึงมีความเสี่ยงและโอกาสที่
จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงตามไปด้วย 

ในขณะที่ผลการศึกษาด้านการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวหลังจากได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ การค้นหาข้อมูล แสดงให้เห็นว่า
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเก่ียวกับการตัดสินใจท่องเท่ียวโดย
การค้นหาข้อมูลมากที่สุด การค้นหาข้อมูลจึงเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ค้นหาข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2557) ได้อธิบายว่า ในธุรกิจด้านการ
ท่องเท่ียว สื่อสังคมออนไลน์นับว่าเป็นสิ่งที่เข้าไปมีบทบาทอย่างมากต่อการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทนําเที่ยว สายการบิน รวมไปถึงร้านอาหาร ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการท่องเท่ียวคือ เป็นเครื่องมือในการนําเสนอความ
คิดเห็นและเป็นข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว เป็นเคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วม
ของนักท่องเที่ยวหรือลูกค้า เช่น ในการร่วมกิจกรรมในFanpage ของการท่องเที่ยว การบอกต่อ
วีดีโอการท่องเที่ยว ใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับลูกค้า รวมไปถึงสร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยว
โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง เดินทางไปยังสถานที่น้ันและนํามาบอกต่อเป็นบทความผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกับชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธ์ุ (2554) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง “ผลของข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทย” โดย
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ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือค้นหาข้อมูลเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยนักท่องเท่ียวจะแสวงหาข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวก็ต่อเมื่อมีวางแผนการเดินทางโดยใช้ 
Search Engine ใช้ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เข้าไปอ่านรีวิวความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ์
ของผู้ที่เคยใบริการ และเลือกใช้วิธีค้นหาข้อมูลทางออนไลน์เพราะสะดวกและรวดเร็ว แสดงให้เห็น
ว่าก่อนที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้น้ัน 
นักท่องเที่ยวจะต้องมีการตระหนักถึงปัญหา โดยการวางแผนการเดินทางก่อน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในครั้งน้ีที่พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวมาก
ที่สุดคือ การค้นหาข้อมูล และรองลงมาคือการรับรู้ความต้องการ  
 2. จากผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้เรื่องความปลอดภัยที่มีต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวในด้านความถี่และระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อสัปดาห์ของนักท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมีความถี่และระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ที่มากขึ้นก็จะส่งผลทําให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาช ฮัดเจนสัน และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ที่กล่าวว่า เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นจากความถ่ีที่เข้าใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์มาก
เท่าใด ก็ย่ิงมีผลต่อการรับรู้ถึงข่าวสารมากขึ้นเท่าน้ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชญา ณัฐพงศ์
พฤทธ์ิ (2559) ที่กล่าวว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวจากสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อกลุ่มนักท่องเท่ียวชาว
ไทยมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการท่องเท่ียวมากกว่าอดีต เพราะในปัจจุบันมีสื่อออนไลน์
ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว จึงเป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทํา
ให้นักท่องเท่ียวเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนการรับรู้เรื่องความ
ปลอดภัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวเช่นกัน กล่าวคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความปลอดภัยมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการเลือกที่หมายและการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว เพราะแสดงถึงความมั่นใจของนักท่องเท่ียวว่าในขณะที่กําลังเดินทาง
ท่องเที่ยวอยู่น้ันพวกเขาจะต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแน่นอน และได้รับความคุ้มครอบ
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยวัฒน์ อัศวไชยตระกูล (2556) ที่
กล่าวว่าการรับรู้เรื่องอาชญากรรมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยว
ซ้ําและแนะนําบอกต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอ่ืนๆ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Holcomb 
(2004) ที่กล่าวว่า การรับรู้ความรุนแรงในเหตุการณ์ด้านการท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อการ
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ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวซ้ําในสถานที่เดิมในอนาคต โดยสาเหตุที่สําคัญ
ประการหน่ึงที่ทําให้การวิจัยในครั้งน้ี แตกต่างกับงานวิจัยของ Holcomb (2004) เน่ืองจากแหล่ง
ท่องเที่ยวและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําการศึกษาแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา “อิทธิพลของการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย” มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 1. รัฐบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ควรส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวให้มากข้ึน และยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพ่ือยกระดับ
และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการให้ได้มาตรฐาน เช่น ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้รับความ
ปลอดภัย การประกอบอาหารของร้านอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ ฯลฯ 
 3. รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการเข้ามาดูแลในส่วนของข้อมูลการท่องเที่ยวใน
สื่อสังคมออนไลน์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงและ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
 4. รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ เพราะผู้ใช้งานในสื่อบางประเภทมีความไม่น่าเช่ือถือและไม่ได้รับการตรวจสอบท่ีถูกต้อง และ
อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ไม่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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การเสริมสรา้งศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม :  
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดสุรินทร์ 

Strengthening the Economic Potential of Cultural Tourism:Thai Silk 
Village for Tourism in Surin Province 

 

ศุภางค์  นันตา1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเท่ียว จังหวัดสุรินทร์ และเพ่ือค้นหาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย  พบว่า  ศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์  ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ  ด้าน
การตลาดและการส่งเสริมการขาย ด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
บริการทางการท่องเที่ยว  ด้านการพัฒนาสถานท่ีและภูมิทัศน์ ด้านผู้นําชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ส่วนแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
ผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย การนําเสนอจุดขายของการท่องเที่ยวด้วย
เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของ จ. สุรินทร์  การพัฒนาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้     
 
คําสําคัญ : ศักยภาพทางเศรษฐกิจ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
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Abstract  
 The research was aimed to study the economic potential of cultural tourism 
Thai silk village for tourism in Surin province. And search guidelines to strengthening 
the economic potential of cultural tourism Thai silk  village for tourism in Surin province.  
The research was designed using a qualitative method.  The results were as followed 
; The economic potential of cultural tourism Thai silk village for tourism in Surin 
province consist of management,  marketing and promotion, raised standards of goods 
qualitative and tourism services,  the development of the place and landscape,  
community leadership  and members  participation.  Guidelines  to strengthening the 
economic potential of cultural tourism  Thai silk  village for tourism in Surin province 
consist of  presentation with cultural identity , the development of the place and landscape 
,  public relations through media  and  special event,  creation tourism network , 
promoting to learning center. 
 
Keywords: Economic Potential, cultural Tourism 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 เมื่อพิจารณาสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีอารยธรรมขอมโบราณ
และวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  ประกอบกับการมีความ
เด่นชัดด้านประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง เขมร ลาว กูย ที่ประสานกันอย่าง
กลมกลืน  และเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนที่สามารถเช่ือมโยงไปสู่ประเทศกัมพูชา  
จึงนับเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญอย่างย่ิง  นอกจากน้ี จังหวัดสุรินทร์ มีโอกาสสูงด้านการท่องเที่ยวโดย
ได้รับการผลักดันจากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, 2557)  สอดคล้องกับ
สาระสําคัญในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 -2564  (คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560)  ที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวสู่ทุก
พ้ืนที่และทุกภาคส่วน  รวมถึงการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเท่ียว  ดังจะเห็นได้จากการยอมรับว่า    จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีความ
ประณีตสวยงามมีคุณภาพ และมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุรินทร์  เช่น การต่อยอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์ ทํามือเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมลายราช
วัตรสร้างรายได้ย่ังยืนสู่ชุมชน (หน่ึงเดียวในโลก “ผ้าไหมลายราชวัตร”สุรินทร์ ต่อยอดภูมิปัญญา
หัตถศิลป์, 2561)    ดังน้ันเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์  จึงเกิดแนวคิดในการ
สร้างสรรค์รูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการเสนอจุดขาย คือ การท่องเท่ียวเพ่ือเย่ียมชม
หมู่บ้านผลิตผ้าไหม (Thai Silk Village) เพ่ือการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย์โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมจากแหล่งผลิตได้
ทดลองทํา ซื้อสินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก โดยตรงจากผู้ผลิตในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การทําไหม รวมท้ังเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย  (สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว, 2559)  การท่องเที่ยว
เพ่ือเย่ียมชมหมู่บ้านผลิตผ้าไหมในรูปแบบโฮมสเตย์ดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนนวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 จังหวัดสุรินทร์ได้ยกระดับหมู่บ้านผลิตผ้าไหมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ หมู่บ้านประทุน      
ต.แตล อ.ศีขรภูมิ ซึ่งมีความโดดเด่นในการผลิตผ้าไหมโสร่งหางกระรอก  โดยได้รับรางวัลจากผ้าโสร่ง
หางกระรอกด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นผนวกกับวิธีการเช่ือมโยงสินค้าให้สอดคล้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตแหล่งท่องเท่ียวและบริการ ดังที่  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  (2559) ระบุเพ่ิมเติม
เพ่ือสนับสนุนแนวคิดหมู่บ้านเพ่ือการท่องเที่ยวว่า ขณะน้ีการดําเนินโครงการ “ประชารัฐพัฒนาหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” มุ่งเน้นวิธีเช่ือมโยงกับการพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิต
ชุมชน อันจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน  โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วน
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ร่วมของคนในชุมชนเพ่ือกําหนดทิศทาง การดําเนินงานบนฐานของความคิดที่ว่าคนในชุมชนเป็น
เจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว 
เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ศึกษาเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่อนุรักษ์คงไว้ในความ
เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของไทยที่มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่น่าสนใจมีต้นทุนชุมชนสูง
และมี  อัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจน  จึงนับเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการรองรับการท่องเที่ยว
ระดับประชาคมอาเซียนซึ่งจะสามารถเปิดต้อนรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่จะข้ามพรมแดนเข้ามา
เที่ยวและเย่ียมชมได้ในอนาคต 
 ดังน้ันจากการลงพ้ืนที่ศึกษาบริบทเบื้องต้นของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว ใน
พ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทั้งจากจังหวัดสุรินทร์  สํานักงานพัฒนาชุมชน  การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมถึงสื่อมวลชนใน
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวให้หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยว  แต่กลับพบปัญหาที่สะท้อนจากพ้ืนที่ คือ สมาชิกหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวได้รับรายได้เฉพาะฤดูกาลท่องเท่ียวของชุมชนเท่าน้ัน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือ
เกิดผลพวงทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนในชุมชนจากการจัดงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น 
ช่วงเทศกาลงานช้าง  ช่วงงานสืบสานตํานานพันปีปราสาทศีขรภูมิ  เป็นต้น ประกอบกับปัญหาการ
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะผ้าไหมที่คล้ายคลึงกันจึงเกิดการแข่งขันกันเอง จนกระทั่ง
ส่งผลกระทบถึงการแสวงหาวิธีการส่งเสริมการขายและช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ด้วย  นอกจากน้ียัง
พบว่าเมื่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เก่ียวข้องได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเป็นเบ้ืองต้นแล้ว   
หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านผลิตผ้า
ไหมเพ่ือการท่องเที่ยว  เพ่ือจะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  เช่น ประเด็นการบริหาร
จัดการ การตลาดและการส่งเสริมการขาย การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า การพัฒนาสถานที่
และภูมิทัศน์ ฯลฯ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นสําคัญที่จะผลักดันให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมดังกล่าว  ส่งผลทําให้ความ
พยายามในการยกระดับหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเพียงการ
สนองตอบนโยบายและภารกิจของการพัฒนาจากภาครัฐเท่าน้ัน  การดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
ผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเท่ียวที่มีเป้าหมายมุ่งก่อให้เกิดทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมรวมถึง
การสร้างและกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง  ชุมชนและหน่วยงานจึงต้องร่วมกันหาวิธี
เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์   
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 จากความสําคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น  จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง  

“การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว 

จังหวัดสุรินทร์” โดยผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์และการนําผลการวิจัยไปใช้ ทั้งในแง่ของการนําองค์
ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไปยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการบูรณา
การร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชน ส่งผลในเชิงพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวด้วยการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมการสร้างและกระจายรายได้แก่ชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผลิตผ้าไหม
เพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ 
 2. เพ่ือค้นหาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์” เป็นการวิจัยประยุกต์  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
  1.   บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
   1.1  บุคลากรด้านพัฒนาชุมชน  และบุคลากรในพ้ืนที่  จํานวน  10  คน  ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติงานส่งเสริมหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์  ได้แก่ นักพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  นักพัฒนาชุมชนอําเภอศีขรภูมิ  
ผู้ใหญ่บ้านบ้านประทุน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลแตล   นักพัฒนาชุมชนตําบลแตล     
   1.2   บุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  จํานวน  4 คน  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์  ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
สุรินทร์  เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวอําเภอศีขรภูมิ   เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด
สุรินทร์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตําบลแตล 

  2.   ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิกชุมชน   
   2.1  ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม  จํานวน  5 คน  ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินงานหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว    
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   2.2  ปราชญ์ชาวบ้าน  จํานวน 2 คน   ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สามารถถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน   
   2.3  สมาชิกชุมชน  จํานวน  10 คน  ซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนที่ร่วมดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
ผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวและมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือนําเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว 
 เครื่องมือในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  1.  การสํารวจพ้ืนที่บันทึกศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านผลิตผ้า
ไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ หมู่บ้านประทุน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ 
  2.  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งกําหนดประเด็นคําถาม
ครอบคลุมเก่ียวกับศักยภาพศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผลิต
ผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว  โดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Depth Interview) และการสัมภาษณ์รายกลุ่ม 
(Focus Group)  จากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบโดยตรง และประธานกลุ่มคณะกรรมการ
กลุ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกชุมชนผู้มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว 
จังหวัดสุรินทร์ 
  3.  จัดเวทีชาวบ้านประชุมระดมความคิด เพ่ือหาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
  4.   การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการดําเนินงานของหมู่บ้านผลิตผ้าไหม 
เพ่ือการท่องเที่ยว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยได้ตอบโจทย์ตามขอบเขตของการวิจัยในครั้งน้ี  โดยกําหนดให้  ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว 
โดยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและร่วมรับผลประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม  ตลอดจนการสร้างและกระจายรายได้   
 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผลิต
ผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว หมายถึง ข้อเสนอ วิธีการที่สนับสนุนให้หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว  
สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวโดยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
และร่วมรับผลประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม  
ตลอดจนการสร้างและกระจายรายได้  ดังน้ันผลการวิจัยจึงจําแนกตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
ดังประเด็นต่อไปน้ี 
  1. ศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 
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   1.1 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ  พบว่าบ้านประทุน หมู่ 4 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ         
จ.สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุรินทร์ให้เปิดเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัด
สุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2555  โดยสามารถดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของ
แหล่งเรียนรู้  เปิดรับนักท่องเท่ียวให้มาเย่ียมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมจากแหล่งผลิต  
ได้ทดลองทํา และซื้อผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ ราคาถูก จากผู้ผลิตในชุมชนโดยตรง   กิจกรรม
ดังกล่าวผ่านบริบทในการบริหารจัดการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุน โดยมีนางประกอบ 
จําปาทอง เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มทอผ้าไหม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535  สมาชิกกลุ่มเริ่มแรกมีเพียง  20 คน 
ร่วมระดมหุ้นกันคนละ 200 บาท ดังน้ันจึงมีเงินทุนเริ่มต้นในการดําเนินงาน จํานวน 4,000 บาท 
ในช่วง 3-4 ปีแรกสมาชิกกลุ่มยังคงมีการทอผ้าไหมด้วยก่ีกระทบโบราณและมีลวดลายแบบดั้งเดิม 
หลังจากน้ันเมื่อปี พ.ศ. 2539 สมาชิกได้เริ่มทอด้วยก่ีกระตุก ต่อมาปี พ.ศ. 2540   ได้คิดค้นพัฒนา
รูปแบบ อาทิเช่น ผ้าโสร่งหางกระรอก มีการประยุกต์ลวดลายใหม่ ให้มีสีสันแปลกตา จนได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว ในปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2547   
โดยในปี พ.ศ. 2547 ดังกล่าว กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านประทุนจึงได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุนมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปัจจุบันมีจํานวนสมาชิกกว่า 
170 คน  โดยสมาชิกกลุ่ม ฯ  บ้านประทุน มีการจัดสรรรายได้และแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยการปันผล
ตามหุ้นและตามผลงานของสมาชิก   รายได้จากการผลิตผ้าไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่
สําคัญ   เฉลี่ยเดือนละประมาณ 30,000 บาท กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจากการจําหน่ายผ้าไหมของกลุ่มแต่
ละปีประมาณ 72 ล้านบาท  โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 131,000 ผืนต่อปี  ทั้งน้ีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านประทุนสามารถบริหารจัดการจนเกิดความเข้มแข็งและเติบโตเร่ือยมาถึงปัจจุบัน     

ภาพท่ี 1 ช่องทางการตลาดของผลติภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุน 

1. ขายส่งให้แม่ค้าตามตลาดนัด
อําเภอใกล้เคียง 

วิธีการขายสินค้า 
ผ้าไหมของกลุ่ม คือ 

ตลาดนัด ได้แก่ 
อ.สังขะ อ.สําโรงทาบ 
อ.ปราสาท อ.ศีขรภูมิ 
อ.จอมพระ อ.สนม 

อ.รัตนบุรี อ.ท่าตูม  (จังหวัด
สุรินทร์) 
ิ ั ี

3. ขายส่งให้กับร้านค้า 

ร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์  เช่น  
ร้านหล่อง่วนเส็ง  

ห้างทองเจียเจริญ ร้านน้องหญิง 
ร้านสายไหม ร้านอ๋อพาณิชย์ 

ร้านทองแสงเพชร 

2. แม่ค้าจาก จ. ศรีสะเกษ   
มารับซ้ือเองท่ีหมู่บ้าน 

คณะกรรมการกลุ่ม 
ทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

หรือประสานงานกับสมาชิก 
เม่ือมีการนําสินค้าไปส่ง หรือ
มีพ่อค้า แม่ค้ามารับซ้ือท่ี

หมู่บ้าน 
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   1.2  ศักยภาพด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย  พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ประทุนมีความสามารถในการวางแผนเก่ียวกับตัวสินค้า (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)  ได้แก่ การทอผ้าไหมที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่นคือ ผ้าไหมหางกระรอก มีรูปแบบลวดลายลักษณะสีสันที่แปลกใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์
ของผ้าไหมพ้ืนเมืองไว้ ด้วยการกําหนดราคาและการจัดจําหน่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้น
ให้เกิดการขายหรือให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักมากย่ิงขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์เปิดตัวหมู่บ้าน  การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ   การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน เป็นต้น  
 

 
 

ภาพท่ี 2 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวหมู่บ้านผลิตผ้าไหมบ้านประทุน 

 
  1.3 ศักยภาพด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) และบริการ
ทางการท่องเท่ียว  พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุนมีผลงานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว  รางวัลด้านผลงานการทอผ้าโสร่งลายหางกระรอกจาก
การประกวด ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ีบ้านประทุนมีฐานการ
เรียนรู้ในด้านการทอผ้า เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในด้านการทอผ้าไหมเร่ิมต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลาย
นํ้า  น่ันคือกระบวนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม การตีเกลียว การกรอไหมจนกระทั่งการ
ทอผ้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไหมที่เป็นสินค้าหรือผลติภัณฑ์ของชุมชน 
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ภาพที่ 3  ผ้าโสร่งลายหางกระรอก 
 
  1.4 ศักยภาพด้านการพัฒนาสถานท่ีและภูมิทัศน์ พบว่าบ้านประทุนมีการจัด
สภาพแวดล้อม ในชุมชน  การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในชุมชน  การจัดทําป้ายบอกสถานที่  ป้าย
บอกความหมายต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน  การจัดฐานการเรียนรู้กับ
หมู่บ้านทอผ้าไหมกับกิจกรรมการท่องเท่ียวหมู่บ้านทอผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวบ้านประทุน 
ประกอบ ด้วยฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่  ฐานฟอกย้อม  ฐานเดินเส้นยืน  ฐานตีเกลียว  ฐานกรอ
ไหม  ฐานทอผ้า  ฐานการปลูกหม่อน  มีผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์  กลุ่มแม่บ้านจาก
จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มนักท่องเที่ยวเด็กชาวญี่ปุ่น จากประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่า
หากมีนักท่องเท่ียวหรือผู้สนใจมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน สมาชิกชุมชนจะมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและ
การละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ศาลากลางบ้าน และจัดที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ไว้
รองรับนักท่องเที่ยว  ซึ่งปัจจุบันมีจํานวน 6 หลัง   
  1.5 ศักยภาพด้านผู้นําชุมชนและการมีส่วนร่วมของสมาชิก  พบว่าผู้นําชุมชนบ้าน
ประทุนมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ   สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการ  ตลอดจนการขอรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ     
 2. แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
ผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ประกอบ ด้วย  
  2.1 การนําเสนอจุดขายของการท่องเท่ียว ด้วยเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของจังหวัด
สุรินทร์  พบว่า  ต้องมีจุดขายที่มุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยการสร้างกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวดูเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวสุรินทร์   
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  2.2 การพัฒนาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  พบว่าหากหมู่บ้านประทุนมีการพัฒนา
สถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือดึงดูดผู้มาเย่ียมเยียนหรือนักท่องเที่ยว   ย่อมส่งผลทําให้เกิดการ
เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว   
  2.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  พบว่าการประชาสัมพันธ์ด้วย
หลากหลายวิธีจักเป็นแนวทางสําคัญที่สามารถส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการประชาสัมพันธ์แสวงหา
ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ของหมู่บ้านผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว บ้านประทุน  เมื่อมีคนรู้จักหมู่บ้าน
มากขึ้นย่อมมีคนแวะเวียนมาหมู่บ้านและมาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของหมู่บ้านมากขึ้นตามไปด้วย 

  2.4 การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  พบว่า  การมีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ในระดับชุมชน และระดับหน่วยงานภายนอกจะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานและสามารถสร้างรายได้
ให้แก่หมู่บ้านผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวบ้านประทุน  

  2.5 การส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  พบว่า  การส่งเสริมหมู่บ้านผ้าไหมเพ่ือการ
ท่องเท่ียวบ้านประทุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทาง
สังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้านประทุน นอกเหนือจากการสร้างเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว   

 
ภาพที่ 4-7  ฐานการเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมบ้านประทุน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษา วิจัยเรื่อง  “การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : 
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์” สามารถอภิปรายในประเด็นดังต่อไปน้ี   
  1. ศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ผลการวิจัยพบว่า  บ้านประทุน 
หมู่ 4 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็นหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว ที่ดําเนินกิจกรรมด้าน
การบริหารจัดการ  ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย  ด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า 
(ผลิตภัณฑ์ชุมชน) และบริการทางการท่องเที่ยว  ด้านการพัฒนาสถานท่ีและภูมิทัศน์  ด้านผู้นําชุมชน
และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจัดการและร่วมรับผลประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว  
สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวด้วยการเย่ียมชมหมู่บ้านผลิตผ้าไหม (Thai Silk Village)  โดยเปิดรับ
นักท่องเที่ยวให้มาเย่ียมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมจากผู้ผลิตในชุมชนโดยตรง   นับเป็น
การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  (สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กรมการท่องเท่ียว, 2559)  ส่งผลให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม  ตลอดจน
การสร้างและกระจายรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชนเปรียบเสมือนนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ดังที่กนกพร  ฉิมพลี (2559)  พบว่าแนวทางการ
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพและการวางรูปแบบการ
บริหารจัดการหมู่บ้านการบริหารจัดการต้องยึดว่าทุกกระบวนการของการพัฒนาต้องให้ชาวบ้านเป็น
ผู้ร่วมลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างและปลูกฝังความภาคภูมิใจและความเป็นเจ้าของร่วมกัน
ของชาวบ้าน  ในขณะที่การจัดการด้านการท่องเที่ยวยังส่งผลดีต่อการตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน  และชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงรวมถึงมีการขยายไปเช่ือมโยงการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
โดยก่อให้เกิดการส่งเสริมอาชีพและรายได้มีการจ้างงานมากขึ้นมีกองทุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ต่อเน่ืองและการออมทรัพย์ของชุมชนมีจํานวนมากขึ้น (จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล,2553)  อย่างไรก็
ตามชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสมดุล
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวภายในชุมชนและชุมชนจะได้รับผลประโยชน์  
ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยมและในรูปแบบความย่ังยืนของการ
พัฒนาในชุมชน  (การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 2559 : ออนไลน์)  ดังที่หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวบ้านประทุนได้พยายามยกระดับมาตรฐานบริการทางการท่องเที่ยว เช่น  ฐานการเรียนรู้
การทอผ้าไหม  การพัฒนาที่พักโฮมสเตย์  การดําเนินกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวสุรินทร์เพ่ือ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเย่ียมชม ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดให้มีผู้มาเย่ียมชมเพ่ิมมากขึ้น    
  ทั้ ง น้ีอาจกล่าวได้ ว่าหมู่ บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ ยวที่มีศักยภาพหรือ
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) และ
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บริการการท่องเที่ยว  ด้านการกําหนดจุดขายและการนําเสนอ  ด้านการพัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์  
ด้านผู้นําชุมชนและการมีส่วนร่วมของสมาชิก   ย่อมสามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนการสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  2. แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์  ได้แก่ การนําเสนอจุดขายของการท่องเที่ยว
ด้วยเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของ จ. สุรินทร์  การพัฒนาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริม
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  เน่ืองจากการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใด ๆ ของชุมชนท้องถิ่น
ย่อมต้องคํานึงถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจตามบริบทของชุมชนน้ัน 
ๆ  เพราะศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว  รวมถึงปัจจัยจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน  ดังน้ันหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการ
ท่องเท่ียว จ. สุรินทร์  โดยเฉพาะบ้านประทุน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ     จังหวัดสุรินทร์ มีเอกลักษณ์ด้าน
วัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหางกระรอกซึ่งเป็นจุดขายสําคัญที่สุด  จึงควรให้
ความสําคัญและมุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวดู
เที่ยวชมวัฒนธรรม  วิถีชีวิตชาวสุรินทร์ ควบคู่กับการเสนอขายผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมที่มีช่ือเสียงดังกล่าว  
 ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลาด บางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ชายชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา, 
2558)  พบว่า  ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการท่องเที่ยว ที่มีจิตอาสาในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ด้านการเงินหรืองบประมาณ  ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรสนับสนุนงบ ประมาณในจํานวนที่มากพอ  และควร
มีการรวมกลุ่มกันในการให้ความช่วยเหลือประสานงานและให้ ข้อมูลซึ่งกันและกันเพ่ือเป็นเครือข่าย  
อย่างไรก็ตาม หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของไทยที่มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่น่าสนใจมีต้นทุนชุมชน
สูงและมีอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจน  นับเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการรองรับการท่องเที่ยวสู่
ประชาคมอาเซียนซึ่งจะสามารถเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาเที่ยว
และเย่ียมชมหมู่บ้านได้  ดังน้ันเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวของจังหวัดสุรินทร์  จึงเกิดแนวคิดในการ
สร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการเสนอจุดขาย คือ การท่องเที่ยวเพ่ือเย่ียมชม
หมู่บ้านผลิตผ้าไหม (Thai Silk Village) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเปิดรับนักท่องเท่ียวให้มาเย่ียม
ชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมจากแหล่งผลิตได้ทดลองทํา ซื้อสินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก 
โดยตรงจากผู้ผลิตในชุมชน (สํานักงานพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555)  จากประเด็นการ
อภิปรายข้างต้นจึงนับเป็นแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ส่งผลถึงการสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมให้กับหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดสุรินทร์ 
ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้   
  1.1 หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเท่ียว จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะบ้านประทุน ต.
แตล อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถนําผลการวิจัยดังกล่าวเป็นแนวทางการ
เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน   
  1.2 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลและ ผู้นําชุมชน 
พัฒนาชุมชน ควรพิจารณาผลักดันให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวชุมชน 
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไป 
  1.3 หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดสุรินทร์ และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ สามารถนําผลการวิจัยดังกล่าวไป
เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงฟ้ืนฟูภูมิทัศน์  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อกิจกรรมใหม่ ๆ 
รวมถึงวางแผนด้านการตลาดการท่องเที่ยวต่อไป 
  1.4 หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ สามารถนําแนวทางใน           
การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปใช้เป็นแนวทางของชุมชนตนเอง
ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาทดลองแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน   
  2.2 ควรศึกษารูปแบบใหม่ๆ ของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเฉพาะ 
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อีกทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้นําชุมชนและกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุน ซึ่งได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
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Key Success Factors for improving Community-Based Tourism Supply 
Chain 

Prakaipruk Panich1*, Narat Hasachoo2 and Pornwasin Sirisawat3 
 

Abstract  
This research paper is provided key success factors affecting tourism supply 

chain in Community-Based Tourism (CBT) in Chiang rai. With the aim to determine 
essential factors that contribute to community-based tourism supply chain, the 
researcher adopted concept of sustainable development which focused on social, 
economic and environmental dimensions from the World Tourism Organization and 
United Nations Development Programme (2017) as a scope of conceptual framework; 
furthermore, it combines tourism supply chain to figure out supply chain through 
various aspect of service in community. To analyze the result, the paper was 
concentrated on supplier-side such as accommodation, accessibility, destination 
attractions, souvenirs shop, etc. which study relationship among 3 main factors; social, 
economic and environmental factors by using Correlation Analysis. The outcome 
reveals that social, economic and environmental factors influence to improving 
performance management of tourism destinations.  
 
Keywords: Community-Based Tourism, Key Success Factor, Tourism Supply Chain  
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Introduction 

The World Travel and Tourism Council (2017) stated that, tourism industry is 
one of the world’s largest economic contributions over the last decade. It provides 
career opportunity in term of travel and tourism sectors, takes advantages to share 
tourism goods and services across the country and makes the country as a prosperous 
place to live. However, the fastest growing tourism cities are affected by negative 
effects of tourism on social-economic and environment management, for example, 
uncontrolled of crowds, destruction of tourist destinations and deterioration of 
natural resource. 

 
Figure 1 Annual report on Thailand tourism revenue and number of tourist in 2013 – 2017 

 
         Source: Ministry of Tourism and Sports, 2018 

 
Thailand is one of the most popular tourist destinations in the world. As figure 

1 illustrates number of Thai and international tourists and tourism revenue that 
continuously increasing from 2013 – 2017. This reflects an interesting of travelling                  
in Thailand. In addition, Thailand also got third place in term of global tourism revenue 
according to statistics report 2017 published by the World Tourism Organization.                 
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The data shows that Thailand has earned THB1.65 trillion (USD49.9 billion).                        
This tourism phenomenon generates economic growth and makes tourist attractions 
especially in Bangkok hustle and bustle of tourists. On the other hand, it has been 
affected both positive and negative impacts in term of assessment and management 
of environment and social. Many development plans launched by Thai government 
to deal with tourism impacts. One of the state policies is community-based tourism 
strategic plan (2016-2020), created by Ministry of Tourism and Sports and Designated 
Area for Sustainable Tourism Administration (Public Organization), as a tool to build 
infrastructure and problem solving tourism industry in Thailand. The government 
believes that this is        a chance to promote local experiences along with increasing 
community prosperity by improve quality of life, income distribution, quality standard 
of attractions, labour skills development, maintaining and building infrastructure, 
collaboration and integration among government sectors, private sectors and public 
sectors.  

To follow government plan and to cope with the growth of Thai tourism in 
the future; therefore, the study of key success factor along with tourism supply chain 
within local communities are needed in order to manage and connect tourism 
processes and all activities across the supply chain to delivery to the customer 
effectively. To strengthen competitiveness of Thailand tourism, it is critical to take a 
closer look at the role of opportunity in demand and supply management in local 
city to support expansion of tourism in the long-run development. 
 
Research Objectives 

The research is studying key success factors in community-based tourism 
based on three dimensions, namely social, economic and environment. With the aim 
to find success factors and their relationship to improve tourism supply chain of local 
communities. 

 
Literature reviews 
 This article provides review of literature related to key success factors and 
community - based tourism supply chain which can divided into 3 parts as follows;  
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1. Community-Based Tourism and  Successful in community 
Although tourism is a fast-growing industry and a tool of economic growth and 

development in Thailand, but it also impacts on quality of life, culture changing, 
environmental problem and so on. With the aims to improve quality of life, contribute 
income to locals and preserve environment, culture, ethnics and traditions, the 
Council of Ministers of Thailand has launched community-based tourism on state 
policy. 
 Community-based tourism was gradually developed for a decade. It is                      
well-known in the global as well as Thailand since the Rio de Janeiro Earth Summit 
1992 hosted by Brazil government also known as The United Nations Conference                         
on Environment and Development (UNCED). Later Thailand pays extra attention to 
ecotourism in sustainable tourism and uses tourism as a tool for economic 
development during economic crisis in Thailand by launched tourism campaign 
“Amazing Thailand” in 1998 to invite tourist around the world come visit Thailand. 
Consequently, government members had pushed and advocated departments 
related to tourism such as Ministry of tourism and sports, Designate Area for 
Sustainable Tourism Administration (Public Organization) and local communities to 
follow community-based tourism policy planning and development (MOTS, 2017). 
There are various studies discuss characterization of community-based tourism as 
follows; 

The report of Tourism Economic Reviews from Ministry of Tourism and Sports 
(2017) stated that community-based tourism gives their members an opportunity to 
participate in planning, operating and managing goods and services for individual. In 
addition, it can generate a large income and offer practical guidance to balance and 
support sustainable management of social and environment resources. The Mountain 
Institute (2000) added community is a part of conservation and strategic development 
to manage environmental and social impacts in tourism. Moreover, Designated Areas 
for Sustainable Tourism Administration (Public Organization), (2016) mentioned 
people in community allows to work on their own responsible management task and 
explore responsible practice in the community (e.g. strategic planning, operations, 
supply chain, marketing, labour skills, internal activities management). However, 
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community needs                a supporting for government agencies and non-government 
organization (NGOs) in order to run their tourist activities, for example tourist 
attractions, accommodations, goods and services providing, smoothly. In the end, 
Nitikasetsoontorn (2014) realized that all benefits will be returned to its community 
while all tourists are learning and discovering new experiences from the villagers. 
 To manage community in effective development understanding key success 
factors within community-based tourism supply chain are needed to meet positive 
impacts on economic, social and environmental conditions. There are varios key 
success factors effect on community improving for instance resource and information 
sharing, participation in decision-making, leadership and Lucchetti and Font (2013) 
explained their study about critical suceess factors contributeing a financial failure in 
community such as lack of planning, market access, community assets, collaboration 
and labour skill development. Supriharjo et al. (2016) mentioned further about 
essential factors delivering success to community (e.g. commercial viability, market 
entry and implementation of policy framework and linkage of private sectors).                     
The table below presents key success factors of community-based tourism based on 
social, economic and environmental aspects. 
 

Table 1 The key success factors in community-based tourism 

The Success Factors of 
Community-Based Tourism 

Key Success Indicators Sources 

Social Development - Preservation of traditional and    
  cultural heritage 
- Participation 
- Human rights 
- Human resource and skill  
  development 
- Local ownership 
- Community distribution of benefits 
- Government sectors and private  
  sectors support  

Nitikasetsoontorn, 2014; 
Goodwin, H., & Santilli, R. 
2009; Lucchetti and Font. 
2013; MOTS, 2017; 
DASTA, 2016; Okazaki, E. 
2008; The Mountain 
Institute, 2000; Dangi, T. 
B., & Jamal, T. 2016 
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Economic Development - Income distribution 
- Transportation  
- Accommodation 
- SME/local business  
- Advertisement 

Nitikasetsoontorn, 2014; 
Goodwin, H., & Santilli, R. 

(2009); Haven‐Tang, C., & 
Jones, E. 2012; Kaosa-Ard, 
et al., 2007; DASTA, 2016; 
The Mountain Institute, 
2000; Suansri, P. 2003 

Environmental 
Development 

- Preservation and protection of nature 
- Waste and disposal management 
- Spending natural resource in  
  Community 

Nitikasetsoontorn, 2014; 
Goodwin, H., & Santilli, R. 

2009; Haven‐Tang, C., & 
Jones, E. 2012; DASTA, 
2016; Goh, H. C. 2017; 
Dangi, T. B., & Jamal, T. 
2016  

 
2. Tourism Supply Chain        

According to study of Zhang et al. (2009) described about tourism supply chain 
as a chain of tourism business included various types of activities both products and 
services section, such as accommodations, flights, sale of tourism products. 
Piboonrungroj and Disney (2015) referred to coordination and collaboration between 
supply chain channel members is the goals of incentive plan providing higher degree 
of services to customer. Figure 2, Da Costa and Carvalho (2011) illustrated tourism 
supply chain links between tourism product/service firms and their connections with 
suppliers and consumers. They stated that cooperation and network relations within 
supply chain can describe competitive advantage, particularly to small firm. 
Slusarczyk et al. (2016) further mentioned that coordination within supply chain of 
tourism product could completely achieve its task and gain essential benefits such as 
satisfaction of tourists’ expectations, cost reduction and probability of development.  
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Figure 2 Tourism supply chain links 

Source: Da Costa and Carvalho, 2011  
 
Tapper and Font (2004) argued tourism supply chain in the community-based 

tourism focused on accommodation, transport, food and crafts, ground handlers, 
excursions and activities based on socio-economic and environment. In community 
comprised not only supplier goods but it also includes supplier services to the tourists. 
To ensure that their services and products reach to tourists demand, community need 
to confirm their process from upstream to downstream supply chain whether 
products or services are available or not. The study of Kaosa-ard et al. (2007) informed 
more about incident and factors in the area of tourism logistics supply chain in the 
local community. The researcher mentioned its infrastructure consist of three groups, 
firstly physical flow (e.g. accommodation, parking lot, activities), secondly information 
flow (e.g. guide book, map, guide) and lastly financial flow (e.g. money withdraw, 
money exchange). The collaboration among aforementioned components is critical 
tool to achieve development goal in tourism supply chain. In addition, Tigu and 
Calaretu (2013) added the education and training to staff member can enhance 
professional of service and achievement of supply chain as well. 
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Methodology 
The research was designed quantitative method to collecting and analysing 

data. Quantitative approaches tend to focus on key success factors based on three 
components; economic, social and environmental component, which reflect to 
intensify operation of community-based tourism supply chain. Questionnaire was 
constructed by using Likert-scale and open-ended questions. The 5 Likert-scale 
(Boone, H. N., & Boone, D. A., 2012) are (1) strongly disagree, (2) disagree, (3) neutral, 
(4) agree and (5) strongly agree.  

The targets of the survey are based on community-based tourism record 2017 
from Chaing rai Provincial Tourism and Sports along with Provincial Community 
Development Office of Chian rai. By using Yamane’s formula of sample size with                       
a confidence coefficient of 90% (Yamane, 1973), a total of 90 questionnaires were 
distributed to leaders/committees in 18 communities which have tourism resource                 
( e.g. tourist attraction, natural resource, cultural resource, infrastructure and support 
services)  and 70 completed questionnaires were collected which obtained a 77.78% 
response rate.  

To measure quality of construction and evaluation of instrument, validity and 
reliability are tested (Nitikasetsoontorn, 2014). As validity testing, the researcher 
constructed questionnaire following conceptual framework, proved by advisor and 
specialists in tourism and improve it continuously. To test reliability, the researcher 
hand questionnaire out to 30 people who have similar characteristics as the study 
group by using Alpha Coefficient from Cronbach, the number between 0 and 1.                    
A reliability coefficient of 0.70 or higher is considered acceptable for the study 
(Tavakol and Dennick, 2011). The result of reliability is 0.889, it means acceptance for 
this study. At the end, the researcher will analyse the data through statistical analysis.  

 
Hypotheses Development 
 

H1: The better community social management, the higher profit community 
is. 
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According to Tourism Economic Reviews from Ministry of Tourism and Sports 
(2017), the Thailand Community Based Tourism Institute described awareness of local 
community participation, management based on Thai lifestyle, advocating local 
experience and cooperation in relevant Thai government agencies is an essential 
element of development in the community. 

 
H2: The better community economic management, the higher profit community 
is. 

Suansri (2003) mentioned that tourism is an activity that generates income to 
local people in community; therefore, good management and fairly distributed of 
benefits is important element of community-based tourism administrative 
organization. 

 
H3: The better community environmental management, the higher profit community 
is. 

Goh, H. C. (2017) discussed about a significant of nature resource in 
community. Villagers can gain opportunity from nature resource as tourism 
attractions so that the restoration of degraded forest and conservation management 
represent a key resource for keeping villagers survival. 

 
Result 

Table 2 The variables and their correlation in community-based tourism 
improvement 

Variables Correlation  (P-value)
Social Management (S) .247 (.039)* 
S1     Preservation of traditional and cultural heritage .125 (.304) 
S2     Participation .319 (.007)* 
S3     Human rights .069 (.570) 
S4     Human resource and skill development .163 (.177) 
S5     Local ownership .318 (.007)* 
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S6     Community distribution of benefits .317 (.007)* 
S7     Government sectors and private sectors support  -.055 (.653) 
Economic Management (E) .485 (.000)* 
E1     Income distribution .682 (.000)* 
E2     Transportation  .314 (.008)* 
E3     Accommodation .441 (.000)* 
E4     SME/local business .115 (.344) 
E5     Advertisement .157 (.195) 
Environmental Management (EN) .427 (.000)* 
EN1     Preservation and protection of nature .345 (.003) 
EN2     Waste and disposal management .318 (.007)* 
EN3     Spending natural resource in community .293 (.014)* 

 *significance at alpha = 0.05 

Table 2 describes correlation of successful factors in community-based 
tourism located in Chiang rai, Thailand, compares with the community’s income per 
year by using statistical method. There are three main sectors and fifteen sub-factors 
tested namely social, economic and environmental management with a degree of 
confident 95 percent.  

Followed to the findings above, the variables of social, economic and 
environment management are statistically significant. Economic dimension has the 
highest correlation when tested with community’s revenue in a year with a figure of 
correlation 0.485, following by environmental dimension with 0.427 and social 
dimensions with 0.247. It means that economic factor is the most important key for 
successful community-based tourism supply chain. The results reveal further that 
Pearson correlation’s coefficient of income distribution has the strongest relationship 
with a figure of correlation 0.682 because income is recorded on tangible assets.                
The more villagers earn, the higher development community is. In conclusion, better 
community management in social, economic and environment will result in higher 
profit to community.  
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Discussion 

 This paper aim to find key success factors that improving community-based 
tourism supply chain by applying sustainable development concept; social, economic 
and environmental conditions in order to explain direction of local community 
improvement.  
 The contextual relationships among three main factors to implement 
development of tourism supply chain have been achieved by using statistic 
methodology. In this study found that social, economic and environmental factors 
are essential for community-based tourism. Economy is the most important one for 
community development but consideration only economic context may achieve                  
a good result in short-term. To keep balance among economic, social and 
environmental context is required to be a successful community in long-term. 
Meanwhile, cooperation and collaboration within supply chain partners (e.g. tourist 
attractions, accommodations, transportations and food and beverage) in the village 
could lead to an effective operation entire the trip from beginning to end.  
 

Recommendation 

The outcome of tourism development is not instantly appearing after promote 
communities. It may take times depend on demand and supply in tourism along with 
tourism trend in the country. As development is an important for successful 
communities; meanwhile preservation culture and maintaining resources is one thing 
that equally important. For that reason, to study in the detail particular in background, 
characteristics, tourism supply chain and key success factors in each community is 
required for sustainable development within community in the long period. 
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บทคัดย่อ  
ธุรกิจสปาไทยเป็นอีกธุรกิจหน่ึงที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว     

ด้วยอัตลักษณ์การให้บริการอย่างไทยท่ีสร้างช่ือเสียงในระดับโลก จนก่อเกิดรายได้จํานวนมากเข้าสู่
ประเทศอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันปัญหาด้านบุคลากรยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในธุรกิจสปาไทย และยิ่งทวี
ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาทุนมนุษย์จึงเป็น
มิติสําคัญประการหน่ึงที่ควรให้ความสําคัญ เป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ และ
เตรียมรองรับการเติบโตของตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจสปาไทยยังคงเป็น
ผู้นําในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ต่อไปอย่างยั่งยืน 
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Abstract 
Thai spa business is one of an effective and outstanding business. It has its 

own uniqueness of service, which is widely acceptable domestically and 
internationally. Thai spa business has an opportunity to build a high country income. 
however the problem of staffing is still being a major concern for the past decade. It 
is showed that having staffs that are knowledgeable and abilities on their expertise 
will be advantaged in the market. It will support with reducing the effects of the 
outside factors, increasing the market demand which is growing rapidly sustainability 
as well as becoming a leader in AEC  
 
Keywords:   Thai Spa Business, Human Capital Development, AEC  
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บทนํา    
ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม     

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
หลากหลายธุรกิจ นําไปสู่การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ปัจจุบันมีรูปแบบการท่องเท่ียวเกิดขึ้นมากมายที่ เป็นที่ นิยม เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร            
การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 
   ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายในระดับประเทศและมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการเชิงสุขภาพ
มากนานกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น           
เพ่ือรองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ 
โดยมุ่งสู่การเป็นหน่ึงใน “ผู้นําการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาค” ทั้งน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) มีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาให้ความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคงและย่ังยืน โดยกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) มีแนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการพัฒนาเพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งธุรกิจสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นธุรกิจบริการสาขาที่มีมูลค่าการตลาดเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2558 มี
มูลค่าการตลาดถึง 4.75 หมื่นล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ที่มีมูลค่าทางการตลาด 3.24 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 15 ต่อปี (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560)  

การเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคสร้างให้เกิดเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน (single market and production base) โดยกําหนดให้มีการเปิดเสรีในขอบเขต
ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจแทบจะทุกสาขา คือ มีการเปิดเสรีที่ครอบคลุมทั้งด้านสินค้า บริการ 
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้เกิดแรงกระตุ้นแก่การดําเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันที่จะต้องเร่งการพัฒนาเพ่ือสามารถสร้างการแข่งขันทั้งในประเทศและในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 
องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 
2563 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเท่ียวแถบเอเชียแปซิฟิกถึง 400 
ล้านคน ในจํานวนน้ันส่วนหน่ึงเป็นนักท่องเที่ยวในอาเซียนประมาณ 200 ล้านคน (ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2553) โดยมาเลเซียจะเป็นประเทศที่มีจํานวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติมากท่ีสุดในอาเซียนมีจํานวน 28.6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 และมีจํานวน 36 ล้านคน ในปี 
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พ.ศ. 2563 แต่ประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากปี พ.ศ. 2558    
ถึงปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 28.1 ซึ่งสูงกว่ามาเลเซีย ที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 25.6 (หอการค้า
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2556) 

ดังน้ัน จากกระแสความนิยมสุขภาพ ภายหลังการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล และการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มทุนธุรกิจสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเปิดเสรีแรงงานใน
ปัจจุบันจึงเริ่มส่งผลกระทบด้านลบต่อภาคการผลิตและบริการของธุรกิจสปาไทย เพราะปัจจุบันเกิด
การแย่งชิงบุคลากรจนก่อให้เกิดปัญหาการขาดแรงงานที่มีฝีมือและทักษะที่ประกอบอาชีพอยู่ใน
ประเทศ อีกทั้ง การเกิดข้อบังคับและมาตรการใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวข้องที่เข้มงวดต่อการคัดกรอง
การเข้ามาทํางานในสถานบริการเพ่ือสุขภาพ จึงเป็นคําถามที่น่าสนใจว่า ประเทศไทยจะวางแผนการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจสปาไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเช่นไรในเชิงรุกให้เท่าทันทันต่อ
สถานการณ์และการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพ่ือรักษาการคงอยู่ของแรงงานท่ีมีทักษะและฝีมือไว้ใน
ประเทศ เพ่ือสร้างช่ือเสียงและยังคงรักษาระดับขีดความในการแข่งขันไว้ให้เป็นผู้นําในตลาดสปา
อาเซียนได้ต่อไป 

 
ธุรกิจสปาไทยภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

“สปา" เป็นศาสตร์แห่งการบําบัดดูแลสุขภาพด้วยนํ้า อัตลักษณ์ของสปาแต่ละชาติใน
อาเซียนก็แตกต่างกัน เช่น สปาตามแบบฉบับบาหลีจะใช้หินร้อน หินเย็น มาบําบัดการไหลเวียน
โลหิตและผ่อนคลายความเม่ือยล้า ขณะที่นวดไทยหรือไทยสปาเน้นการใช้สมุนไพรบําบัด ผสมผสาน
ศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การตอกเส้นแบบล้านนา และนวดรักษาโรค เป็นมรดกสืบทอด   
กันมา 

เมื่อพิจารณาภาพรวมตลาดท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท 
โดยภูมิภาคเอเชียครองสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 26 ซึ่งไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ13 เป็นอันดับ 2 
ของตลาดอาเซียน รองจากสิงคโปร์ที่มีส่วนแบ่งร้อยละ 26 เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี
สูงกว่า (Thai Spa Association, 2013) ผลจากการศึกษาประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวต่างชาติที่
ใช้บริการสปาไทย โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต และจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยและใช้บริการสปามาจากทั้ง
ภูมิภาคเอเชีย (เอเชียตะวันออก และประเทศอาเซียน) โอเชียเนีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีให้ความสําคัญกับคุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่ได้รับจากประสบการณ์สปา 
(อัครพงศ์ อ้ันทอง, 2557-2558) 
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ธุรกิจสปาเป็นสินค้าและบริการหลักที่สําคัญของบริการในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่
มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย สร้างรายได้ ในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี สร้างรายได้สูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิด
จากธุรกิจสปาในโรงแรมและรีสอร์ทถึงร้อยละ 64.47 และที่เหลืออีกร้อยละ 21.25 เป็นรายได้จาก
เดย์สปา (Day Spa) และจากสปาประเภทอ่ืน (Euromonitor International, 2012) ในปี พ.ศ. 
2556 สปาและนวดแผนไทย มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 3,469 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีมูลค่า
ตลาดเท่ากับ 3,117 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.27 

ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ประเทศที่มีการเจริญเติบโตของธุรกิจสปาสูงสุดในปี พ.ศ.
2548 โดยประเมินจากจํานวนสถานบริการสปา (2,304 แห่ง) การจ้างงานในธุรกิจสปา (70,897 คน) 
และรายได้จากธุรกิจสปา (1.01 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ซึ่งมากกว่าประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ในกลุ่ม
อาเซียนที่มีการเติบโตของสปาใน 20 อันดับน้ีด้วยเช่นกัน จึงถือได้ว่า ประเทศไทยเป็น “Spa 
Capital of Asia” โดยมีพ้ืนที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน เกาะสมุย และภูเก็ต เป็นจุดหมาย
ปลายทางของสปาและการส่งเสริมสุขภาพที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการ            
ด้วยอัตลักษณ์ของสปาไทยที่ เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (Tourism Authority of 
Thailand, 2014)  

หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่ว
ประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ข้อมูลปัจจุบันล่าสุดระหว่างเดือนตุลาคม 
2560-มีนาคม 2561 (ไตรมาส 2) มีจํานวน 2,797 ราย ดังน้ี  

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ   
 

ภาค จํานวน 
เขต 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน น่าน แพร่ เชียงราย พะเยา 950 
เขต 2 พิษณุโลก อุตรดิตถ ์เพชรบูรณ์ สุโขทยั ตาก 86 
เขต 3 นครสวรรค์ พิจิตร กําแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท 23 
เขต 4 พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
นครนายก 

173 

เขต 5 ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม 

143 

เขต 6 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมทุรปราการ สระแก้ว จนัทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 176 
เขต 7 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ 68 
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ภาค จํานวน 
เขต 8 หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 117 
เขต 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร ์ 63 
เขต 10 ยโสธร ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร 111 
เขต 11 ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบ่ี พังงา ภูเก็ต  388 
เขต 12 สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ตรัง พัทลุง 160 
กรุงเทพมหานคร  541 

รวม 2,797
ท่ีมา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561  

จึงนับเป็นโอกาสทองของธุรกิจสปาไทยซึ่งมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกระจายตัวในทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีแหล่ง
ท่องเท่ียวที่สวยงาม พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เป็นปัจจัยส่งเสริมของธุรกิจสปาไทยใน
ปัจจุบัน อีกทั้ง แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสปาและส่งเสริมสุขภาพ (Spa and Wellness) ในประเทศ
ไทย ได้มีการนําเสนอรูปแบบใหม่ของสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ทที่
หันมาปรับบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ จากเหตุผลสําคัญ คือ การบริการ Spa และ 
Wellness สร้างความสามารถในการทํากําไรได้มากกว่าที่พักและอาหารถึง 2 เท่า และยังมีแนวโน้ม
ที่จะขยายวันพักให้นานขึ้น ทั้งน้ี ด้านจุดขายของสถานบริการสุขภาพและความงาม ผู้เช่ียวชาญส่วน
ใหญ่เห็นว่า ความเช่ียวชาญของผู้ให้บริการเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ารับบริการ และเป็น
ปัจจัยสําคัญในการเข้ารับบริการต้ังแต่ครั้งแรก อีกทั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยการใช้ Word 
of Mouth ยังคงได้ผลมากที่สุดในธุรกิจ (ณัฏฐิรา อําพลพรรณ, 2556)  

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างของธุรกิจสปาไทยโดยส่วนใหญ่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพที่จะทําการแข่งขันกับธุรกิจสปาที่มีการดําเนินการบริหาร
อย่างสากล  ถึงแม้ภายหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community: AEC)  จะได้ช่วยเพ่ิมโอกาสให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพของไทย แต่ก็
ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคบริการอย่างเสรีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบุคลากรชํานาญการ
ในธุรกิจสปา เช่น พนักงานให้บริการ (Therapist) ที่มีความต้องการกําลังคนอยู่ในระดับสูง ปัจจุบัน
เกิดการเคล่ือนย้ายไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าได้ง่ายขึ้น สําหรับ
ประเทศที่เป็นคู่แข่งสําคัญของไทยในบริการธุรกิจสปา ได้แก่ สิงคโปร์ (กลุ่ม Banyan Tree, Apsara) 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย (Mandara) ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสปาของ
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สิงคโปร์ที่มีความพร้อมในการขยายกิจการของตนไปยังตลาดต่างประเทศและมีการผ่อนปรน
กฎหมายต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
ทุนมนุษย์ในธุรกิจสปา 

 “ทุนมนุษย์” ในความหมายใหม่ได้เปิดแนวคิดในการพัฒนาบุคคลในองค์กรให้เป็นข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ตามความหมายของ Schultz และ Lynda Gratto Sumantra Ghoshal 
ซึ่งเกิดขึ้นในระยะประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในวงการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเน่ืองมาจากการปรับตัวให้รับกับการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจการค้า
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ 

ทุนมนุษย์ในธุรกิจสปาจึงมีความเก่ียวข้องที่จะต้องพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะ ความ
เช่ียวชาญเฉพาะ และประสบการณ์ของบุคลากร สร้างเสริมจนก่อให้เกิดเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ     
ทุนมนุษย์ในธุรกิจสปาแต่เดิมอาจจะได้รับการถ่ายทอดในระบบสังคมวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษไปสู่
คนรุ่นใหม่ในรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันน้ัน กลับจะต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาแรงงานที่จะตอบสนองธุรกิจสปาเพ่ิมมากขึ้น เปลี่ยนมุมมองจากการมองบุคลากรเป็น
เพียงค่าใช้จ่ายของธุรกิจเป็นการมองไปสู่การเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ความสําเร็จแก่ธุรกิจ  

การเสริมสร้างให้ทุนมนุษย์ในธุรกิจสปามีสมรรถนะต่อการบริการอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ทําได้โดยการฝึกอบรม การสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์ การประเมินผลปฏิบัติงาน และการกําหนด
มาตรฐาน เพ่ือที่จะนําไปเป็นแนวทางในการผลิตบริการสปาให้ประสบความสําเร็จ อาศัยทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางที่จะสามารถส่งถ่ายรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่ดี ตามหัวใจหลักของ
ธุรกิจสปา ด้วยการให้บริการโดยใช้นํ้า การนวด ทรีตเมนต์ต่างๆเพ่ือการผ่อนคลาย เป็นการสัมผัส
จากพนักงานถึงผู้ใช้บริการโดยตรง ทุนมนุษย์ในธุรกิจสปาจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องสามารถสร้างให้
บุคลากรมีความสามารถในการส่งถ่ายสัมผัสที่ดีที่พร้อมบริการและมีความรักในงานสปาอย่างแท้จริง  

การวิจัยอย่างเป็นทางการโดยชาวอเมริกัน James Tobin เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รางวัล 
Nobel Prize ศึกษาว่า ความสามารถของบริษัทในการทํากําไรมีผลโดยตรงกับทุนทางด้านมนุษย์
และทุนทางด้านสติปัญญา ต้องมีสติปัญญา อันน้ีถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กรได้ (ทายาท ศรีปลั่ง, 
ม.ป.ป.) และจากการสํารวจมุมมองของผู้ประกอบการสปาทั้งในไทยและต่างประเทศ 110 ราย ระบุ
ว่า ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสร้างความท้าทายมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าจะเกิด
ผลกระทบในแง่บวกต่อวงการสปามากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้น การปรับปรุง
มาตรฐานพนักงาน มาตรฐานการให้บริการสปาที่ท้าทายขึ้น และการเพ่ิมความหลากหลายในการ
ให้บริการสปา ส่วนแง่อุปสรรคก็จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้านการจ้างงาน มีการแข่งขันในเรื่องของ
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การสร้างความแตกต่าง และความต้องการพนักงานที่มีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารก็จะเพ่ิม
สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้บริโภคยังนิยมพนักงานที่มีบุคลิกภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
บุคคล มีความสามารถในการอธิบายทรีตเมนต์ (โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสเตนเดน รังสิต, 2555) 

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ถึงแม้ธุรกิจสปาไทยจะมีจํานวนผู้ประกอบการ
เป็นจํานวนมาก แต่ด้วยเงินลงทุนที่มีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ขนาดของธุรกิจจึงมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก 
ส่งผลให้มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอ
ค่าตอบแทนของคู่แข่งต่างชาติ อันเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โดยเฉพาะผู้ให้บริการสปา (Therapist) โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังน้ัน เพ่ือลดแรงกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจสปาไทยจึงควรพัฒนา
นวัตกรรมบริการเพ่ือสร้างการเพ่ิมมูลค่า  

นวัตกรรมบริการท่ีสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างย่ังยืน คือ นวัตกรรมด้านการ
ผลิต (production innovation) ในด้านทุนมนุษย์ ซึ่งการผลิตในธุรกิจสปาเป็นการผลิตในมิติการ
บริการ คือ การสร้างให้บุคลากรนําเสนอบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง จนสร้างให้เกิดสมรรถนะที่ดีขึ้น 
(Edison, Ali, and Torkar, 2013) เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับองค์การ (Hassan, 2007) ซึ่งนับเป็นสิ่งจําเป็นต่อการสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้กับองค์การ (Sheehan, Garavan, and Carbery, 2013) ดังตัวอย่างที่มีนักท่องเท่ียวจํานวนไม่
น้อยที่เฉพาะเจาะจงเลือกเดินทางมาใช้บริการสปาเน่ืองจากประทับใจพนักงานผู้ให้บริการ 
(Therapist) ส่งผลให้ธุรกิจจะสามารถกําหนดราคาแบบประเมินมูลค่า (Value-based Pricing) 
สร้างความสามารถในการทํากําไร จนจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ 
หรือแรงจูงใจต่างๆ ให้แก่บุคลากรให้คงอยู่ได้เพ่ิมสูงขึ้น ลดจํานวนการเคลื่อนย้ายบุคลากรไปยัง
ประเทศคู่แข่งในอาเซียนได้ต่อไป  
 
การพัฒนาทุนมนุษย์ธุรกิจสปาไทยภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้เขียนบทความได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเห็นว่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่จะสร้างให้
บุคลากรมีความสามารถนําเสนอบริการที่แตกต่างจนสร้างให้เกิดสมรรถนะธุรกิจสปาที่ดี เพ่ือการ
พัฒนาทุนมนุษย์ธุรกิจสปาไทยภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สามารถปรับใช้ได้
ตามหลักการ 8K’s ของศาตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดา ได้แก่ (K1) ทุนมนุษย์ (K2) ทุนทางปัญญา 
(K3) ทุนทางจริยธรรม คุณธรรม (K4) ทุนทางความสุข (K5) ทุนทางสังคม หรือเครือข่าย (K6) ทุน
ทางความย่ังยืน (K7) ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (K8) ทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติ ดังน้ี 

(K1) ทุนมนุษย์ เป็นคําถามสําคัญสําหรับเจ้าของธุรกิจสปาไทยในการลงทุนให้บุคลากรเกิด
การพัฒนาอย่างความคุ้มค่าเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจ เช่น การฝึกอบรมฝีมือการนวดในรูปแบบ
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ต่างๆ ตามสากลเพ่ิมมากขึ้น อาทิ อายุรเวท ชิเนซัง การส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบอ่ืนที่เพ่ิมมูลค่าทั้ง
จากภายในและภายนอกบุคคล ที่จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการ การส่งเสริมความรู้จาก
การสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม และสร้างสวัสดิการที่จะส่งเสริมการทํางานในองค์กร  

(K2) ทุนทางปัญญา ปัญญาในมิติของธุรกิจสปาไทยเป็นปัญญาในการคิด วิเคราะห์อันเกิด
จากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถสร้างทางเลือก พิจารณา 
หรือนําเสนอการแก้ปัญหาตามการปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างตามลักษณะของผู้รับบริการได้ในแต่
ละคร้ัง เพราะถึงแม้ธุรกิจ สปาไทยส่วนใหญ่จะมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีกระบวนการ
ให้คําปรึกษาก่อนการรับบริการ แต่ก็ยังคงมีความละเอียดอ่อนตามลักษณะงานบริการในบางข้ันตอน 
อาทิ การให้คําปรึกษาในการรับบริการสปาเบ้ืองต้น (Spa Consultant) จะมีเอกสารการคัดกรอง
ก่อนรับบริการ แต่หากลักษณะทางกายภาพบางอย่างแสดงสิ่งบ่งช้ีที่ควรแนะนําเพ่ิมเติม และ
บุคลากรสามารถวิเคราะห์เพ่ือจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ได้ หรือนําเสนอบริการอ่ืน
เช่ือมโยงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดขึ้นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพบริการ  

(K3) ทุนทางจริยธรรม คุณธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่บุคคลากรจะปรับใช้ได้ทั้งตัว
บุคคลและองค์กร เป็นการยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจสปาด้วยความถูกต้อง ส่งเสริมภาพลักษณ์การ
บริการอย่างไทยที่ดีงาม สงวนกริยาท่าทาง มีความสุภาพ นุ่มนวล อ่อนหวาน และซื่อสัตย์ในการให้
คําแนะนําบริการตามความความเหมาะสมของผู้รับบริการในแต่ละบุคคล  

(K4) ทุนทางความสุข ความสุขของผู้ให้บริการสปาจะมีความสัมพันธ์กับการรักในงานที่ทํา มี
เป้าหมาย รักการเรียนรู้ ปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆได้ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของผู้
ให้บริการ การมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่จูงใจ ความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างให้เกิด
ความสุขแก่ผู้รับบริการ ทั้งน้ี หากเจ้าของธุรกิจสปาไทยลงทุนให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ก็จะเป็น
การเพ่ิมคุณค่าที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้บุคลากรของตน จนเมื่อบุคลาการเกิดความสุข ความสุข
เหล่าน้ันสามารถส่งผ่านบริการ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพ่ือเพ่ิมความสามารถของธุรกิจจนคู่แข่ง
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  

(K5) ทุนทางสังคม หรือเครือข่าย เป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งตัวบุคลากร
เองและในระดับธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายที่ดีกันทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือ
สร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ โดยเฉพาะกับคู่แข่ง เช่น บาหลี อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์  

(K6) ทุนทางความยั่งยืน ความย่ังยืนของธุรกิจสปาไทย คือความสามารถที่ธุรกิจจะสามารถ
สร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถท่ีเด่นชัดในบริการและสามารถเช่ือมโยงบริการภายในธูรกิจ
ได้บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย การวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีแผนระยะสั้นที่ปฏิบัติได้จริง
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานธุรกิจในระยะยาว  
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(K7) ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นทุนที่มีความสําคัญในยุค Thailand 4.0 เป็นอย่างย่ิง 
ทุนมนุษย์ในธุรกิจสปาไทยจะต้องมีความสามารถที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้พัฒนา
บริการหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากคู่แข่งสําคัญอย่างสิงคโปร์ได้นําเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจสปาจนประสบความสําเร็จได้ เช่น การนําเทคโนโลนีมาวิเคราะห์ความ
ต้องการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ เพ่ือการสร้างบริการที่มีความทันสมัยและตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้าที่มีความแตกต่าง ดังน้ัน ในยุคเสรีอาเซียนเช่นน้ี เราจึงควรเรียนรู้ต้นแบบธุรกิจจากสิงคโปร์ 
เพ่ือนํามาปรับใช้หรือบูรณาการตามบริบทของธุรกิจสปาไทย และให้ทุนมนุษย์ได้มีโอกาส หรือ
พัฒนาทักษะ ความรู้ผ่านเทคโนโลยี สร้างให้เกิดเป็นองค์กรสปาแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถวัด และ
ติดตามประเมินผลด้วยเทคโนโลยีได้อย่างต่อเน่ือง  

(K8) ทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติ เป็นทุนมนุษย์ที่มีการพัฒนาและทํางานในเชิงรุกอยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง การดําเนินธุรกิจต้องกระตุ้นให้บุคลากรต่ืนตัวกับการแข่งขันที่มีการดําเนิน
ธุรกิจแบบบูรณาการ การท่ีบุคลากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รู้เฉพาะทางเป็นสิ่งที่ส่งเสริมธุรกิจก็
จริง แต่ปัจจุบันทุนมนุษย์จะต้องมีทัศนคติที่ดี ที่จะสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาปรับใช้ ไม่ยึด
ติด และคิดนอกกรอบได้ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาธุรกิจสปาไทยภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นอกจากการนําแนวคิด 8K’s มาปรับใช้ในธุรกิจแล้ว ยังคงต้องมีองค์ประกอบในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือรักษาการคงอยู่ของบุคลากร ตามแบบจําลองดังภาพที่ 1 คือ 
หากธุรกิจวางแผนการดําเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนเพ่ือเป็นแรงส่งการขับเคล่ือน
การพัฒนาทุนมนุษย์โดยมีผู้นําในองค์กรที่สนับสนุน ประกอบกับการมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ดีที่สร้างให้เกิดความสุข อีกทั้ง สิ่งสําคัญคือการมีแรงจูงใจและค่าตอบแทนที่ดึงดูดใจ เพ่ือสร้างให้
บุคลากรเกิดความรักและความผูกพันกับองค์กร และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานเพ่ือให้
ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนของธุรกิจทั้งการเข้าใจและสนับสนุนจากเจ้าของธุรกิจและผู้นําใน
องค์กรมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะฐานคิดสําคัญของเจ้าของธุรกิจเป็นปัจจัยในการส่งเสริม
ความสําเร็จขององค์กร หากผู้นําไม่ให้ความสําคัญของทุนมนุษย์ ย่อมไม่สามารถดําเนินการได้แต่
อย่างไร อีกทั้ง ผู้นําเป็นหัวใจหลักในการนําพาองค์กรที่จะกําหนดหรือส่งผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ช้ีชัดในการดําเนินธุรกิจสปา เพ่ือกําหนดทิศทางและเป้าหมาย ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความ
ตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติ 

อีกทั้ง การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เอ้ือต่อการบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่
ดีที่จะสร้างให้บุคลากรมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนและอาหาร 
เครื่องด่ืมของพนักงานให้บริการ (Therapist) ภายหลังการให้บริการนวดในแต่ละคร้ัง การสร้างการ
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มีส่วนร่วมในการทํางานให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงบริการร่วมกัน เป็นต้น 
และสิ่งสําคัญ แนวทางปฏิบัติในการสร้างแรงจูงใจทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าบริการตอบแทนรายช่ัวโมง ค่าทักษะฝีมือ หรือค่ารักษาพยาบาล อันเป็นปัจจัย
ดึงดูดสําคัญที่สามารถรักษาบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพตามท่ีองค์กรต้องการไว้ให้อยู่ใน
ธุรกิจสปาไทยต่อไปได้ 
 
ภาพท่ี1 แบบจําลองการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจสปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Business Improvement-Innovation, Human Capital Planning 
Framework Craig Brown, Australian Public Service Commission 
 
บทสรุป 
 กระแสความนิยมดูแลสุขภาพส่งผลให้ภายหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันมี
ผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อธุรกิจสปาไทย เกิดปัญหาการแย่งชิงตัวบุคลากรไปทํางานยัง
ประเทศคู่แข่งในกลุ่มอาเซียนเป็นจํานวนมาก จากการเพ่ิมจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกิจสปาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ก็จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ธุรกิจ  
สปาไทยต่ืนตัวที่จะเร่งการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านของ “ทุนมนุษย์”   

ถึงแม้ธุรกิจสปาไทยจะมีจํานวนผู้ประกอบการเป็นจํานวนมาก แต่ด้วยเงินลงทุนที่มีไม่มาก
นัก ส่วนใหญ่ขนาดของธุรกิจจึงมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ส่งผลให้มีความสามารถในการจ่าย

ทุนมนุษย์

ความ

ยั่งยืน IT 

ความรู้ ทักษะ 

ความคิด 

จริยธรรม 

ปัญญา ความสุข 

สังคม 

ผู้นําในองค์กร 
 

สภาพแวดล้อม 

แรงจูงใจและ
ค่าตอบแทน 

ความผูกพัน 
ต่อองค์กร 

Vision, Mission  
Input 

 

ความสามารถ 
ของธุรกิจสปา  

Output 
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ค่าตอบแทนอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอค่าตอบแทนของคู่แข่งต่างชาติ อันเป็น
แรงจูงใจสําคัญที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะผู้ให้บริการสปา (Therapist) 
โดยเฉพาะภายหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ัน เพ่ือลดแรงกระทบจากปัญหา
ดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจสปาไทยจึงควรพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือสร้างการเพ่ิมมูลค่า โดย
นวัตกรรมบริการท่ีสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างย่ังยืน คือ นวัตกรรมด้านทุนมนุษย์ คือ 
การสร้างให้บุคลากรมีความแตกต่างจากคู่แข่ง จนสร้างให้เกิดสมรรถนะที่ดีขึ้น ที่จะสามารถสร้าง
เป็นมูลค่าก่อให้เกิดผลกําไรแก่ธุรกิจ ที่จะขับเคลื่อนแรงจูงใจในการทํางานด้วยสิ่งสนับสนุนต่างๆ เช่น 
ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ทํางานอย่างมีความสุข โดยไม่ต้อง
เดินทางจากบ้านและครอบครัวไปทํางานยังต่างประเทศ 
 ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญย่ิง โดยเฉพาะในการดําเนินธุรกิจสปาไทย
เน่ืองจากมีสินค้าและบริการที่ต้องสร้างบริการขึ้นจากบุคลากรเป็นหลัก ดังน้ัน การพัฒนาธุรกิจสปา
ไทย จึงไม่เพียงแต่จะเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการจากภายนอกเท่าน้ัน แต่ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาแรงขับเคล่ือนที่เกิดขึ้นจากภายใน
ตัวบุคลากรตามแนวคิด 8K’s และจากการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของผู้นําหรือเจ้าของธุรกิจที่
จะสร้างการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่ งมั่นและชัดเจนเก่ียวกับทุนมนุษย์ สร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี อีกทั้ง สร้างแรงจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ สร้างให้เกิดความรัก
และความผูกพันกับองค์กร ที่จะคงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทํางานและสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศ เพ่ือรักษาความเป็นผู้นําธุรกิจสปาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน แหลง่น้ําพุร้อนหนองหญ้าปลอ้ง จังหวัดเพชรบุร ี

The study of types of community participation for community-
based tourism development at Nong Ya Plong hot spring, Petchburi 

province 
 

นิพล เช้ือเมืองพาน1, นิออน ศรีสมยง2, ธนธร วชิรขจร3, ใจนุช ประยูรชาติ4 และชินการ สมะลาภา5 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนที่นํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนในพ้ืนที่มีความต้ังใจที่จะพัฒนานํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง และมีความโดด
เด่นด้านการมีส่วนร่วมโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับสูงที่สุด สําหรับแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวน้ัน ชุมชนในพ้ืนที่ควรมีการสร้างมาตรฐานการรักษาความสะอาดบริเวณแช่อาบ 
และบริเวณโดยรอบ ชุมชนควรวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะส้ัน และระยะยาว รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นที่จะช่วยกันดูแลนํ้าพุร้อนสืบไป 
 
คําสําคัญ:   การท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนํ้าพุร้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Email: niponphan@yahoo.com 
2,3,4,5 อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
Email: niorn_sri@utcc.ac.th 



 

1251 
 

Abstract 
This research aims to study types of community participation for developing 

tourism in Nong Ya Plong hot spring, Petchburi province and to suggest an effective 
tourism management, that consistent with the area context.  The research uses 
qualitative approach. This research found that the community intend to develop Nong 
Ya Plong hot spring and are prominent for participation by having a highest level of 
participation for tourism development.  Regarding to mean of tourism development, 
the community should build a standard of cleanliness in bathing area and 
surroundings. The community should plan short and long term task including human 
resource development to sustain this hot spring. 

 
Keywords: Community- based tourism, community participation, hot spring destination 
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บทนํา 
จากการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวในแหล่งนํ้าพุร้อนในประเทศไทย ที่ผ่านมาพบว่ามีการ

บริการและกิจกรรมพ้ืนฐานในแหล่งนํ้าพุร้อนต่างๆ อาทิ การบริการนํ้าพุร้อนธรรมชาติ การบริการ
พ้ืนที่พักแรมและห้องพัก การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การบริการสันทนาการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เช่น การบริการนวดแผนโบราณ บริการร้านอาหารและเครื่องด่ืม เป็นต้น การบริหาร
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวของไทย เมื่อพิจารณาจาก
โครงสร้างการบริหารแล้วพบว่าแหล่งนํ้าพุร้อนที่เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชน้ันมีการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับที่ค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีแหล่งงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดูแลรักษาเป็น
ประจําและต่อเน่ือง รวมถึงมีการควบคุมในแง่มาตรฐานของอุทยานแห่งชาติอยู่แล้ว ในขณะที่แหล่ง
นํ้าพุร้อนที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกัน
แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สม่ําเสมอ บางแห่งได้รับงบประมาณมากทําให้สามารถพัฒนาและ
สร้างสิ่งก่อสร้างมาก ในขณะที่บางแห่งได้รับงบประมาณน้อยก็ถูกละเลยหรือพัฒนาได้น้อยและบาง
แห่งอาจไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งไม่มีมาตรการควบคุมใดๆ ให้การพัฒนาหรือการบริหารจัดการเป็นไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง  

ดังน้ันเพ่ือตอบสนองความต้องการในการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจําเป็นที่จะต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์เพ่ือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาในมิติของการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในมิติที่ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ (Tourism Products and Services) ที่ตอบสนองรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น เพ่ือให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวและบริการอย่างเหมาะสม 
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และการท่องเท่ียว
โดยชุมชน (Community-based tourism: CBT) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
ย่ังยืนสืบไป ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีผ่านมาการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงให้ความสําคัญต่อ
การศึกษาวิจัยและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งนํ้าพุร้อนค่อนข้างน้อย จึงทําให้โอกาสท่ีจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวที่มีความต้องการท่ีแตกต่างกันถูกจํากัดลง ดังจะเห็นได้
จากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกือบทุกแห่งทั้งของรัฐและภาคเอกชน มีแนวโน้มในการพัฒนาทาง
กายภาพมากเกินไป จนสูญเสียหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นตาม
ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว และสูญเสียนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายไปอย่างน่าเสียดาย ในขณะที่บาง
แหล่งสมควรได้รับการพัฒนาด้านกายภาพและการบริการเต็มรูปแบบกลับไม่ได้รับการเอาใจใส่ จึง
ทําให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นระบบ หรือขาดการพัฒนาที่สอดคล้องกับปริมาณการใช้
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ประโยชน์ จนเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึง
มุ่งเน้นการนําหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางการจัดการท่องเท่ียวในพ้ืนที่นํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่
นํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง  

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบท
ในพ้ืนที่ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
1.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม  

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ถูกกล่าวถึงในบริบทของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวาง โดยมีการศึกษาเก่ียวกับประเภท และการดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนา รวมถึงโครงการ กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในท้องถิ่น และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการ
ประเมินผลกระบวนการการมีส่วนร่วม (Creighton, 2005; Rasoolimanesh and Jaafar, 2016) 
สถาบันดํารงราชานุภาพ (2540: 5) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง 
“กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและ/หรือกลุ่มของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ 
ด้วยเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือ มีบทบาทเข้ามาร่วม
รับผิดชอบต่อการดําเนินการของรัฐ”  
 อรพินท์ ศรีวิเชียร (2552: 6) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) 
หมายถึง การสื่อสารสองทางซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการร่วมตัดสินใจ การร่วมดําเนินการ และร่วม
รับผลประโยชน์ โดยองค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับแผนงานหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ต้องมีการ
ให้ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย และเปิดโอกาสให้สาธารณชนหรือประชาชน
แสดงความคิดเห็นตอบกลับมาเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ นอกจากน้ีการมีส่วน
ร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย มีกิจกรรมเป้าหมายและมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งน้ีเพ่ือให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการหรือขั้นตอนการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนจะเร่ิมจากกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วม 
จากนั้นจะนําไปสู่การกําหนดวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการของการมีส่วนร่วมยังสามารถแบ่งกระบวนการการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติการหรือดําเนินการ การ
จัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน และการติดตามประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการที่ประชาชนได้เข้าไปมี
ส่วนร่วม (ฐิติอลีนา ใจเพียร, 2556; Tosun, 1999) ซึ่งผลจากการประเมินในขั้นตอนสุดท้าย ยัง
สามารถนํากลับไปพิจารณาในข้ันตอนของการวางแผนระยะต่อไป เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบ 
หรือนําผลที่ดีอยู่แล้วไปพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น  
ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของชุมชนในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวมักจะมุ่งเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาการท่องเที่ยว เน่ืองจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในท้องถิ่น และส่งผลต่อความย่ังยืนของการท่องเที่ยวของชุมชน 
(Creighton, 2005)  
 
1.2 ระดับของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาพื้นที่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับ (Arnstein, 1969; Creighton, 2005; Pretty, 1995; สถาบันดํารง
ราชานุภาพ, 2540) ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่จําแนกการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับตํ่าสุด คือ
การไม่มีส่วนร่วม หรือมีส่วนเพียงแค่รับรู้ ไปถึงระดับสูงสุดคือประชาชนเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาและมี
อํานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 

Pretty (1995) แบ่งระดับของการมีส่วนร่วม (Ladder of Participation) ออกเป็น 7 ระดับ  
1. การมีส่วนร่วมแบบถูกควบคุมไร้ซึ่งอํานาจ (Manipulative Participation) การมีส่วน

ร่วมเพียงแค่การปรากฏตัว เช่น การได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการโครงการแต่ไม่มีอํานาจใดๆ  
2. การมีส่วนร่วมแบบน่ิงเฉย (Passive Participation) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้การ

ตัดสินใจของหน่วยงานหรือองค์กร ข้อมูลอยู่ที่ผู้เช่ียวชาญภายนอก อํานาจและการควบคุมอยู่ที่
บุคคลภายนอกพ้ืนที่ 

3. การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา (Participation by Consultation) ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการให้คําปรึกษาหรือตอบคําถาม และให้ข้อมูลต่างๆ แต่ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
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4. การมีส่วนร่วมโดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน (Participation for Material Incentives) ประชาชน
มีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนสิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น แรงงาน หรือการให้ใช้พ้ืนที่ โดยได้รับสิ่งตอบแทน เช่น 
เงิน อาหาร หรือสิ่งของตอบแทนอ่ืนๆ 

5. การมีส่วนร่วมตามหน้าที่ (Functional Participation) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้การดําเนินงานทําได้ง่าย/ประหยัดมากขึ้น ประชาชน
อาจมีส่วนร่วมโดยการรวมกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจมากนัก 

6. การมีส่วนร่วมแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Participation) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน และก่อต้ังหรือทําให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มในท้องถิ่นหรือ
สถาบัน เป็นการมีส่วนร่วมตามสิทธิไม่ใช่แค่เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยร่วมกันตัดสินใจในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ถือว่ามีส่วนร่วมทั้งในเชิงโครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติ 

7. การดําเนินการด้วยตนเอง (Self-mobilization) ประชาชนเป็นผู้ริเริ่มโครงการอย่าง
อิสระ โดยประสานงานผู้เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือขอคําแนะนําหรือความช่วยเหลือที่จําเป็น ประชาชน
ยังคงเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ 

สถาบันดํารงราชานุภาพ (2540) จําแนกประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 
6 ระดับ ได้แก่ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและข่าวสารที่เก่ียวกับโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ซึ่งถือเป็นสิทธิของประชาชนที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับตนเอง 

2. การสํารวจสาธารณะ เพ่ือสํารวจทัศนคติและปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นปัญหาต่างๆ 
หลังจากภาครัฐได้ทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับโครงการน้ันๆ สักระยะหน่ึง 

3. การทําประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นประชาชน คือการรับฟังเสียงประชาชน
หลังจากที่ประชาชนได้รับรู้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และถกเถียงเก่ียวกับแผนและโครงการด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

4. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวะล้อม เป็นการเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับกับสิ่งที่ต้อง
สูญเสียไปเพ่ือให้มีโครงการนั้นๆ โดยประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ 

5. การเจรจาและการต่อรอง เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยนําคู่กรณี
ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการหาข้อยุติปัญหาที่แต่ละฝ่ายเห็นพ้องด้วย 

6. การมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนในการตัดสินใจ เป็นการกระจายอํานาจการจัดสินใจ
ของรัฐโดยเพ่ิมอํานาจและและความเป็นอิสระให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น พร้อมกับเปิดโอกาสให้
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ประชาชนกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา การตอบสนองความต้องการ หรือวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยตนเอง  

เมื่อพิจารณาถึงระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว Tosun 
(1999) ศึกษารูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศกําลังพัฒนา
และพบว่า การแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนควรแบ่งระดับอย่างกว้างๆ เน่ืองจากบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะต่างกัน การกําหนดระดับที่ค่อนข้างตายตัวจะทําให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้
กับทุกพ้ืนที่ได้ จึงเสนอให้แบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
แบบจอมปลอม (Pseudo Community Participation) คือชุมชนไม่ได้รับโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมแบบต้ังรับ (Passive Community Participation) คือ
ชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติตามการตัดสินใจโดยส่วนกลางซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐ และ3) การมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง (Spontaneous Community Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการ
ของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวต้ังแต่การตัดสินใจ การ
ดําเนินการ การแบ่งปันผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ซึ่งชุมชนเป็นผู้ควบคุมอํานาจใน
การตัดสินใจและการบริหารจัดการอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ในประเทศกําลังพัฒนาน้ัน พบว่าระดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่เป็นแบบจอมปลอม หรือไม่ก็แบบต้ังรับเท่าน้ัน ยากที่จะพบเห็น
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในระดับแท้จริง 
 
2. การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

พจนา สวนศรี (2546: 178-179) ได้ระบุว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่
คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้
มาเยือน” โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการนอกจากน้ีการท่องเท่ียวยังสามารถเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา ใช้การท่องเที่ยวเป็นเง่ือนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาท
สําคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนในชุมชน หากชุมชนมีความพร้อมมีปัจจัย
เอ้ืออํานวยต่อการเข้ามีบทบาทจัดการการท่องเที่ยว ผู้นําชุมชนและแกนนําที่หลากหลาย ตัวแทน
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริการส่วนตําบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครูอาจารย์ในโรงเรียน เป็นต้น 
ร่วมกันประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการผนึกกําลัง
ความคิดสร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุกคนให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน ในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และนําวิสัยทัศน์ที่ได้มากําหนดเป็นเป้าหมาย เป็นทิศทางของการดําเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในระยะต่อไป  
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3. องค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักที่สําคัญของการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ประการคือ  
          1. องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวเนื่องกับธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ (Eco-
system) ในพ้ืนที่น้ันๆ  
          2. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ย่ังยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและจํากัดมลพิษ ภาวะ และควบคมุอย่างมี
ขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการย่ังยืน  
          3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวน การเรียนรู้ 
โดยมีการให้ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องต่อ
นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง  
          4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน ได้รับประโยชน์ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบํารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว อันจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับ
ผลตอบแทนเพ่ือกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย  
  เน่ืองจากลักษณะของพ้ืนที่ที่ศึกษาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทนํ้าพุร้อน 
งานวิจัยน้ีจึงได้ประยุกต์ใช้หลักการข้างต้นเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (การ
สัมภาษณ์เชิงลึก) และข้อมูลทุติยภูมิ (เอกสารและแผนงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริบท
ชุมชน) พ้ืนที่ที่ศึกษาคือแหล่งนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง ต้ังอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 45 
กิโลเมตร เป็นแหล่งนํ้าพุร้อนที่มีศักยภาพประเภทพ้ืนที่นํ้าพุร้อนที่มีการรวบรวมนํ้าพุร้อนแล้ว มีการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนา แต่ประสบปัญหาในการพัฒนาและการบริหารจัดการ เน่ืองจากแหล่งนํ้าพุ
ร้อนอยู่ในความดูแลของชุมชนบ้านนํ้าพุร้อน อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือการ
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วิจัยที่ใช้คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวอย่างสําหรับการศึกษา คือ กลุ่มคนในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง รายละเอียดและจํานวนตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดและจํานวนตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล จํานวน 

ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 

 เจ้าของร้านของฝาก 2 

ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 1 

หน่วยงานรัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 

 เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรี 1 

ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 2 

รวม 11 

 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

analysis) โดยการสร้างประเด็นหลักนําการวิเคราะห์ (Thematic analysis)  
 

ผลการวิจัย 
1. อัตลักษณ์พื้นที่  

นํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้องมีลักษณะบ่อกําเนิดเป็นบ่อรูปวงรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 4 เมตร นํ้าพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 55 องศา ต้ังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีอัตราการไหล
และผุดของนํ้าร้อนอย่างต่อเน่ือง โดยการเดินทางเข้าถึงบ่อกําเนิดมีระยะทาง 400 เมตร ทําให้
นักท่องเที่ยวได้เห็นสภาพป่า และธรรมชาติตามเส้นทาง ประกอบกับพ้ืนที่มีการบริหารจัดการโดย
ชุมชนชาวบ้านนํ้าพุร้อน หมู่ที่5 ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นชุมชนเผ่ากระเหรี่ยง ดังน้ันอัตลักษณ์ของน้ําพุร้อน
หนองหญ้าปล้องจึงเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม และระบบนิเวศป่า  
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2. สภาพการท่องเท่ียว  
ด้านสภาพทางการท่องเที่ยว พบว่า บริเวณนํ้าพุร้อน มีการต้ังศาล 2 ศาลตามความเช่ือและ

ความเคารพของคนในพ้ืนที่ บ่อนํ้าพุร้อนเป็นบ่อรูปวงรี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร มี
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินเกิดขึ้นในบ่อ และบริเวณใกล้กับบ่อกําเนิดมีการจัดทําเป็นธารนํ้าขนาดเล็ก
รองรับนํ้าที่ไหลออกจากบ่อกําเนิดสําหรับให้นักท่องเท่ียวแช่เท้า มีการปล่อยให้นํ้าพุร้อนไหลลงสู่
อาคารอาบนํ้าด้านล่าง โดยการใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 น้ิว ยาวประมาณ 200 เมตร 
เพ่ือนํานํ้าไปเก็บไว้ที่บ่อพักนํ้าด้านล่าง บริเวณทางเข้าด้านหน้าของแหล่งนํ้าพุร้อน มีร้านขายของชํา 
ร้านอาหาร และร้านขายสินค้าทางการเกษตรโดยชาวบ้าน เช่น สัปปะรด มะนาว และมะละกอ เป็น
ต้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในวันหยุดบ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย กิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวที่มีบริการแก่นักท่องเท่ียวคือ การบริการอาบนํ้าร้อนในบ่อแช่ตัว ทั้งบ่อเด่ียว และบ่อแช่ตัว
รวม รวมถึงกิจกรรมนวดแผนไทยที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการนวด ตลอดจนการเดินศึกษา
ธรรมชาติในพ้ืนที่จากจุดบริการนักท่องเที่ยวไปยังบ่อนํ้าร้อนหลักในพ้ืนที่ระยะทาง 400 เมตร รวมถึง
มีบริการบ่อแช่เท้าใกล้ๆ บริเวณบ่อนํ้าร้อนหลักในพ้ืนที่ นอกจากน้ียังพบว่าในพ้ืนที่มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง  

เริ่มแรกของการพัฒนาบ้านนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง งบประมาณทั้งหมดได้รับมาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณเหล่าน้ีใช้สําหรับสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
โดยผู้ใหญ่บ้านและชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดสรร
ประโยชน์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ชุมชนเกิดรายได้จากการนําพืชผลการเกษตรมาจําหน่าย
ให้แก่นักท่องเท่ียว รายได้จากการขายอาหารและเครื่องด่ืม และได้รับค่าตอบแทนจากการเป็น
พนักงานดูแลส่วนต่างๆ ในบริเวณบ้านนํ้าพุร้อนฯ  

ช่วงแรกของการเปิดรับนักท่องเที่ยว มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่อเดือนประมาณ 2,000 กว่าคน 
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือคนไทย มาจาก กรุงเทพฯ เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดย
นักท่องเที่ยวอาจแวะแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงก่อนมาบ้านนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีส่วนสําคัญในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ นํ้าตกแม่กระดังลา ซึ่งสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวก
ได้โดยรถยนต์ แต่ปัจจุบันการเดินทางไปนํ้าตกแม่กระดังลาต้องใช้รถขับเคล่ือนสี่ล้อเท่าน้ัน เน่ืองจาก
เส้นทางไม่ได้รับการปรับปรุง และไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบดูแล ทําให้นักท่องเที่ยวที่มาบ้านนํ้าพุ
ร้อนหนองหญ้าปล้องลดลงไปด้วย ในปัจจุบันมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่อเดือนประมาณ 800 กว่าคน
เท่าน้ัน ทําให้รายได้ที่เคยได้รับเพ่ือนํามาดูแลปรับปรุงสถานที่มีจํานวนไม่มาก อีกทั้งไม่มีงบประมาณ 
จากหน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวแห่งน้ี ดังน้ัน งบประมาณที่ใช้ในการดูแลพ้ืนที่จึงมา
จากการเก็บค่าบริการจากนักท่องเที่ยวที่มาอาบแช่นํ้าพุร้อน 
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3. การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่  
ชุมชนในพ้ืนที่แหล่งนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้องมีความโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบในการท่องเท่ียวตามบริบทชุมชน กล่าวคือ ชุมชนในแหล่งให้ความสนใจและ
ต้ังใจในการจัดการ และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้นแบบ โดยเฉพาะผู้นําชุมชนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพน้ําพุร้อน โดย
ชุมชนต้องการให้เกิดการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
และสามารถเช่ือมแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีทิศทางความร่วมมือที่
จะเกิดขึ้นในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวของตนให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีการเสนอแนะความคิด และ
ความต้องการ รวมถึงทิศทางและรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชุมชนอยากให้เป็น ซึ่งมุ่งเน้นไปที่
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้าพุร้อนที่มีในชุมชน นอกจากนี้ ในช่วง
แรกเริ่มของการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนํ้าพุร้อนได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการท่องเที่ยว อาทิ ห้อง
อาบแช่นํ้าพุร้อน ป้ายและแผนท่ีบอกเส้นทาง ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนตามความต้องการของชุมชน 
โดยที่ชุมชนยังคงเป็นผู้ดูแล และควบคุมการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ทั้งน้ียังพบว่า ชุมชนมี
การประชุมเพ่ือรายงานผลการพัฒนา และมีการหารือในประเด็นต่างๆ รวมทั้งอภิปรายถึงทิศทางการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นประจําทุกเดือน 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ชุมชนให้ความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยมีมุมมองในด้านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่กระทบธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน 
รวมถึงมีการพัฒนาที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และยังผลเกิดความย่ังยืนแก่พ้ืนที่และชุมชน นอกจากน้ี 
ผู้นําในชุมชนยังให้ความสนใจในการจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ในชุมชนใกล้เคียง เช่น นํ้าตกแม่กระดังลา ตลาดนํ้ากวางโจว เป็นต้น และยังต้องการให้มีการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเต็มศักยภาพของนํ้าพุร้อน 

 
4. แนวทางการจัดการท่องเท่ียวในพื้นที่น้ําพุร้อนหนองหญ้าปล้อง 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการจัดการท่องเท่ียวใน
พ้ืนที่ตาม 4 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 
ดังน้ี 
4.1 แนวทางในการพัฒนาด้านพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
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1. สร้างมาตรฐานการแช่อาบ (ทั้งการแช่ตัวและแช่เท้า) และติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ 
บริเวณบ่อแช่อาบโดยรอบ เพ่ือสุขอนามัยส่วนร่วมและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการ 

2. สร้างมาตรฐานการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณแช่อาบ และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้ง
จัดฝึกอบรมชาวบ้านที่ดูแลความสะอาด เพ่ือให้ข้อมูลการทําความสะอาดบริเวณแช่อาบอย่างถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ 

3. ภาพลักษณ์ของแหล่งนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้องคือ บริเวณโดยรอบยังคงความเป็น
ธรรมชาติ อาคารสิ่งปลูกสร้างยังมีน้อยและดูไม่แปลกแยกจากธรรมชาติมากนัก ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่น
ของนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง ดังน้ันในอนาคตการวางแผนสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติม 
ผู้นําและชุมชนควรคํานึงถึงจุดเด่นข้อน้ีของตน และปลูกสร้างสิ่งต่างๆ โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม
เป็นหลัก 
4.2 แนวทางในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยระบุเป้าหมายและกิจกรรมที่
ต้องดําเนินการเพ่ือให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ มีการกําหนดแผนระยะสั้นภายใน 2-3 ปี ต้องการพัฒนา
แหล่งนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้องอย่างไร และแผนระยะยาวต้องการพัฒนาแหล่งไปในทิศทางใด ซึ่ง
แผนการดําเนินงานที่จัดทําอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนน้ียังสามารถใช้เพ่ือขอทุนในการพัฒนา
แหล่งจากผู้เก่ียวข้องได้ต่อไปอีกด้วย 

2. สร้างและพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนในท้องถิ่นที่จะช่วยกันดูแลแหล่งนํ้าพุร้อน
ต่อไป 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ อาจมีการจัดทําอย่างง่ายๆ โดยมี
ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกลงรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลของนักท่องเที่ยว เช่น อายุ แหล่งพํานัก 
วัตถุประสงค์ของการมาเยือนแหล่งนํ้าพุร้อน เป็นต้น เพราะข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการนักท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง และในอนาคตถ้ามีงบประมาณในการบริหารจัดการ
เพียงพอ อาจมีการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่อไป 

4. นอกจากการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวแล้ว ควรมีการจัดเก็บข้อมูลความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว เพ่ือจัดการกับปัญหาหรือประเด็นที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 
และการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจน้ียังช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการท่ีสนองต่อความ
พึงพอใจนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
4.3 แนวทางในการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยว 

1. พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ิมเติมในแหล่งนํ้าพุร้อน ซึ่งในปัจจุบันมีบริการนวดไทยให้กับ
นักท่องเท่ียวอยู่แล้ว แต่อาจเพ่ิมกิจกรรมท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น การเดินศึกษาพ้ืนที่แหล่งนํ้าพุร้อนและ
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บ่อกําเนิดนํ้าพุร้อน อาจจัดให้มีการบรรยายโดยมัคคุเทศก์เยาวชน กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิม
ระยะเวลาพํานักของนักท่องเที่ยวและเพ่ิมความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 

2. สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวโดยเช่ือมโยงกับพ้ืนที่หรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
4.4 แนวทางในการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ 

1. ในปัจจุบันแหล่งนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารนํ้าพุร้อน
หนองหญ้าปล้อง เพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการบริหารจัดการแหล่งนํ้าพุร้อน 
อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและไม่เป็นทางการเท่าที่ควร คณะผู้วิจัยจึง
เสนอให้มีการจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงประเด็นต่างๆ เปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ ต้ังแต่คิดวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจต่างๆ การประเมินโครงการ ตลอดจนการรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยอาจมีการจัดประชุมทุกๆ 2 หรือ 3 เดือน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกันและช่วยกันนําเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่ง
นํ้าพุร้อน  

2. นอกจากการสร้างความร่วมมือระหว่างคนในพ้ืนที่แล้ว การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกนับว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกประการ ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นําท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรภายนอกเช่น สถาบันการศึกษา องค์กร
ท้องถิ่นภาครัฐ เป็นต้น เพ่ืออาศัยประสบการณ์จากบุคคลภายนอกในการพัฒนาแหล่งนํ้าพุร้อน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่ง
นํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนที่นํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการ
การท่องเท่ียวที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการศึกษาในประเด็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวในระดับสูงที่สุด จากการแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
สถาบันดํารงราชานุภาพ (2540) คือเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนในการตัดสินใจ และ
ตามการจําแนกของ Pretty (1995) เป็นการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างแท้จริงเน่ืองจากชุมชน
เป็นผู้ดําเนินการต้วยตนเอง กล่าวคือ ชุมชนหมู่ 5 บ้านนํ้าพุร้อน มีผู้ใหญ่บ้านบ้านนํ้าพุร้อนเป็นผู้นํา
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับคณะกรรมการและชาวบ้านหมู่ 5 เป็นผู้
ร่วมปฏิบัติ  
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เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Tosun (1999) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพ้ืนที่หนองหญ้าปล้องจัดอยู่ในระดับระหว่าง การมีส่วนร่วมแบบตั้งรับ (Passive Community 
Participation) และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Spontaneous Community Participation) 
เน่ืองจากชุมชนยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ทําให้การตัดสินใจในบางเรื่องต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมในด้านอ่ืนๆ หรือใน
กระบวนการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดรูปแบบการพัฒนาที่ต้องการ การแบ่งปันผลประโยชน์ 
รวมถึงการติดตามประเมินผล ยังคงเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการของชุมชน  

นอกจากน้ี รูปแบบการจัดการและการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนที่หนองหญ้า
ปล้อง ยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนของ 
พจนา สวนศรี (2546) เน่ืองจากพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
และมีปัจจัยเอ้ืออํานวยต่อการที่ชุมชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน การมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเข้าร่วม และการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ  
 ในส่วนของแนวทางการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544)  ได้แก่ แนวทางในการพัฒนาด้านพ้ืนที่
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ 
ซึ่งหากชุมชนสามารถดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว จะช่วยให้ชุมชนประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความย่ังยืน 

สําหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ําพุ
ร้อน และอาจศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพ่ือนําประเด็นเหล่าน้ีมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ต่อไป   

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2544). แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนเิวศแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: 

กองอนุรักษ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
โครงการท่องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ. (2540). คู่มือการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน. 

กรุงเทพฯ: โครงการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ. 



 

1264 
 

ฐิติอลีนา ใจเพียร. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหมืองงา่ อําเภอ
เมืองลําพนู จังหวัดลําพูน : ภายใต้กระบวนการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถ่ิน. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน.  

พจนา สวนศรี. (2546). คู่มือการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการท่องเที่ยวเพ่ือ
ชีวิตและ ธรรมชาติ. 

สถาบันดํารงราชานุภาพ. (2540). รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรณีศึกษาโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง. 

สินธ์ุ สโรบล. (2546). การท่องเท่ียวโดยชมุชน แนวคิดและประสบการณ์พืน้ที่ภาคเหนือ. 
กรุงเทพฯ: วนิดา เพรส. 

โสภณ แท่งเพ็ชร์. (2549). การท่องเท่ียวโดยชุมชน. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2560, จาก 
http://www.stscholar.nstda.or.th 

อรพินท์ ศรีวิเชียร (2552). การรับรูเ้รื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American 
Institute of Planners. 35(4). 216-224. 

Creighton, J. L. (2005). The Public Participation Handbook: Making better 
decisions through citizen involvement. San Francisco: Jossey Bass.  

Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. World 
Development. 23(8). 1247-1263. 

Rasoolimanesh, S. M. & Jaafar, M. (2016). Community participation toward tourism 
development and conservation program in rural world heritage sites. In L. 
Butowski (Ed.), Tourism—From Empirical Research towards Practical 
Application (pp. 1–14). Rijeka, Croatia: InTech. 

Tosun, C. (1999). Towards a typology of community participation in the tourism 
development process. Anatolia. 10(2). 113-134. 

 



 

1265 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคต ิและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต:กรณีศึกษาเพลินวาน อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  

Demographic, Attitude and Motivation of Thai tourists toward 
Nostalgia Tourism at Plearnwan Hua Hin 

 

อภิดิฐ  อุทิศธรรมศักด์ิ, ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ และปิยวุฒิ ศิริมงคล 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  2.  เพ่ือศึกษาระดับทัศนคตินักท่องเที่ยวไทยต่อสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 3.  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ตัวอย่างในการวิจัยคือ  นักท่องเท่ียวชาวไทยที่ไป
ท่องเที่ยวแหลง่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน จํานวน  400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ค่าสถิติทีใ่ช้วิเคราะห์คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และสถติิเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ
ทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือ ANOVA (Analysis of variance) การทดสอบ
อิทธิพลด้วยวิธี Simple Regression Analysis ซึ่งผลการวิจัยที่สําคัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ15,000 บาท มวัีตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพลินวานเพ่ือการพักผ่อน 
แบบนันทนาการ มาท่องเที่ยวเพลินวานเป็นครั้งแรกและนิยมเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไปท่องเที่ยว
กับเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 500 บาทหรือตํ่ากว่า ส่วนใหญ่มองว่าเพลินวาน
เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวบรวมเรื่องราวในสมัยเก่า มีจุดเด่นด้านการจําลองอาคาร สถานที่เป็นแบบ
ย้อนยุคและมีวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสภาพ/บรรยากาศย้อนอดีต ผลการศกึษา

ระดับแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.99) ผลการศึกษาระดับทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x̅ = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับทัศนคติดีที่สุด

คือ ด้านการเข้าถึงง่าย อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.14) รองลงมาคือ ด้านความน่าสนใจของสถานที่

ทอ่งเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.90) โดยด้านการรับรู้และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานมี

ค่าเฉล่ียที่เท่ากันอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.81) และผลของการทดสอบอิทธิพลพบว่าแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและสามารถใช้เป็นตัว
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พยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวยังมี
อิทธิพลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานด้วย 
 
คําสําคัญ: ทัศนคติ การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1)  to study the demographic factors of 
Thai tourists affecting nostalgia tourism, 2)  to study Thai tourists’  attitude towards 
nostalgia tourism, and 3) to study motivation affecting Thai tourists’ decision making 
to select nostalgia tourist attractions.  The sample of this research consisted of 400 
Thai tourists who travelled to Plearn Wan, a nostalgia tourist attraction.  The 
questionnaire was used as the research instrument.  Data were analyzed by using 
descriptive statistics, namely percentage, mean, standard deviation, and inferential 
statistics, namely t-test, ANOVA (Analysis of variance), and Simple Regression Analysis. 
The results of this study showed that the respondents mostly were females; those 
aged 21- 30 years; they are students and single; those with average monthly income 
of 15,000 Baht or below. The purpose of travel was for recreation and relaxation; they 
mostly have visited Plearn Wan for the first time and preferred travelling on the 
weekend; they travelled with friends or co- workers; the travel cost per time was 
around 500 baht or lower; most of them viewed that Plearn Wan was the center of 
ancient and historical stories with its strengths of anciently simulated building and 
ancient spots; they aimed to travel for touching past and historical image and 
atmosphere.   The findings revealed that overall motivation factors influence 

respondents at a high level (x ̅ = 3.99) and overall attitude of the sample was at a high 

level as well (x ̅ = 3.92) . When individual aspects were considered, Thai tourists had 

positive attitude about easy accessibility to attraction at a highest level ( x̅ =  4. 14) , 

then followed by attractiveness of tourist sites (high level) ( x̅ = 3.90), perception and 

basic facilities ( with similar mean score at high level)  ( x ̅ =  3. 81) .  Based on Simple 
Regression Analysis, the results indicated that the there is a relationship between 
motivation and attitude of tourists towards nostalgia tourism and this factor could be 
used to predict the variation in the service with a statistical significance level. Besides, 
tourism motivation influenced tourists’  travel to Plearn Wan, a nostalgia tourist 
attraction with a statistical significance level of 0.05.    
 
Keywords: Attitude, Nostalgia tourism, Plearnwan 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอุตสาหกรรมหน่ึงที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเกิดการพัฒนา หลายๆประเทศจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับตนเองเพ่ือให้

ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดทางการท่องเท่ียวโลกไปให้ได้มากที่สุด (กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา, 2558)  การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) น้ันก็คืออีกรูปแบบหน่ึงของการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ที่สร้างความน่าสนใจและความดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวไทยในทุกๆช่วงวัยที่

มีความคิดถึงหรือมีความต้องการได้รับรู้และอยากที่จะสัมผัสกับเรื่องราวในอดีต และการท่องเที่ยวใน

รูปแบบน้ียังสามารถตอบสนองต่อตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันซึ่งเป็น

กระแสในตลาดของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ดังคํากล่าวที่ว่า “ถ้าอดีตเป็นดินแดนอันไกลโพ้น การ

โหยหาอดีตทําให้ดินแดนอันไกลโพ้นน้ันเป็นสิ่งที่มั่งคั่งที่สุดสําหรับของภาคการท่องเท่ียวทั้งหมด” 

(เกรียงศักด์ิ วัฒนาสวัสด์ิ, 2555 อ้างใน Lowenthal, 1985, หน้า 4) 

      จากกระแสของ “อารมณ์การถวิลหาอดีต” น้ัน ทําให้เกิดการเปิดตลาดท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 

คือ “Retro Market”  ซึ่งมิใช่การฟ้ืนฟูตลาดเก่าที่ซบเซาให้กลับมามีสีสันใหม่ๆเพียงอย่างเดียว เช่น 

ตลาดสามชุก หรือตลาดเก่าทั้งหลายที่นิยมพ่วงท้ายช่ือตลาดด้วยคําฮิตว่า “100 ปี” แต่ในกรณีนี้ยัง

หมายรวมถึงการก่อสร้างตลาดขึ้นมาใหม่โดยมีการก่อสร้างให้มีลักษณะและรูปแบบของการจําลอง

บรรยากาศที่ทําให้นึกย้อนไปถึงบรรยากาศของตลาดในอดีตเมื่อราว 100 ปีที่ผ่านมา เช่น ตลาดน้ํา 

อโยธยา, เพลินวาน, หรือ Cicada Market หัวหิน เป็นต้น (นิพัทธพงศ์ พุมมา เเละ ณรงค์กรรณ รอด

ทรัพย์, 2555) 

           เพลินวาน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์รวมความสุข สถานที่หยุดเวลา เรื่องราวมากมายใน
อดีตไว้ เพ่ือให้ความทรงจําดีๆของวันวาน ย้อนคืนกลับมาสร้างความอ่ิมเอมใจให้กับผู้คนยุคน้ี สมัยน้ี 
อีกคร้ังก่อนที่สิ่งเหล่าน้ี จะเลือนรางและจางหายไปตามกาลเวลา เพลินวาน เป็นเสมือน “ พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต (Life Museum) ของย่านการค้าวันวาน เพลินวานหัวหินเป็นสถานที่จําลองตลาดของไทย
สมัยโบราณ ได้จําลองบรรยากาศให้เป็นแบบตลาดสมัยเก่าในช่วงปี 2499 ทั้งอาคาร สถานที่ อาหาร 
ขนมไทย สินค้าของฝาก ของเล่น สวนสนุก หนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมหลายอย่าง 
เกือบไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน 

ผู้วิจัยมองเห็นถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต โดยการสนับสนุนสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคเศรษฐกิจให้มีการ

ขยายตัวมากขึ้น  อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต นอกจากน้ีจะพบว่า

งานวิจัยที่ผ่านมาจะศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเพลิน
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วาน แต่ยังไม่มีการศึกษาเรื่องทัศนคติและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาท่ีตลาดย้อนยุคเพลิน

วาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็น และ

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจท่ีทําให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาที่เพลินวาน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน

การพัฒนาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย

และนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสร้างความพึงพอใจและทําให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น ให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีต 
     2.  เพ่ือศกึษาถึงระดับทัศนคตินักท่องเที่ยวไทยต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  
     3.  เพ่ือศกึษาถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
 
ประโยชน์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
2. เพ่ือนําลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหา

อดีตมาวางแผนและพัฒนาการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมเพ่ิมเติมความรู้ด้านวิชาการเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวในสถานทีท่่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพ่ือเป็น
แนวทางในการทําวิจัยต่อไป 

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว 
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2544) กล่าวว่าพฤติกรรมการเดินทาง คือ พฤติกรรมที่มีเป้าหมาย 

โดยจะมีแรงจูงใจที่เป็นส่วนช่วยในการผลักดันรวมอยู่ด้วย  จึงช่วยสนับสนุนบุคคลให้เกิดความอยาก

ในการท่องเที่ยวมากขึ้น  นอกจากน้ียังทําให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปในด้าน

ต่างๆ เช่น การบริโภคสินค้า ที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 
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แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็นมี  2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจเพ่ือการพักผ่อนทั้งร่างกายและ

จิตใจ ซึ่งเป็นการแสวงหาการท่องเท่ียวในแบบต่างๆท่ีตอบสนองต่อความต้องการ เช่น การรักษา

สุขภาพ การเล่นกีฬา เป็นต้น 2) แรงจูงใจเพื่อการติดต่อและการขยายงาน เน่ืองมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น ทําให้ธุรกิจต่างๆเกิดการขยายตัวและมีการ

เติบโต แรงจูงใจประเภทน้ีจะอาศัยแรงจูงใจและแรงผลักดันทางร่างกายทําให้มีแรงจูงใจที่ผลักดันไป

ยังเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น แรงผลัก (Push Factors) ซึ่งเป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นจากภายในที่

ต้องการ และแรงดึง (Pull Factors)ที่ช่วยดึงดูดให้ไปท่องเท่ียวยังสถานที่น้ันๆ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยน้ีถือว่า

เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไปท่องเที่ยว 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการถวิลหาอดีต 

Goulding (2001) กล่าวว่า “การถวิลหาอดีต” เป็นกระแสอย่างหน่ึงทางสังคมวัฒนธรรมที่

เกิดเป็นกระแสนิยมเริ่มแรกมาจากตะวันตกในภาษาอังกฤษใช้ว่า “Nostalgia (นอสทัลเจีย)” มีราก

ศัพท์ซึ่งเกิดจากคําศัพท์ในภาษากรีก 2 คํา คือ “nostos”หมายถึง “กลับบ้าน (to return home)” 

และ “algia” หมายถึง “ความเจ็บปวด (a painful condition)” Baker and Kennedy (1994) 

กล่าวว่า การโหยหาอดีตไม่ได้สื่อความหมายเฉพาะเพียงอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่

มีกับสถานที่ในอดีตเท่าน้ัน แต่มีความหมายว่า “ความรู้สึกรําลึกถึงหรืออารมณ์หวานขม (สุขทุกข์) 

ซึ่งมาจากการโหยหาประสบการณ์ การบริการหรือผลิตภัณฑ์ในอดีต”เกรียงไกร วัฒนาสวัสด์ิ (2556) 

กล่าวว่า ปัจจัยสําคัญ 3 ประการที่ทําให้เกิดความรู้สึกถวิลหาอดีตมีดังน้ี 

1) ปัจจัยทางอารมณ์หรือความรู้สึก กล่าวคือ จะเกิดขึ้นได้เมื่อคนเกิดความต้องการที่จะกลับ

ไปสู่อดีต นอกจากน้ี การถวิลหาอดีตอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือพบข้อบกพร่องของ

สังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ีผู้คนในสังคมจึงกลับไปหาอดีต (Holak and Havlena, 1992) 2) ปัจจัยทาง

เวลาและสถานที่ การถวิลหาอดีตเป็นความรู้สึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานที่ที่เคยมีอยู่จริงหรือ

โลกของความคิดหรือจินตนาการและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกับเวลาปัจจุบัน (Lowenthal, 

1985) 3) ปัจจัยด้านสิ่งเร้า การถวิลหาอดีตเป็นกระแสที่คล้ายคลึงกับกระแสทางสังคมและ

วัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้า นักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์ดังกล่าว หลายคนได้ให้ข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยยืนยันว่า  

การถวิลหาอดีตเป็นกระแสที่มาจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าต่างๆ หลากหลายประเภท ดังเช่น 

ตามท่ีต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม (Chase and Shaw, 1989) กลิ่น เสียง รสชาติ (Hirsch, 

1992) บุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ (Holak and Havlena, 1992) จะเห็นได้ว่าสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้



 

1271 
 

เกิดการโหยหาอดีตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการรับรู้ ซึ่งแต่ละคนจะใช้วิธีการเช่ือมโยงอดีตที่

แตกต่าง(Bower, 1995) 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

เป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  ซึ่งผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลใน

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยวิธีการแจกแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางไปเที่ยวแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตเพลินวาน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling ) เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีไม่ทราบ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการหาขนาด

ตัวอย่าง ไม่ทราบจํานวนประชากร (W.G. Cochran. 1953 โดยใช้ความเช่ือมั่นที่  95% ดังน้ัน  จะ

ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  385 ตัวอย่าง และเพ่ิมการสํารองตัวอย่างอีก 4% หรือเท่ากับ 15 

ตัวอย่าง  รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการทดสอบค่าความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยหลังจากสร้างแบบสอบถาม ได้

นําไปตรวจสอบโดยให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยคําถามส่วนใหญ่มีค่าระดับ 0.85 นอกจากน้ัน

ผู้วิจัยได้ทําการนําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ใช้วิธีการหา

ค่าของสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ระดับ 0.752 ซึ่งถือ

ว่าแบบสอบถามเช่ือถือได้ 
 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.50)  มีอายุ 21-30 ปี 

(ร้อยละ 35.50) รองลงมาอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 22.00) ส่วนมากโสด (ร้อยละ 56.00) ถัดมาคือ 

สมรสแล้ว (ร้อยละ 39.00) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 33.80) รองลงมาเป็นข้าราชการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 19.50) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 15,000บาทหรือตํ่ากว่า 

(ร้อยละ 29.80) รองลงมาคือ 25,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 28.50) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการนันทนาการ (ร้อยละ 68.50)  ส่วนใหญ่แบบไปครั้งแรก (ร้อยละ 54.30) และ

นิยมไปในวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) (ร้อยละ 64.00) ไปกับเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน (ร้อย

ละ  38.80) และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 500บาทหรือตํ่ากว่า (ร้อยละ 40.80) 
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นอกจากน้ันยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าเพลินวานเป็นศูนย์รวบรวมเร่ืองราวใน

สมัยเก่า  (ร้อยละ50.50) มีจุดเด่นในด้านการจําลองรูปแบบของอาคาร สถานที่เป็นแบบย้อนยุค 

(ร้อยละ 41.50) และเดินทางมามาท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสภาพ/บรรยากาศย้อนอดีต (ร้อยละ 50.50) 

ผลการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจ 

ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

ถวิลหาอดีต เพลินวาน โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x̅ = 3.99) โดยผลการศึกษาด้านปัจจัยผลัก 

(Push Factor) โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factor) ที่ทําให้

เดินทางไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x̅ = 4.01) ข้อสูงที่สุดคือ 

การท่องเท่ียวเพลินวานทําให้ท่านได้พักผ่อนร่างกายจากการทํางานหนัก ( x̅ = 4.05)  รองลงมาคือ 

การท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ( x̅ = 3.96) โดยทั้ง 2 ข้อ มีค่าเฉล่ีย

ในระดับมากเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) โดยภาพรวม แรงจูงใจด้าน

ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x̅ = 4.01) ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุดคือ ท่าน

ต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดตามเทศกาลต่างๆ ( x̅ = 4.08)  

รองลงมาคือ ท่านต้องการมาท่องเท่ียวที่เพลินวานจากการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆหรือจากบุคคล

รอบข้าง ( x̅ = 3.94) โดยทั้ง 2 ข้อ มีค่าเฉล่ียที่ระดับมากเช่นเดียวกัน 

ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มาท่องเท่ียวเพลินวาน 

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีทัศนคติโดยรวมต่อเพลินวานที่ระดับมาก ( x̅ = 

3.92) เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับทัศนคติดีที่สุดคือ ด้านการเข้าถึงง่าย ( x̅ = 4.14) 

ถัดมาคือ ด้านความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ( x̅ = 3.90) โดยด้านการรับรู้และด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกข้ันพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน ( x̅ = 3.81) โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉล่ียที่ระดับมาก

เช่นเดียวกัน 

1) ด้านความน่าสนใจ โดยภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติด้านความ

น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมที่ระดับมาก ( x̅ = 3.90 ) ข้อที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ เป็น

แหล่งท่องเท่ียวที่มีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ ( x̅ = 4.08) ถัดมา คือ เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทาง

วัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( x̅ = 3.94) เป็นแหล่งสะท้อนเรื่องราวต่างๆในอดีตได้ดี ( x̅ 
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= 3.81)   และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ  ( x̅ = 3.80)  โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่

ระดับมากเช่นเดียวกัน 

2) ด้านการรับรู้ นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านการรับรู้ โดยรวมที่ระดับมาก ( 

x̅ = 3.81 ) ข้อที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ การมีความรู้เดิมจากการศึกษาในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆ

ในอดีตทําให้เกิดความเข้าใจในการมาท่องเที่ยวเพลินวานได้มากข้ึน ( x̅ = 3.92) ถัดมา คือ ท่านได้

รับรู้ถึงประวัติ เรื่องราว วิถีชีวิตต่างๆในอดีตจากการมาท่องเที่ยว ( x̅ = 3.85) ท่านได้มองเห็นภาพ

ของเร่ืองราววิถีชีวิตในอดีตได้ชัดเจนย่ิงขึ้น ( x̅ = 3.75)   และเพลินวานสามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถี

ชีวิตในอดีตได้อย่างสมบูรณ์ ( x̅ = 3.72)  โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉล่ียที่ระดับมากเช่นเดียวกัน 

3) ด้านการเข้าถึงง่าย โดยภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติโดยรวมที่ระดับ

มาก ( x̅ = 4.14 ) ข้อที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติดถนน มองหาได้ง่าย ( x̅ = 

4.31) ถัดมา คือ ป้ายบอกทางมีความชัดเจน ( x̅ = 4.14) มีจํานวนรถโดยสารประจําทางเพียงพอ ( x̅ 

= 4.10)  และมีบริการสถานที่สําหรับจอดยานพาหนะสําหรับนักท่องเท่ียวที่มาเป็นกลุ่มเล็กและหมู่

คณะที่เพียงพอ ( x̅ = 4.03)  โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉล่ียที่ระดับมากเช่นเดียวกัน  

4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม  นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มี

ทัศนคติด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมที่ระดับมาก ( x̅ = 3.81) ข้อที่มีระดับทัศนคติ

มากที่สุดคือ มีจํานวนร้ายขายอาหารและเคร่ืองด่ืมที่เพียงพอ ( x̅ = 3.95) ถัดมา คือ มีศูนย์บริการให้

ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพียงพอ ( x̅ = 3.80) มีห้องนํ้าที่สะอาด ( x̅ = 3.75)  และมีพ้ืนที่ใน

การเข้าชมที่เพียงพอต่อการองรับนักท่องเท่ียวจํานวนมาก ( x̅ = 3.73)    โดยท้ัง 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่

ระดับมากเช่นเดียวกัน 

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ในการไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวต่อทัศนคติของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยในการไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ด้วยวิธีถดถอย Simple Regression Analysis 

 b S.E. Beta t P 

ค่าคงที ่

แรงจูงใจ 

1.311 

0.654* 

0.137 

0.034 

 

0.694 

9.579 

19.230* 

0.000 

0.000 

r = 0.694, adj.r2 = 0.480, F = 369.777*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.50  *p < 0.050 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัย ว่าแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ

การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการ

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.694, F = 369.777, p = 0.000) สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ที่ปรับแก้

แล้ว (adj.r2) มีค่าเท่ากับ 0.480 กล่าวได้ว่าแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวสามารถอธิบายความผันแปร

ของทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ได้ร้อยละ 48.00 และแรงจูงใจทางการ

ท่องเท่ียวยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(t = 19.230, p = 0.000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 0.694 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง

ถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งแน่นอนว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักท่องเท่ียว

เดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานที่น้ันๆ โดยแรงจูงใจมีทั้งแรงผลักและแรงดึงดูดที่ช่วยให้เกิดทัศนคติที่

ส่งผลให้การเลือกเดินทางไปยังที่ต่างๆ อาจจะทําให้เกิดได้ทั้งทัศนคติที่เป็นบวกหรือเป็นลบได้ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับการได้รับสารของนักท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับ (ศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ,2554) ที่ว่า

แรงจูงใจจากด้านต่างๆเป็นผลที่ทําให้เดินทางไปท่องเที่ยว 

นอกจากน้ันยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านการรับรู้ โดยรวมที่ระดับ

มาก โดยข้อที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ การมีความรู้เดิมจากการศึกษาในเร่ืองของวิถีชีวิตต่างๆใน

อดีตทําให้เกิดความเข้าใจในการมาท่องเที่ยวเพลินวานได้มากขึ้น และถัดมาคือ นักท่องเที่ยวได้รับรู้

ถึงประวัติ เรื่องราว วิถีชีวิตต่างๆในอดีตจากการมาท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนา กิติ

อาษา (2546) ที่กล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่โหยหาอดีตสะท้อนจากวิสัยทัศน์และชีวทัศน์ที่แท้จริง
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ของสังคม นอกจากน้ันนิพัทธพงศ์ พุมมา และณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2555) ยังสนับสนุนเพลินวาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือนําเสนอวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย 

อีกทั้งผลวิจัยยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน จะมี

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่แตกต่างกัน จําแนกออกได้ 5 สมมติฐานย่อย ดังน้ี 

1.1 จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่านักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

ต่างกันมีทัศนคติแตกต่างกัน พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน  มีทัศนคติต่อการท่องเท่ียว

เชิงถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวิดา  จีนะวัฒน์  ( 2547 ) ว่าเพศที่

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน ทั้ง 2 เพศ คือเพศชายและหญิงย่อมมีลักษณะทาง

ความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วในหลายเรื่อง 

1.2 นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีอายุและสถานภาพต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงถวิล

หาอดีตที่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวิดา จีนะวัฒน์ ( 2547 ) ว่าระดับอายุที่ต่างกัน มีทัศนคติ

แตกต่างกันอย่างมากในการเลือกท่องเที่ยว ซึ่งวัยรุ่นน้ันไม่นิยมไปยังที่ไกลๆหรือเที่ยวแบบธรรมชาติ

สรรสร้าง แต่จะชอบเที่ยวสถานบันเทิงหรือแหล่งรวมวัยรุ่นด้วยกัน ซึ่งจะต่างกับผู้ใหญ่ ที่ชอบเที่ยว

ในรูปแบบอ่ืน อีกทั้งระดับอายุที่ต่างกัน ความคิดย่อมแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการตัดสินใจ

เรื่องต่างๆ นอกจากน้ี คนที่โสดย่อมมีทัศนคติที่แตกต่างกับคนที่มีครอบครัวแล้ว เพราะคนโสดมักจะ

นึกถึงแต่ความคิดตัวเองและไม่คิดอะไรมาก ต่างจากคนที่มีครอบครัวที่จะต้องคิดถึงคู่สมรสหรือคน

ภายในครอบครัว จึงมีความคิดที่ต่างกันแน่นอน  

1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง

ถวิลหาอดีตที่แตกต่างกัน พบว่า  นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกัน ซึ่งบุคคลที่ระดับรายได้ที่สูงมักต้องการสิ่งที่ดีที่สุด

ให้กับตัวเองเสมอ ฉะน้ันบุคคลที่มีรายได้ที่สูงกว่ามีความปรารถนากับการบริการมากกว่าเสมอ 

เพราะต้องการความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย ลิ้มพรจิตรวิไล (2548) ความ

แตกต่างกันในด้านของระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้ัน บุคคลท่ีมีรายได้สูงจะมีความพึงพอใจที่ตํ่ากว่าผู้

ที่มีรายได้น้อยกว่า 
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ข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยได้ทราบถึง ข้อมูลประชากรศาสตร์ รวมถึงลักษณะทางด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ

ของนักท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการตลาด และพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังน้ี 

1. ด้านการจัดการพ้ืนที่ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) จะมีนักท่องเที่ยว

เดินทางมามาก มีทั้งที่เดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มครอบครัวรวมถึงเป็นหมู่คณะจํานวนมาก ทําให้

ในวันดังกล่าวจะมีปริมาณนักท่องเท่ียวที่มากทําให้การเข้าชมท่องเท่ียวในเพลินวานน้ัน มีความแออัด

พอสมควร จึงควรจะทําการปรับปรุงและจัดการพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 

2. ด้านการคมนาคม เน่ืองจากเพลินวานต้ังอยู่ริมถนนสายหลัก ทําให้การจราจรในบริเวณน้ี

มีการติดขัดเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ทางเพลินวานอาจมีการวางแผนการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีการจัด

ให้มีพนักงานมาดูแลจัดระเบียบ การเข้า-ออกเพลินวาน 

3. ด้านสถานที่จอดรถ ปัจจุบันมีเพลินวานมีบริการสถานที่จอดรถ ซึ่งยังไม่เพียงพอในการ

จอดรถในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทําให้มีการบริการสถานท่ีจอดรถที่เป็นของคนภายนอก จึงมีการเก็บ

ค่าบริการจอดรถ ในส่วนน้ีอาจทําให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นได้ เช่น การเก็บค่าจอดรถที่สูงหรือการเอา

เปรียบนักท่องเที่ยว จึงอยากให้เพลินวานมีการดูแลในส่วนน้ีมากขึ้น  

4. ด้านราคาสินค้า เน่ืองจากราคาของสินค้าต่างๆภายในเพลินวาน ส่วนใหญ่มีราคาที่ไม่สูง

มากนัก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เพราะฉะนั้นทางเพลินวานควรมีการ

ควบคุมราคาสินค้าต่างๆให้มีความพอดีและเหมาะสมเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทําให้เกิด

ความรู้สึกถึงความคุ้มค่าของเงินที่ได้ใช้จ่ายไป และทําให้อยากกลับมาเที่ยวที่น่ีอีก 

5. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ เน่ืองจากเพลินวานน้ันมีความโดดเด่นในการจําลอง

อาคารแบบย้อนยุค เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ที่มากขึ้น ทางเพลินวานควรมีการปรับองค์ประกอบทาง

กายภาพ เช่น การนําสิ่งของที่หายาก  จําพวกของโบราณต่างๆ ประวัติของสถานท่ีหรือบุคคลสําคัญ

ต่างๆในอดีต มาจัดแสดงหรือจัดตกแต่งเพ่ือเพ่ิมความน่าดึงดูด องค์ความรู้ของสถานที่มากขึ้น 

3. ด้านประชาสัมพันธ์ สิ่งหน่ึงที่สร้างช่ือเสียงให้เพลินวานเป็นที่รู้จัก คือการนําไปบอกต่อ  

โดยการบอกเล่าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ทางเพลินวานเองควรมีการเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านช่องทาง



 

1277 
 

ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้และสร้างแรงจูงใจอยากท่ีจะมาท่องเที่ยวที่เพลิน

วานเพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 

1. การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล 

ผู้ที่สนใจทําวิจัยในหัวข้อน้ี ควรศึกษาค้นคว้างานวิจัยในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ควบคู่กันไป

ด้วย เพ่ือให้รู้ถึงข้อมูลในส่วนลึก และทัศนคติของผู้รับสารอย่างแท้จริงจากตัวแปรต่าง ๆ 

 2. ควรมีการทําการวิจัยเพ่ิมเติมตามแหล่งท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตแห่งอ่ืนในอําเภอหัวหิน 

เพ่ือนําผลการวิจัยที่ได้มาศึกษา เปรียบเทียบ เพ่ือประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยวในการรักษาฐานของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและการขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้มากขึ้น 

3.ควรมีการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมเติมในคร้ังต่อไป เน่ืองจากเพลินวาน

ต้ังอยู่ในอําเภอหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติมาเป็นจํานวนที่มาก 

และให้ความสนใจมาท่องเที่ยวที่เพลินวาน จึงควรจะมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปใช้ปรับปรุงให้

มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้นด้วย 
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Community Participation as a Tool for Tourism and Environmental 
Conservation: A Case of Bang Ta Boon Village, Phetchaburi, Thailand 

 

Kitsada Tungchawal1 
 
Abstract 
 Within a wide body of literature, it has been debated that community 
participation in tourism development is advantageous in terms of the sustainability 
and effectiveness of the conservation policies adopted. As tourism is frequently cited 
as a tool by which Thais can strengthen the economies of their cultural and natural 
resources, thriving tourism development stands in need of citizen participation in the 
planning and development process. The main purpose of this study is to investigate 
the characteristic of community participation expected by various interest groups with 
special references to a fishing village destination in Thailand. Field research was 
designed and applied through a case study approach. The fishing village of Bang Ta 
Boon, located in a bay off the Gulf of Thailand in Phetchaburi province has proved to 
be a practicable community to undertake community participation in tourism and 
environmental conservation. Findings show that the expected nature of community 
participation by interest groups varies from non-participation to one form of 
spontaneous participation, even though politically Thailand has been considered 
unstable towards community participation. Possible success factors are discussed and 
suggestions for conducting similar future research on Thailand’s destinations are 
advanced for consideration. 
 
Keywords: community participation, tourism development, environmental  
  conservation  
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1. Introduction and Background 

  Tourism around the globe, and particularly in developing countries, suffers 
from skewed development that often produces a disproportionate distribution of 
return. Communities, particularly rural ones, are often at the front line in service 
provision but last to receive benefits from the effort. Tourism in the developing world 
has frequently been a double-edged sword. Whilst it may provide an income for 
communities and local residents to augment their local area or personal livelihoods, 
the majority of benefits are more likely to flow out. In addition, tourism development 
imposes various economic, socio-cultural and environmental changes on the host 
community’s life, some more beneficial than others (Lee, 2013). However, rapid and 
uncontrolled tourism development, especially in small communities, has been 
associated with a series of direct and indirect environmental, social and economic 
costs. Some of these include increases in pollution, congestion, noise, crime, visual 
deterioration of the natural and man-made environment, economic instability caused 
by over-concentration in a single sector at the cost of traditional activities and over-
dependence on external seasonal fluctuations of demand (Latkova and Vogt, 2012; 
Nunkoo and Ramkissoon, 2010; Bosselman, 1978; Bryden, 1973 and Loukissas, 1978, 
1982, 1983). Hence, the participation and support of local residents is essential for 
the sustainability of the tourism industry at any destination (Gursoy, Chi and Dyer, 
2010). Tourism theory has recognized the fundamental importance of the quality of 
the environment for ensuring the future existence of most types of tourist destinations 
(Mihalic, 2000). Understanding the residents’ perspective can facilitate policies which 
minimize the potential negative impacts of tourism development and maximize its 
benefits, leading to community development and greater support for tourism (Prayag, 
Hosany, Nunkoo, and Alders, 2013). As a result, this research seeks to establish 
research aims and objectives and a research question with respect to these derived 
aspects. 
 
2. Reviews of Literature 
 Popular Participation in the Western World 
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The ambitious nature of current concepts of community participation is 
revealed also in the prerequisites for participation which have been identified by 
various writers. Most participation literature suggests that community participation 
may possess a potential to help develop better village-based tourism planning and 
conservation which are more responsive to local needs and have a better chance of 
community acceptance. Community participation is based on the legacy of western 
ideology that is ordinary citizens have a right to share in decision-making which is the 
inspiration of democratic ideals.  It also attempts to mobilize citizens to improve their 
social and economic conditions (Brokensha and Hodge, 1969). Arnstein’s (1969) 
definition of real citizen participation is that “It is the redistribution of power that 
enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic 
processes, to be deliberately included in the future” (p. 216). As believed by Pretty 
(1995), one views participation as a means to increase efficiency, the central notion 
being that if people are involved, then they are more likely to agree with and support 
the new development or service and the other sees participation as a fundamental 
right, in which the main aim is to initiate mobilization for collective action, 
empowerment and institution building. In recent years, there have been an increasing 
number of comparative studies of development projects showing that participation is 
“one of the critical components of success” (Pretty, 1995, p. 1251) because it has 
been related to increased mobilization of stakeholder ownership of policies and 
projects, greater efficiency, understanding and social cohesion, more cost-effective 
services, greater transparency and accountability, increased empowering of the 
ordinary citizens and strengthened capacity of people to learn and act (Montgomery, 
1983; Paul, 1987; USAID, 1987; Baker, Knipscheer and Neto, 1988; Reij, 1988; 
Finsterbusch and van Wicklen, 1989; Bagadion and Korten, 1991; Cernea, 1991; Guijt, 
1991; Kottak, 1991; Pretty and Sandbrook, 1991; Uphoff, 1992; Narayan, 1993; World 
Bank, 1994). Consequently, Pretty (1995, p. 1251) notes that the terms “people’s 
participation” and “popular participation” are now part of the normal language of 
many development agencies, including non-governmental organizations (NGOs), 
government departments and banks (Adnan, Barrett, Nural  and Brustinow, 1992; 
Bhatnagar and William, 1992; World Bank 1994). Tosun (2000) states that regarding a 
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definition, community participation refers to a form of voluntary action in which 
individuals confront opportunities and responsibilities of citizenship. Consequently, 
community participation is a tool to readjust the balance of power and reassure local 
community views against those of the developers or the local authority, or to re-
evaluate professionalism, which may determine the factors of attainable participation 
and preclude manipulation of a community in the participation process.  
 
3. Research Objectives 
 In order to have a comprehensive view of the issues regarding public 
participation in tourism and environment conservation in a remote community 
destination in the Bang Ta Boon Village, five objectives in this exploratory research 
were formulated in the sources of data gained while this research is being conducted. 
The first objective relates to the exploration of the residents’ knowledge of tourism 
and their perception of tourism and environmental conservation. Objective two to 
three are aimed at identifying current local tourism activities and operation and at 
what level local residents are involved in their tourism and environmental 
conservation structures. Objective four entails the study of the value of Western 
approaches to public participation in a Thai context and how local participation in 
tourism and environmental conservation in a Western context can be practiced or 
designed to fit with local participation in tourism and environmental conservation in 
Thai tourism participation; and the final one is designed to investigate local constraints 
of local residents in participatory tourism and environmental conservation process.  
 
4. Research Methodology and Methods 
 The Case Study Method in Social Inquiry and Its Advantages  

As tourism is a social, economic, and environmental activity, social researchers 
are familiar with the concepts of qualitative vs. quantitative research; both methods 
are generally regarded as useful and legitimate (Walle, 1997). A broad array of 
approaches and methods are categorized specifically under the interpretive paradigm, 
stemming from interpretive ethnography, phenomenology, semiotic and hermeneutic 
traditions within cultural anthropology, sociology, folklore and literary criticism 
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(Schultz and Hatch, 1996). The case study strategy employed in the study involved 
the use of varied research methods and types of data. As Pearce (2001) explains, the 
application of multiple data sources promotes the range of material available for 
analysis and it facilitates the cross-checking of interpretations. The data collection 
instruments employed in this study combined both primary data (interview transcripts 
and observation data) and secondary data, which allowed for data triangulation. The 
observational method enables the researcher to apprehend and record events as 
they occur, no matter how unpredictable they are. According to Cohen et al. (2000, 
p. 315), ‘observation methods are powerful tools for gaining insights into situations.’ 
However, the questions of validity and reliability, even more than with other 
techniques, are crucial to the trustworthiness of the data collected and of the whole 
study. Marshall and Rossman (2006) argue that such clues indicate it is crucial to 
integrate observation with in-depth interviews. The researcher set the aims for the 
observation before going into the field, which related to observing the nature of 
tourism and environmental conservation process, tourism operation and activities in 
the Bang Ta Boon Village, the results of the community involvement in tourism, and 
residents’ non-verbal language during the interviews. Field notes were made during 
the fieldwork, including immediately after the interviews. The researcher also took 
photographs of the tourism operation and activities in order to comprehend the 
current atmosphere and the recent developments. These field notes and 
photographs were combined together with the interview transcripts and other data 
sources for the analysis. 

The interviews in the fieldwork were conduct during 2012-2014. A series of 
questions was designed for the interviews. These questions sought to understand the 
residents’ knowledge of their village’s tourism and environment, their involvement in 
tourism and environmental management and conservation, what has been done or 
is being done in local community, environmental conservation, the level of 
participation in tourism and environmental conservation, in Western techniques the 
residents and the community use in tourism and environmental conservation process, 
including the local constraints in participation in tourism and environmental 
conservation in the Bang Ta Boon Village. The interviewees were asked a variety of 
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questions regarding their knowledge, awareness, and motivations in local tourism and 
environmental conservation. A combination of closed – and open-ended questions 
were included to elicit qualitative data. Therefore, these questions were designed to 
provide residents, community leader, and public sector members the opportunity to 
voice their own views. 

 
Sampling Method and Selection of Participant Size 
It is incumbent on the researcher to clearly define the target population. There 

is no strict rule to follow, and the researcher must rely on logic and judgment. The 
population is defined in keeping with the objectives of the study and the sample 
reflects the characteristics of the population from which it is drawn. The interviewees 
for this research were selected through both purposive and snowball sampling. This 
combination was chosen because it ensured that individuals selected for interviewing 
would be those who were involved in, or else were knowledgeable about, the tourism 
and environmental conservation activities in the village. It also ensured that they were 
representatives of actor groups pertinent to the study. There were 30 interviews in 
this study. This was considered a medium size according to Patton’s (1990) qualitative 
evaluation and research methods. 
 The concept of popular participation potentially engulfs a vast area of 
philosophy, policy considerations, programmes and practical experience. Hence, no 
single document can do justice to the intricacy of considerations of such interweaved 
popular participation. The researcher hopes, however, that the present study can 
highlight some of the potential means enabling local residents and other groups to 
improve public participation in community-based tourism and environmental 
conservation. Therefore, on a subject as comprehensive as popular participation, the 
available empirical information should be very instrumental to this research. There 
are, for example, many studies on popular participation aspects of local development 
based on experience in community and co-operative development.  
  
6. Research Findings  

The Community’s Context 
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The Bang Ta Boon Village was chosen as a case study as they had the 
potential, motivation and capacity of operating village tourism development projects 
and environmental conservation plans which are primarily based on community 
participation. There are 11 villages with the number of population of 5,395 under the 
administration of Bang Ta Boon Sub-District, Ban Laem, Phetchaburi. The community 
lies on the banks of the Phetchaburi River which flows into the Gulf of Thailand. The 
houses are built along the river so that the villagers can travel and go fishing and 
undertake prawn farming conveniently. In consequence, the overall image of Bang Ta 
Boon Village’s economic condition can be perceived as a self-sufficient, complete 
modern economy which is blended together and has become a distinctive point of 
the Sub-District to run business with other villages and districts in Phetchaburi 
province. The village’s environmental conservation is celebrated as one of the best-
managed mangrove forest conservation areas in Thailand. The village draws mostly 
domestic tourists to experience whale watching in the Gulf of Thailand every year. 

 
Democratic Form through Community Tourism 
The key people in the village’s tourism and environmental conservation 

activities are the Village Headman and the Mayor of the Bang Ta Boon Municipality. 
There are also some households directly affiliated with tourism activities. However, 
the rest have no specific participation in the tourism activity, instead they are asked 
by the Village Headman to be the village’s tourism supporters. Some of them function 
as local guides and assistants for tourists during the whale-watching season. The 
villagers spend national holidays cleaning village land and the waterfront areas. The 
village members prepare information boards for tourists to read, improve the village 
landscape and decorate the village with ornamental plants. The riverbank and coastal 
zone are well-preserved and cleaned so that tourists can sit comfortably to see the 
view of the Phetchaburi River estuary and the Gulf of Thailand. Meanwhile, the 
villagers provide assistance and arrange patrolmen to increase safety and security for 
tourists. Villagers with involvement in whale-watching emphasize the rules and laws 
concerning wildlife protection. Further, they work closely with the village in regard to 
Public Health precautions concerning mosquitoes and other insects. So, before the 
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tourists arrive, and during the tourist season, the residents’ participation level is quite 
visible. The villagers will get together, clean the village area, attend meetings 
periodically and evaluate the tourism and environmental situation. In general, the 
villagers’ responsibilities in tourism operations and environmental conservation 
activities are integrated and shared among the village members. The villagers of Bang 
Ta Boon Village also team up with the Bang Ta Boon Sub-District and the staff of the 
Municipality to improve the village’s surroundings and undertake landscape 
improvement schemes. 

 
Measuring Public Response and Level of Community Participation 
The residents of Bang Ta Boon Village are made aware that the Village 

Headman and his conservation team value them and make an effort to get the 
villagers involved in the village's tourism and environmental conservation to a certain 
degree. The residents acknowledge that it is their role and responsibility to take part 
in the tourism activities and environmental protection and conservation. The Village 
Headman has put village tourism into categories; nature and wildlife tourism 
(mangrove forest and whale-watching tourism). He and his conservation team assign 
groups of villagers to be in charge of different village functions. If any village member 
does not get involved in the tourism activities, he will be asked by the Village 
Headman to take part in other activities instead. For instance, if any resident is not 
keen to take part in welcoming the guests, he will be assigned to work on general 
functions like maintaining the village temple, school, village hall or the village 
electrical systems. The community needs to explain to tourists the villagers’ tasks so 
that they understand the villagers’ working systems. Apart from tourism activities in 
the village, the Village Headman focuses on the other general community affairs. The 
villagers are asked to help take good care of the community’s environment and 
general orderliness.  The community leaders; the Head of a group of 11 villages and 
11 Village Headmen in the Bang Ta Boon Sub-District and the Municipality continually 
encourage the village members to take part in their tourism and environmental 
conservation activities. Most of the annual revenue of the residents is from fishery 
activities and additional income is derived from village tourism, mangrove forest and 
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whale-watching tourism. The villagers can make thousands of baht from selling sea 
food and sea products (e.g. dried fish and mussels) to the massive number of visitors 
coming to spend their leisure time in the community. The Mayor of the Bang Ta Boon 
Municipality is the main person who encourages the village members to participate 
in tourism planning and environmental conservation activities. The Mayor reasoned 
that the villagers deserved the extra income generated from tourism and 
environmental conservation in the village. Village tourism in Bang Ta Boon Village 
creates more participation by villagers in tourism planning and environmental 
conservation according to their responsibilities assigned by their local government 
agency. This enables them to see not only the importance of their tourism industry, 
the importance of environment of the village’s shoreline but also the added income 
which is generated. The village’s tourism stimulates its local economy, improves the 
cohesion of the community and the villagers’ collaboration among themselves and 
with other sectors.  

 
Community Meetings and Public Hearings/Forums as Techniques to 

 Promote Community Involvement in Tourism and Environmental 
 Conservation 

To be able to hear the villagers’ opinions, the Mayor and his conservation 
team allow them to provide their ideas to add to the community plans so as to 
stimulate them to take part in community planning and the environmental 
conservation process. In relation to tourism planning and the environmental 
conservation process, the Mayor will ask for votes among the villagers as to whether 
past experiences in tourism planning and environmental conservation have been 
satisfactorily achieved, and what the villagers’ desires are to do in the future. 
Therefore, the villagers are allowed to express their opinions with regard to any 
concerns at community meetings. The contents of the meeting with the members at 
the village hall are related to government matters which include drug issues, 
immigrant workers, pollution which affects cockle farming and fisheries, agricultural 
information, government policies, or the problems the village are facing or urgent 
government information that is on the top of the list for discussion at the meeting. 
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One primary school teacher explained the regular village meeting schedule is that the 
villagers have a monthly meeting with the Village Headman and sometimes they have 
two meetings a month depending on urgent or crucial matters and the village 
members sign in to attend the meeting. Hence, everything is mainly based on the 
members’ viewpoints and the popular votes at the meetings. Aside from the 
meetings, the villagers also receive information and news from government sectors 
through documents such as leaflets and mail merges. The government letters and 
documents are posted at the village hall.  

 
Limitations in Community Participation  
The factors affecting community participation in tourism planning and 

environmental conservation in Bang Ta Boon Village, Phetchaburi are related to the 
change of the village’s demographic structure, the residents’ fishing careers, the 
villagers’ perceptions and motivations in their tourism and environmental 
conservation, operations and activities. It is clear that a working generation does not 
exist in the village and it has become the village’s drawback for ideal community 
participation. The majority of the village members are elderly who are at home taking 
care of their children’s children. Regarding this issue, when the villagers need 
brainstorming about their tourism planning, environmental conservation process or 
village activities, the senior citizens have become more passive in it than actively 
sharing opinions. The young who are supposed to help develop the community in 
any aspect have left the community for schooling or employment in the 
manufacturing industry in Bangkok or other larger cities and some are busy with their 
fishing at sea. So, the younger ones and the elderly are not able to take part in tourism 
planning and environmental conservation often enough. The gathering of the villagers 
is confined to a small group which has not much potential to drive community 
participation and it causes slow development and conservation in the village. 
However, the young village members who are working outside the community will 
return to the village and take part in the village's tourism during the Thai New Year 
and Buddhist Lent when the factories are closed and during the fish spawning season. 
The community participation in tourism planning and environmental conservation in 
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the village should have been carried out continuously and not only during those 
festivals or during specific events. Likewise, other villagers who are not working outside 
the community have to go fishing at sea for almost nine months of the year so they 
cannot engage in public activities to the full extent.  

 
7. Discussion of the Results 

As demonstrated in the studied case, qualification of the level of participation 
in local tourism and environmental conservation provided an understanding of 
participant’s reactions. Appropriate participation levels will change with differing 
situations and differing audiences. Aiming for a high participation level may not 
necessarily be appropriate and some situations may require little community 
participation. Understanding levels of community participation, participant’s needs 
and expectations, community development program objectives and techniques for 
encouraging participation is necessary for each individual situation. Encouraging 
participation at the appropriate level is key to local tourism in this village. 

At its most fundamental, community involvement takes the shape of 
informing local residents of activities or plans that might affect them (Pretty, 1995). 
The main actors in this process are the Village Headman, the Sub-District as local 
government and the Municipality. The residents have inputs, expressions, discussions, 
rights to voice their views and opinions towards the government developmental 
projects together with involvement in tourism and environmental conservation plans. 
In the village, the Headman and the Municipality Mayor announce to local residents 
the subjects to be spoken on and mutually discussed through the public address 
speakers installed in the village area. Information is not gathered but rather conveyed 
to the village members and most of the informed messages are from the government 
sector (e.g. the provincial, district office and its local government). The Headman and 
the Municipality Mayor persuade the public to take part in the discussion of the plans 
and projects afterwards. 

The next pattern of community involvement, takes place when villagers are 
given the opportunity to raise their views and opinions during community meetings 
(Sinclair, 1977). A forum is established for the villagers to share and exchange 
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information and knowledge. The officials (the staff from Community Development, 
Public Health, Municipality and other sectors) notify the residents of projects and 
activities, and invite their involvement in implementing activities and projects. The 
results are based on the decisions through villagers’ popular votes or public hearings. 
The flow of information being one way from the notifying process will be two-way in 
the expression process and it is slightly interactive. This situation was portrayed when 
the residents were discussing environmental issues (e.g. sea and river pollution caused 
by sea food factories). The villagers are allowed to initiate debates and discussion on 
community tourism development plans and other community affairs. However, 
according to the higher step of the degrees of involvement of ‘degree of tokenism’ 
Arnstein (1969), describes degree of tokenism as that which allows the public to hear 
and to have a voice but the public lack the power to ensure that their views will be 
heeded and if participation is to be restricted (Marsh, 1979). Moreover, a degree of 
confirmation can be described here in that the form of community participation that 
takes place when the government sector seeks the village’s confirmation of its own 
views regarding the compensation policy made by the government for those villagers 
who have encountered the financial and economic situations affected by the river 
and sea pollution. In consequence, popular participatory initiatives developed in this 
case study have frequently established this pattern of participation by only asking and 
persuading the villagers to become involved in a narrow band of inquiry and issues 
that are closely connected with the decision that an outside government sector wants 
to follow. The researcher experienced cases in the consultation process undertaken 
during various phases of the government projects in Bang Ta Boon Village. Discussion 
is held for the purpose of receiving reactions and to enable the participants to discuss 
the issues and to raise questions (Sinclair, 1977). An example is the pattern of 
community involvement identified through the case of Bang Ta Boon Village and the 
experiences reported refer to community participation in debating and discussing 
notions relating to its basic issues (the village’s urgent needs, and other community 
development projects). The views of villagers or collective opinions are encouraged 
by the Village Headman and the Municipality Mayor, and it is possible that their voices 
will influence the authorities. The government sector is still responsible for making 
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final decisions with the local residents, as experienced from the case study of Bang 
Ta Boon Village’s plans for tourism development and environmental conservation. It 
is an example of community involvement of village residents in discussions on issues 
such as the design of the shoreline tourism landscapes which are favourable to 
wildlife conservation and their engagement in community tourism and environment 
conservation plans. At this stage, input from residents is more meaningful to the 
village and the government planners as the residents would process adequate 
information for presenting well-formulated briefs (Sinclair, 1977).  

A further step on the ladder of participation is one in which the villages, the 
village members are fully engaged in the decision to be made (Arnstein, 1969). 
Haworth (1979, pp. 1-11) agrees that ‘a strong community receives participation and 
willing contributions from each resident and members need to share their ideas in 
order to establish workable solutions to the challenges they face.’ Hence, the end 
result of public involvement should be a decision which has taken account of public 
wishes (Sinclair, 1977). Bang Ta Boon Village was given space and time for discussion 
and for equal decision-making and input into the planning at the village and 
municipality halls. This scenario has two typical characteristics: namely that the power 
of decision lies within the village, but this power is passed to the residents by the 
community leader; the Village Headman, the Sub-District Administration Organization 
and the Municipality. The degree of participation is manifest in Bang Ta Boon Village. 
The tourism planning and environmental conservation process in the village is 
portrayed in its whale-watching tourism and environmental conservation of the 
shoreline and mangrove forest conservation projects. In addition, the village-level 
tourism development and environment conservation plans are developed through a 
structured participatory process engaging all village members in career workshops, 
study and educational tours, the village meeting and the public hearing procedures. 

The optimum level of community participation is found when communities 
are able to mobilize themselves to make things happen (Plummer and Taylor, 2004). 
However, Bang Ta Boon initiates and carries out community tourism and environment 
conservation plans and has control over the decision-making process. The village 
accepts the government sector’s development projects through its own decision-



 

1292 
 

making under public votes and public hearings. During fieldwork in 2012-2014, this 
pattern was formed in the decision-making process towards the shoreline and 
mangrove forest conservation projects that is portrayed as a self-conservation phase. 
It is useful to compare Arnstein’s ladders of participation with the case study analyses 
undertaken in the context of Bang Ta Boon Village in Phetchaburi, Thailand. When 
taken into consideration these participatory patterns concerning tourism and 
environment conservation plans of the village studied, it is clear that community 
participation varies considerably from situation to situation depending on the priorities 
(government projects, budgets allocated from the local government and municipality, 
tourism and environment conservation preparation) the community requires its 
resident’s urgent decision-making. Through fieldwork observation, community 
participation is to involve. Smith and Jones (1981) note that from Arnstein’s, getting 
as high as possible up the ladder on each issue, however, it must also be recognized 
that in any society some issues must be decided nationally or regionally rather than 
locally and even at the local level many conflicting factors exist. Thus, the level of 
attainment up the ladder will vary from issue to issue, and several different levels 
will co-exist in the same locality on different issues. 

The local village members may attend tourism planning and the 
environmental conservation process during the first step and at the next they may 
express their opinions. After establishing more confidence and trust, they may join in 
the discussions and so forth with a more receptive attitude. In addition, it is essential 
to emphasize how this village can be directed under the yardstick of community 
participation in tourism and the environmental conservation process, and to draw 
attention from the village members to circumstances in which citizen involvement is 
included for this purpose and not only for a share of the benefits from their village’s 
tourism. In consequence, from the study case and according to Arnstein (1969), most 
public hearings/forums occurring in the village would fall somewhere in the one-to-
four range, which is low-to-middle on the participation scale. 

 
8. Conclusions and Recommendations 
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 The case study strongly agrees with the idea that host communities should be 
engaged in tourism planning, environmental conservation and other development 
schemes (e.g. government, local government projects). Community involvement can 
heighten the possibility for achievement of the projects and to provide opportunities 
for local residents to anticipate and acknowledge whatever potential there might be 
to promote the community involvement level. One of the most difficult obstacles to 
the development of a Western context of popular participation in tourism planning 
and environmental conservation process in this location is the cultural values. From 
the report, and according to the tourism and environmental conservation in Bang Ta 
Boon Village, the community leaders and local government possess the opinion that 
public sector (e.g. the Tourism Authority of Thailand, the Community Development 
Office, Marine and Coastal Resources Research and Development Centre-Upper Gulf 
of Thailand) should pay more attention to and help their village tourism development 
and environmental conservation and protection. Again, from this case, the Thai 
government has empowered local government and the local government has 
empowered the local residents in this village, but tourism in Bang Ta Boon Village is 
still fully dependent on the help and guidance of their local government as its tourism 
has just started up since the appearance of whales in the Gulf of Thailand. However, 
according to the author’s views, the challenge for the Thai tourism industry and 
environmental conservation policy-makers of today is to make effective use of the 
range of tools available for obtaining input from the local residents into their decisions 
while ensuring that they are both responsive to the range of public interests, and that 
these decisions also achieve effective tourism and environmental policy. This involves 
obtaining advice from other public, private sectors and academic experts, feedback 
from the residents, the views of other actors might also improve the participatory and 
collaborative approach in tourism and the environmental conservation process, and 
the opinions of other ordinary citizens. Meanwhile, the community needs to ensure 
that during the planning and conservation process and decision-making the input 
received from these different groups is balanced against the broader public interest, 
which may call for a different allocation of resources within both the public/private 
sectors and the community. If there is to be greater and more effective full 
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participation, it must take an array of forms which will be suitable for different 
purposes and have weaknesses and strengths which need to be assessed (Sewell and 
Coppock, 1977). For Bang Ta Boon Village, all methods utilized to increase community 
participation involve holding village meetings, repetitive discussions and public 
hearings/forums prior to the final public conclusions and solutions. Good public 
information and public consultation processes that provide citizens with the 
opportunity to become involved, if they wish, or alternatively to allow others to act 
on their behalf, will continue to be a fundamental underpinning to democratic quality 
(OECD, 2001). Public hearings and the voting process had a positive impact on this 
Thai community in increasing the availability of clear information on other sectors, 
particularly for their tourism and environmental conservation agencies. Nevertheless, 
the use of these techniques (e.g. community meetings and public hearings/forums) as 
interactive instruments for greater consultation remains an area for further 
development. 

The decision to launch public consultations/discussions during the preparation 
of the Community’s Big Cleaning Day and Mangrove Forestation and Protection 
Campaign has proved to be incongruent with the OECD’s standards, and the 
information accumulated and distributed in the village represented a useful input into 
tourism planning and the environmental conservation process. The local residents’ 
responses were positive, and other sectors involved were motivated and reacted in 
the public consultation/discussion process. In the community, the issues needed to 
be expressed in a comprehensible way so as to attract the attention of the local 
members and others involved. A critical element of any public discussion and public 
hearings/forums was demonstrated through a clear mechanism for establishing 
feedback/comments to/from the participating members. Public discussion was a safe 
way to advocate or contradict any such future government proposed development 
schemes. In the village, public consultation and discussions were arranged within the 
community during the preparation of tourism events. Also, proposed government 
projects were the first large-scale efforts to attract all the sectors as well as the 
general public into the process of public discussion. The lessons learned from the 
village during this public discussion together with the communication methods 
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employed among the participants and general public, and the procedures utilized for 
the evaluation of the consultation can become a source of ambition for the 
community to arrange discussions on other community’s matters as well. Hence, this 
Thai example more or less portrays certain differences and similarities to a Western 
style community involvement. 
 Further research and application of the participatory approach at other phases 
in the community tourism and environmental conservation process, and on other 
sites, is needed so as to examine the wider advantages or weaknesses of the 
approach. In the studied case, a longer research period would have enabled the 
researcher to more directly and indirectly experience more community involvement 
and collaborative strategies with other sectors, the role of other additional 
organizations which are widely perceived to be part of the strength of community life 
but which did not figure strongly in the study’s data sets for Bang Ta Boon Village. 
The author’s experience with this case study towards the implication of the 
participatory approach suggests that the importance of community involvement 
should not be neglected. Community involvement strategies are essential for attaining 
an understanding of how to implement active tourism planning and environmental 
studies. This study found that a mixed strategy technique (e.g. information distribution, 
community meetings/discussions and public forums) is an appropriate method to 
evaluate the community’s tourism and its linked interpretation with regard to all 
involved actors. This approach ensures that community tourism and the 
environmental conservation process and other crucial community issues are 
addressed, discussed, debated and conclusions made by the local members. Thus, 
this method yields a more holistic report of the elements contributing to the 
community’s achievements and failures and an active structure by which other 
community tourism can be appraised. 
9. Contributions to Knowledge Reviewed   
 The three significant contributions anticipated arising from this study are: 1.) 
the clear pictures of the community participation in community tourism and 
environmental conservation process in a rural community of Thailand; 2.) the Western 
ideology of public involvement in tourism applied to the studied case (e.g. democratic 
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ways of public discussion and community forums); and 3.) the residents’ perceptions 
towards the Western value of participatory approach (e.g. the information 
distribution). The first one was fulfilled through the on-site survey of the Bang Ta Boon 
Village, Phetchaburi on community participation in the context of tourism and 
environmental conservation process.  The second one was attained through the 
association with a literature review and of empirical research designed to collecting 
the local residents and other sectors’ perception on community involvement in the 
contexts of developing countries. Not before known perspectives were then extracted 
and excerpted from what the interviewees narrated and taken into account the 
literature, the history and practices of popular participation in general backgrounds 
and in tourism and environmental management. Such notions enabled the researcher 
to aim at the selection of less quantitative procedures to be used to accumulate the 
interviewees’ viewpoints on community involvement. This became the reason that 
the researcher intended to employ more qualitative methods for data collection 
process so as to obtain more interviewees' voices and their expressing manners.  
 Among the most manifested issues that came out into view from the interview 
transcriptions was the delay in the Government's budget to support tourism and 
environmental conservation schemes in the Bang Ta Boon Village. This barrier was 
affecting the community participation in community tourism planning and 
environmental management process. However, in this case, this result was not 
expected prior to the data collection process. This is in congruence with other 
researchers’ (Tosun, 2000; Timothy, 1998 and Tungchawal, 2010) discoveries in similar 
studies regarding the red-tape system of the government in the developing countries. 
And, this case generated a new scene of community participation. Some of the local 
residents in the Bang Ta Boon Village anticipated that, in order to create an ideal 
village-tourism destination and enjoy the benefits of it, the participatory approach 
and cooperation of various sectors were substantially vital. In almost all situations, 
the collaboration among the public and private sector with the communities was 
necessary for the attainable community participation of the deprived tourism 
destinations. More successful strategies should have to be developed to promote 
community involvement not only in the tourism and environmental conservation but 
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also in other community matters and the participatory approach has to be maintained 
as a routine activity. Further, the communities are to help increase their residents’ 
self-confidence and comprehension of their role and rights in participation and to 
mitigate the residents’ concern regarding the voice they want to be heard as it is a 
path of democratic life. 
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การส่งมอบคุณค่าและการออกแบบประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
Value Proposition and Experiences Design in  

Tourism and Service Industry:    
 

กฤติกา คุณูปการ1, เพชรอําไพ ตาระกา, ธรรมนูญ วิศิษฏ์ศกัด์ิ และภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล 
 

บทคัดย่อ  
บทความน้ีมุ่ ง เ น้นให้ เ ห็นถึงความสําคัญของการส่งมอบคุณค่าและการออกแบบ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แท้จริงให้แก่นักท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการ
ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นอย่างมาก โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดี และ
การส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการน้ันจะทําให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าวได้  

กระแสความเป็นพลวัตของสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันน้ันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและรุนแรงมากข้ึน พฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวน้ัน มีความ
ซับซ้อนและคาดเดาได้ยากย่ิงขึ้น สินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการน้ันเป็นสินค้าที่จับ
ต้องไม่ได้ธุรกิจส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเน้นยํ้าถึงคุณค่าที่จะ
นําเสนอให้แก่ลูกค้าเป็นสําคัญ โดยใช้เครื่องมือแผนภาพการสร้างคุณค่า ในการวิเคราะห์คุณค่าและ
ความต้องการของลูกค้าเพ่ือที่ธุรกิจจะสามารถนําเสนอและส่งมอบคุณค่าให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าหรือสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุด ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้
บริการซ้ํา  

ในบทความน้ีได้ยกตัวอย่างการส่งมอบคุณค่าของธุรกิจ และการออกแบบประสบการณ์ของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การออกแบบประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเ การออกแบบประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจสวนสนุก เป็น
ต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เพ่ือสร้างให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ
ในการนําพาให้ธุรกิจสามารถอยู่ในอุตสาหกรรมและมีความสามารถในการทํากําไรอย่างย่ังยืนได้  
 
คําสําคัญ: การนําเสนอคุณค่า, การออกแบบประสบการณ์, โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง   
 
 

                                                            
1 อาจารย์ประจํา คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
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Abstract 
 This article focus on the importance of value proposition and experience 
design in tourism industry for tourists. In this century, economic, politic, society and 
environment have rapidly transformed, and highly impact to tourist behavior. The 
creation of experience design and deliver great value proposition to meet the 
customer expectation make the tourism business to endure in this situation. 
 The dynamic of new tourism environment these days affect customer 
behavior transforming even more complex situation than before. The product in 
tourism industry is intangible, as a result business sector needs to focus on customer 
satisfaction by generating customer value proposition. The Value Proposition Canvas 
is utilize to analyzed the customer value and needs, the business sectors in tourism 
industry to use this valuable data to solve the direct problems, make customer satisfy 
with their services and repeat purchases.            
 This article gives the examples of value proposition and experience design in 
tourism industry. Regardless of experience design in tour operation businesses, hotels, 
Airlines and Amusement parks. All of these examples are encouraging tourist 
satisfaction and impression that enhance businesses sustainable efficiency 
competitiveness in tourism industry.  
 
Keywords: Value Proposition, Experience Design, Tourism Industry. 
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บทนํา 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยซึ่งสามารถยืนยันได้จากตัวเลขของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย 
ขยายตัวร้อยละ 8.77 จากปี พ.ศ. 2559 โดยการท่องเที่ยวของทั้งนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาว
ไทยก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวโดยรวม 1.8 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 จากปี 
พ.ศ. 2559 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) จากรายงานขององค์การการท่องเท่ียวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNWTO) พบว่าแนวโน้มของจํานวนนักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเท่ียวทั่วโลกน้ันมี
อัตราที่เพ่ิมมากข้ึน จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในปี 
ค.ศ. 2030 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี ดังน้ัน
อาจะกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคมของประเทศไทยได้ 
  ในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์น้ัน เป็นกระแสหลักที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทําให้ทั้งโลกเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน อาจจะนิยามโลกาภิวัตน์ใน
ความหมายสั้นๆคือ โลกไร้พรมแดน หรือทําโลกเล็กลงภายใต้การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อารีย์ นัยพินิจ, 2557)  ซึ่งโลกาภิวัตน์น้ีก็เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันเช่นกัน จากการท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมาการท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะเป็นการท่องเท่ียวมวลชน (Mass Tourism) การทําการตลาดแบบมวลชน ให้ความสําคัญกับ
การท่องเที่ยวแบบจับต้องได้ (Tangible Product)  โดยเน้นที่สถานที่ที่ต้องไปให้ถึงตามกระแสคน
หมู่มาก เดินทางท่องเที่ยวในที่ซ้ําๆเดิมๆ และมากันเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิ
วัตน์น้ีเองเป็นเหตุให้ข้อมูลข่าวสารถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว และทําให้นักท่องเที่ยวหล่ังไหล
เดินทางมาท่องเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวได้ ก่อให้เกิดความไม่
สมดุลกันระหว่างตัวแหล่งท่องเที่ยว หรือ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว 
โดยแหล่งท่องเท่ียวน้ันก็ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ส่วนนักท่องเท่ียวก็อาจจะได้รับประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่ไม่ประทับใจตามที่คาดหวังไว้ เป็นผลให้ไม่อยากกลับมาเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีอีก 
(อนุชา เล็กสกุลดิลก, 2560) 

ย่ิงไปกว่าน้ันประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ได้พบเห็นในปัจจุบันมีสถานการณ์
ที่เรียกว่า สถานการณ์ VUCA คือ สถานการณ์ของโลกท่ีนักวิทยาศาสตร์และผู้นําโลกไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต โดยคําว่า VUCA ย่อมาจาก 4 คํา ได้แก่ V- 
Volatility คือ ความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ของสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ ที่
ไม่สามารถคาดเดาหรือทํานายได้ U-Uncertainty คือ สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง คาดการณ์ได้
ยาก ขาดความชัดเจน C-Complexity คือ ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆเชิงระบบ มีปัจจัยมากมาย
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และซับซ้อนต่อการตัดสินใจ A-Ambiguity คือ ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะ
เกิดขึ้นได้ชัดเจน  (ศศิมา สุขสว่าง, 2560) ซึ่งสถานการณ์เหล่าน้ีทําให้ธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลง หรือวางแผนเพ่ือลดความไม่แน่นอนของสถาณการณ์ต่างๆ 
โดยจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
สําคัญในการรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาข้างต้น     
 ดังน้ันจากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดใหม่ที่จะตอบสนองการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือที่จะหารูปแบบการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนที่เหมาะสม และหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือการ
ท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์คุณค่าที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายและมีการ
ส่งมอบคุณค่าตรงไปสู่นักท่องเที่ยว ซึ่งคุณค่าที่จะส่งมอบน้ันจะต้องเป็นคุณค่าที่มีความโดดเด่นและ
แตกต่างกับคุณค่าของคู่แข่งในตลาด และทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด สร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง อีกทั้งยังเน้นการก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริงมิใช่เพียงแค่
จํานวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศเท่าน้ัน โดยเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวและนักท่องเท่ียวซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน โดยยกระดับ
ตําแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยเป็น  แหล่งท่องเที่ ยวคุณภาพ  (Quality Leisure 
Destination) และจับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม High value ซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวที่มีพฤติกรรม สนใจ
เรียนรู้ และสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยน้อย และมีกําลังจ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวแบบมวลชน 
(ยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2558-2560) 
 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นโดยที่การท่องเท่ียวแนวคิดใหม่น้ีจะมุ่งเน้นถึง
ความต้องการของนักท่องเท่ียวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจริงๆ โดยอยากมาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่
ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม เป็นการท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะบุคคล หรือ เฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น ดังน้ันจึงก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบต่างๆข้ึนเพ่ือตอบสนองให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ที่แท้จริงตามที่นักท่องเท่ียวต้องการ (ธีระ สินเดชารักษ์ และ นาฬิกอติภัค แสงสนิท, 
2556)  
คุณคา่ทีน่ําเสนอต่อลูกคา้ Customer Value Proposition 

คุณค่าที่นําเสนอต่อลูกค้า ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจในปัจจุบันหันมาให้ความสําคัญเป็น
อันดับต้นๆ สําหรับผู้บริหารหรือนักการตลาดในการวางแผลกลยุทธ์ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือภาคบริการ เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยเน้นไปที่การ
ตอบสนองความต้องการ หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างตรง
จุด เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับตัวลูกค้า และสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
หลายองค์กรเช่ือมั่นว่าผลกําไรขององค์กรจะเพ่ิมมากขึ้นก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น ดังน้ัน
การเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการน้ันจะนําไปสู่การมีลูกค้ามากขึ้นและองค์กรมีผล
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กําไรเพ่ิมขึ้นด้วย (Epstein & Buhovac, 2014) การนําเสนอคุณค่าต่อลูกค้าที่ถูกต้องน้ันจึงเป็นสิ่ง
สําคัญในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือแม้แต่ในธุรกิจเดิมที่ต้องการขยายตลาดหรือต้องการส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งให้ความสนใจไปที่ลูกค้า (Customer Centric) ในการทําความเข้าใจ
และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่งบางคร้ังอาจจะต้อง
วิเคราะห์ลึกลงไปถึงความต้องการหรือปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น รวมถึงความต้องการหรือปัญหาที่
บางครั้งตัวลูกค้าเองอาจจะยังคาดไม่ถึงอีกด้วย คุณค่าที่นําเสนอน้ันจะต้องเป็นคุณค่าที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าที่องค์กรได้สัญญาไว้แก่ลูกค้า รวมถึงการส่งมอบคุณค่าเหล่าน้ันให้ถึงมือลูกค้า
โดยตรง (Treacy & Wiersema, 1995)  

แผนภาพการสร้างคุณค่า Value Proposition Canvas เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือทางธุรกิจที่
นําปัจจัยสําคัญ 2 ปัจจัยมาจากแผนผังโครงสร้างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนที่สําคัญ 2 ส่วน คือ Value Proposition และ Customer Segment โดยมี
จุดประสงค์ที่จะช่วยให้นักออกแบบธุรกิจหรือผู้บริหารสามารถใส่รายละเอียดได้มากข้ึน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ของ 2 ส่วนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง (Co-creation)  เพ่ือส่งมอบให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างลูกค้ากับตัวธุรกิจเอง (Customer 
engagement) โดยมักจะใช้ในช่วงเร่ิมต้นของธุรกิจ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี1: แผนภาพการสร้างคุณคา่ 
ท่ีมา: https://www.peterjthomson.com/2013/11/value-proposition-canvas/ 

คุณค่าด้านการรับรู้ Perceive Value 
 คุณค่าที่รับรู้ หมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการเป็นเจ้าของ และ
การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เก่ียวข้องทั้งหมดในการได้เป็นเจ้าของ
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ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะซื้อสินค้าจากองค์กรที่นําเสนอคุณค่าสูงสุดที่ลูกค้ารับรู้ได้ และเมื่อลูกค้า รับรู้ 
และพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการน้ัน ๆ ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกยินดีในการบริโภค และ
แสดงออกในพฤติกรรมความชอบ (Caruana, 2002)  การรับรู้คุณค่าด้านราคาสามารถนํามา
ประเมินและเปรียบเทียบกับคุณภาพเพ่ือประเมินความคุ้มค่าว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
(Monroe & Grewal, 1991) อีกทั้งการรับรู้ด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ ยังสามารถ
ก่อให้เกิดความจงรักภักดี และการรับรู้ด้านราคามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า 
(Bendapudi & Berry, 1997)  ส่วนคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพเป็นเครื่องมือการวัดระดับคุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งมอบระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการส่งผลในเร่ืองของความพึงพอใจในอนาคต 
(Lewis & Churchill, 1983) การรับรู้ด้านคุณภาพมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งบางคนอาจ
ให้ หรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องต่าง ๆ น้ี และความพึงพอใจของลูกค้าอาจเกิดมาจากการรับรู้
ทางด้านคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ ได้รับ ซึ่งอาจทําให้ลูกค้าเกิดเกิดความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าน้ัน ๆ (Bitner, 1990) คุณค่าทางด้านอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกรับรู้ ตัดสินใจ การ
ประเมินผลที่ไม่มีเครื่องมือใดใด สามารถคาดเดาได้มักขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และสถานการณ์ 
(Salovey & Mayer, 1990) การสร้างการรับรู้ทางด้านอารมณ์น้ันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บรกิารส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองค์กรเป็นอย่างมาก  
การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว 
 Kwortnik and Ross (2007) ได้นิยามการตลาดเชิงประสบการณ์ไว้ว่าเป็นการรวมตัวกัน
ของคุณลักษณะที่จับต้องได้ (ความรู้สึก) และจับต้องไม่ได้ (สัญลักษณ์) และเป็นผลิตผลร่วมกันของ
ผู้บริโภคและนักการตลาดในการสร้างเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ มีความหมาย และเป็นที่จดจํา และ
ยังกล่าวถึงอีกว่าประสบการณ์สามารถเป็นคุณลักษณะที่สามารถจับต้องได้ หรือเป็นคุณลักษณะที่จับ
ต้องไม่ได้ หรือเป็นทั้งสองแบบ ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ี Poulsson and Kale (2004) ได้มองเห็นมา
นานแล้วจึงได้นิยามประสบการณ์ของลูกค้าว่าเป็นเหมือนการกระทําที่เก่ียวข้องในการร่วมกัน
สร้างสรรค์ระหว่างผู้จัดหา และผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าเมื่อได้มีการเข้าไปร่วม และมี
ความทรงจํากับเหตุการณ์น้ันๆ โดยมีการกําหนดลักษณะของประสบการณ์ของลูกค้าว่าประกอบไป
ด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) ชอบความแปลกใหม่ 2) การเรียนรู้ 3) ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล 4) ความ
ประหลาดใจ และ 5) การมีส่วนร่วมการตลาดเชิงประสบการณ์น้ันยังสามารถสร้างความจดจํา ความ
เก่ียวข้องและมักจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า  
การส่งมอบคณุค่าและการออกแบบประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ   
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แนวทางการดําเนินธุรกิจ เริ่มจากยุคที่เน้นผลิตภัณฑ์มาสู่ยุคการ
สร้างภาพลักษณ์การบริการและยุคบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การที่จํานวนคู่แข่งของธุรกิจมี
จํานวนเพ่ิมขึ้นสูงมาก อีกทั้งการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่จํานวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจ
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จึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนําไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด (ฉัฐช
สรณ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2552) ทําให้แนวคิดการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ (Guest 
Experience) หรือประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว (Tourist Experience) จึงมีความสําคัญกับองค์กร
ธุรกิจแทบทุกประเภทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือนําประสบการณ์ของลูกค้ามาต่อยอดทางธุรกิจ 
และเพ่ิมมูลค่าให้กับการบริการได้อย่างดี ดังน้ัน การส่งมอบหรือการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําแก่
ลูกค้าถือเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเป็นการจูงใจลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ
อีกด้วย   
การส่งมอบคุณค่าและการออกแบบประสบการณ์ในธุรกิจนําเที่ยว  
 จากสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คาดเดาไม่ได้ที่ได้กล่าวไปแล้ว ทําให้ธุรกิจนํา
เที่ยวน้ันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการออกแบบโปรแกรมทัวร์ ที่มีลักษณะเหมือนๆกัน 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวแบบมวลชนในอดีต เพ่ือให้เกิดความสามารถในการต่อรองกับธุรกิจต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น โรงแรม สายการบิน รถทัวร์ และร้านอาหาร เป็นต้น เพ่ือให้ได้ราคาท่ีตํ่าที่สุดเพราะมี
จํานวนในการซื้อมาก และแข่งขันกันด้วยราคา ซึ่งในปัจจุบันน้ันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้บริการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะเฉพาะตัว
มากย่ิงขึ้น 
 ดังน้ันธุรกิจนําเที่ยวจะต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ให้คําปรึกษาด้านการท่องเที่ยว และ
ผู้ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว (Tourist Experience Design) โดยผู้ออกแบบประสบการณ์
ท่องเที่ยวจะต้องทําการออกแบบโปรแกรมให้กับนักท่องเท่ียวที่มีความต้องการ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย และมีความเฉพาะเจาะจง มากขึ้น การออกแบประสบการท่องเที่ยว
น้ัน ธุรกิจจะต้องทราบความต้องการของลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า ผ่านทางเคร่ืองมือ Customer Value Proposition และออกแบบโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยธุรกิจสามารถส่งมอบ
คุณค่าผ่านทางประสบการณ์ท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ยกตัวอย่างเช่น 
ลูกค้าเป็นผู้ซึ่งมีความช่ืนชอบเร่ืองไวน์ และต้องการไปท่องเที่ยวในแหล่งผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียง ธุรกิจนํา
เที่ยวก็จะเริ่มต้ังแต่ ออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวในประเทศต้นกําเนิดของไวน์ที่มีช่ือเสียง พาไป
เย่ียมชมไร่องุ่นถึงแหล่งปลูก ทดลองการตัดองุ่น เย่ียมชมโรงบ่มไวน์ มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
ไวน์ การสอนวิธีดูไวน์ การชิม และวิธีเลือกไวน์ หลังจากนั้นก็พาไปทานอาหารร้านมีช่ือของเมืองน้ันๆ 
พร้อมเสิร์ฟไวน์ สุดท้ายก็สามารถเลือกซื้อไวน์กลับไปได้อีกด้วย เป็นต้น คุณค่าที่จะต้องส่งมอบ
จะต้องส่งมอบในแต่ละขั้นตอนการให้บริการต้ังแต่การเริ่มติดต่อ การแนะนํา การพาไปท่องเที่ยว 
จนถึงกลับมา ทําให้เกิดความประทับใจในทุกๆ จุดของการบริการ การออกแบบประสบการณ์ โดย
นักท่องเท่ียวมักจะเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นกลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกันหรือคล้ายกัน ต้องการได้
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ประสบการณ์ที่แท้จริง มีการลองลงมือทํา ไม่ใช่กลุ่มนักท่องเท่ียวแบบมวลชน หากแต่จะเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีกําลังจ่ายมาก ทําให้องค์กรมีความสามารถในการทํากําไรได้สูง อีกทั้งยัง
ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันโดยวิธีการตัดราคา ทําให้ธุรกิจยังสามารถอยู่ใน
อุตสาหกรรมได้อย่างย่ังยืน 
การส่งมอบคุณค่าและการออกแบบประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน  
 ธุรกิจสายการบินเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ ในปัจจุบันการแข่งขันของภายในอุตสาหกรรมการบินก็เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยการเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนตํ่าที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ ทําให้สาย
การบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) ต้องสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง และ
การส่งมอบคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสายการบินให้กับผู้โดยสาร เพ่ือที่สายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบจะสามารถดํารงธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันนี้ได้อย่างมั่นคง  
 กล่าวคือในธุรกิจสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบหลายๆสายการบินได้นําเอาแนวคิดการ
ออกแบบประสบการณ์ แบบเฉพาะบุคคล (Personalization)  โดยท่ีผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์
ที่แตกต่างกันไป มิใช่เพ่ียงแค่บริการบนห้องโดยสารในเครื่องบินเท่าน้ัน หากแต่ประสบการณ์ที่ได้รับ 
จะเร่ิมต้ังแต่การที่ผู้โดยสารก้าวเข้ามาภายในสนามบิน จนกระทั่งผู้โดยสาร เดินทางถึงที่หมาย 
กล่าวคือ การให้บริการของห้องรับรองพิเศษของแต่ละสายการบินจะส่งมอบประสบการณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของแต่ละสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร เครื่องด่ีม การตกแต่ง เป็น
ต้น โดยบางสายการบินจะมีการให้บริการห้องซิก้า ห้องไวน์  การให้บริการสปาระดับ 5 ดาว และ
อาหารจากพ่อครัวช้ันเลิศ เป็นต้น ส่วนด้านการให้บริการบนเคร่ืองบินโดยสาร นอกจากที่น่ัง อาหาร 
และการให้บริการที่เป็นไปตามมาตราฐานของแต่ละสายการบินแล้ว ยังจะมีการส่งมอบคุณค่าและ
ประสบการณ์ให้กับลูกค้าทางด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการของบริกรส่วนตัว 
(Butler) สําหรับผู้โดยสารช้ันหน่ึง การเสิร์ฟอาหารร้อนโดยพ่อครัวบนเครื่อง (Chef on board) โดย
ผู้โดยสารสามารถเลือกรายการอาหาร และเวลาท่ีต้องการรับประทานได้ตามความต้องการของแต่ละ
ท่าน (Dine Anytime) การให้บริการที่นอน และหมอนที่นุ่มเสมือนหน่ึงห้องพักในโรงแรมห้าดาว 
พร้อมห้องอาบน้ําภายในห้องโดยสารอีกด้วย การที่มีหน้าจอบริการความบันเทิงบนเครื่องบิน 
(Inflight Entertainment) ที่สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของผู้โดยสารเอง เพ่ือให้ผู้โดยสาร
สามารถเลือกความบันเทิงจากเครื่องของผู้โดยสารเองก็เป็นการตอบโจทย์ของการให้บริการเฉพาะ
บุคคล ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงที่ธุรกิจสายการบินได้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ ดังนั้น
สายการบินควรให้ความสําคัญในการออกแบบประสบการณ์และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้โดยสาร 
เพ่ือให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจ และมีความเต็มใจในการที่จะจ่ายค่าโดยสารมากขึ้นสําหรับการ
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ได้รับบริการท่ีสะดวกสบายกว่าการน่ังสายการบินต้นทุนตํ่า และจะทําให้เกิดความสามารถในการทํา
กําไรได้มากกว่าการใช้กลยุทธ์ด้านราคา  
การส่งมอบคุณค่าและการออกแบบประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม  
 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่พักเป็นสิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้เมื่อมีการเดินทาง
ท่องเท่ียวและมีการค้างแรม ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันต้องเผชิญสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรง
เช่นเดียวกันกับธุรกิจอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริหารจัดการในอดีตอาจไม่ประสบ
ผลสําเร็จอีกต่อไป หากแต่ธุรกิจโรงแรมสามารถในการทํากําไรได้โดยการการตอบสนองให้เกินความ
คาดหวังของลูกค้า (Epstein, 2008) โดยจะต้องให้ความสําคัญกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า จนทํา
ให้เกิดความพึงพอใจ จนถึงความประทับใจ ซึ่งจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะต้อง
ทราบคือ ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ และจะต้องทราบกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ของโรงแรม และตําแหน่งของตัวองค์กรเอง  
 การออกแบบประสบการณ์ภายในโรงแรมน้ัน โดยจะต้องให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ต้ังแต่
เริ่มจอง การเข้ามาใช้บริการ จนกลับออกไป อีกทั้งรูปแบบของโรงแรมยังมีความหลากหลายมาก
ย่ิงขึ้นในปัจจุบันเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้นเช่นเดียวกัน อาทิ
เช่น โรงแรมที่สามารถนําสุนัขเข้ามาพักได้ โรงแรมบนต้นไม้ โรงแรมในซาฟารี โรงแรมใต้นํ้า ฯลฯ 
เป็นต้น ซึ่งต่างจากในอดีตซึ่งมีรูปแบบโรงแรมไม่มากนัก และเน้นที่ความหรูหราเป็นทางการ อาจจะ
กล่าวได้ว่าการออกแบบประสบการณ์ภายในโรงแรมน้ัน องค์กรสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้ดีกว่า
ธุรกิจนําเที่ยว ต้ังแต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บุคลากรผู้ให้บริการ การส่งมอบคุณค่าต่างๆ กล่าวคือ 
โรงแรมสามารถออกแบบประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวได้ต้ังแต่ เริ่มเดินเข้ามาในอาคาร หรือ ล็อบ
บ้ีทที่มีความโอ่โถง โล่งสบาย ปลอดโปร่ง มีการปรับ แสง กลิ่น เสียงที่สบายตา การให้บริการต่างๆ 
จากพนักงานที่ได้รับการอบรมอย่างดี การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆท้ังภายในห้อง และ
ภายนอกห้อง ล้วนแล้วแต่สามารถออกแบบและควบคุมได้โดยทั้งสิ้น  
 ย่ิงไปกว่าน้ันการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งมอบคุณค่าให้กับธุรกิจโรงแรมกลาย
มาเป็นเคร่ืองมือในการที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการอีกด้วย ระบบการจองที่
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจต้ังแต่ยังไม่ได้เริ่มเข้ามาใช้โรงแรม 
การตรวจสอบและการสังเกต ความรู้สึก ปฏิกิริยาลูกค้า หรือความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้
โรงแรมแบบ real time ผ่าน application ต่างๆ ทําให้สามารถแก้ไข หรือลดความไม่พึงพอใจของ
ลูกค้าได้ทันที จนอาจจะกลับมาเป็นความประทับใจได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเขียนข้อความ
แสดงความไม่พึงพอใจในรสชาติของอาหารขณะที่ทานอาหารอยู่ภายในห้องอาหารของโรงแรม 
Application จะทําการแจ้งเตือนให้กับผู้รับผิดชอบว่าเมื่อลูกค้ารู้สึกไม่พอใจในรสชาติอาหารและ
แสดงความคิดเห็นลงไปในสื่อสังคมออนไลน์ จากน้ันทางโรงแรมก็จะให้ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
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เข้าไปสอบถามลูกค้าทันทีว่าไม่พอใจเรื่องอะไรและทําการแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่ลูกค้าจะเดินออก
จากโรงแรมไปพร้อมกับความไม่พอใจ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการให้ประสบการณ์ที่เกินความคาดหมาย
แก่ลูกค้า ทําให้เปลี่ยนความไม่พอใจกลับมาเป็นความประทับใจจากการแสดงความใส่ใจ ที่ทาง
โรงแรมมอบให้แก่ลูกค้าอีกด้วย  
การส่งมอบคุณค่าและการออกแบบประสบการณ์ในธุรกิจสวนสนุก  
 ธุรกิจสวนสนุกเป็นอีกธุรกิจสนับสนุนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวที่มีบทบาทสําคัญไม่น้อยไป
กว่าธุรกิจอ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างงาน และรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย ดังจะเห็น
ได้ว่าในบางประเทศสวนสนุกได้เข้ามาเป็นสิ่งดึงดูด (Attraction) หลักในการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น  

สวนสนุก Walt Disney เป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จ และเป็นต้นแบบในการใช้ 
Guestology (The Disney Institute, 2013)  โดยกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงพนักงาน และ
ระบบการดําเนินงานจะต้องเกินความคาดหวังของลูกค้า  (Robert C. Ford et al, 2012) 
Guestology น้ัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรและผู้ให้บริการ มีความเข้าใจ
ลูกค้าและใส่ใจในประสบการณ์ของลูกค้า (Guest Experience) อย่างเป็นระบบ ผ่านการศึกษาว่า
ลูกค้าต้องการอะไร หรือลูกค้าสามารถแนะนําหรือทําอะไรเพ่ือช่วยให้องค์กรผู้ให้บริการสามารถ
สร้างรูปแบบการให้บริการ และสามารถทํานาย หรือพยากรณ์ความต้องการการบริการนั้น ๆ ให้แก่
ลูกค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Robert C. Ford et al 2012)  

 โดยกลยุทธ์ที่ทางสวนสนุกใช้ จะให้พนักงานทุกคนเรียกผู้ที่มาท่องเท่ียวสวนสนุกว่า แขกผู้
มาเยือน (Guest) แทนคําว่า ลูกค้า (Customer) เน่ืองจาก หากทางสวนสนุกต้อนรับนักท่องเท่ียว
เหมือนแขกจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือต้อนรับ และจัดเตรียมสิ่งพิเศษมากกว่าลูกค้าธรรมดา อีก
ทั้งทาง Walt Disney จะมีการส่งมอบประสบการณ์ให้แก่ แขกผู้มาเยือน เกินความคาดหมายโดย  

- การให้บริการสุดพิเศษเฉพาะบุคคล  

- ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของประสบการณ์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับ 

- มีการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่จะมอบให้แก่ลูกค้าโดยผ่านมุมมองของตัวลูกค้าเอง  

- เข้าใจความต้องการของลูกค้า  
และจะต้องเป็นสิ่งผูกมัดที่พนักงานทุกระดับในองค์กรจะต้องยึดถือ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์
ที่ยอดเย่ียมกลับไป (The Disney Institute, 2013)    
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สรุป  
 ดังจะเห็นได้ว่าจากการที่ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อมโลกที่มีความผัน
ผวน รุนแรงมากข้ึนล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการโดยตรง อีกทั้งยัง
ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ันธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ จึงควรหันมาให้ความสําคัญเก่ียวกับการส่งมอบคุณค่าและออกแบบประสบการณ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากสภาพการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดดังกล่าว ยังอาจจะก่อให้เกิด
ธุรกิจใหม่ๆ หรือแนวโน้มต่างๆมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอด การส่งมอบคุณค่าที่ตรงกับความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวหรือผู้ใช้บริการจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ จนกลายเป็นความภักดีต่อองค์กร มีการ
แนะนํา การบอกต่อ และปกป้ององค์กรอีกด้วย ซึ่งจะทําให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน
เหนือคู่แข่งได้ หากแต่การท่ีองค์กรจะให้ความสนใจแต่ตัวลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแต่เพียงอย่างเดียว
น้ันอาจไม่เพียงพอท่ีจะทําให้องค์กรมีความย่ังยืนได้ องค์ควรจะต้องพิจารณาปัจจัยในหลายๆ มิติ
อย่างเป็นองค์รวมมาประกอบกันด้วยจึงจะสามารถทําให้องค์กรสามารถสร้างกําไรอย่างย่ังยืนเหนือ
คู่แข่งในอุตสาหกรรมได้  
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Customer Perception Toward Thai Airways International Products and 
Services: A Case Study of Thai and Non-Thai Customers 

 

Kobkrit Sooksatit1 Yongyut Kaewudom2 and Monrat Jaiuea3 
 

Abstract 
 In this era, the tourism industry has expanded to become a major income 
generator for developing countries. Thailand is one of the best tourist destinations 
and Thai Airways International is a national airline that provides excellent service to 
the tourists around the world. Due to a good standard of new type aircraft make 
airliner lower their cost than the old days. All the airline purchases the same model 
of aircraft which is the same standard and lowers fuel consumption that reduces the 
cost of travel. So the airliner needs to find the uniqueness point to compete for this 
highly competitive environment. This research paper aims to clarify what Thai Airways 
International products and services that impact customer perception between Thai 
and Non-Thai customers. This research uses a quantitative method with questionnaire 
survey to answer the research question. The results came out that Thai customer 
prefers direct flight and a short period of travel time with good in-flight meal quality. 
On the other hand, non-Thai customer prefers better service quality in both on ground 
and in-flight. 
 
Keywords: Customer Perception, Customer Preference, Thai Airways 
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Introduction 
  Tourism is one of the biggest industry in the world. A developing country, 
Thailand has a tourism industry as the main income generators (WTCC, 2018). This 
result caused by many factors that increase travelers demand in recent decades. The 
rise of the standard of living in the developed countries, greater allowances for holiday 
and decreasing cost of travel (Goodwin, 2000). The higher competition among airlines 
around to globe has an impact on the slowly decreasing cost of travel by air 
transportation.  
  As air travel continuously growing and become an enormous industry, it 
generates the number of tourism around the world and leads to central globalization 
in many countries. According to the International Air Transport Association's analysis, 
global revenue passenger kilometers grew by 9.5 percent from March 2017 and 
expected to grow 7-9 percent every year, moreover, Asia Pacific region is the biggest 
market share holding 33.7 percent of total air passenger market (IATA, 2018). To 
support this growth, the major aircraft manufacturer (Airbus and Boeing) invented the 
new technology to create fuel-efficient aircraft such as new Boeing 787 and Airbus 
A350. These new aircrafts called "wide-body" aircraft to deliver better fuel-efficiency. 
While large aircraft with four-engine (Boeing 747 and Airbus A380) had 31 percent 
higher fuel burn per passenger (Rutherford & Graver, 2018). This is the reason that cost 
of travel by air transportation is getting lower, so the global major carriers such as 
Singapore Airlines, All Nippon Airways, and Thai Airways International order a large 
amount of fuel-efficient aircraft to decrease fuel expense and ticket price. Now, Thai 
Airways International holds 12 Airbus (A350-900) aircraft and 6 Boeing (787-8) aircraft 
and 12 Boeing (787-9) aircraft in their fleet (Thai Airways, 2017a).  
  As a standard of aircrafts model that all the airlines use the same type of 
aircraft, but with this high competition among airliners, they need to improve their 
products and services to meet customer expectation by making the aircraft's 
uniqueness interior and excellent service. This is the only point that airline's designer 
can make product standing out from their competitors. In this research, the service 
breaks into two parts. First, In-flight service and design layout, and second, on-ground 
service. Starting from when the customer steps into the departure airport until step 
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out from arrival airport, these two are the basic services that airliner can make a 
different customer perception from their competitors. However, some of the airlines 
do not really recognize the customer perception toward the airline, so they cannot 
use this strength of customer perception as their competitiveness.     
  The previous research of Mankongvanichkul (2010) studied the passenger's' 
satisfaction with service quality: A case study of Thai Airways International's domestic 
flights. So it is surely that Thai people are the main population in this research. 
Moreover, the past research of Sakda (2010) and Koosmithi (2011) also studied about 
service quality of Thai Airways International, but all these researchers used Thai 
people as the main sample. In order to analyze the accurate results, the author is 
willing to study the two main population, which are the Thai and Non-Thai passenger. 
It is impossible that Thai Airways International has only Thai customers, especially, 
the international flights. 
 
Research Objective 

 To clarify what service quality criteria that impact customer perception  
 
Literature Review 
  In this research paper, the author includes in-flight services and ground service 
as the main element of service quality by using SERVQUAL as a theoretical framework. 
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) propose 5 dimensions of service quality: 
tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Resulting in the widely 
used instrument known as SERVQUAL.  
Tangibility means the physical service presentation such as onboard equipment, 
quality of the food and so on; reliability stands for the how credible the airline is in 
terms of safety and pilot navigating skills; responsiveness aspect describes how ground 
or onboard crew interact with customers; assurance aspect represents the certainty 
that airline provides for customers and the empathy aspect represents how airline 
deal with the customer complaints and provide thoughtful services (Parasuraman, 
Zeithaml, and Berry, 1988). 
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  Many researchers measured the consistency in the customer perception of 
service quality between airliner and passengers. Elliott and Roach (1993) pointed out 
that the quality of food and beverage, timelines, the comfort of the seat, the luggage 
transportation, the check-in process and inbound service are the six main for 
evaluating airline service quality. In Gourdin (1988) have categorized airline service 
quality into three items: safety, timeliness, and price. Truitt and Haynes (1994) use the 
convenience of transit, the check-in process, the timeliness, the process of luggage, 
the cleanliness of seat, the customer complaints, and the food and beverage quality 
as the standards for measuring service quality. In Ostrowski, O'Brien, and Gordon's 
(1993) empirical study of service quality and customer loyalty, they took food and 
beverage quality, timeliness, the comfort of the seat as the factors of surveying service 
quality. Lastly, Wu & Cheng (2013) includes all three main dimension from SERVQUAL, 
the first dimension, interaction quality, is referred to as the interpersonal interface 
between service providers and customers taking place during service delivery. The 
second primary dimension of service quality, physical environment quality for its 
environmental influences on customer behavior. The third primary dimension, 
outcome quality, focuses on the outcome of the service act and indicates what 
customers gain from the service. 

Taking the structure of the five aspects of SERVQUAL theory as the main 
criteria and synthesize the other literature as well as the practical consideration. The 
author established these five criteria includes five aspects as 19 service quality 
evaluation criteria. The details can be found in Table 1   
 
Table 1: The evaluation of criteria for Thai Airways International service quality  

Objective Attribute 
Tangibility Good meal 

Comfortable seats 
Good looking staff 
Fight entertainment 
Seat layout (Room leg) 
Cleanliness 
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Aircraft preference 
Reliability Professional pilot 

Responsiveness Warm welcome 
Inflight service 
Ground service 

Assurance Good reputation of Thai 
Direct flight 
Departure and arrival time schedule 
Loyalty program 
Airfares 
Booking methods 

Empathy Beyond expectation service (Extended 
travel service) 

 
1. In-flight Services and Design Layout 
 In this research paper, the author includes in-flight services and design layout 
as eleventh elements, which are meal quality, warm welcome staff, service quality, 
good looking staff, out-standing logo, the good reputation of Thai, comfortable seats, 
flight entertainment, Onboard interiors design layout, cleanliness and professional 
pilot. And categories on-ground services as seven elements, which are departure and 
arrival service, flight destination options, airfares, loyalty program, ground service, 
aircraft preference, and booking methods   
 
1.1 Onboard interiors design, layout, flight entertainment and cleanliness 
 Onboard design and seat layout are the basic elements that airliner can design 
their own uniqueness. The design can create unforgettable customer service 
experience and brand awareness through their products and services design. In the 
case of Virgin Atlantic, the company has maintained its reputation for innovation in 
aircraft interiors. The airline is the first of 264 seat Boeing (787-9). The interior of the 
aircraft is designed to showcase the aircraft's sense of spaciousness at the same time 
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as reflecting Virgin Atlantic's "unique style and flair". The interior features a full RGB 
mood lighting system, designed to bring atmosphere to the cabin. The lighting changes 
color throughout the flight – from a soft "rose champagne" color to distress passengers 
at the start of their journey to a "purple haze" which is "cozy and comfortable" before 
transforming into "amber warmth", to create a candlelight environment for dining and 
"silver moonlight" to aid deep sleep (Kelly, 2014). 
 Seat design and layout is also importance focus. High-quality seat in leather, 
proper mattress on a fully flat bed, direct aisle access, bar area, stools, a perch and a 
lean-to, allowing people to relax, encourages sociability are features of first and 
business class that leading airline must have. Premium economy and economy 
feature 31-38-inch pitch seats with improved ergonomics, deeper recline and more 
knee room than before with an adjustable hammock-style headrest (Kelly, 2014). Thai 
Airways International also won a prestigious award at the Skytrax 2017 World Airline 
Awards Ceremony as the World's Best Economy Class (Thai Airways, 2017b). 
 The other leading in-flight entertainment example, Qantas has expanded its 
in-flight entertainment programming that offering includes multiple daily news 
updates 100 hours more TV and movie content; triple the number of new release 
albums; 160 hours of box set viewing; and double the number of blockbusters (Kelly, 
2014). 
 
 Cleanliness is one issue that customer concern to make a flight reservation. 
Thai Airways International is proud to present that the World Health Organization has 
been awarded the title of the most hygienic in-cabin environment. The program 
includes removal of all in-flight disposable materials after flight sterilization and 
fumigation of all cabin equipment, passenger food safety and inspection of the air-
circulation system. All Thai Airways International fleets have installed hospital grade 
air-filter capable of interception up to 99.999% of dust particles and microorganisms 
(Asia Travel Trips, 2005). With this award, Thai Airways International draw a lot of 
attention for the passenger who concerns about the hygienic in-cabin environment. 
 
1.2 Meal quality, warm welcome staff, service quality, and professional pilot  
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 There are many passengers concern about onboard catering, so the airlines 
tried to create a new type of cuisine to meet the customer expectation. Thai food is 
one of the customer choices of cuisine and Thai food is one of the world's famous 
cuisine. It is well known for its spiciness, for example, Tom Yam Goong is one of the 
famous dishes that everyone should try. Because of a balance of five flavors (sour, 
salty, sweet, spicy and bitter) have a careful blend of all tastes (Tourism Thailand, 
2018). Moreover, Thai Airways International have received Best Economy Class 
Onboard Catering from Skytrax 2017 (Thai Airways, 2017b). The airlines try to improve 
a wider choice of meals and faster service. New serving plates do not need trays, 
allowing the crew to serve and clear away meals up to 30 minutes faster than before 
(Kelly, 2014).   
 In case of service quality, there are many airliners tried to win the customer 
choice by upgrading their service quality. With the people that have traveled to 
Thailand use words to describe such as "friendly", "land of smile", and "helpful". So 
the good hospitality has always been in Thai people culture. In the airline industry, 
the flight attendant's job performance is reflected in their service behavior. This is the 
reason why Thai Airways International is certified with the 4-star airline rating for the 
quality of its Onboard product and staff service. View the detailed quality rating for 
Thai Airways International product (seat, comfort, food & beverages etc.), cabin staff 
service and ground service standards at its home base of Bangkok Suvarnabhumi 
Airport (Skytrax, 2017). Thai Airways International also promote as the highest rank in 
"service efficiency" and "response to requests" in cabin staff service categories. 
Moreover, the economy class got the highest rank in terms of "enthusiasm and 
attitude", and "friendliness and hospitality" in the cabin staff service categories (Skytrax, 
2017). 
 There are many research claim about airline products and services. The 
previous research of Messner (2016) shows that aircraft's service environment on 
perceived in-flight catering quality; perceptions of food quality are primarily 
influenced by the quality of cabin staff service, followed by entertainment and seat 
quality. Moreover, Dirsehan & Kurtuluş, (2018) said the importance of increasing flight 
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comfort, training cabin crew, providing free appetizers, improving service quality, and 
ensuring timely departures in creating and sustaining a positive brand image.  
  In conclusion, all the factor of in-flight service, design and layout will affect 
the customer preference and brand image of the airline. 
 
2. On-ground Services 
 The author categories on-ground services which the customer can see and 
feel the service environment. This section breaks into seven elements, which are 
departure and arrival service, flight destination options, airfares, loyalty program, 
ground service, aircraft preference, and booking methods. Thai Airways International 
provides the great experience during check-in with large waiting space for boarding, 
travel document checking area. All the ground staff has been trained to be polite and 
helpful in seat selection and baggage loading during check-in period. Thai Airways 
International flies to 84 destinations in 37 countries which are many direct destinations 
that customer can choose (Thai Airways, 2017b). 
  
Research Methods 
 
1. Participant  
 The total population was maximum 348 passengers per one flight (TG916) to 
London Heathrow Airport (measured by the capacity of Boeing 787-8 and Boeing 777-
300) (Thai Airways, 2017a). According to Krejcie and Morgan (1970) the sample size 
table, if the total population is over 348 at a 95% confidence level, the sample size 
should be 181. But in this research, the author considers collecting 200 samples.  
  The author uses random sampling with unspecific selection questionnaire and 
collected data from passenger traveling on the international flight from 
Suvannaphumi Airport to London Heathrow Airport. Then, the samples were screened 
using the following criteria.  

 The passenger must be Thai Airways International customer flight to London 
Heathrow Airport (TG916) 
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2. Data Collection 
 The research used a quantitative method to evaluate there is no quality of 
customer perception toward Thai Airways International image. The author divided the 
questionnaire into two sets. In this research, the questionnaire was adapted from the 
past researches, Therefore, most of the questions were developed from the author's 
knowledge.  The content of the questionnaire is followed. 

 Part 1 was a questionnaire on demographic attribute of respondents, 
and determinant choice questions were utilized.  

 Part 2 was a questionnaire on customer perception toward Thai 
Airways International products and services, and the author was using 
eight-point monadic attitude rating scales that range from 1 = Strongly 
disagreed to 8 = Strongly agree.  
 

This research collected data from two sources: 

 Primary data can be collected through questionnaires for 200 
participants. The researcher was simple handing to the respondent to 
complete all the question and correctness of all returned 
questionnaires.   

 Secondary data were composed of Journal article, independent 
studies, and related websites.  

 
3. Data Analysis 
 The author used statistical analysis to measure the result of customer's 
perception. Then gathering questionnaire and fill the data into a spreadsheet software. 
The author used descriptive statistics (frequency) to analyze the demographic 
attributes of respondents. Following with mean were utilized to analyze the customer 
perception toward Thai Airways International products and service image. 
 
Research Finding 
1. Demographic Characteristic 



 

1323 
 

Table 2: Nationality 
Nationality Frequency Percentage 

Thai 100 50 
British 65 32.5 

French 9 4.5 
Japanese 8 4 

German 3 1.5 
American 3 1.5 

Singaporean 3 1.5 
Italian 2 1 

Chinese 2 1 
Irish 1 0.5 

Swedish 1 0.5 
Austrian 1 0.5 

Indonesian 1 0.5 
Hong Kong 1 0.5 

Total 200 100 
  
 Table 2 shows the number of respondents who choose to fly with Thai Airways 
International. 100 people came from Thai people equal to 50 percent of the 
respondents. For non-Thai customer break into 13 nationalities, mainly were British 
65 people equal to 32.5 percent. Following with French 9 people, Japanese 8 people, 
German 3 people, American 3 people and Singaporean people who completed the 
questionnaires. The rest 7 nationalities were less than 1 percent. 
 
Table 3: Ground product and service features 

Ground features Thai customer (Mean) Non-Thai customer 
(Mean) 

Departure and arrival 
time schedule 

5.06 4.70 

Direct flight 7.40 5.40 
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Air fares 3.23 4.12 
Loyalty program 4.47 6.20 

Ground service 4.70 7.25 
Aircraft preference  3.88 4.45 
Booking methods 5.50 6.23 

 Table 3 shows ground product and service features of Thai Airways 
International with customer preference between Thai and non-Thai customers. First, 
Thai customers prefer direct flight mean equal to 7.40. Second, Convenient booking 
methods mean equal to 5.50. On the other hand, Non-Thai people think that ground 
service was their preference mean equal to 7.25. Following with, booking methods 
and loyalty program mean equal to 6.23, and 6.20. 
 
Table 4: In-flight product and service features 

In-flight service features Thai customer (Mean) Non-Thai customer 
(Mean) 

Good meal 6.25 5.88 
Warm welcome 5.20 6.40 

Beyond expectation 
service 

4.53 6.23 

Good looking staff 4.55 4.50 
Good reputation of Thai 4.40 5.25 

Comfortable seats 4.00 4.03 
Fight entertainment 4.03 4.20 

Seat layout (Room leg) 4.22 4.20 
Cleanliness 4.10 5.40 

Professional pilot 6.45 6.45 
Inflight service 4.27 7.38 

 
 Table 4 shows In-flight product and service features of Thai Airways 
International with customer preference between Thai and Non-Thai customers. For 
Thai customer prefer good quality meal onboard and professional pilot means equal 
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to 6.45 and 6.25. Following with warm welcome greeting mean equal to 5.20. On the 
other hand, Non-Thai customers prefer inflight service mean equal to 7.38, following 
by professional pilot and warm welcome greeting mean equal to 6.45 and 6.40. 
 
Discussion and Conclusion 
 In this research, Thai people preferred Thai Airways International because its 
offer many destinations with a direct flight and short period of travel time, so the 
customer do not have to connect the other flight. Due to Bangkok (Suvarnabhumi 
Airport) is a Thai Airways International hub, so Thai customers have a variety of travel 
destinations and shorter period of flight time. Then, Thai Airways International offers 
them various of booking methods that meet the customer preference, such as airline's 
website and online travel agent. Finally, the airline offers a lot of departure and arrival 
time that suit their needs. For in-flight products and services, Thai people prefer 
delicious meal and professional pilot rather than comfortable seats.  

 Recommendation for Thai Airways International, the marketing 
communication department should focus on advertising contents that include direct 
flight, and departure and arrival time to attract Thai customers.  

 For non-Thai (mainly British people) prefer good quality ground service (during 
check-in and boarding time), and they think that loyalty program is giving them extra 
benefit (earn mileage) that they should enroll for the loyalty program. For in-flight 
products and services, non-Thai customers choose Thai Airways International because 
they prefer high in-flight service quality. Warm welcome greeting and professional 
pilot are also an important issue for non-Thai customers.  

 The researcher suggests that Thai Airways International marketer should 
promote their service culture and highlight the great service quality to satisfy the non-
Thai customer (British people).  Thai Airways International also should influence their 
staff to induce customers to enroll the loyalty program in order to increase non-Thai 
loyalty customers. 
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การสร้างแบรนด์บุคคลในยุคประเทศไทย 4.0 
Personal Brand Building in Thailand 4.0 

 

ตระหนักจติ ยตุยรรยง1 
 

บทคัดย่อ  

 บทความเร่ือง การสร้างแบรนด์บุคคลในยุคประเทศไทย 4.0  น้ีเป็นบทความวิชาการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการสร้างและสื่อสารแบรนด์บุคคล  โดยเน้ือหาแสดงให้
เห็นถึงการการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับแบรนด์บุคคลในประเทศไทย  ตลอดจนความสําคัญ วิธีการสร้าง
และสื่อสารแบรนด์บุคคล  โดยมุ่งเน้นเพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องการ
สร้างแบรนด์บุคคล   หลักสําคัญ 3 ประการของการสร้างแบรนด์บุคคล คือ ความแตกต่าง ความชัดเจน 
และความต่อเน่ือง    
  
คําสําคัญ: แบรนด์บุคคล  ผู้ประกอบการ  ประเทศไทย 4.0   
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Abstract   

The article “Personal Brand Building in Thailand 4.0”   is the review article 
regarding the study of personal branding.  The purpose is to review the importance of 
building and communicating a person's brand. The content demonstrates the 
development of education and research on Thai personal branding. The focus is to 
benefit businessmen and new generation entrepreneurs who wish to build a personal 
brand.  The keys of personal brand building are distinctive, relevant and consistent.  

 
Keywords: Personal Brand, Entrepreneur, Thailand 4.0   
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บทนํา  

ในปัจจุบัน รัฐบาลกําหนดให้ประเทศไทย  “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งหวังของประเทศ
ไทยท่ีต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  กล่าวคือการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจแบบดั้งเดิม ไปสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี     ประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องคือกรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็น Smart 
Enterprise  ทีมีศักยภาพสูงมีความทันสมัย ก้าวหน้าฉลาดรอบรู้   สร้างมูลค่าให้ตนเองและผลิตภัณฑ์   
ดังน้ันการสร้างแบรนด์บุคคล จึงมีความสําคัญสําหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง รวมทั้ง
ขนาดเล็ก  แนวคิดเรื่องประเทศไทย 4.0 เริ่มจากการแบ่งช่วงเวลาในการพัฒนาประเทศไทย เป็นยุคต่าง  
โดยเร่ิมจากยุค 1.0  ที่เน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม  จากน้ัน ยุค 2.0 ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาแต่
หันมาใช้แรงงานจํานวนมาก   ยุค 3.0 ซึ่งเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากข้ึน ใช้เทคโนโลยีสูงข้ึน  และปัจจุบัน ยุค 4.0 ที่รัฐกําหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม    โดยกานําความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนํานวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากข้ึน 

ในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นยุคที่การส่ือสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์มีความสําคัญมาก ดังน้ัน
เรื่องการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding)  จึงมีความสําคัญมากต่อท้ังตัวบุคคลและธุรกิจเพราะ
การสร้างแบรนด์บุคคลนั้น จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างมูลค่าให้กับ
ตนเองและสามารถเพ่ิมช่องทางรายได้หรือส่งเสริมบทบาทหน้าที่และธุรกิจของตนได้เป็นอย่างดีโดย  
Montoya และ Vandehey (2009) เรียกการสร้างแบรนด์บุคคลว่าเป็น “กระบวนการขายตัวเอง” 
หมายถึงการแสดงตัวตนของบุคคลสู่สาธารณะซ่ึงมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของบุคคลอื่น
เก่ียวกับคุณค่าหรือคุณลักษณะของบุคคลน้ันเป็นการสร้างความแตกต่างด้านบุคลิกส่วนบุคคลของตนเอง
ระบุคุณค่าที่ไม่เหมือนใคร โดยพยายามสื่อสารหรือถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้สอดคล้องกับคุณค่าที่
กําหนดไว้ (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554)   อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าใจผิดว่าการสร้างแบรนด์บุคคล จําเป็น
เฉพาะกับบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิง คนชั้นสูงในสังคมเท่าน้ัน  แต่ในความเป็นจริง การสร้างแบรนด์
บุคคลไม่ได้จํากัดอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  แต่การสร้างแบรนด์บุคคลมีความสําคัญกับทุกวงการ ทุกสาขา
วิชาชีพ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการธุรกิจ ในยุคประเทศไทย 4.0  การเป็นบุคคลที่มีแบรนด์บุคคล
เด่นชัดจะส่งเสริมภาพลักษณ์บุคคลในทิศทางที่ดี น่าเชื่อถือในทางวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญ  ซึ่งส่งภาพ
สะท้อนให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจ องค์กร และสินค้า บริการของบุคคลน้ันๆ ดีข้ึนและประสบความสําเร็จ
ควบคู่กัน 
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 แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์บุคคล  

 แนวคิดเรื่องแบรนด์บุคคล ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมหลังจากหนังสือเรื่อง  The Brand 
Called you  ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997  Roberto Blanco Alarez (2010)  กล่าวว่า แนวคิดการ
สร้างแบรน์ดบุคคล ความเป็นมาและความหมาย การสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) ได้รับ
ความนิยมครั้งแรกจากความคิดของ Tom Peters (1997) ในบทความเรื่อง “The Brand Called You” 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นยุคของดิจิทัลมีบทบาทและความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็น
ระยะเวลากว่า 20 ปี  กระแสดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น การศึกษาเรื่อง
แบรนด์บุคคลช่วงแรกจะศึกษาให้ความสําคัญกับบุคคลมีชื่อเสียง (Celebrities)  
 สันธยา โลหะพันธกิจ (2548) กล่าวว่า ความสําคัญของการสร้างแบรนด์บุคคลในมติิทางธุรกิจไว้ 
ดังน้ี  

1. การสร้างแบรนด์บุคคลจะทําให้รู้ถึงความสามารถหลักของแต่ละคน ซึ่งก็คือจุดเด่นหรือ
เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนของบุคคลนั้น  

2. แบรนด์บุคคลจะทําให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเฉียบคมข้ึน 
เพ่ือก่อให้เกิดความมีคุณภาพหรือคุณค่าท่ีสามารถจับต้องได้ และนําไปสู่ความสําเร็จให้กับตัวบุคคลเอง  

3. แบรนด์บุคคลจะมีความย่ิงใหญ่มากกว่าตัวบุคคลคือ ชีวิตของตัวบุคคลเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว แต่
ถ้าหากบุคคลน้ันมีการสร้างแบรนด์ข้ึนมาอย่างชัดเจน แบรนด์ของบุคคลน้ันก็จะยังคงอยู่ไปอีกนาน  

4. แบรนด์บุคคลจะส่งผลต่อบริษัทหรือภายในองค์กรด้วย หมายถึง พนักงานหรือบุคลากรของ
แบรนด์น้ันๆ จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อแบรนด์สินค้าหรือบริการ เพ่ือให้เกิดความประทับใจกับ
ลูกค้าแล้ว พนักงานในองค์กรจึงมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้คํามั่นสัญญาณของแบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งข้ึน  

5. เมื่อแบรนด์บุคคลมีความแข็งแกร่งแล้ว จะนําไปสู่การขยายแบรนด์บุคคลไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ต่อ
ได้  

6. แบรนด์บุคคลทําให้เกิดผลตอบแทนกลับมา สังเกตได้จากแบรนด์บุคคลที่เป็นคนที่มีชื่อเสียง
จะสามารถช่วยเพ่ิมราคาให้กับแบรนด์สินค้าน้ันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีค่าจ้างในการปรากฏตัวอัตราสูงกว่า
บุคคลที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า  

การศึกษาเร่ืองการสร้างแบรนด์บุคคลในประเทศไทยเร่ิมเป็นที่นิยมช่วงหลังปี  พ.ศ. 2550   แต่
อย่างไรก็ตามได้รับความนิยมศึกษาน้อยกว่าเร่ืองแบรนด์สินค้าและแบรนด์องค์กร อาจเป็นเพราะว่าใน
ประเทศไทยไม่ค่อยมีบุคคลที่กล้ายอมรับว่าสร้างแบรนด์บุคคล  ปัจจุบันยังไม่มีตําราวิขาการเร่ืองแบรนด์
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บุคคลในประเทศไทยที่นําเสนอเร่ืองน้ีเพียงอย่างเดียว  จากการสํารวจพบว่า บทความวิชาการเรื่อง การ
สร้างแบรนด์บุคคล: ป้ันคนให้เป็นแบรนด์   ของสมยศ ธรรมมารักษ์ (2554) ได้รับการอ้างอิงในงานวิจัย
ระดับปริญญาโทจํานวนมาก   โดยในบทความได้ อธิบายถึงความหมายและความสําคัญของการสร้างแบ
รนด์บุคคล กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การสํารวจค้นหา การสร้าง การสื่อสาร 
และการรักษาให้คงไว้  นอกจากน้ียังได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการสร้างชื่อเสียงของแบรนด์บุคคลโดย
อ้างอิงงานของ   Roberto Blanco Alarez (2010)  ได้สรุปถึง 10 ปัจจัยในการสร้างชื่อเสียงของแบรนด์
บุคคล ดังน้ี  ความรู้   ประสบการณ์  ตําแหน่ง การสนับสนุน ผู้สนับสนุน การแสดงออกด้วยเครื่องหมาย 
ปฏิกิริยาตอบกลับ บริบท ค่านิยม  การเชื่อมโยง   
 นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัยท่ีศึกษาด้านแบรนด์บุคคล โดยมีการศึกษาทั้งด้านการสร้างแบรนด์  
และการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล    อาทิ  สหภาพ พ่อค้าทอง 2553  ศึกษาเรื่อง การสร้างแบรนด์
บุคคลของศิลปินดาราไทยสู่ความเป็นซุปเปอร์สตาร์     พิชญาณี ภู่ตระกูล และคณะ (2559)   ศึกษา 
การสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก  วิลินดา นนทมาตร์ (2557) ศึกษาเรื่อง
การสร้างแบรนด์บุคคลในธุรกิจเพลงลูกทุ่ง กรณีศึกษา หญิงลี ศรีจุมพล ภัทรจิระ พิสิฐมุกดา (2560)  
ศึกษาเร่ือง  การสร้างบุคลิกภาพภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล  โดยงานวิจัยส่วน
ใหญ่จะผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงกลยุทธ์ 
ข้ันตอนการสร้างแบรนด์บุคคล  และนําการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาถึงประเด็นการรับรู้ภาพลักษณ์แบ
รนด์บุคคล    
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบเห็นข้อสอดคล้องว่า ปัจจัยสําคัญของการสร้างบุคลิกภาพ ของ
แบรนด์บุคคลให้แข็งแกร่งโดยประกอบด้วยปัจจัย 3 อย่างคือ  

1. ต้องมีความแตกต่าง (Distinctive) คือ การออกแบบหรือการหาความแตกต่างระหว่างเรากับ
บุคคลอื่นให้ได้ ซึ่งความแตกต่างน้ันจะต้องสร้างความศรัทธาให้กับบุคคลอื่นด้วย เพราะเป็นเหมือนกับ
พันธะสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่น 

2. ต้องมีความชัดเจน (Relevant) คือ บุคคลนั้นจะต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งท่ีต้องการจะ
สื่อสารไปยังบุคคลอื่นๆ เพ่ือให้เข้าใจในตัวตนของเราและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความเป็นตัวเรา ให้
ปรากฏต่อบุคคลอื่นให้ได้ 

3. ต้องมีความสมํ่าเสมอ (Consistent) คือ บุคคลจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่สื่อสารออกไป เพ่ือนา
เสนอว่าเรามีความแตกต่างอย่างชัดเจนและทาอย่างน้ันต่อเน่ืองซ้ําแล้วซ้ําอีก เพ่ือเป็นสร้างการจดจําโดย
ต้องให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นแบบนั้นจริง 
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นอกจากน้ีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบรนด์บุคคลน้ันสอดคล้องกับแนวคิดของ Roberto 
Blanco Alarez (2010)   ที่พบว่าในการสร้างชื่อเสียงของแบรนด์บุคคล น้ันมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง
ดังน้ี   ความรู้   ประสบการณ์  ตําแหน่ง การสนับสนุน ผู้สนับสนุน การแสดงออกด้วยเครื่องหมาย 
ปฏิกิริยาตอบกลับ บริบท ค่านิยม  การเชื่อมโยง   อย่างไรก็ตามในแต่ละกรณีไม่จําเป็นต้องมีปัจจัย
องค์ประกอบครบทุกปัจจัย  

 
การสร้างแบรนด์บุคคลสําหรับผู้ประกอบการ 

ในยุคดิจิทัล บุคคลจํานวนมากมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในโลกออกไลน์  
ซึ่งมีศัพท์เรียกว่า  เน็ตไอดอล  (Net Idol)   ซึ่งนําเสนอตัวตนของตัวเองควบคู่กับการนําเสนอสินค้าทั้ง
ในรูปแบบเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้แนะนํา ผู้วิจารณ์สินค้า   อาจกล่าวได้ว่าเป็นการป้ันคนให้เป็น
แบรนด์  ป้ันแบรนด์ให้เป็นคน   หรือการสื่อสารและสร้างแบรนด์บุคคลและแบรนด์สินค้าควบคู่กัน จาก
การทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการนําแบรนด์บุคคลมา
นําเสนอพร้อมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ พบข้ันตอน 4 ข้ันตอน (เสริมยศ  ธรรมรักษ์ 2554)   ดังน้ี  

ข้ันที่ 1  การสํารวจค้นหา  กล่าวคือ บุคคลต้องสํารวจตัวเองว่ามีจุดเด่น  จุดแตกต่าง   เพ่ือสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) ถือว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล   อาทิ  เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแต่งหน้าระดับโลก  เป็นผู้มีความรอบรู้เรื่องอาหารไทย   รวมทั้งนําหลัก  ความชัดเจน  แตกต่าง
และสม่ําเสมอ มาเป็นจุดสร้างตัวตน สร้างแบรนด์บุคคล        การสร้างแบรนด์บุคคลที่ดี บุคคลต้องมี
ความเป็นตัวจริง (Be your authentic self) กล่าวคือ เป็นตัวเองในแบบที่คิดน่าสนใจมากที่สุด ในจุดน้ี
ท่ีปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์บุคลจะช่วยสกัด ช่วยแนะนําคุณได้ แต่อย่าให้ใครมาเปล่ียนคุณหรือคิด
เปลี่ยนตัวเองให้เหมือนคนอื่น   ข้ันตอนน้ีคือการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์บุคคล  (Personal  Brand 
Identity)   อัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล อาจแบ่งออกได้เป็น ดังน้ี    

อัตลักษณ์จากรูปร่าง การแต่งกาย  (Appearance identity) เป็นลักษณ์แบรนด์บุคคลสามารถ
สะท้อนตัวตนผ่าน การมองเห็นอาจจากการแต่งตัว เช่นใส่หมวกตลอดเวลา เสื้อผ้าแบบเดียวทุกครั้งที่
นําเสนอตัวตน   

อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม (behavioral identity) ลักษณะเฉพาะที่แบรนด์บุคคลกําหนดข้ึนมา
เพ่ือให้ผู้รับสาร จดจําได้  เช่น วิธีการพูด  ท่าทางประจําตัว  ลีลาการแสดง    

 อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ (functional identity) อัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคลประเภทนี้ แสดงให้
จากความสามารถ ความรู้   ความเชี่ยวชาญ  เช่นถ้าคิดถึงผู้เชี่ยวชาญด้านน้ีต้องคิดถึงบุคคลคนน้ี  
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ขั้นที่สอง การสร้างแบรนด์บุคคล   ในข้ันตอนการสร้างแบรนด์บุคคล สืบเน่ืองมาจากการสํารวจ
ค้นหาอัตลักษณ์แบรนด์บุคคล จากการสร้างจุดเด่น สร้างความแตกต่าง   แล้วนําอัตลักษณ์แบรนด์บุคคล
ดังกล่าว มาประกอบการสร้างบุคลิกภาพแบรนด์บุคคลเพื่อช่วยในการวางตําแหน่งแบรนด์บุคคลให้
เหมาะสมและชัดเจน    จากการศึกษาของของ (Aaker,1991)    เสนอว่า  บุคลิกภาพแบรนด์  มี 5  
ลักษณะคือ    1.  มีสีสัน สนุกสนาน (Excitement)  บุคลิกภาพแบรนด์บุคคลแบบนี้แสดงถึงความ
ตื่นเต้น เร้าใจ มีสีสัน  ไม่น่าเบือ    2.  จริงใจ (Sincerity) บุคลิกภาพแบรนด์บุคคลที่แสดงถึง ความ
จริงใจ ความติดดิน  ความเป็นห่วงเป็นใย   3 เลิศหรูดูดี (Sophistication)     แบรนด์บุคคลท่ีแสดงซึ่ง
ความหรูหรา  ร่ํารวย มีระดับมีรสนิยม 4. ความฉลาด ประสบความสําเร็จ (Competence)  แบรนด์
บุคคลท่ีแสดงความเหนือกว่า ล้ําหน้ากว่าใคร ฉลาดล้ํายุค ที่ชัดเจนเห็นได้ชัดเช่น  สุดท้าย 5.  กระด้าง 
(Raggedness)  แบรนด์บุคคลที่แสดง  ความห้าวหาญ    ความดิบ ความโหด ความลุย   โดยปกติ การ
กําหนดบุคลิกภาพแบรนด์บุคคลควรสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตัวตนจริงๆ และควรมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับสินค้าที่ต้องการนําเสนอ  และควรมีความชัดเจนในบุคลิกภาพน้ันๆ  จึงจะสร้างภาพการ
จดจําที่ชัดเจนและต่อเน่ือง   
  ข้ันตอนที่ 3  คือ การส่ือสารแบรนด์บุคคล    ในประทศไทย 4.0 การสื่อสารแบรนด์บุคคลส่วน
ใหญ่ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์   การสร้างและนําเสนอเน้ือหาที่ชัดเจน  ต่อเน่ือง น่าสนใจ  คือหัวใจ
หลักของการสื่อสารแบรนด์บุคคล  นอกจากน้ี การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)  การสร้างชุมชน
หรือสร้างแฟนคลับควบคู่การสร้างการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์  มีความสําคัญในการมาก 
นอกจากน้ีการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ  (Media Relation)  ที่ให้เกียรติจริงใจ ก็มีส่วนสําคัญในการ
สร้างแบรนด์บุคคลของผู้ประกอบการ   ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สร้างแบรนด์บุคคลในสื่อออนไลน์ ต้องมี
ทักษะในการสร้างสรรค์เน้ือหาโดนเฉพาะการสื่อสารผ่านคลิปวีดีโอ  การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค   ความ
ฉลาดในการสร้างประเด็นในการสื่อสาร การตลาดเรียลไทม์ (Real time Marketing) กล่าวคือ  รู้ว่า
ประเด็นอะไรกําลังได้รับความสนใจในกระแสข่าว จากนั้นเกาะกระแส และนําเสนอตัวตน  ให้เป็นที่สนใจ
ของกลุ่มผู้ติดตาม   การสื่อสารแบรนด์บุคคล มีมิติในการนําเสนอ 3   ด้าน คือ การนําเสนอด้านกายภาพ 
(Visual Representation)   การนําเสนอด้านพฤติกรรม   (Behavioral Representation)  การนําเสนอ
ด้านอรรถประโยชน์ (Functional Representation)  ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ บุคคลที่
ประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์บุคคลจะต้องนําเสนอทั้งสามมิติให้สอดคล้อง สัมพันธ์ และ
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์บุคคล   นอกจากน้ี เรื่อง
อารมณ์ในการนําเสนอก็มีความสําคัญ ดังตัวอย่างผลการวิจัยของ กรกล แก้วเจียม และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล  
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(2560)  เรื่อง การสื่อสารตราบุคคลของผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม พบว่า เน้ือหาที่นําเสนอในการ
โพสต์  อาทิ ชีวิตส่วนตัว  การทํางาน  งานการกุศล/ธรรมะ  คําคม เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  ผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับตัวเอง  นอกจากน้ีกลวิธีการสร้างจุดสนใจ ได้แก่ การเพ่ิมแรงจูงใจ  การนําเสนอเชิงอารมณ์ 
อาทิ ความเศร้า ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และตลกขบขัน  ท้ังน้ีการนําเสนอด้านอารมณ์จะช่วยให้
เกิดความรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและความเป็นมนุษย์ 

ข้ันตอนสุดท้าย  คือ การรักษาแบรนด์บุคคล   ข้ันตอนน้ีมีความสําคัญมาก การสร้างและสื่อสาร
แบรนด์บุคคลอาจใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่การรักษาแบรนด์บุคคล ต้องใช้ระยะเวลานานและต่อเน่ือง 
ดังน้ันบุคคลท่ีมีแบรนด์บุคคลแล้ว จําเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ตน ความรู้ด้านต่างๆ  ท่ีทันสมัยและพร้อมที่จะนําเสนอส่ือสารตัวตลอดเวลา  การประเมินตนเองโดยการ
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์จากบุคคลอื่นๆ และนํากลับมาพัฒนาตัวเองจะช่วยรักษาแบรนด์บุคคลไว้ได้
ยาวนาน  การสร้างแบรนด์บุคคล เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์   ในยุคประเทศไทย 4.0  เทคโนโลยีสื่อสาร
ก้าวไกล การสร้างแบรนด์บุคคลไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งสําคัญคือการรักษาคุณค่า คุณภาพของชื่อเสียงของ
แบรนด์บุคคลเป็นเรื่องยากและสําคัญมาก สิ่งสําคัญคือ  ความจริงใจในการสื่อสาร การรักษาคํามั่น
สัญญาและรักษาคณุภาพของบุคคล  

นอกจากนี้หลักสําคัญ 3 ประการของการสร้างแบรนด์บุคคล คือ ความแตกต่าง ความชัดเจน 
และความต่อเน่ือง  คือหัวใจสําคัญดังน้ัน การหาและการสร้างความแตกต่างของตัวเองในเชิงธุรกิจ คือ
หัวใจข้อแรก  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องค้นหาความต่างของตนเองให้ชัดโดยต้องตั้งต้นที่จากความสนใจ 
ความสามารถและธุรกิจของตน  หัวใจข้อสองคือความชัดเจน  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องนําเสนอตัวเอง
อย่างชัดเจน สามารถบอกผู้อื่นได้และตอบตัวเองได้ว่า กําลังทําเร่ืองอะไร และจะสื่อสารเร่ืองราวท่ีตนทํา
ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้อย่างไร โดยต้องนําเสนอถึงจุดแตกต่างและจุดเด่นอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดภาพ
จดจําในความคิดและการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  หัวใจสุดท้ายคือความต่อเน่ือง  การสร้างแบรนด์บุคคล
จะไม่ประสบความสําเร็จถ้าไม่ได้ดําเนินอย่างต่อเน่ือง ความต่อเน่ืองน้ีหมายถึงตราบใดท่ียังดําเนินธุรกิจ 
การนําเสนออย่างต่อเน่ืองน้ันต้องนําเสนออย่างมีกลยุทธ์ด้านความถี่และความเหมาะสมเพื่อส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้เร่ืองราวทั้งเรื่องแบรนด์บุคคลและแบรนด์ธุรกิจอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง  
 

บทสรุป  

การสร้างแบรนด์บุคคลในเชิงธุรกิจน้ันถ้าทําอย่างมีกลยุทธ์กล่าวคือมีการตั้งวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการตามขั้นตอนตามองค์ประกอบหลักในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล  
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มีโอกาสที่แบรนด์บุคคลจะประสบความสําเร็จได้จริงและจะเกิดผลดีต่อธุรกิจของบุคคลนั้นๆ ถ้า
กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลเป็นไปในทิศทางที่ดี  มีภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่โดดเด่น ผู้บริโภคก็
เกิดการรับรู้และจดจําแบรนด์น้ันๆและเกิดความเชื่อถือ ส่งผลประโยชน์มากมายต่อธุรกิจ ดังน้ัน   หาก
แบรนด์บุคคลน้ันๆแข็งแกร่ง ส่งผลด้านดีต่อการขยายแบรนด์บุคคลสู่ธุรกิจและประสบความสําเร็จในการ
สร้างแบรนด์บุคคลเช่นกัน  

นักธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์บุคคล  อาทิ สตีฟ จ๊อบส์     ผู้ก่อตั้ง
และอดีตผู้บริหาร บริษัท แอปเปิล  และ ริชาร์ด แบรนสัน ผู้บริหารเครือเวอร์จิน   สําหรับในประเทศ
ไทย  คุณตัน ภาสกรนที  ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารอิชิตัน ล้วนเป็นตัวอย่างนักธุรกิจที่นําหลักการสร้างแบรนด์
บุคคลมาใช้ในการนําเสนอและส่ือสารแบรนด์ผลิตภัณฑ์ โดยได้นําเสนอตัวตนอย่างมีความแตกต่าง  มี
ความชัดเจน และมีความสม่ําเสมอ ซ่ึงเป็นหลักสําคัญของการสร้างแบรนด์บุคคล ดังน้ัน นักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0  จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์บุคคล  โดย
จุดเร่ิมต้นแรกคือการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์บุคคลของตนเองให้ชัดเจน โดดเด่น  แตกต่าง  โดย
ลักษณะอัตลักษณ์ที่เหมาะสมควรมีดังน้ี   การมีลักษณะเฉพาะตัว (Uniqueness) การมีลักษณะ
เฉพาะตัวโดยแนวคิดหลักที่เลือกมาต้องมีความแตกต่างไปจากบุคคลอื่น เช่น ถ้าเสนอลักษณะเฉพาะตัว
ด้านเทคโนโลยี ก็ต้องให้แตกต่างกับแบรนด์บุคคลที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว โดยอาจเลือกเจาะ
ประเดน็ใดให้แคบแต่ลึกซึ้ง   นอกจากน้ี เรื่องความต่อเน่ือง (Continuity) ความต่อเน่ืองเป็นปัจจัยสําคัญ
ท่ีต้องให้ความสําคัญ  การท่ีบุคคลมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหาใช่จะเกิดขึ้นโดยข้ามคืน แต่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการนําเสนอเร่ืองราวอย่างต่อเน่ือง   ประเด็นสําคัญคือ เรื่องความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
ความน่าเชื่อถือคือกุญแจหลักที่จะวัดความสําเร็จของแบรนด์บุคคล   ความน่าเชื่อถือ ไม่ได้เกิดจากการ
บังคับให้คนมาเชื่อถือ แต่เกิดจากการส่ังสม สื่อสาร สืบสาน เร่ืองราวของแบรนด์บุคคลในการสร้างคุณค่า
ของตนเอง   
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แนวทางบูรณาการกลยทุธ์บริหารงานสถานีโทรทัศน์ระบบดจิิทัลในประเทศไทย 4.0 
Integrated Business Strategic Management approach 

Of digital TV stations in Thailand 4.0 
 

นครินทร์  ชานะมัย1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย น้ีมีจุดประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และ 2) แนวทางบูรณาการกลยุทธ์การบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 12 คนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คือ กลุ่ม 1) ผู้บริหารสถานีที่มีค่าเฉล่ียความนิยมทั่ว
ประเทศ ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559 สูงกว่า 0.50 กลุ่ม 2) ผู้บริหารสถานีที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่า 0.50 โดย
ผ่านการจัดอันดับความนิยมของบริษัท เอ จี บี นีลสัน มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย กลุ่ม 3) ผู้ที่
เก่ียวข้องในวงการสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และกลุ่ม 4) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า แนวทางบูรณาการกลยุทธ์การบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 มีบทบาทสําคัญที่ทําให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ผู้บริหาร
สถานีโทรทัศน์ควรวางแผนกลยุทธ์การบริหารกิจการในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและดําเนินการไป
พร้อมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นผลลัพท์คือการพัฒนาเน้ือหารายการให้น่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย 
มีความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูดความสนใจได้ เพ่ือเพ่ิมความนิยมของรายการมากขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อดีใน
การขายเวลาโฆษณาในสถานีและเพ่ิมช่องทางการหารายได้ในด้านอ่ืนๆด้วย เมื่อรายได้สูง 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากขึ้นไปพร้อมกับอัตราความนิยมที่สูงขึ้น ทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว 
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ของเน้ือหารายการและสถานีโทรทัศน์ ผ่านช่อง
ทางการรับสื่อทุกรูปแบบและได้พบกับประสบการณ์ใหม่ในการรับชม (New Experience) และ
สามารถเช่ือมต่อความสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างรายการ สถานี และกล่มเป้าหมายได้อีกด้วย 

 
คําสําคญั:  แนวทางบูรณาการ, กลยุทธ์การบริหารกิจการ, สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล, ประเทศไทย 4.0  

                                                                          
1 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract 

This qualitative research aims to study 1) Factors affecting the management 
of digital TV stations.and 2) The integrated business strategic management approach 
of digital TV stations in Thailand 4.0. This qualitative research contains the 
document analysis including printed and electronic documents with relevant 
information, and the in-depth interviews was done by selection of 12 key 
informants, divided into 4 groups of 3 persons. Group 1) Digital TV's top 
management  whose popular rating  are higher than 0.50 Group 2) Digital TV's top 
management  whose popular rating are lower than 0.50. (By Neilson media research, 
Thailand) Group 3) Digital TV alliances 4) Mass media professors and scholars. All 
data were collected and being analyzed by descriptive analysis. 
 The research found that the integrated business strategic management 
approach of digital TV stations in Thailand 4.0 are playing important role for 
competitive advantage and sustainable growth in 4.0 era. The management of digital 
television stations should plan and integrated their business strategic management 
in a continuous manner. Focus on the result of content program development to 
attract the target audience with creativity Attractiveness In order to increase the 
popularity of rating, when the target audience is aware of new experience, the 
added value of content and television stations in all media formats, it can also build 
the relationship and gain more engagement between the station and target group as 
well. 
 
Keywords:  Integrated approach business, strategic management, digital TV stations,  

Thailand 4.0 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

 จากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ได้
กําหนดเป้าหมายให้มีการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภายใน 4 ปี ซึ่งหน่วยงานท่ีทํา
หน้าที่กํากับดูแลเก่ียวกับกิจการโทรทัศน์คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้
กําหนดให้มีการจัดประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม ปี 2556 รวม 
4 ประเภท ประกอบด้วยช่องเด็กเยาวชนและครอบครัว ช่องข่าวสารและสาระ ช่องทั่วไปแบบคมชัด
ปกติ และช่องทั่วไปแบบคมชัดสูง และต้องยุติการออกอากาศระบบอนาล็อก (Analog) ซึ่งเป็นการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Broadcasting) ในช่วงปี 2558-2563 ดังน้ัน ประเทศ
ไทยก็ต้องเร่งผลักดันให้ทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ 
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะช่วยให้ผู้ชมได้รับชมโทรทัศน์ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดีขึ้น พร้อมเสียงใน
ระบบรอบทิศทาง (Surround) ทําให้ปัญหาเรื่องสัญญาณคุณภาพตํ่าลดน้อยลง (นที ศุกลรัตน์, 
2556: 1)  
 ปัจจุบันโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเป็นทั้งโอกาสและวิกฤติทางธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย เน่ืองจากการกําหนดนโยบายด้านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ผิดพลาด ประมูลทีเดียว 24 ช่อง ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทสําคัญเป็น
ตัวกลางเชื่อมให้เข้าถึงผู้บริโภคสะดวกและง่ายขึ้นทําให้คนดูโทรทัศน์น้อยลง กฎข้อบังคับในฐานะ
เป็นผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ การละเมิดลิขสิทธ์ิ รายได้ภาคครัวเรือนที่ลดลง สภาพสังคมยุค
ดิจิทัลและวิถีการดํารงชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากผู้ประกอบการ
โทรทัศน์รายใหม่ รวมท้ังนโยบายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) ที่เข้ามามีบทบาทใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ทุกรายต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงหรือเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานีโทรทัศน์ โดยคิดหา
วิธีการบริหารกิจการในรูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่
กระทบการบริหารกิจการ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนา  ทองมีอาคม (2560) กล่าวว่า สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับวงการทีวีวันน้ีคือสิ่งที่เรียกกันว่าการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive Change) เป็น
การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง ยากท่ีผู้ประกอบการจะรับมือได้ ปัญหาทุกวันน้ีไม่ได้เกิดเพราะ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หาก
เป็นเทคโนโลยีก่อกวน (Disruptive Technologies) ต่างหากที่ทําให้เกิดวิกฤติในอุตสาหกรรมสื่อ  
 สถานการณ์ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 เวลาน้ี จึงมีลักษณะใคร
ปรับตัว สร้างสรรค์ จนหาฐานของผู้ชมได้เรตต้ิงมา โฆษณาเข้าธุรกิจก็รอด ในทางกลับกันบางรายไป
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ไม่รอด แต่บางรายประเมินได้ว่าไม่ควรรอให้ถึงวันที่พัง และเร่งหาผู้ร่วมทุนหรือแหล่งเงินทุน  ควร
ขายของที่มีอยู่ในเวลาที่สภาพยังดีมีคุณภาพพอ ทําให้ได้ราคาและสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรม
สื่อและบันเทิงในยุคใหม่ ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขา เลือกใช้กลยุทธ์การบริหาร
ของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในให้สอดคล้องไป
ด้วยกันได้ พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในมิติต่าง ๆ เพ่ือค้นหากล
ยุทธ์รูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการบริหาร
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย และพิจารณากลยุทธ์การบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล พร้อมบูรณาการกลยุทธ์การบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือบูรณาการกลยุทธ์การบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย   

บทความฉบับ น้ีจะใช้ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์  (Contingency Theory of  
Management) ของ Samuel C. Certo (2000) ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน 
(Disruptive Innovation) ของ Clayton M. Christensen (2012) และใช้การสื่อสารการตลาด 
(Marketing Communications) ของ Shimp (1989) ช่วยเสริมในด้านการประยุกต์ใช้วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยการบูรณาการหลายส่วนงานเข้าด้วยกัน โดยผสมผสานเรื่อง คน งาน และปัจจัย
สภาพแวดล้อมให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยเน้นมุ่งเน้นแนวคิดใหม่ ๆ ทางการบริหารองค์การ 
(เสน่ห์ จุ้ยโต, 2556: 78-82) 

1.  การบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory of  Management)  
 Samuel C. Certo (2000, p.551) กล่าวว่า ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ 
(Contingency Theory of  Management) เป็นทฤษฎีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารจะปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถือเป็นแนวคิดอีกทางเลือกหน่ึงของผู้บริหารในการกําหนดโครงสร้าง และ
ระบบควบคุมขององค์การ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ ทฤษฎีน้ีเป็นแนวคิดที่มีนักบริหารบางท่านแสดงความ
คิดเห็นว่า เป็นการบริหารที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด 

2. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation)  
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 Clayton M. Christensen (2012) เสนอแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายใหม่ที่
จะลงแข่งขันในอุตสาหกรรมใด ๆ จะพยายามยึดกุมตลาดในระดับล่างก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ขยายไป
ยังตลาดบนที่มีผู้ประกอบการรายเก่าจับจองส่วนแบ่งการตลาดไว้แล้ว นวัตกรรมแปลกใหม่ 
“Disruptive Innovation” เป็นกระบวนการที่นําไปสู่การเปล่ียนแปลงอันสร้างความเติบโตให้กับ
องค์กรธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยอาศัยการใช้นวัตกรรมและการสร้างความแตกต่างจากผู้นําตลาดไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องเทคโนโลยี หรือการตลาด ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลก็ใช้กลยุทธ์น้ีเช่นกัน โดยการนําเสนอ
เน้ือหารายการท่ีเน้นความรวดเร็ว และมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น รวมท้ังการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม
ใหม่ที่ไม่ยึดติดรูปแบบการบริโภคแบบด้ังเดิม ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลรายใหม่จึงไม่ถูก
มองว่าเป็นคู่แข่งของสถานีโทรทัศน์ด้ังเดิม เน่ืองจากการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ไม่กระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ด้ังเดิมมากนัก  

3. ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 32) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้ (Using behavior) ผู้บริโภคมี

พฤติกรรมการใช้อย่างไร เช่น ซื้อก่ีครั้ง ๆ ละเท่าไหร่ ซื้อกับใคร เป็นต้น พฤติกรรมของผู้บริโภคถูก
กําหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ (Physical) และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดด้วยสภาพ
จิตวิทยา (Psychological) สภาพจิตวิทยาถูกกําหนดด้วยวัฒนธรรมครอบครัวและครอบครัวถูก
กําหนดด้วยสังคม รวมถึงสังคมถูกกําหนดด้วยวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดน้ันต้อง
คํานึงถึงพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องการตอบสนองความต้องการ และความ
จําเป็น (Needs) ให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจลูกค้า ทั้งน้ีการทําให้
เน้ือหาเพ่ือรองรับความต้องการผู้บริโภคน้ันจึงมีความสําคัญขึ้นมากในอนาคต  

4. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communications)  
 Shimp (1989) ได้อธิบายความหมายของ “การสื่อสารการตลาด” ว่าหมายถึง 

กระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนโดยการ
สร้างความหมายร่วมกันระหว่างองค์กรกับลูกค้า สามารถเกิดขึ้นทั้งในลักษณะที่ต้ังใจ อาทิ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือบางกรณีก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจก็ได้ เช่น ลักษณะของตัว
สินค้า หีบห่อ หรือราคา ธุรกิจทั้งหลายทําหน้าที่สําคัญทางการสื่อสารทั้งสองด้านคือ เป็นผู้ส่งข่าว 
(Sender) และเป็นผู้รับข่าวสาร (receiver) ด้วยพร้อม ๆ กัน ในฐานะของผู้ส่งข่าวสารธุรกิจจะต้อง
พยายามชักจูงเชิญชวน ผู้บริโภคให้หันมาซื้อสินค้าของตน ซึ่งจะทําให้ธุรกิจน้ันได้ผลกําไรตามความ
มุ่งหมาย ส่วนในฐานะของผู้รับข่าวสาร ธุรกิจจําเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมหรือทันต่อการ
เคลื่อนไหวในตลาดอยู่ตลอดเวลา จึงต้องแสวงหาข่าวสารจากผู้บริโภคในลักษณะของข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้ทราบถึงลักษณะความต้องการของลูกค้าอันจะเป็นแนวทางในการ
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พิจารณาดัดแปลง เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงสินค้าของธุรกิจให้มีลักษณะตรงตามความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้นในโอกาสต่อไป 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

บทความนี้ออกแบบใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) ด้วยการสัมภาษณ์กับผู้เช่ียวชาญท่ีถูกคัดเลือกมาจาก
เกณฑ์ประสบการณ์และความรู้ ความเช่ียวชาญด้านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 3 
รวม 12 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานีที่มีค่าเฉล่ียความนิยมทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559 สูงกว่า 
0.50 กลุ่ม 2) ผู้บริหารสถานีที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่า 0.50 โดยผ่านการจัดอันดับความนิยมของบริษัท เอ 
จี บี นีลสัน มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย กลุ่ม 3) ผู้ที่เก่ียวข้องในวงการส่ือโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และ
กลุ่ม 4) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา นําเสนอผลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ใน 3 ประเด็น 

ดังต่อไปน้ี 1) การพัฒนาของเทคโนโลยี 2) การผลิตและจัดการเนื้อหารายการ 3) การบริหาร
การตลาด 

2. แนวทางบูรณาการกลยุทธ์การบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 ได้
ศึกษา 1) กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Technological development strategy) 2) 
กลยุทธ์การบริหารจัดการเนื้อหาแบบสร้างสรรค์ (Creative Content management strategy) 3) 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication) 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพของ
ผู้วิจัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบ    
ดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 กลุ่มจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผนวกเข้ากับเอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทฤษฎีด้านต่าง ๆ ผู้วิจัย
ค้นพบคําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ดังต่อไปน้ี  



 

1345 
 

 1) การพัฒนาของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ปัญหาอุปกรณ์ที่สถานีโทรทัศน์เคยลงทุนไปแล้วอาจจะยังไม่คุ้มทุน 
(เดียว วรต้ังตระกูล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ข้อสังเกตพบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบ     
ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสามารถดูซ้ํา และดูย้อนหลัง ได้ตามต้องการจึง
เป็นโอกาสในการเพ่ิมยอดผู้ชม เพ่ิมความนิยม เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น 
สถานีโทรทัศน์ต้องคิดหาทางใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในช่องทางโทรทัศน์ดิจิทัลเอง 
และช่องทางอ่ืนๆ ที่จะช่วยสนับสนุนเพ่ิมความนิยมเน้ือหา (Content) ของสถานีโทรทัศน์ให้มาก
ที่สุด และรองรับอุปกรณ์เครื่องมือในการรับชมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคได้ 

 2) การบริหารการผลิตและจัดการเนื้อหารายการ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะต้องหา
เน้ือหารายการ (Content)  ที่เป็นจุดขาย อย่างของเวริ์คพอยท์ ก็เป็นเกมโชว์ อย่างช่อง 25 ก็จะเป็น
ละคร ทรู ฟอร์ยู เน้นเรื่องกีฬา ปัญหาอย่างช่องไทยรัฐ ไม่ได้ถูกประมูลมาเป็นข่าว แต่ตอนน้ีก็เน้น
ข่าวมากกว่าบันเทิง ซึ่งทํายังไงก็จะคุ้มทุนยาก (คุณาภรณ์ ธูปวงษ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2560) ข้อสังเกต การบริหารจัดการเน้ือหาของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจําเป็นต้องสร้าง
ความแตกต่างและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดความนิยมสูง (Rating) เป็นสิ่งที่จําเป็นมาก ทุก
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลต้องพยายามไปหาผู้บริโภคกลุ่มใหม่บนโลกสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ตัวอย่างเช่นการนําเสนอข่าวจําเป็นต้องตัดต่อข่าวออกมาผลิตซ้ํา แต่ส่งไปนําเสนอยังฐาน
การรับชมอ่ืนๆ เช่น บนเฟซบุ๊ก (Facebook) บนยูทูป (Youtube) คือใช้กลยุทธ์การว่ิงหาผู้บริโภค
จากท่ีอ่ืน ถ้ายังคงเป็นช่องทางเก่าแบบเดิม ๆ อย่างเดียว เหมือนเดิมก็อาจจะดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลต่อไปไม่ได้ ต้องคัดสรรคนที่ตรงกับการทําเน้ือหารายการ (Content) ให้
ตอบโจทย์คนดู 

 3) การบริหารการตลาด ลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีซัพพลาย
เออร์เพ่ิม แต่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Segment) การมีตําแหน่งทางการตลาด (Position) เป็นเรื่อง
แรก ๆ ที่ควรทํากับทุกช่อง แล้วออกแบบช่องไปในทิศทางไหน พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป ทุก
สถานีโทรทัศน์จึงต้องมีตําแหน่งทางการตลาด (Position)” (ปิติ จตุรภัทร์,  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2560) ข้อสังเกต พบว่า ผู้บริโภคมีการรับสื่อต่าง ๆ มากมายในแต่ละวัน หากแต่ว่าการ
สร้างความจดจําในการสื่อสารของสินค้าต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลกลับลดลง เพราะ
ความสนใจของผู้บริโภคถูกแบ่งแยกออกไป โดยมีคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย คู่แข่งขัน
ในฐานการรับชม (Platform) ที่แข็งแกร่งกว่าจึงมีผลให้เกิดปัญหาในการบริหารการตลาดของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล  
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2. แนวทางบูรณาการกลยุทธ์การบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 
4.0 จากการวิจัยสามารถนํามาสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ดังต่อไปน้ี 

 1) กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Technological development strategy) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถานีโทรทัศน์ยุคดิจิทัลให้ดูทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้ง
ในด้านการผลิตเน้ือหารายการ (Content) ให้มีความทันสมัยน่าสนใจมากขึ้น  

 2) กลยุทธ์การบริหารจัดการเน้ือหาแบบสร้างสรรค์ (Creative Content management 
strategy) ต้องปรับตัววิธีการสื่อสารการตลาดเพ่ือแนะนําเน้ือหารายการ (Content) ผู้บริโภค
เปลี่ยนไปกลุ่มที่ซื้อเวลาเพ่ือลงโฆษณาต้องทําให้ได้ เมื่อมีความนิยมสูง (Rating) ลูกค้าก็จะตามมาเอง 

 3) กล ยุท ธ์ก ารสื่ อ ส ารก ารตลาด ดิ จิ ทั ล  (Digital Marketing Communication) 
นอกจากการบริหารเน้ือหารายการแล้ว ต้องกําหนดจุดยืนของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลว่าจะเป็น
สถานีที่ผลิตเน้ือหารายการ (Content) แบบไหน การบริหารจัดการด้านเนื้อหารายการต้องมองให้
เป็นโครงการ (Project) โดยใช้วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) ต่อสู้กันด้วยเน้ือหารายการ 
(Content) และการทําการสื่อสารการตลาด (Promotion)    

 กลยุทธ์ทั้ง 3 ข้อน้ี เมื่อนํามาบูรณาการกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางบูรณาการกลยุทธ์การ
บริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลท่ีเกิดขึ้นจะได้เป็นไปตามเป้าหมายของ
กลยุทธ์แต่ละส่วนที่วางไว้ คือการแก้ปัญหาอัตราความนิยมของผู้บริโภค ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
รายได้และผลกําไรขององค์กรต่อไป และรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์น้ีจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจค่อย 
ๆ ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง โดยใช้การส่ือสารในทุกช่องทางทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ เพ่ือ
สร้างการรับรู้ เกิดความสนใจ เกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างเนื้อหารายการและผู้บริโภคให้
ขยายตัวมากขึ้น 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง “บูรณาการกลยุทธ์การบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 
4.0” จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล พบว่า มีปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบ   
ดิจิทัล 3 ปัจจัย คือ การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การผลิตและจัดการเนื้อหารายการ และ
การบริหารการตลาด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่
สอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation) Clayton M. 
Christensen (2012) เสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความแตกต่างจากผู้นําตลาด
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ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลก็ใช้กลยุทธ์น้ีเช่นกัน โดยการนําเสนอเน้ือหารายการท่ีเน้นความรวดเร็ว 
และมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ไม่ยึดติดรูปแบบการบริโภคแบบ
ด้ังเดิม  

การบริหารการผลิตและจัดการเน้ือหารายการ สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวความคิด
เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เสรี วงษ์มณฑา (2542: 32) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องการ
ตอบสนองความต้องการ และความจําเป็น (Needs) ให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจําเป็นต้อง
ทําความเข้าใจลูกค้า ทั้งน้ีการทําให้เน้ือหาเพ่ือรองรับความต้องการผู้บริโภคน้ันจึงมีความสําคัญขึ้น
มากในอนาคต  

การบริหารการตลาด สอดคล้องกับ การส่ือสารการตลาด (Marketing Communications) 
Shimp (1989) ได้กล่าวว่า ธุรกิจทําหน้าที่สําคัญทางการสื่อสารทั้งสองด้านคือ เป็นผู้ส่งข่าว 
(Sender) และเป็นผู้รับข่าวสาร (receiver) ด้วยพร้อม ๆ กัน ธุรกิจจําเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้
เหมาะสมหรือทันต่อการเคลื่อนไหวในตลาดอยู่ตลอดเวลา จึงต้องแสวงหาข่าวสารจากผู้บริโภคใน
ลักษณะของข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้ทราบถึงลักษณะความต้องการของ
ลูกค้าอันจะเป็นแนวทางในการพิจารณาดัดแปลง เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงสินค้าของธุรกิจให้มีลักษณะ
ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นในโอกาสต่อไป 

สําหรับแนวทางบูรณาการกลยุทธ์การบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลใน
ประเทศไทย 4.0 มีดังนี้ 

จากข้อค้นพบของงานวิจัยกอปรกับข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ประกอบการ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีปัญหาอัตราความนิยมไม่สูง และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่อัตรา
ความนิยมในระดับต้น ธุรกิจทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันสูง ผู้วิจัยนําทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ 
(Contingency Theory of  Management) ของ Samuel C. Certo (2000, p.551) มาสร้าง
รูปแบบบูรณาการกลยุทธ์การบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 ซึ่งทฤษฎี
การบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory of  Management) เป็นทฤษฎีการบริหาร
จัดการที่ผู้บริหารจะปฏิบัติขึ้นอยู่กับสถานการณ์กําหนดโครงสร้าง และระบบควบคุมขององค์การ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์การ 

เมื่อใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์เน้ือหา ผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิต
เน้ือหารายการ (Content) ให้ทันสมัยน่าสนใจมากข้ึนนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phones) และแท็บเล็ต ผู้ชมสามารถเลือกชมโทรทัศน์ในเวลาที่
ต้องการได้แทนที่จะรับชมตามเวลาที่สถานีกําหนด สามารถส่งความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระหว่าง
รับชมรายการโทรทัศน์ได้ (Wertime, K. & Fenwick, I., 2008) ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้ชมรู้สึกเป็น
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ส่วนหน่ึงของเน้ือหารายการแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรับชมรายการอ่ืน ๆ อีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ Kung (2007) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สะท้อนข้อเท็จจริงว่าสื่อเป็นหน่ึง
ในอุตสาหกรรมส่วนน้อยที่ต้องประสบกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีก่อกวน” (Disruptive 
Technologies) เน้ือหารายการ (Content) ของยุคต่อไป จะไม่พ่ึงพาเฉพาะออกอากาศบนหน้าจอ
ทีวีอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ต้องนําฐานการรับชมแบบออนไลน์ เข้ามาผสมผสานให้ลงตัวอีกด้วย เป็น
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (New technology Management)   

ต่อยอดเน้ือหาไปยังเครื่องมือการรับชม (Device) ให้เหมาะสมกับการใช้งานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ัน (Trans Media) ผู้บริหารจําเป็นต้องบริหารจัดการเน้ือหาให้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของ K lapper, J.T., (1960) กล่าว
ว่า การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสารจาก
แหล่งใดแหล่งหน่ึง ตามความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และสอดคล้องกับ
บทความเรื่อง “การนําเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล” ของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2558) ได้
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไป ทั้งช่องทางการเลือกชม วิธีการและเวลาเปิดรับชมที่ผู้ชม
เลือกเอง รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ชมที่มีความสําคัญต่อเน้ือหารายการโทรทัศน์ ซึ่งผู้ผลิตต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือช่วงชิงฐานผู้ชม ทั้งน้ีบทความดังกล่าวไม่ได้ระบุวิธีการปรับตัวหรือแนวทางการบริหาร
จัดการเน้ือหารายการโทรทัศน์ว่าควรเป็นไปอย่างไร เพียงแต่วิเคราะห์ภาพกว้างพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน 

การขยายฐานการนําเสนอ (Multi Platform & Multi Screen) และกระจายเนื้อหาให้
เหมาะสมกับสื่อที่ใช้รูปแบบต่าง ๆ หรือใช้วิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Trans Media) เป็นหลัก ที่ทําให้
เน้ือหารายการเกิดการแพร่กระจายไปยังฐานการรับชมแบบใหม่ ๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ตโดยมุ่งเน้นไปที่การกระจายเน้ือหาไปยังผู้บริโภคได้มากขึ้น สอดคล้องกับ Mierzejewska (2011) 
ระบุว่าผู้บริโภคสื่อมีพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์เพ่ือตรวจตราสภาพแวดล้อมใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ เพ่ือความบันเทิงผ่อนคลาย สร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม และสอดคล้องกับ อริสรา ไวยเจริญ 
(2558) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุคที่มีข้อมูล
มากมายที่หลั่งไหลไปหาผู้บริโภคน้ัน ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากขึ้น ส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภค ทั้งในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชมรายการโทรทัศน์ การ
อ่านข่าวสารหรือบทความ และการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก  

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิบายว่าการรับรู้ของผู้บริโภคเกิดจากการที่ผู้บริโภคเปิดรับ
ข้อมูลที่ได้เลือกสรรและมีความต้ังใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรรน้ัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความต้ังใจ
ที่จะรับสิ่งกระตุ้นอย่างหน่ึงอย่างใด แล้วผู้บริโภคจึงมีความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือก สุดท้ายผู้บริโภค
จะสามารถจดจําข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อย่าง ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับข้อมูลและเกิดความ
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เข้าใจแล้ว จึงเห็นได้ว่าการรับรู้ของผู้บริโภค รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้เกิดการสื่อสาร
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภค (Consumer’s Digital Media Behavior) 

รูปแบบการบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 บูรณาการทั้ง 3 
ข้อน้ี จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านการผลิตเน้ือหาที่สร้างสรรค์ การ
นําเสนอเน้ือหาโดยใช้การสื่อสารในทุกช่องทางทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์  เพ่ือสร้างการ
รับรู้และเกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างเนื้อหารายการและผู้บริโภค นําไปสู่อัตราความนิยมที่เพ่ิม
สูงขึ้น เพ่ิมช่องทางการนําเสนอเน้ือหาและสามารถสร้างรายได้ให้กับสถานีโทรทัศน์มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ  

 จากการวิจัยเรื่อง “บูรณาการกลยุทธ์การบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 
4.0” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศ 4.0 ควรประยุกต์ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์
ในทุกด้านไปพร้อมๆ กัน เพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนงานต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ ทําให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน จัดอบรมทักษะความรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับ
บุคลากรแต่ละฝ่ายที่มีความสําคัญกับงานปฏิบัติงานทีวี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวให้เกิด
ประโยชน์และได้เปรียบสูงสุด นอกจากน้ี ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และปรับเปลี่ยนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์สถานีโทรทัศน์ด้วยความรอบคอบรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และคาดการณ์
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยํา เพ่ือสร้างความนิยมและหารายได้ให้กับ
สถานีโทรทัศน์ 

2. ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 ควรให้ความสําคัญเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการลงทุนทางด้านอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ในการทํางาน เพ่ือแสวงหาโอกาสในการสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ให้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล เน่ืองจากตัวแปรเทคโนโลยีที่
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา และกลุ่มเป้าหมายท่ีมีหลากหลายความสนใจ ต่างใช้ช่องทางในการสื่อสารทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไปตามแต่ลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่ม   

 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิจัยน้ีเป็นรายงานผลการวิจัย (บางส่วน) จากโครงการดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจาก
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กระบวนการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ประเภทรายการเด็ก  
รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” 

The Process of Creating Television Program for Children “Animation Club Z” 
 

ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตรายการเด็ก “รายการแอนิเมชันคลับแซด” 
และเพ่ือศึกษาการใช้งานกราฟิกในรายการ โดยใช้การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนจากการที่ลงมือ
ผลิตรายการในตําแหน่ง Executive Producer และ Director of Photography  เพ่ือนําเสนอวิธีการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ที่ผลิตและออกอากาศ
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2561 จํานวน 8 ตอน 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตรายการแอนิเมชันคลับแซด มีลักษณะดังน้ี  1. กระบวนการ
วางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) เร่ิมจากการออกแบบแนวคิดรายการ 
(Concept) การคัดเลือกพิธีกร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้กับพิธีกรและทีมงาน ศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับแขกรับเชิญในแต่ละตอน และนําข้อมูลที่ได้การวางโครงเรื่อง เขียนบท  2. กระบวนการ
เตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) เตรียมฉาก/หาสถานท่ีถ่ายรายการ จัดทําแผน
ช่วงเวลาในการถ่ายทํา (Shooting Timeline) เพ่ือให้ทีมงานได้เข้าใจช่วงเวลาว่าจะถ่ายฉากไหน
ก่อนหลัง 3. กระบวนการผลิตรายการ (Production) ทีมผลิตจะเตรียมกล้อง วางมุมกล้อง เครื่อง
บันทึกเสียง ทีมนักแสดงทําการแต่งหน้าทําผม ซ้อมบทพิธีกร หลังจากนั้นเริ่มบันทึกเทปตามแผนงานที่
วางไว้  4. กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post Production) ทีมงานฝ่ายตัดต่อนําไฟล์ที่ได้จากการ
ถ่ายทํารายการตัดต่อตามบทรายการที่วางไว้  ใส่เสียงประกอบ ใส่กราฟิก และนําส่งทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสพิจารณาออกอากาศ  

ลักษณะกราฟิกที่ใช้ในการส่ือสารของ “รายการแอนิเมชันคลับแซด” มีดังน้ี กราฟิกท่ีถูกใช้ใน
รายการแอนิเมชันคลับแซด เป็นการสื่อสารในรูปแบบของ ตัวอักษร  ข้อความ ชุดข้อความ ภาพวาด สี 
และลักษณะการเคล่ือนไหวของตัวกราฟิกโดยใช้เทคนิคของสตอปโมชัน (Stop Motion) และอินโฟ

                                                                          
1 อาจารย์ประจาํภาควิชาวิทยุ-โทรทศัน-์ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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กราฟิก (Infographic) ถูกนําเสนอโดยผสมผสานกันในหลายลักษณะเพื่อการสื่อความหมายตัวเน้ือหา
หลักของรายการ  และกราฟิกที่ใช้ในการผลิตรายการเด็กจะมีการใช้สีสันมากกว่ารายการท่ัวไป เพ่ือใช้ใน
การดึงดูดความสนใจของผู้รับสารที่เป็นเด็ก 

 
คําสําคัญ: การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์, รายการแอนิเมชันคลับแซด, รายการเด็ก 
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Abstract 

 This article aims to study the production process of children television program, 
“Animation Club Z,” and to study the graphics that were used in “Animation Club Z.” 
This creative research was studied as Executive Producer and Director of Photography for 
aiming the creative process of children television program. Studying 8 episodes of 
“Animation Club Z” that had broadcast between November, 2016 until March, 2018.  
 After studying the production process from 8 episodes of “Animation Club Z,” we 
found that the process are as follows; 1. Preproduction Planning including conceptual 
process, content creating, casting, workshop, crew seminar, guests researching, the plot 
and script writing 2. Setup and Rehearsal including, scene setting or location scouting and 
shooting timeline—so all the crews are in the same phrase 3. Production including, 
camera preparation, blocking shot, recording preparation, make-up and hair for our hosts, 
then begin the shooting in which shooting script could be rearrange and different in each 
episode, after finish shooting organizing video files is the last step 4. Post Production 
including, editing the footages according to the script, mixing the background music with 
the video, overlaying with graphics, leveling the audios to the standard restriction, then 
exporting to the television station and in case of something need to be corrected the 
editor will correct the editing and send back to the station again. 
 Graphics that are used for communication in “Animation Club Z” are in the form 
of; alphabets, digits, message, sets of messages, drawing, color, the moving of graphics in 
the form of stop motion and infographics—in which they are combine for communicate 
the main content of the program. Also, the graphics have used many colors to attract 
the audience that are children. 
 
Keywords: Television Production Process, Animation Club Z, Children Program 
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ความสําคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยได้เปลี่ยนแผนการออกอากาศจากระบบแอนนาล็อคเป็น
ระบบดิจิทัลในปี พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดจํานวนและรูปแบบช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ไว้ทั้งสิ้น 48 ช่อง 
จากการที่จํานวนสถานีโทรทัศน์ที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้ผู้รับสารมีโอกาสได้เลือกรับสารตามที่ตนเองสนใจและ
มีทางเลือกมากย่ิงข้ึน  ในส่วนของผู้ผลิตรายการก็ต้องหาวิธีการ รูปแบบการสร้างสาร เพ่ือดึงดูดผู้ชมหรือ
ดึงผู้ชมให้อยู่กับรายการของเรามากที่สุด  ปัจจุบันถึงแม้รายการโทรทัศน์สําหรับเด็กในยุคดิจิทัลได้มี
จํานวนที่มากขึ้น รายการส่วนใหญ่เป็นการชื้อลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเพ่ือนํามาออกอากาศ 

สํานักเครือข่ายสื่อสาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ลงความร่วมมือในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ในรูปแบบรายการเด็ก “รายการแอนิเมชันคลับ” ในโครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชันเพ่ือผลิต
รายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก  ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กับ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้จัดทําได้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็กและเยาวชน 
ในชื่อรายการ “แอนิเมชั่นคลับ” เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 
2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีสถาบันที่เป็นทีมงานในการผลิตรายการคือคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต แบ่งกันผลิตรายการละครึ่ง โดยใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2559 มีการปรับปรุงรายการในรูปแบบใหม่ในชื่อรายการ 
“แอนิเมชันคลับแซด” ในการน้ีผู้วิจัยซึ่งเป็นทีมงานในการผลิตรายการมีความต้องการศึกษากระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ที่ผลิตและออกอากาศใน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2561 จํานวน 8 ตอน  และเป็นแนวทางสําหรับการผลิต
รายการสําหรับเด็กท่ีเหมาะสมสําหรับสถานีโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตรายการเด็ก “รายการแอนิเมชันคลับแซด” 
  2. เพ่ือศึกษาการใช้งานกราฟิกในรายการเด็ก “รายการแอนิเมชันคลับแซด” 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางการผลิตรายการเด็กในอนาคต 
 

นิยามศัพท์ 
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1. กระบวนการสร้างสรรค์รายการ หมายถึง  ข้ันตอนการผลิต กระบวนการผลิตรายการ
ประเภทรายการเด็ก รายการแอนิเมชันคลับแซด 

2. รายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก   หมายถึ ง   รายการแอนิ เมชันคลับแซด  
ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – 
มีนาคม 2561 จํานวน 8 ตอน 

3. กราฟิก หมายถึง การใช้ลายเส้น สี ตัวอักษร ภาพถ่าย และสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ ในการ
สื่อสารผ่านรายการแอนิเมชันคลับแซด 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก รายการ 
“แอนิเมชันคลับแซด ” ได้รวบรวมทฤษฎีแนวความคิดที่เก่ียวข้องไว้ดังน้ี 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับรายการเด็ก 
รายการโทรทศัน์สําหรับเด็ก  หมายถึง รายการที่มุ่งจัดให้เด็กดูเข้าใจ  สนุกสนานไดค้วามรู้และ

ประโยชน์จากรายการนั้น  ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ (จุมพล รอดคําด,ี 2525) 
รายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สําหรับให้

เด็กดูและอาจครอบคลุมถึงเยาวชนด้วย มุ่งให้เด็กดูแล้วเข้าใจได้รับความสนุกสนาน บันเทิง ไม่เป็นพิษ
เป็นภัยให้ความรู้อย่างกว้างขวางมีการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ดีงามให้สอดคล้องกับสังคม รวมทั้ง
ก่อประโยชน์แก่เด็กท้ังทางร่างกายและจิตใจ )นารากร ติยายน 2536 :17( 
 มรรยาท  อัครจันทโชติ  (2558) กล่าวไว้ว่า  รายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก  หมายถึงรายการ
โทรทัศน์ท่ีมุ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก  อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์  มีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่มุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้  ตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กในแต่ละช่วงวัย 

จากแนวคิดดังกล่าวผู้จัดทําได้นําแนวคิดมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการเด็ก การคิด
สร้างสรรค์เน้ือหาท่ีจะสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับสารที่เป็นเด็ก 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 

Wurtzel (1995) กล่าวไว้ว่า การผลิตรายการหลาย ๆ ประเภทจะถ่ายทํากันในห้องจัดรายการ 
โดยมีการวางแผนและเตรียมงานมาเป็นอย่างดีก่อนการถ่ายทําทุกครั้ง โดยทั่วไปการผลิตรายการ
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 1. ข้ันวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 2. ข้ัน
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เตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) 3. ข้ันการผลิตรายการ (Production) 4. ขั้นหลังการ
ผลิตรายการ (Postproduction)  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้จัดทําได้ใช้แนวคิดดังกล่าวมาใช้เพ่ือกําหนด
วิธีการสร้างสรรค์รายการ  โดยแบ่งกระบวนการสร้างสรรค์เป็น 4 ข้ันตอนหลัก ประกอบด้วย  ข้ันการ
วางแผนก่อนการผลิตรายการ ข้ันเตรียมการผลิตรายการ ข้ันการผลิตรายการ และข้ันหลังการผลิต
รายการ แอนิเมชันคลับแซด 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับกราฟิกในรายการโทรทัศน ์
ชินกฤต อุดมลาภไพศาล (2550) กล่าวไว้ว่า กราฟิกในงานโทรทัศน์ ก็คือสัญญะ หรือกลุ่มของสัญญะที่
ถูกนํามาจัดวางในการส่ือความหมาย กราฟิกในสื่อโทรทัศน์น้ันนอกจากการทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลแล้ว 
ยังมีการทําหน้าที่ในด้านอื่นๆ ในการสื่อสารความหมาย อันจะเห็นได้จากการแบ่งบทบาทในการสื่อ
ความหมายของกราฟิกโดย Malcolm Bernard (Bernard,2005: 14-16) แบ่งบทบาทการทําหน้าท่ีของ
กราฟิกออกเป็น 6 ประเภท ดังน้ี 
  1) หน้าที่ให้ขอ้มูล (Informative function)   

2) หน้าที่โน้มน้าวใจ (Persuasive Function)  
3) หน้าที่ประดับตกแต่ง (Decorative Function 
4) หน้าที่สร้างสิ่งมหัศจรรย ์(Magic Function)  
5) หน้าที่ชอ่งทางสื่อสาร (Phatic Function)  
6) หน้าที่อตัภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Function)  

  หลักการแนวคดิดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสิ่งท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ 
พิจารณา วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายผลของการใช้กราฟิกในงานการผลิตรายการแอนิเมชันคลับ
แซด” ในครั้งน้ี 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก รายการ 
“แอนิเมชันคลับแซด” ใช้การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนจากการท่ีลงมือผลิตรายการในตําแหน่ง 
Executive Producer และ Director of Photography  เพ่ือนําเสนอวิธีการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ประเภทรายการเด็ก  การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ Stephen W. Littlejohn กล่าวว่า แนวคิดรังสรรค์นิยม 
(Constructivism) มนุษย์เราสามารถสร้างความหมายได้ด้วยตนเองความรู้ เ กิดจากการปฏิบัติ  
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แต่ ขณะ เ ดี ย ว กั น ก็ ผู้ วิ จั ย ก็ ไ ด้ ยึ ด ถื อ สิ่ ง ที่ จ ะ ใ ช้ ม า ป ร ะ กอบแน วค ว า มคิ ด น้ี  คื อ  Social 
Constructionism) การประกอบสร้างความคิดสร้างสรรค์อาจจะถูกบังคับมาบางส่วนที่ถูกสังคมกําหนด 
เช่นธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง ซึ่งในความคิดอาจะต้องปรับ  และผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย  

ถิรนันท์  อนวิชศิริวงศ์ (2560) กล่าวว่า รูปแบบงานวิจัยแนวสร้างสรรค์ซึ่งนําเสนอโดยศิลปิน
นักวิชาการ ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีผู้โต้แย้ง
ว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน หากแต่ต้องค้นคว้าบากบ่ันเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณูปการต่อมนุษย์และสังคม  
ทําให้เกิดแนวคิดเป็น 3 ทางด้วยกัน ได้แก่ 1. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะถือว่าเป็นการวิจัยในตัวเอง
อยู่แล้ว  2. การสร้างสรรค์มีลักษณะที่สามารถเทียบเคียงกับงานวิจัยได้ และ 3. ปฏิบัติการทางศิลปะไม่มี
ทางที่จะเป็นการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ได้  

 
กระบวนการสร้างสรรค์รายการแอนิเมชนัคลับแซด 

รายการแอนิเมชันคลับ แซด มีข้ันตอนในการผลติรายการดังน้ี 
1.กระบวนการวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 
1.1 อบรมเก่ียวกับการผลิตรายการเด็ก  ก่อนเร่ิมการผลิตรายการทางงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี

เอส ได้มีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลิตให้กับทีมงาน  โดยฝ่ายสํานักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะ ได้เชิญวิทยากรชาวนอร์เวย์มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ Mr. Kalle Fürst : 
Director Fürst & Father Film and TV Ltd. Former Director, Head of Children’s, Director of 
Programs in NRK, Norway ในเรื่องการผลิตรายการเด็ก และร่วมกันร่างรูปแบบรายการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณในการผลิต 

1.2 การคัดเลือกผู้ดําเนินรายการ  ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประกาศรับสมัครผ่านทาง
รายการโทรทัศน์ของสถานี สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค เว็บไซต์โดยมีผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครเป็นพิธีกรประมาณ 
200 คน ซึ่งจากการคัดเลือกน้องๆ ที่มาสมัครต่างมีความสามารถท่ีหลากหลายทีมงานได้คัดเลือกผู้ดําเนิน
รายการหรือพิธีกรประจํารายการเราจํานวน 8 คน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน 
 1.3 อบรมพิธีกร และทีมงาน ทางสํานักเครือข่ายสือ่สาธารณะได้จัดการอบรมพิธีกรโดยการเชิญ
วิทยากรพิเศษมาอบรมและสร้างกิจกรรมให้กับพิธีกร (work shop) โดยมจีุดประสงค์เพ่ือดึงศักยภาพ
ของพิธีกรใหอ้อกมาได้มากทีสุ่ด และอบรมการผลิตรายากรให้กับทางทมีงาน 
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 1.4 ออกแบบโครงสร้างรายการ  เป็นรายการสําหรับเด็กช่างฝัน ท่ีกําลังวาดภาพอาชีพใน
อนาคตของตนเอง โดยรายการจะแนะนําให้เด็กๆ ได้รู้จักอาชีพที่หลากหลายเพื่อค้นหาตัวเองว่ามี
ความชอบ ความถนัดอะไร ให้น้องพิธีกรได้รู้จักมุมของอาชีพน้ัน 
 1.5 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทําการศึกษาข้อมูลจากแขกรับเชิญในแต่ละตอนท่ีเชิญมา  
ลักษณะอาชีพที่ทํา  ประสบการณ์ที่ผ่านมา  และจุดเด่นที่จะนํามาสร้างเป็นภารกิจให้กับพิธีการได้
ทดลอง 
 1.6 เขียนบทรายการ เขียนสคริปรายการท่ีสมบูรณ์ส่งให้ผูผู้้ควบคุมการผลิต (Executive 
Producer) ตรวจสอบความถูกต้อง  ถ้ามแีก้ไขนํากับมาแก้ไขก่อนส่งให้แขกรับเชิญ 

2 กระบวนการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) 
 2.1 เตรียมฉาก/หาสถานที่ถ่ายรายการ ในการทําฉากรายการแอนิเมชันคลับแซท ทีมงานในจัด
สตูดิโอมหาวิทยาลัยสยามเป็นห้องน่ังเล่นภายในบ้าน และสําหรับฉากที่ถ่ายทํานอกสตูดิโอผู้จะทําการ
คัดเลือกให้ตรงกับอาชีพของแขกรับเชิญ เช่า สนามกีฬา เป็นต้น 

2.2 ประชุมก่อนการถ่ายทํา ประชมุเพ่ือวางแผนการทํางาน และรายงานความคืบหน้าการทํางาน 
รวมถึงปัญหาอปุสรรค์ต่างๆ วธีิการแก้ปัญหาเพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ 

2.3 จัดทําแผนช่วงเวลาในการถ่ายทํา (Shooting Timeline) การทําแผนช่วงเวลาในการ  
ทําให้งานเข้าใจเวลาในการถ่ายทําในแต่ละตอนว่าเวลาไหนต้องทําอะไรบ้างในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ 
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากในแต่ละตอน 

3. กระบวนการผลิตรายการ (Production) 
3.1 การแต่งหน้าทําผม  พิธีกรหญิงสองคนจะมีการทําผมที่นานกว่าพิธีกรชาย และในระหว่างที่

แต่งหน้าทําผมเหล่าพิธีกรก็จะมีการการบทเตรียมตัวคร่าว ๆ ไปก่อนด้วย ในระหว่างน้ีผู้กํากับก็จะมา
พูดคุยทําความเข้าใจเก่ียวกับงานท่ีจะถ่ายในวันน้ี 

3.2 การวางมุมกล้อง ในการถ่ายทํารายการทางทีมงานใช้กล้อง DSLR (Digital Single Lens 
Reflex) กล้อง 3 ตัว เป็นกล้องหลักในการผลิตรายการ โดยการวางจากซ้ายไปขวา กล้อง 1 อยู่ซ้าย 
กล้อง 2 อยู่กลาง กล้อง 3 อยู่ขวา ตามลําดับ   

3.3 กระบวนการซ้อมก่อนการถ่ายรายการ ก่อนถ่ายทํารายการทุกครั้งจะมีการซอ้มบท ซอ้มคิว
การแสดง ซอ้มมุมกลอ้ง และจุดการยืนการน่ังของพิธีกรทุกคร้ัง  เน่ืองจากการซ้อมทําให้บุคลากรในแต่
ละฝ่ายเข้าใจภาพรวมของงานทั้งหมด โดยเฉพาะรายการเด็กการซอ้มทําให้เหล่าพิธีกรมีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน   
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3.4 การถ่ายทํา ในกระบวนการถ่ายทําจะมีการแยกถ่ายเป็นคิวตามเน้ือหาของแต่ละตอน  
ซึ่งระหว่างถ่ายทําถ้าบทสนทนาที่ยาวเกินไป หรือการตอบคําถามที่ยาวอาจทําให้พิธีกรเด็กลืมบทได้ 
ทีมงานแต่จะแก้ไขโดยสั่งคัท และถ่ายต่อเน่ืองจากจุดเดิม 

4. กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post Production) 
หลังจากการถ่ายทํารายการแล้วทีมงานฝ่ายตัดต่อก็จะนําไฟล์ที่ได้จากการถ่ายทํารายการเข้าสู่

กระบวนการตัดต่อ โดยมีข้ันตอนในการทํางานดังน้ี 
4.1 แยกไฟล์  การแยกไฟล์ภาพตามกล้องที่ถ่ายทําเพ่ือใช้ในกระบวนการตัดต่อ  
4.2 ลงเสียงผสมเสียง การถ่ายทํามีการบันทึกเสียงแยก ดังน้ันก่อนการตัดต่อจะมัการผสมเสียงให้

ภาพและเสียงตรงกัน 
4.3 การ Export ขั้นตอนสุดท้ายของงานตัดต่อ  การ Export รายการโดยหลักๆ จะตั้งค่า 

Format เป็น MXF OP1a และ Preset เป็น AVC-Intra Class100 720 50p ตามที่ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสได้มอบหมายมาเพ่ือให้รายการออกอากาศได้  

4.4 การตัดโปรโมทรายการ ก่อนออกอากาศจริงทางสถานีจะมีการโปรโมทรายการ ซึ่งทีมผู้ผลิต
จะตัดคลิปโปรโมทความยาว 15 วินาที 

4.5 ส่งงานให้สถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส   การส่งงานให้ กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ผ่านกระบวนการเซ็นเซอร์ ซึ่งถ้าไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีการแก้ไข 
ทางสถานีก็จะนําไปออกอากาศต่อไป แต่ถ้าในกรณีไม่ผ่านเซ็นเซอร์ ทางสถานีจะแจ้งกลับมาทางทีมงาน
เพ่ือทําการแก้ไขและส่งไปตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 
 

2. การใชเ้ทคนิคด้านกราฟกิโทรทัศนใ์นรายการแอนเิมชันคลับแซด 
รายการแอนิมชันคลับแซด มีการใช้เทคนิคด้านภาพและเสียงสื่อความหมายเพ่ืออรรถรสในการ

รับชม และดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ดังรายละเอียดต่อไปน้ีกราฟิกที่ถูกใช้ในรายการ
แอนิเมชันคลับแซด เป็นการสื่อสารในรูปแบบของ ตัวอักษร  ข้อความ ชุดข้อความ ภาพวาด สี และ
ลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวกราฟิกโดยใช้เทคนิคของสตอปโมชัน (Stop Motion) และอินโฟกราฟิก 
(Infographic) ถูกนําเสนอโดยผสมผสานกันในหลายลักษณะเพ่ือการสื่อความหมายตัวเน้ือหาหลักของ
รายการ โดยที่ลักษณะการใช้กราฟิกในรายการแอนิเมชันคลับแซด พบว่ามีการใช้กราฟิกเพ่ือทําหน้าที่
แบ่งบทบาทในการสื่อความหมายของกราฟิกโดย Malcolm Bernard (Bernard,2005: 14-16) ดังน้ี 

2.1 กราฟิกที่ทําหน้าท่ีให้ข้อมูล (Informative function) 
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โลโก้ชื่อรายการ          โลโก้สถานี 
ภาพที่ 1 ภาพกราฟิกโลโก้มมุ 

 

ลักษณะการนําเสนอ  แสดงข้อมูลโลโก้ของสถานีอยู่ตลอดเวลาการออกอากาศ กราฟิกโลโก้มุม
จอของสถานีโทรทัศน์ พบในสองรูปแบบคือ การใช้สัญลักษณ์นกสีส้ม (Thai PBS 3) และการใช้
สัญลักษณ์นกสีเทา (Thai PBS 3) เน่ืองในช่วงท่ีออกอากาศเป็นการไว้ทุกข์ ในช่วงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิผลอดุลยเดช  

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพกราฟิกแนะนําชื่อพิธีกร 

 

ลักษณะการนําเสนอ  แสดงข้อมลูเป็นตัวอกัษรทับซอ้นกบัลายเส้นโดยชื่อเล่นของพิธีกรทั้ง 4 
คน และอักษรแตล่ะชือ่จะใหส้ีแตกต่างกัน พ่ีเบสท์ใชอ้ักษรสีส้ม น้องแทนใชอ้ักษรสีฟ้า และฟารีสใช้
อักษรสีเขียว และน้องต้นนํ้าใช้อกัษรสชีมพู โดยจะขึ้นในชว่งแรกของการเปิดรายการ 

 
ภาพท่ี 3 การใช้อินโฟกราฟิก 

 

ลักษณะการนําเสนอ  แสดงข้อมูลเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบสองมิติ ใช้การวาดภาพประกอบ
เรื่องราวท่ีนําเสนอในรูปแบบของการ์ตูน เพ่ือแนะนําข้อมูลท่ีพิเศษของแต่ละตอนในรายการ ความยาวใน
เน้ือหาแต่ละตอนจะไม่เท่ากัน 

2.2 กราฟิกที่ทําหน้าที่โน้มน้าวใจ (Persuasive Function)  
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ภาพที่ 4 แถบแนะนําอีเมล์รายการ 

 

ลักษณะการนําเสนอ แถบแนะนําอีเมล์รายการปรากฏขึ้นในช่วงท้ายของรายการในขณะที่พิธีกร
แนะนําให้ผู้ชมทางบ้านสามารถส่งผลงานแอนิเมชัน มาเพื่อรับพิจารณาการออกทางผ่านทางรายการ 

 

 
ภาพท่ี 5 ข้อความในรายการ 

 

ลักษณะการนําเสนอ แถบขอ้ความในรายการแอนิเมชันคลับแซด  ปรากฏข้ึนในช่วงที่พิธีกรพูด 
หรือแขกรับเชญินําเสนอข้อมลูที่มีความน่าสนใจเพ่ือเป็นการยํ้าสาร 

 
 
 
2.3 กราฟกิทีท่ําหน้าที่ประดับตกแต่ง (Decorative Function)  

 
ภาพที่ 6 การกราฟิกรูปหัวใจสีแดง 

 

ลักษณะการนําเสนอ แสดงภาพสัญลักษณร์ปูหัวใจปรากฏข้ึนขณะพิธีกรกําลังดําเนินรายการพูด
ถึงเก่ียวกับความรัก  
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2.4 กราฟิกที่ทําหน้าท่ีสร้างสิ่งมหัศจรรย์ (Magic Function) 

 
ภาพท่ี 7 กราฟิกทะลุมติ ิ

 

ลักษณะการนําเสนอ  การใช้กราฟิกเป็นเอฟเฟคสีแดงและมีการเคล่ือนไหวเป็นวงกลม ปรากฏ
ข้ึนระหว่างพิธีกรทํามือเคลื่อนไหวชี้ไปยังจุดท่ีต้องการให้เกิดแสง  และพิธีกรเดินผ่านทะลุแสงที่สร้างขึ้น
ผ่านการเวลาไปยังสถานที่หน่ึง 

 
สรุปผล  

1 ลักษณะกระบวนการผลิตราย “รายการแอนิเมชันคลับแซด” มีดังนี้ 
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตรายการแอนิเมชันคลับแซด ทั้ง 8 ตอน มีกระบวนการ

ผลิตที่เหมือนกัน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.1. กระบวนการวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 
ก่อนเริ่มการผลิตรายการทางงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้มีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการผลิตให้กับทีมงาน  โดยฝ่ายสํานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ได้เชิญวิทยากรชาวนอร์เวย์มาเป็น
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการผลิตรายการเด็ก ในส่วนของการออกแบบแนวคิดรายการ 
(Concept) เน้ือหาที่นําเสนอผ่ารายการ  การคัดเลือกพิธีกร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
ให้กับพิธีกรและทีมงาน เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักเครือข่ายสื่อสาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์  

กระบวนรายการแอนิเมชันคลับแซด เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแขกรับเชิญในแต่ละตอน 
และนําข้อมูลที่ได้การวางโครงเรื่อง เขียนบท ส่งบทให้ทางสถานีพิจารณาเมื่อบทผ่านจึงส่งบทให้กับแขก
รับเชิญได้อ่านก่อนการถ่ายทํา และทีมงานเตรียมฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากในรายการตามบท  

1.2 กระบวนการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) 
หลังจากเตรียมบทในการผลิตรายการ ทีมงานจะเตรียมฉาก/หาสถานที่ถ่ายรายการซึ่งส่วนใหญ่ใช้

การถ่ายทําในสตูดิโอ  มีการจัดทําแผนช่วงเวลาในการถ่ายทํา (Shooting Timeline) โดยจะระบุ
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รายละเอียดว่าทําอะไรบ้างในช่วงเวลาไหน เพ่ือให้ทีมงานได้เข้าใจช่วงเวลาว่าจะถ่ายฉากไหนก่อนหลัง 
และทําอะไรบ้างในเวลาการถ่ายทํา และจะมีการประชุมรายงานความคืบหน้าตลอดเวลา 

1.3 กระบวนการผลิตรายการ (Production) 
ในการผลิตรายการแอนิเมชันคลับแซด เมื่อพิธีกรมาถึงสถานที่ถ่ายทําก็จะทําการแต่งหน้าทําผม  

ทีมผลิตก็จะมีการเตรียมกล้อง วางมุมกล้อง (รายการแอนิเมชันคลับแซด มีการใช้กล้อง DSLR ถ่ายทํา
จํานวน 3 กล้อง แต่ละตัวก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไป) เตรียมไมค์บันทึกเสียง หลังจากแต่งหน้าเสร็จ
พิธีกรกับผู้กํากับก็จะมีการซ้อมบท และจะเร่ิมบันทึกเทปตามแผนงานท่ีวางไว้ซึ่งแต่ละตอนจะมีลําดับใน
การถ่ายทําท่ีแตกต่างกันไป เมื่อถ่ายทําเสร็จทีมงานก็จะเก็บไฟล์รายการบันทึกลงฮาร์ทดิสแยกตามกล้อง
และลําดับการถ่ายทํา 

การซ้อมก่อนถ่ายทําจริงมีความสําคัญมากสําหรับการผลิตรายการเด็ก เพราะพิธีกรที่เป็นเด็กอาจ
ติดเล่นสนุกมากเกินไป หรือบางคร้ังลืมบท ซ่ึงบทพูดหรือคําถามไม่ควรยาวและยากเกินไป 

1.4 กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post Production) 
หลังจากการถ่ายทํารายการแล้วทีมงานฝ่ายตัดต่อจะนําไฟล์ที่ได้จากการถ่ายทํารายการเข้าสู่

กระบวนการตัดต่อ นําไฟล์งานลงคอมพิวเตอร์แยกไฟล์งานท่ีใช้ได้เพ่ือลงสู่โปรแกรมการตัดต่อ (รายการ
แอนิเมชันคลับแซด ใช้การตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere) และตัดต่อตามบทรายการท่ีวางไว้  ใส่
เสียงประกอบ ใส่กราฟิก เช็คระดับความเบาดังของเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน หลังจากน้ันบันทึกไฟล์งาน
ส่งทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสพิจารณาออกอากาศ ในกรณีมีการแก้ไขทีมงานก็จะนํามาแก้ไขตาม
คําแนะนําของสถานีแล้วส่งไฟล์งานกลับไปเพ่ือนําออกอากาศต่อไป 
 
 2. ลักษณะกราฟิกที่ใช้ในการสื่อสารของ “รายการแอนิเมชันคลับแซด” มีดังนี้ 
 กราฟิกที่ถูกใช้ในรายการแอนิเมชันคลับแซด เป็นการสื่อสารในรูปแบบของ ตัวอักษร  ตัวเลข 
ข้อความ ชุดข้อความ ภาพวาด สี และลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวกราฟิกโดยใช้เทคนิคของสตอปโม
ชัน (Stop Motion) และอินโฟกราฟิก (Infographic) ถูกนําเสนอโดยผสมผสานกันในหลายลักษณะเพ่ือ
การสื่อความหมายตัวเน้ือหาหลักของรายการ โดยที่ลักษณะการใช้กราฟิกในรายการแอนิเมชันคลับแซด 
พบว่ามีการใช้กราฟิกเพ่ือทําหน้าที่ตามการแบ่งบทบาทในการสื่อความหมายของกราฟิกโดย Malcolm 
Bernard (Bernard,2005: 14-16) ดังน้ี 

1) หน้าท่ีให้ข้อมูล (Informative function)  
2) หน้าท่ีโน้มน้าวใจ (Persuasive Function)  
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3) หน้าท่ีประดับตกแต่ง (Decorative Function)  
4) หน้าท่ีสร้างสิ่งมหัศจรรย์ (Magic Function) 

 กราฟิกที่ใช้ในการผลิตรายการเด็กจะมีการใช้สีสันของกราฟิกมากกว่ารายการท่ัวไป เพ่ือใช้ใน
การดึงดูดความสนใจของผู้รับสารที่เป็นเด็ก และการใช้ตัวอักษรจะใช้อักษรขนาดใหญ่ สระที่ชัดเจน
เพ่ือให้ผู้รับสารอ่านและเข้าใจง่าย รวมทั้งมีการลายเส้นที่เป็นลักษณะของการ์ตูน และกราฟิกในรายการ
ทางโทรทัศน์มีลักษณะเป็นสาร(massage)และถูกกํากับการสื่อความหมายโดยตัวอักษร 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษามา ข้อเสนอแนะสิ่งท่ีน่าสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไปใน
อนาคต ดังน้ี 

1. ควรศึกษาลักษณะการผลิตรายการสําหรับและเนื้อหารายการท่ีเหมาะสําหรับเด็กผ่านสื่อ
สังคม ที่ผู้รับสารผ่านสมาร์ทโฟน 

2. ควรศึกษาลักษณะการส่ือสารผ่านภาพเคลื่อนไหว จังหวะของการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
 3. ควรมีการศกึษาผู้รับสารทีร่ับชมรายการ 
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เครือข่ายทางการสื่อสารในองค์การกับ ความผูกพันต่อองค์การ ความคิดสร้างสรรค ์
และสมรรถนะของทีมงาน 

Organizational Communication Network, Engagement, Creativity, 
and Performance 

 

มานา ปัจฉิมนันท์1 

 
บทคัดย่อ 

การสื่อสารในองค์การน้ัน มีท้ังรูปแบบที่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและการส่ือสารระหว่าง
กลุ่มที่มีความสลับซับซ้อนสูง หากมองการสื่อสารเป็นรูปแบบของเครือข่าย (Communication 
network) ก็จะประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบหลายทิศทาง ซึ่งทําให้เกิดการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสาร (Information flow) หรือการแพร่กระจายของข่าวสาร (Information diffusion) 
จากหน่วยหน่ึงไปสู่อีกหน่วยหน่ึง หรือจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในรูปแบบการไหลเวียนของข้อมูลและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มทีมงานท่ีอยู่
ภายในองค์การให้อยู่ในรูปของโครงสร้างเครือข่ายทางการส่ือสาร จึงเป็นส่วนสําคัญในการประเมิน
ประสิทธิภาพทางการส่ือสารขององค์การต่างๆ ได้ เน่ืองจากในเครือข่ายทางการส่ือสาร จะมีการส่งผ่าน
ท้ังข้อมูลและความคิด เชื่อมโยงไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงสมรรถนะของ
ทีมงาน ซึ่งล้วนเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีสําคัญขององค์การในศตวรรษที่ 21 

 
คําสําคัญ:  เครอืข่ายทางการสือ่สาร การส่ือสารภายในองค์การ ความผูกพันตอ่องค์การ ความคิดสร้างสรรค์ 

สมรรถนะของทีมงาน 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อาจารย์ประจาํคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย E-mail: manajay@gmail.com 
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Abstract  

Organizational communication has both forms of interpersonal communication 
and interpersonal communication which are highly complex. Communication, as a form 
of networking, consists of multidirectional relationships. In the communication network, 
the information flow from one unit to another or from one person to another. The 
understanding of the information flow and interpersonal relationships within the 
organization as the communication network is mandatory in order to assess the 
communication effectiveness. In the network, the information and ideas are diffused and 
this could link to creativity, engagement, and performance of the team. These 3 factors 
are the key indicators of the organizational success in the 21st century. 
 
Keywords:  Organizational Communication, Communication Network, Engagement, 

Creativity, Performance 
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บทนํา 

การสื่อสารในองค์การน้ัน มีท้ังรูปแบบที่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและการส่ือสารระหว่าง
กลุ่มที่มีความสลับซับซ้อนสูง หากมองการสื่อสารเป็นรูปแบบของเครือข่าย (Communication 
network) ก็จะประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบหลายทิศทาง ซึ่งทําให้เกิดการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสาร (Information flow) หรือการแพร่กระจายของข่าวสาร (Information diffusion) 
จากหน่วยหน่ึงไปสู่อีกหน่วยหน่ึง หรือจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
รูปแบบการไหลเวียนของข้อมูลและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มทีมงานท่ีอยู่ภายใน
องค์การให้อยู่ในรูปของโครงสร้างเครือข่ายทางการสื่อสาร จึงเป็นส่วนสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสื่อสารขององค์การต่างๆ ได้ (Goldhaber & Rogers, 1979) เน่ืองจากในเครือข่ายทางการสื่อสาร 
จะมีการส่งผ่านทั้งข้อมูลและความคิด เชื่อมโยงไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์การ รวมถึง
สมรรถนะของทีมงาน ซึ่งล้วนเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญขององค์การในศตวรรษที่ 21 

การศึกษาเครือข่ายทางการส่ือสารมีความสําคัญเป็นอย่างสูง เพราะทําให้ผู้ศึกษามองเห็น
กระบวนการ (Process) ทิศทางและรูปแบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงแบบ
แผนทางการสื่อสาร (Communication patterns) โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์การ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างชัดเจน รวมถึง สะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในเครือข่าย ความรวมศูนย์หรือกระจายศูนย์อํานาจทางการสื่อสารในองค์การ ต้นกําเนิดและการ
ไหลเวียนของข่าวลือในองค์การ เป็นต้น ทั้งน้ี การศึกษาเครือข่ายทางการสื่อสาร ได้รับความสนใจมาก
ย่ิงขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) มีอิทธิพลในชีวิตประจําวัน
ของคนทั่วโลกมากขึ้น ในด้านการสื่อสารองค์การ นักสื่อสารองค์การต้องสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งจะทําให้เกิดเครือข่ายที่ทรงพลัง และการทรงพลังขึ้นอยู่กับระดับของการรวมศูนย์และการ
กระจายอํานาจซึ่งต้องทําให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมลงตัว ซึ่งความลงตัวหมายถึงความสามารถของ
เครือข่ายในการควบคุมการไหลของข้อมูลข่าวสาร การยึดโยงผลประโยชน์ร่วมกัน การสร้างและการแปล
ความหมายอย่างเดียวกัน การยกระดับอิทธิพลทางสังคม และการยอมรับให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญถึงเหตุผลที่องค์การต้องมีเครือข่ายเป็นองค์ประกอบ (สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร, 2556) 

เครือข่ายทางการส่ือสาร สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือเครือข่ายทาง
สังคม (The Social Network Analysis หรือ SNA) ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการระบุหา
ความสัมพันธ์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์การ และการสร้างรูปแบบการมี
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อันตรกริยาต่อกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจของกระบวนการแลกเปล่ียนทางสังคมในองค์การ ที่สําคัญ SNA 
สามารถค้นพบความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น การเป็นเพ่ือนสนิท การมีลูกวัยใกล้เคียงกันหรือ
เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน การมีบ้านอยู่ใกล้กัน การชอบทํากิจกรรมที่คล้ายกัน การเป็นครอบครัว
เดียวกัน เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมีผลต่อการสื่อสารองค์การมากเช่นเดียวกับความสัมพันธ์แบบเป็น
ทางการ เพราะความสัมพันธ์เหล่าน้ีมักทําให้เกิดการส่งผ่านข้อมูลหากันได้มากข้ึน มีความแข็งแรงของ
การเชื่อมโยงกันมากขึ้น  

การวัดความสําเร็จขององค์การแท้จริงแล้วมีหลายตัวชี้วัดที่เคยมีผู้ใช้ในการวิจัย เช่น วัฒนธรรม
องค์การ ความเชื่อถือ ศักยภาพความเป็นผู้นํา ความสามารถในการปรับตัว ความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ เป็นต้น แต่ในบทความน้ี ได้คัดเลือกตัวชี้วัดที่จําเป็นและสําคัญต่อการอยู่รอดขององค์การในยุค
ศตวรรษที่ 21 เพียง 3 ตัวชี้วัด ซึ่งได้แก่ตัวแรกคือ การสร้างให้ทีมงานในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) หรือการสร้างให้นวัตกรรม (Innovation) Schmitt (2003) ได้ให้ความเห็นว่าธุรกิจจะ
ประสบความสําเร็จต้องผสมผสานทั้งความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิด
สร้างสรรค์จําเป็นสําหรับการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและดึงดูดความสนใจของลูกค้า ปัจจุบันเป็น
ยุคที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและเกิดการลอกเลียนแบบได้ง่าย ทําให้สินค้าหรือบริการส่วนใหญ่กลายเป็นสินค้า
และบริการแบบพ้ืนฐาน (Commodity) หาความแตกต่างและโดดเด่นได้ยาก และแม้แต่การคิดเน้ือหา 
(Content) ในการส่ือสารก็สามารถหาเน้ือหาท่ีมีความคิด (Creative idea) ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครเคยทํามา
ก่อนได้ยากข้ึนเช่นกัน 

ตัวชี้วัดที่จําเป็นและสําคัญต่อการอยู่รอดขององค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ตัวที่สอง ได้แก่ ความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Engagement) จึงเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริหารระดับบนและลูกน้องส่งผลให้พนักงานมีความ
จงรักภักดีต่อองค์การในระยะยาว มีการศึกษาจํานวนมาก พบว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
(Engagement) ส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลประกอบการขององค์การ (Meyer & Allen, 1997; Saks, 
2005) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจึงเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่ใช้วัดระดับความสําเร็จขององค์การ 
Meyer & Allen (1997) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ทําให้พนักงานมีความเชื่อใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความตั้งใจ และความพยายามในการทํางาน และพบความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างความผูกพันของพนักงานกับความสําเร็จขององค์การ 

ตัวชี้วัดตัวที่สาม ได้แก่ สมรรถนะของทีมงาน (Team Performance) เพราะแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการในการทํางานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มที่เป็นทีมงานเดียวกัน สมรรถนะของทีมงานถูก
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นํามาใช้เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการทํางาน (Roberts & O'Reilly, 1974; Dennis, Goldhaber 
& Yates, 1978) เพราะเป็นส่วนที่นํามาซึ่งความสําเร็จหรือผลลัพธ์ขององค์การ ทั้งในด้านการมีอันตรกริ
ยาระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน และความเป็นผู้นํา การทํางานเป็นทีม
เป็นทักษะที่นายจ้างในยุคปัจจุบันพึงประสงค์ (Scott, 2015) องค์กรส่วนมากมักมีแนวโน้มที่จะมีผลลัพธ์
ในการทํางานที่ดี เมื่อมีสมาชิกในองค์การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทีม การทํางานเป็นทีมที่ดีจึง
สร้างการทํางานร่วมกัน ผลรวมของทีมจึงเท่ากับผลรวมของความพยายามในการทํางานของแต่ละบุคคล 

 
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่ายการสื่อสารภายในองค์การ  
การวิเคราะห์เครือข่าย คือการศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างทางสังคมซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ของคน 

กลุ่ม หรือองค์การ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อและพฤติกรรม การวิเคราะห์เครือข่ายเป็นวิธีการวัด
อิทธิพลที่เกิดข้ึนภายในเครือข่าย สัจพจน์ของการวิเคราะห์เครือข่ายอยู่บนพ้ืนฐานให้ความสนใจเรื่อง
องค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย มากกว่าการศึกษาตัวองค์ประกอบของสมาชิก จึงถือ
ว่าเป็นวิธีการมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ โดยอาจใช้ศึกษาสังคมหรือการสื่อสาร ซึ่งหน่วยในการศึกษาได้แก่ 
ระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสังคม Rogers (1986) ระบุว่าเครือข่ายทางการส่ือสารประกอบด้วย 
บุคคลที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันด้วยการไหลของแบบแผนทางการส่ือสาร การวิเคราะห์เครือข่าย
ทางการสื่อสารจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่สร้างข้ึนจากการเชื่อมโยงของข้อมูล
ในโครงสร้างทางการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเรียกว่า “เครือข่าย” (Network) 
 Greenbaum et al. (1983) แบ่งเครือข่ายทางการสื่อสารในระบบการสื่อสารองค์การ เป็น 4 
รูปแบบ ไดแ้ก่  
 1.เครือข่ายทางการสื่อสารเชิงกฎระเบียบ (The Regulative Communication Network) มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเป้าหมายขององค์การ การปฏิบัติตามแผนงาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน 
เครือข่ายการสื่อสารน้ีจะเก่ียวข้องกับการควบคุม คําสั่ง และรูปแบบของทิศทางและการตอบกลับ
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น การสื่อสารที่เก่ียวกับนโยบาย 
กระบวนการ และกฎต่างๆ เป็นต้น  
 2.เครือข่ายทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม (The Innovative Communication Network) 
เก่ียวข้องกับการเพ่ิมความมั่นใจต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์การต่ออิทธิพลภายในและ
อิทธิพลภายนอกต่างๆ เช่น เทคโนโลยี สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง และนํามาซึ่ง
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เครือข่ายการสื่อสารน้ี จึงเก่ียวข้องกับ การแก้ปัญหา การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่งความคิดใหม่ๆ (new idea) 
ตัวอย่างเช่น ระบบการเสนอแนะต่อองค์การ และการประชุมเพ่ือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
 3.เครือข่ายทางการสื่อสารเชิงผสมผสานหรือบํารุงรักษา (The Integrative or Maintenance 
Communication Network) เก่ียวข้องกับความรู้สึกของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและงาน 
นอกจากน้ี ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายขององค์การด้านคุณธรรมของพนักงาน เครือข่ายน้ีแสดงให้
เห็นถึงการสนับสนุนช่วยเหลือและการดูแลตัวเอง มีตั้งแต่การสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการ สัญลักษณ์แสดง
สถานะ และรางวัลท่ีจับต้องได้ รวมถึงองค์ประกอบเก่ียวกับการตระหนักรู้เข้าใจตนเอง และการเติมเต็ม
ความเป็นมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ข่าวลือ การยกย่องจากหัวหน้า และการเล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น 
 4.เครือข่ายทางการสื่อสารเชิงให้ความรู้-ชี้แจงทําความเข้าใจ (The Informative-Instructive 
Communication Network) เก่ียวข้องกับการช่วยให้องค์การไปสู่เป้าหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้กับผู้บริหารระดับสูง เก่ียวข้องกับการให้และรับข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับเครือข่ายการ
สื่อสารอื่นๆ รวมไปถึง การให้คําแนะนําหรือคําสั่งสําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนําไปปฏิบัติตามหน้าท่ีของ
ตนเอง ตัวอย่างเช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารสิ่งพิมพ์ภายในองค์การ และกิจกรรมการฝึกอบรม
ต่างๆ เป็นต้น  

องค์การก็เป็นกลุ่มทางสังคมแบบหน่ึงซึ่งมีแบบแผนของการมีอันตรกริยาที่มั่นคง (Katz & 
Kahn, 1966; Weick, 1969) มุมมองของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเป็นกรอบทฤษฏีที่พัฒนาไป
จนถึงการมีแนวทางในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูล
เครือข่ายสามารถได้รับการศึกษาโดยจับกระบวนการที่สําคัญขององค์การโดยมีระดับในการวิเคราะห์ที่
ต่างกัน ดังน้ัน การวิเคราะห์เครือข่ายจึงสามารถเชื่อมต่อการวิเคราะห์แบบจุลภาคและมหภาคเข้า
ด้วยกันได้ (Crozier, 1972) การวิเคราะห์เครือข่ายเป็นการศึกษาทั้งโครงสร้างและแบบแผนของ
ความสัมพันธ์ และยังค้นหาสาเหตุและผลกระทบของโครงสร้างและความสัมพันธ์น้ัน มุมมองการ
วิเคราะห์เครือข่ายสามารถนําไปศึกษาเน้ือหาได้หลากหลายแง่มุม ในระดับการสื่อสารองค์การ การศึกษา
เร่ืองอํานาจและการเมืองในองค์การสามารถศึกษาได้จากการวิเคราะห์รูปแบบของเครือข่าย  
(Pettigrew, 1972; Zald, 1970) อาชีพ  (Grannovetter, 1974) และการเข้าสั งคม  (Edstrom & 
Galbraith, 1977) สามารถศึกษาได้จากเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร และอิทธิพลของบุคคลที่อยู่ใน
เครือข่าย ส่วนในระดับระหว่างองค์การ เครือข่ายของความสัมพันธ์แบบทางตรงและทางอ้อมระหว่าง
องค์การสามารถแสดงชัดเจนในการศึกษาวิเคราะห์เครือข่าย (Aldrich, 1977) 
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 การวิเคราะห์เครือข่ายทางการสื่อสาร นักวิจัยส่วนใหญ่จะทําการศึกษาทั้งเครือข่ายการส่ือสารที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในองค์การน้ันๆ Monge & Contractor (2003) ให้คํานิยามเครือข่าย
ทางการสื่อสารว่า คือ แบบแผนของการติดต่อระหว่างคู่ทางการส่ือสารซึ่งเกิดจากการส่งผ่านหรือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านเวลาและสถานท่ีต่างๆ ซึ่งเครือข่ายอาจมีขนาดตั้งแต่อันตรกริยาระหว่างบุคคล
จนถึงระดับโลก  Monge & Contractor (2003) ได้เสนอว่า นักวิเคราะห์เครือข่ายมักศึกษาคนที่อยู่ใน
องค์การหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง และมีความสัมพันธ์ทางการสื่อสารหน่ึงคู่หรือมากกว่าน้ัน เช่น เป็นผู้ให้
ข้อมูลไปสู่ เป็นผู้รับข้อมูลจาก และส่ือสารกับ และสามารถเลือกศึกษาขนาดตั้งแต่กลุ่มทํางาน แผนก 
หรือทั้งองค์การก็ได้ ดังน้ัน การวิเคราะห์เครือข่ายจึงเป็นกระบวนการที่นักวิจัยพยายามท่ีจะระบุทั้ง
เครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีอยู่ในองค์การ ระหว่างองค์การ และ กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ ซึ่งกิจกรรมทางการส่ือสารท่ีอยู่ภายใต้เครือข่ายมี 4 ประเภท ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ความชอบ (มิตรภาพ) การแลกเปลี่ยนอิทธิพลและอํานาจ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ  
 การศึกษาเครือข่ายทางการสื่อสารขององค์การยังเกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างทางสังคมและ
ทุนทางสังคม (Social Capital) Coleman (1988) ได้นิยามทุนทางสังคมว่า เป็นความหลากหลายที่อยู่
ในสิ่งต่างๆ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบที่พบท่ัวไป ได้แก่ โครงสร้างทางสังคม และโครงสร้างน้ีช่วยให้เกิดการ
กระทําบางอย่างของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือพนักงานในองค์การ ดังน้ัน ทุนทางสังคมจึง
เป็นมโนทัศน์ที่เกิดจากการสร้างและการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายทางการส่ือสาร และนํามาซึ่งเป้าหมาย
เฉพาะบางอย่าง  
  
ความผกูพันต่อองค์การ 

Kahn (1990) นิยามความผูกพันต่อองค์การของพนักงานว่า “เป็นการควบคุมสมาชิกในองค์การ
แต่ละคนให้อยู่ในบทบาทของตนเอง” (หน้า 64) ความผูกพันต่อองค์การสะท้อนจากการลงทุนทางด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก และพลังงานทางกายภาพในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การลงทุนทางด้านอารมณ์ 
(Emotional investment)ในงาน หมายถึงการใส่อารมณ์ในเชิงบวกให้กับงานและคนอื่นๆ การลงทุน
ด้านความรู้สึก (Cognitive investment) หมายถึง การรับรู้ด้านจิตใจกับการให้ความสําคัญในระหว่าง
การทํากิจกรรมต่างๆ เก่ียวข้องกับงาน และการลงทุนทางกายภาพ (Physical investment) หมายถึง
การเคลื่อนไหวเก่ียวกับงานได้อย่างมีพลังและกระฉับกระเฉง Kahn (1992) อธิบายเพ่ิมเติมว่าความ
ผูกพันต่อองค์การจะเกิดก็ต่อเมื่อการลงทุนทั้ง 3 ด้านเกิดข้ึนพร้อมกัน  
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 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การในระดับปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับทีมงาน (Bakker et al., 2006) โดยพบว่าปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของสมาชิกในทีมงาน Kozlowski & Bell (2003) นิยามทีมงานว่า เป็นกลุ่มคนที่
มีอยู่เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การแบ่งปันเป้าหมายเดียวกัน มีอันตรกริยาทางสังคมต่อกัน แสดงการทํางาน
ร่วมกัน รักษาและจัดการขอบเขต ฝังรากลึกในบริบทขององค์การซึ่งได้สร้างขอบเขตไว้ บังคับควบคุม
ทีมงาน และส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆในมีขอบเขตกว้างขึ้นไป  
 Kozlowski & Bell (2003) พบว่าสมาชิกในทีมงานจะมีอันตรกริยาทางสังคม ดังน้ัน การทํางาน
เป็นทีมจึงเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนความหมายระหว่างบุคคล และนําไปสู่ความผูกพันต่อองค์การ 
Byrne (2015) เสนอว่า การแพร่กระจายของความผูกพันต่อองค์การ (Engagement contagion) คือ
กระบวนการส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การระหว่างปัจเจกบุคคลผ่านการแพร่กระจายทางอารมณ์ 
ความรู้สึก และการกระทํา ซึ่งสอดคล้องกับ 3 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานตาม
แนวคิดของ Kahn (1990) โดย Byne (2015) อธิบายเพ่ิมเติมว่าการแพร่กระจาย 3 ด้านน้ีเองท่ีอธิบาย
ว่าพนักงานที่มีส่วนร่วมสูงมักถูกล้อมรอบด้วยพนักงานที่มีส่วนร่วมสูงเช่นกัน และส่งผลไปยังบรรยากาศ
ในการทํางานเชิงบวกและมีการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น องค์การอาลีบาบากรุ๊ป ประเทศจีน ที่มุ่งเน้นให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ จะมีการอบรมพนักงานใหม่โดยพนักงานที่อยู่มาก่อน ถึงวัฒนธรรม
องค์การในความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยในการอบรมใช้เวลากว่า 1 สัปดาห์ เน้นถ่ายทอดทั้งทาง
อารมณ์ ความรู้สึก และทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้พนักงานใหม่มีความคิดแบบเดียวกับพนักงานคนอื่นๆ 
ท่ีอยู่มาก่อน และมีความผูกพันต่อองค์การสูง เป็นต้น 
 
ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน  

ความคิดสร้างสรรค์มักเกดิจากการเปิดรับมุมมอง ความรู้ และทกัษะท่ีหลากหลาย และสามารถ
รวมและจดัการความหลากหลายน้ันสู่สิ่งใหม่และดีกว่า (Farh & Farh, 2010; Shin & Zhou, 2007) 
ทีมงานสามารถเข้าถึงวงจรทางสังคมที่แตกต่าง และสมาชิกสามารถไดป้ระโยชน์จากความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เฉพาะต่างๆที่มารวมกันจากสมาชิกหลายคน (Taggar, 2002) การเปิดรับประสบการณ์ท่ี
แตกต่างจากแต่ละคน วิธีการ และมุมมองทีห่ลากหลาย จะช่วยกระตุ้นกระบวนการที่สําคัญ ได้แก่ การคิด
เชิงวิพากษ์ (critical thinking) การคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) และการคิดแบบยืดหยุ่น 
(flexible thinking) (Granvotter, 1982; Pearsall et al., 2008) ซึ่งจะมีประโยชนต์อ่สมรรถนะทางการ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ของทีมงาน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานน้ันจะถูกค้นพบเมื่อสมาชิกในทีมเตม็ใจท่ี
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จะแบ่งปันความคิด ใสใ่จ และเข้าถึงความคิดของสมาชกิคนอื่นๆ รวมถึงร่วมมือกับคนอื่นๆ ในการ
พิจารณาความคิดที่นําเสนอโดยคนอื่นๆ และดําเนินการตอ่อย่างจริงจัง  เมื่อข้อมลูขา่วสารและมุมมอง
ต่างๆ ทีส่มาชกิแตล่ะคนคดิได้ถูกส่งตอ่ เข้าถึง และนําไปใช้อย่างกระตือรือร้น การผสมพันธุ์ข้ามไปมาของ
ความคิดก็เกิดข้ึน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดอาณาเขตความคดิใหม่ๆ  ซึ่งไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เป็น
ความคิดใหม่ทีเ่กิดจากความผูกพันตอ่องค์การของสมาชกิ รวบรวมความคิดจากมุมมองที่หลากหลายของ
แตล่ะคน (Shin & Zhou, 2007) ดังน้ัน ความคิดสร้างสรรค์ของทมีงาน จะตอ้งมีสิ่งที่ Shin et al. (2012) 
เรียกว่า “กระบวนการหลอมรวมทีม” ตั้งแต่การมอีันตรกริยาระหว่างสมาชิกที่เป็นปัจเจกบุคคล จนถึง
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิด  ผู้นําที่มีลักษณะเป็นเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง จะมีบทบาทสําคัญ
ในการกระตุ้นให้เกิด “กระบวนการหลอมรวมทีม” โดยการลดกระบวนการที่ทําให้เกิดความเสียหายใน
ทีม เช่น ความขัดแย้ง การไมร่่วมมือกัน และเพ่ิมขยายกระบวนการที่ทําให้เกิดสิ่งที่ดใีนทีม เช่น การเน้น
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด มมุมอง และความรู้ (Shin & Zhou, 2007) 
 
สมรรถนะของทีมงาน 

ทีมงาน (Work team) หมายถึง “ปัจเจกบุคคลจํานวนหนึ่งที่ พ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานเฉพาะด้านขององค์การร่วมกัน” (Sundstrom et al., 1990) ทีมได้รับความสนใจ
ในการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์มากข้ึนเรื่อยๆ (Cohen & Bailey, 1997; Sundstrom et al., 1990; 
Sundstrom et al., 2000) ความสนใจในการศึกษาเร่ืองทีมน้ันเกิดข้ึนพร้อมๆ กับการให้ความสําคัญกับ
ทีมงานในองค์การ มีแบบจําลองเก่ียวกับประสิทธิภาพและสมรรถนะของทีมงาน (Team Performance) 
เกิดข้ึนมากมาย ทฤษฎีแรกๆ ที่เก่ียวกับทีมงานได้แก่ ทฤษฎีระบบ(input-process-output) สําหรับ
ประเมินสมรรถนะของกลุ่ม นําเสนอโดย McGrath (1964) และ Steiner (1972) ทฤษฎีน้ีเน้นที่การ
ป้อนเข้า (input)ได้แก่สิ่งที่สมาชิกนําเข้าสู่ในกลุ่ม เช่น ความชํานาญ สถานะ บุคลิกภาพ และ
ประสบการณ์ ส่วนกระบวนการ (process)หมายถึงการมีอันตรกริยาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน และความเป็นผู้นํา และผลลัพธ์ (output)หมายถึงผลผลิต
ท่ีได้จากกลุ่ม (Guzzo & Shea, 1992) ต่อมาได้มีผู้ศึกษาตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของกลุ่มอีกจํานวนมาก เช่น บริบทขององค์การ องค์ประกอบของกลุ่ม การออกแบบการทํางานในกลุ่ม 
กระบวนการภายในกลุ่ม กระบวนการภายนอกกลุ่ม เป็นต้น (Sundstrom et al., 1990) อย่างไรก็ตาม 
ตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับการประเมินสมรรถนะของทีมงานได้แก่  กระบวนการภายในกลุ่ม (intra-group 
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process) (Campion et al., 1993) เช่น บรรทัดฐานของทีมงาน และกระบวนการภายในกลุ่มที่มีฐาน
อยู่บนความสัมพันธ์ 
 
เครือข่ายทางการสื่อสารกับความผกูพันต่อองค์การของทีมงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรม Kahn & Heaphy (2014) ได้เปรียบเทียบบริบทระหว่างบุคคลในที่
ทํางานว่าเป็นระบบประสาทขององค์การ เพราะบริบทระหว่างบุคคลในที่ทํางานน้ันเป็นเหมือนแหล่งของ
อันตรกริยา การประสานร่วมมืออย่างรวดเร็วของหลายระบบ และผสมผสานกระบวนการของสัญญาณท่ี
เกิดข้ึนอย่างพร้อมๆกัน อันตรกริยาระหว่างบุคคลในที่ทํางานเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนว่าสมาชิกในทีม
จะได้ประสบการณ์ที่มีความหมายในเชิงจิตวิทยาในที่ทํางานหรือไม่ จนทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
(Kahn, 1990) ความผูกพันต่อองค์การต้องการทรัพยากร 3 ด้าน ได้แก่ กายภาพ ความรู้สึก และอารมณ์ 
ซึ่งทั้ง 3 ด้านน้ีได้รับอิทธิพลทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากอันตรกริยาที่เกิดข้ึนในที่ทํางาน  อันตรกริยาในที่
ทํางานอาจช่วยเสริมพลัง ปลดปล่อย ตัดกําลัง หรือทําให้หมดพลังก็ได้ แต่การวิจัยที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลระหว่างบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การของทีมงานยังมีอยู่จํากัด  

มีกิจกรรมที่ใช้ในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เช่น การวางแผนความก้าวหน้า
ทางอาชีพ การให้คําปรึกษา การให้รางวัล การสร้างความพึงพอใจ การสํารวจความคิดเห็นความผูกพัน
ต่อองค์การในการตัดสินใจเก่ียวกับเป้าหมายขององค์การ (Baumruk et al., 2006; Kahn, 1990) ซึ่ง
การส่ือสารภายในองค์การเป็นส่วนช่วยสนับสนุน สื่อสาร กระจายข่าวเก่ียวกับกิจกรรมเหล่าน้ี  (Hoover, 
2005) ในช่วงเวลาที่องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย การสื่อสารเป็นสิ่ง
สําคัญท่ีจะทําให้ธุรกิจคงอยู่ได้ แม้แต่ในช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤติ การส่ือสารที่ดีจะทําให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน ในทางตรงกันข้าม หากขาดการส่ือสารที่ดี จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่
พนักงานได้ยินจากหัวหน้ากับสิ่งที่เห็นและได้ยินผ่านสื่อ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ขาดกําลังใจ ความ
น่าเชื่อถือ และความโปร่งใสต่องค์การได้ ดังน้ันองค์การต้องวางแผนการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายใน
องค์การและการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ในการศึกษา 5 ข้ันตอนในการเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน Baumruk et al. (2006) พบว่า ข้ันตอนท่ี 5 ได้แก่ การวางแผนและความถ่ีของการมีอันตร
กริยาและการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร การส่งข้อมูลตอบกลับ และการเสนอความคิดเห็น องค์การจําเป็นต้อง
มีการรับฟัง เข้าใจ และตอบกลับพนักงานอย่างเหมาะสม  

 
เครือข่ายทางการสื่อสารกับความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานเกิดข้ึนเมื่อสมาชิกในทีมมีการ
ส่งต่อหรือแบ่งปันความรู้ เข้าถึงความคิดของคนอ่ืน และผสมผสานมุมมองของคนหลายคนจนเกิดเป็น
ความคิดใหม่  (Baer et al., 2010) ความคิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีการพ่ึงพาอาศัยกันทางสังคม 
(social interdependence theory) (Deutsch, 1949) ซึ่งเน้นการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างปัจเจกบุคคล
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ รวมถึง การสร้างความคิดใหม่ร่วมกัน และการตัดสินใจว่าจะเลือกความคิดใด
เพ่ือดําเนินการต่อหรือทิ้งไป (Baer et al., 2010) และแม้ว่าความหลากหลายทางความคิดอาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งในงาน แต่ความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์จะช่วยเพ่ิมสมรรถนะทางความคิดสร้างสรรค์ของ
ทีมงานได้ (Shin et al., 2012) 
 อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารในองค์การกับ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้ง (Leenders et al, 2003) หมายถึง หากมีการสื่อสาร
ในองค์การที่มากเกินไป อาจเกิดการแทรกแซงเวลาส่วนตัวของแต่ละคนท่ีจําเป็นต้องมีสําหรับสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ และทําให้ได้รับข้อมูลมากเกินไปจนเบ่ียงเบนความสนใจได้ (Baron, 1986) ตาม
ทฤษฎีการเบ่ียงเบนความสนใจ-ความขัดแย้ง เสนอว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารมากเกินไป ทําให้เกิดภาวะ
ความขัดแย้งจากการใส่ใจ และภาวะการใส่ใจมากเกินไป จนทําให้ความคิดถูกบีบบังคับมากเกินไป จนทํา
ให้ขาดความสามารถในการหาข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดความคิดใหม่ หรือความคิดสร้างสรรค์  
(Shalley, 1995) ดังน้ัน เมื่อมีการสื่อสารองค์การที่มากเกินไป จะก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อความคิด
สร้างสรรค์ได้ หรือเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์รูปตัวยู (U) กลับหัว เมื่อการสื่อสารมีมากเกินไป มีแนวโน้มที่
ข้อมูลจะซํ้ากันมากข้ึน ซึ่งเป็นการลดความคิดสร้างสรรค์ได้ (Bouty, 2000) ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ี จึง
ต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นการสื่อสารภายในองค์การ กับความคิด
สร้างสรรค์ของทมีงาน ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่จะสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบคู่แข่ง และความภาคภูมิใจ
ของคนในองค์การในยุคปัจจุบัน 
 
เครือข่ายทางการสื่อสารกับสมรรถนะของทีมงาน  

นักวิชาการหลายคนสนใจหาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในองค์การกับสมรรถนะของ
องค์การ และความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาแบบจําลองการสื่อสารองค์การได้ดีขึ้นด้วย 
( Roberts & O'Reilly, 1974; Dennis, Goldhaber & Yates, 1978)  Roberts and O'Reilly ( 1979) 
ทําการสํารวจกองทัพทหารด้วยแบบสอบถามด้วยคําถามแบบสังคมมิติ (Sociometric) พบว่ามีความสัน
พันธ์กับสมรรถนะขององค์การ Schuler and Greenbaum (1977) ทําการสํารวจความสัมพันธ์ระหว่าง



 

1378 
 

การส่ือสารกับสมรรถนะของพนักงาน โดยให้หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานเป็นผู้ให้คะแนนสมรรถนะของ
พนักงาน พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารในองค์การอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ แบบให้ข้อมูล แบบผสมผสาน แบบ
กฎระเบียบ และแบบบิดเบือน การศึกษาคร้ังน้ันพบว่าการสื่อสาร 2 รูปแบบแรกมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะของพนักงาน  

นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสมาชิกกับสมรรถนะของ
สมาชิกองค์การ (Baldwin, et al., 1997) การทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางคือผู้ที่ทําหน้าที่จัดการ ช่วยอํานวย
ความสะดวกในการสื่อสารและอันตรกริยาภายในทีมงาน เช่น การรวมกลุ่มกันวางแผน การแบ่งปัน
ข้อมูล การลงมือปฏิบัติงาน และการประสานงานระหว่างสมาขิก คนท่ีเป็นศูนย์กลางจะหมุนเวียนข้อมูล
ในทีมงานได้เร็วกว่าคนอื่นๆ ในทีม ดังน้ัน คนท่ีเป็นสมาชิกประเภทชายขอบจะต้องคอยพึ่งพิงสมาชิกที่
เป็นศูนย์กลางในทรัพยากรต่างๆ (Leavitt, 1951) ทั้งน้ี ความหนาแน่นของอันตรกริยาระหว่างสมาชิกที่
เป็นศูนย์กลางในโครงสร้างองค์การที่เป็นแบบรวมศูนย์ส่งผลต่อการปรับตัวของทีมงานเช่นกัน Carley & 
Ren (2001) พบว่า ความสามารถในการปรับตัวของทีมงานจะเพ่ิมขึ้นหากทีมงานน้ันมีสมาชิกหลายคน
ร่วมเป็นศูนย์กลาง และมีกลไกในการสื่อสารข้อมูลร่วมกัน เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆต่อองค์การมักไม่
มีผลกระทบที่รุนแรง การมีเส้นเชื่อมโยงระหว่างกันที่เข้มแข็งยังทําให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่มีลักษณะ
ซับซ้อนถึงกันได้ด้วย (Hansen, 1999) 
 
การนําไปประยุกต์ใชใ้นการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเครือข่ายทางการสื่อสาร สามารถนําไปวิเคราะห์การสื่อสารข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับงานระหว่างสมาชิกภายในองค์การ รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพ่ือนสนิทระหว่าง
สมาชิกในองค์การน้ันๆ เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลการสื่อสารโดยวิธีการเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ นํามา
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) 
เช่น UCINET จะสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมาขิก และระหว่างกลุ่ม เช่น แผนกต่างๆ ได้ 
จากน้ันยังสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ต่างๆ ในเครือข่ายของสมาชิกแต่ละคน ได้แก่ ดาวเด่น (Stars) 
ผู้ประสาน (Liaisons) สะพาน (Bridges) ผู้กลั่นกรอง (Gatekeepers) และแยกตัว (Isolates) เป็นต้น 
จากน้ัน สามารถนําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ท่ีส่วนมากจะ
เป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อเครือข่ายทางการสื่อสาร หรือนํามาวิเคราะห์กับตัวแปรตามอื่นๆ เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์การ หรือสมรรถนะของทีมงาน เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาด้านบุคลากร และการสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือให้ส่งผลต่อการทํางานที่มี
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ประสิทธิภาพมากข้ึนในศตวรรษที่ 21 เช่น การส่ือสารภายในแผนก การสื่อสารข้ามแผนก การสร้าง
ความผูกพันต่อองค์การให้พนักงาน เป็นต้น 
 
บทสรปุ 

 เครือข่ายทางการส่ือสารภายในองค์การ เป็นการศึกษาการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์การใน
รูปแบบของการสื่อสารเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย โดยจะมีบทบาทของสมาชิกในองค์การที่แตกต่างกัน 
เช่น ดาวเด่น แปลกแยก ผู้กลั่นกรองข่าวสาร ฯลฯ ทั้งน้ี สามารถใช้ทฤษฎีเครือข่ายนํามาวิเคราะห์
เครือข่ายการสื่อสารภายในองค์การเชื่อมโยงกับการหาความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ อย่างตัวชี้วัด
ความสําเร็จใจองค์การ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความผูกพันของพนักงาน และสมรรถนะของทีมงาน ได้ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือวางแผนการสื่อสารภายในของสมาชิกและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ต่อไป 
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กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
Communication Strategies for Corporate Image Building of Thai   

Airways International Public Company Limited (THAI)  
 

สุภิฐศราค์ ชุติมันต์1 และฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี2 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ รูปแบบ และเน้ือหาการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์  ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานระดับบริหาร ฝ่าย
ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และฝ่าย สื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์จํานวน 7 คน และ
การวิจัยเอกสาร (Documentary Analysis) ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์  

 

ผลการศึกษาพบว่า บริษัทฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ โดย
มุ่งเน้นถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในเรื่องดิจิทัลไทยแลนด์มากขึ้น นอกเหนือจากการ
สื่อสารแบบด้ังเดิม โดยมีกลยุทธ์การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ซึ่งมี
กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย 1) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารภายใน 2) ปรับวิธีการ
นําเสนอ  Content มากขึ้น 3) การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวสารประเด็นสําคัญภายใน  
4) สร้างเครือข่ายสื่อสารภายใน เช่น การจัดหาผู้มีอิทธิพลของบริษัทฯ (Influencer) และพนักงานที่ 
เป็นเครือข่ายในการสื่อสาร (Communication Network, PR Network) เพ่ือเป็นตัวแทนของ 
แต่ละฝ่าย  และการสื่อสารภายนอกองค์กร ได้แก่ ประชาชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีกลยุทธ์การสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 2) การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูล 3) การปรับรูปโฉมแบรนด์ด้วยการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มี
ช่ือเสียง 4) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน 5) การสื่อสารโดยใช้ช่ือบุคคลภายนอกในการ
แก้ไขข่าวลบหรือสนับสนุนข่าวดีให้ดูน่าเช่ือถือมากขึ้น 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ทั้งน้ี จากผลที่ได้มาน้ันเมื่อนําศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร และเน้ือหาการ
สื่อสารด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า บริษัทฯ มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การสื่อสารทั้งด้าน การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านรูปแบบการส่ือสารที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
มากย่ิงขึ้น เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายย่ิงขึ้น 
ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของบริษัทฯ ในระยะยาว  
 
 

คําสําคัญ:  กลยุทธ์การสื่อสาร, รูปแบบการสื่อสาร, เน้ือหาการสื่อสาร, ภาพลักษณ์องค์กร   
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Abstract 

 This research aims to study communication strategies, communication 
patterns and communication content for corporate image of Thai Airways 
International Public Company Limited (THAI).   This research is the qualitative research 
methods, which is the in-depth interview with THAI Executive Positions from Corporate 
image and Communications department together with Brand and Advertising 
Department with 7 persons, also Documentary Analysis methods.  The results section 
of the research paper findings that THAI created Strategy Plans for public relations, 
and advertising that focused on Digital system according to Thailand 4.0 policy. THAI 
holds the Communication Strategy for corporate image building for approaching the 
target audiences within the company such as THAI staff.  Also access to the external 
target group such as population, Journalist and stakeholders as following:   

 

Corporate Communications: 1) Adding internal communication 2) Adjusted 
Content presentation 3) Monitoring and investigating an important issues 4) Creating 
Internal Network such as providing influencer and communication network of each 
departments to communicate instead the others.  

 

 External Communications: 1) Corporate social responsibility activities Project 
(CSR) 2) News Release via Social Media 3) Brand modification with Popular Presenter 
4) Media relations building 5) improving and supporting bad news and good news by 
external persons. 

 

 The result of in-depth interviews and documentary analysis findings that the 
company developed communication strategies both of public relation plan and 
advertising plan becomes to modern looks and efficient communications in order to 
access all target groups and strengthen the corporate image in the long terms. 
 
Keyword: Communication Strategy, Corporate Image, Communication Patterns, 

Communication Content  
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 

 บริษัท การบินไทย จํากัด มหาชน เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย ที่เป็น 
รัฐวิสากิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดําเนินธุรกิจสายการบินที่
ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร  สินค้าพัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ โดยขนส่งเช่ือมโยงระหว่างเมืองหลัก
ของประเทศไทยไปยังเมือง ต่างๆท่ัวโลก (Thaiairways.com, 2561) ซึ่งบริษัทได้ก่อต้ังฝ่าย
ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ขึ้นมาเพ่ือ ดูแลภาพรวมและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยมีหน้าที่
วางแผนและกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงสร้าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร โดยผ่าน
สื่ อ มวลชนทุ กแขนงทั้ ง น้ี  บริ ษั ทฯ  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ง าน ด้ านการสื่ อ ส า ร  โ ดย ยึดหลั ก ดั ง น้ี   
1) การสื่อสารแผนปฏิรูปองค์กร  2) Good Reasons to fly THAI  3) การส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการ
สร้ างรายไ ด้  (Support Revenue Generation) 4 )  การปกป้องภาพลักษณ์  5 )  การสร้ า ง 
ความสัมพันธ์ที่ ดีกับสื่อมวลชน 6) การส่งเสริมภาพลักษณ์เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
(ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรการบินไทย, 2561) โดยฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรมี
หน้าที่ ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรทั้ งรูปแบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
ส่วนฝ่ายสื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบการสื่อสารในรูปแบบของการ
โฆษณาเพ่ือกระตุ้นยอดขายรวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ด้วย
เช่นกัน โดยมีแผนการยึดหลักการดําเนินงานดังน้ี 1) Spark เป็นระยะแรกเร่ิม ในการจุดประกายให้
ผู้คนสนใจในแบรนด์การบินไทย 2) Spin เป็นช่วงที่เน้นเรื่องการให้บริการที่สะดวกสบาย แตกต่าง
จากสายการบินอ่ืน (customer experience) 3) Spoken เพ่ือให้ประชาชนพูดถึงว่าการบินไทยดี
อย่างไร ซึ่งแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างแบรนด์การบินไทยให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วโลก นํามาซึ่งความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty) หลังจากที่การเกิดการรับรู้แบรนด์ 
(Brand Awareness)  และมีการจดจําแบรนด์ (Brand Recognition)   

 

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ภายในองค์กร มีกลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน ซึ่งเป็น
ส่วนสําคัญในการช่วยสนับสนุนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรผ่านประกาศผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์บริษัทฯ และได้จัดกิจกรรม
ภายในองค์กรขึ้น เช่น การจัดกิจกรรม TG Sport Day เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานภายในองค์กร ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับ
บริษัทกับพนักงานอีกมากมาย สําหรับการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ ประชาชน 
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สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการสื่อสารด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเพ่ือให้ทํา
การเผยแพร่ต่อไปยังสาธารณชน ตลอดจนมีการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่
มากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่โฆษณาชุดใหม่ และมิวสิคเอ็มวีตัวใหม่ผ่านทั้งสื่อด้ังเดิมและสื่อออนไลน์  

 

ทั้งน้ี การสื่อสารผ่านกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกน้ันมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านของภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ 
ซึ่งผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์โดยมุ่งศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ และ
ช่องทางการสื่อสารที่บริษัทนํามาใช้เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือ
เสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สินค้าและบริการ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษารูปแบบ และเน้ือหา และกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท การ
บินไทยจํากัด (มหาชน) ด้วยการวิเคราะห์เอกสารจากแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานระดับบริหารท่ีมีความรับผิดชอบด้านการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 
เพ่ือรับรู้ถึงกลยุทธ์การส่ือสาร ทั้งการสื่อสารภายใน และการสื่อสารภายนอกที่จะสื่อสารให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร  
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษาเพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 

1 .  แนวคิดและทฤษฎีกลยุท ธ์การสื่ อสาร  ยุบล  เ บ็ญจรงค์ กิจ  (2554)  กล่ าว ว่ า 
กลยุทธ์การสื่อสารเป็นการวางแผนการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร โดยยึดงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรในการดําเนินตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กร
ขับเคลื่อนไปตามทิศทางที่วางไว้ การวางแผนกลยุทธ์น้ันจะเริ่มจากการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์กร และปฏิกิริยาของคู่แข่ง สภาพแวดล้อม และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกําหนดกลวิธี 
วัตถุประสงค์ว่าองค์กรมีความต้องการอะไร และจะทําสิ่งใดให้ได้ โดยจะต้องพิจารณาและทบทวน
วิสัยทัศน์ให้ดําเนินงานไปอย่างสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แล้วจึงลงมือปฏิบัติงานตามแผน   
ทั้งน้ี จะต้องมีแผนสํารองเพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันจะสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด รวมถึงมีการ
ประเมินผล และมีตัวช้ีวัดความสําเร็จจากการดําเนินตามแผน เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
อย่างไรก็ตาม  องค์กรส่วนใหญ่มีการดําเนินงานโดยใช้แผนกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเติบโตและรู้ทัน
สถานการณ์รอบตัวและ ก้าวทันคู่แข่งอยู่เสมอ   

 

 2. ทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร อภิชัจ พุกสวัสด์ิ (2556) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ เป็นสิ่ง
ที่สําคัญสําหรับทุกองค์กร  สถาบัน และหน่วยงาน หากองค์กรใดละเลยการดูแล และรักษา
ภาพลักษณ์ อาจทําให้เกิดผลเสียต่อความ เช่ือถือ ทัศนคติ และความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อ
องค์กร สินค้าและบริการขององค์กร อันจะส่งผลต่อ ความมั่นคง และผลประกอบการขององค์กรใน
อนาคตได้ นอกจากน้ี รุ่งนภา พิตรปรีชา (2560) ได้กล่าวว่า องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสําคัญกับ
การทํางานด้านภาพลักษณ์อย่างจริงจังและมีระบบ เพ่ือรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของประชาชน ให้คงอยู่ไว้ตลอดไป โดยการดําเนินงานเพ่ือรักษาภาพลักษณ์น้ันเป็นกระบวนการ
ดําเนินงานที่เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและไม่มีวันสิ้นสุด เพราะหากวันใด ภาพลักษณ์องค์กรเกิดติดลบ 
ฝ่ายภาพลักษณ์จะต้องเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมกู้สถานการณ์ให้กลับมาดีดังเดิม  

 

 3.  แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัม พัน ธ์  รุ่ งนภา  พิตรป รีชา  (2560)  กล่ าว ว่ า 
การประชาสัมพันธ์น้ัน มีกระบวนการดําเนินงานท่ีกว้างขวาง และต้องทําอย่างสมํ่าเสมอ  
โดยจุดมุ่งหมายหลักคือ ต้องการคงไว้ซึ่งความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี และภาพลักษณ์ที่ดี  
ในสายตาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชนท่ัวไป โดยมีการส่ือสารผ่านสื่อกลาง อาทิเช่น 
สื่อมวลชน สื่อใหม่ (สื่อออนไลน์) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลเหล่าน้ีไปสู่ประชาชน ซึ่งการสื่อสารผ่านสื่อกลางเหล่าน้ีจะทําให้ข่าวสารดูน่าเช่ือถือมากกว่า
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การที่องค์กรเผยแพร่ข่าวสารด้วยตนเอง นอกจากน้ี ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559) กล่าวว่าจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนด้วยเพ่ือเอ้ือต่อการทํางานร่วมกัน โดยจะต้องมีข้อมูลของสื่อมวลชนที่จะ
ทํางานร่วมด้วย เพ่ือที่จะได้รวบรวมข่าวสารท่ีจะทําการเผยแพร่ขององค์กร ส่งผ่านสื่อมวลชนได้ทัน
การนําเสนอข่าวได้อย่างทันสถานการณ์ และเมื่อองค์กรประสบปัญหาภาวะวิกฤต นอกจากกลยุทธ์ที่
ใช้ในการรับมือขององค์กรแล้ว ยังต้องมีการสื่อสารโดยพ่ึงพาสื่อมวลชนอีกด้วย เช่น การจัดแถลงข่าว
เพ่ือเรียกความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังแถลงข่าว 
เพ่ือทําการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องสู่สาธารณชน 
 
วิธีการดําเนินวิจัย 

 การวิจัยในงานวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเป็น 2 แบบ คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
(Key Informants)ได้แก่ พนักงานฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และฝ่ายสื่อสารการตลาดและ
สร้างตราผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 7 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกว่า
เป็นพนักงานในระดับบริหารและมีความรับผิดชอบเก่ียวข้องกับทางด้านการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และมีอายุงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป เพ่ือที่จะได้รับข้อมูลในเชิงลึกมากที่สุด   
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร  

 ทั้งน้ี ผู้ วิจัยได้พิจารณาข้อมูลในแต่ละประเด็นเพ่ือวิเคราะห์และตีความ โดยยึดเอา
วัตถุประสงค์  ของการวิจัยเป็นหลัก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลและวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง  
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่วางไว้  
 
สรุปผลการวิจัย   
 

จากผลการวิจัยพบว่า แผนกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ มีการมุ่งเน้นการผลิตสื่อ
และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น นอกเหนือจากการสื่อสารแบบด้ังเดิม  
เพ่ือตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีกลยุทธ์การส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายใน
องค์กร ได้แก่ พนักงาน และกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร ได้แก่ ประชาชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดังน้ี   
 

1. กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย  
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1.1 เ พ่ิมช่องทางการสื่อสารภายใน ด้วยการใช้ช่องทางโซเชียลมี เ ดียผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ ได้แก่ Line, facebook, youtube, twitter เพ่ือให้ทุกคนในฝ่ายสามารถเป็นได้ทั้ง
ผู้รับสารและผู้ส่งสาร เช่น การเผยแพร่สรุปข่าวประจําวันผ่านไลน์กลุ่ม การอัพเดตข้อมูลการแต่งต้ัง
ห รื อ โ ย ก ย้ า ย พ นั ก ง า น ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น เ ว ล า  
(on-time Performance) ข่าวกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯ  

1.2 ปรับวิธีการนําเสนอ Content มากขึ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านรูปแบบของ 
Infographic เช่น นําเสนอเร่ืองกฎระเบียบการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นเครื่องของบริษัทฯผ่านการทํา 
Infographic  การนําเสนอโครงการ Integrated Route Folder (IRF) ซึ่งเป็นระบบบูรณาการ
บริการลูกค้าบนเคร่ืองบิน ด้วยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ อุปกรณ์แท็ปเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบดังกล่าวเพ่ือให้บริการผู้โดยสารอย่างครบวงจร โดยจะแนะนําวิธีการใช้งาน
ในระบบ IRF ให้กับพนักงานผ่านรูปแบบของ Infographic  

 

1.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวสารประเด็นสําคัญภายใน คือการติดตามข่าวสารท่ี
เผยแพร่ในโซเชียลในทางลบ เช่น พนักงานของบริษัทฯให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในทางที่ผิด แล้ว
สื่อมวลชนนําข้อมูลเหล่าน้ันไปเผยแพร่ต่อทางโซเชียล ทางบริษัทฯจะต้องติดตามและนําเรื่องเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือหาวิธีแก้ไขต่อไป  
 

 1.4 สร้างเครือข่ายสื่อสารภายใน (Communication Network) ด้วยการการ
จัดหาผู้มีอิทธิพลของบริษัทฯ (Influencer) ว่าในแต่ละฝ่ายมีผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สามารถโน้ม
น้าวให้พนักงานคนอ่ืนเห็นด้วย เช่น ฝ่ายพนักงานออฟฟิศ, ฝ่ายบริการภาคพ้ืน, ฝ่ายนักบินและ
ลูกเรือ, ฝ่ายช่าง, ฝ่ายครัว น้ันเป็นใคร รวมถึงจัดหาพนักงานที่เป็นเครือข่ายในการส่ือสาร (PR 
Network) ในแต่ละฝ่ายมารวมกลุ่มทางเครือข่ายออนไลน์ เพ่ือเป็นตัวแทน  ในการนําข้อมูลจาก
ส่วนกลางไปเผยแพร่ต่อให้กับพนักงานในฝ่ายตนเอง และนําข้อมูลที่ฝ่ายของตนท่ีต้องการเผยแพร่มา
เผยแพร่ให้กับส่วนกลาง  
 

 2.  กลยุทธ์การสื่อสารภายนอกองค์กร ประกอบด้วย  
 

2.1 การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น โครงการคาร์บอร์นฟุต
ปรินซ์ (Carbon footprint) โครงการแพทย์นักบินนางฟ้าพยาบาล โครงการพาน้องท่องฟ้า โครงการ
สถานีย้ิมแย้ม โครงการประกวดนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน  

2.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูล เช่น การเผยแพร่ข่าวโปรโมช่ันราคา
บัตรโดยสารในงานรักคุณเท่าฟ้า 
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2.3 การปรับรูปโฉมแบรนด์ด้วยการโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น การนํานาย 
นภัทร เสียงสมบุญ มาเป็นพรีเซนเตอร์ของการบินไทย วี วิโอเลต วอร์เทียร์ และศิลปินวง Room39 
มาร่วมแสดงและขับร้องเพลงในมิวสิคเอ็มวีเพ่ือโปรโมทสายการบิน  

 

2.4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน เ ช่น การจัดโครงการ Presstrip  
พาสื่อมวลชนร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 การจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณสื่อมวลชนและมอบบัตรโดยสารให้กับผู้โชคดีในงาน  

 

2.5 การสื่อสารโดยใช้ช่ือบุคคลภายนอก เช่น การใช้เฟสบุ๊คของบุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ 
สร้างขึ้นเข้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขข่าวลบ หรือสนับสนุนข่าวดีให้ดูน่าเช่ือถือมากขึ้น 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
    

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและเอกสารประชาสัมพันธ์ ว่าบริษัทฯต้องการมีภาพลักษณ์ที่มีศักยภาพในด้านบริการท่ีแตกต่าง
จากสายการบินอ่ืน มีความทันสมัย เข้าถึงทุกกลุ่มประชาชน และมีการนําเสนอภาพลักษณ์ด้วย
เอกลักษณ์ความเป็นไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือก
เป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย” (The First Choice Carrier with 
Touches of Thai). ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ (2556) ที่ได้กล่าวว่า เอกลักษณ์
เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์กร สินค้า และบริการน้ันมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่
บุคคลสามารถพบเห็นและสัมผัสได้ เอกลักษณ์จะสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากคู่แข่งในตลาด 
เช่น ความแตกต่างคุณสมบัติของสินค้า ความแตกต่างในด้านการให้บริการ ความแตกต่างด้านบุคล
กร นอกจากน้ี จากสื่อโฆษณาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของบริษัทฯ ที่ผลิตออกมาเพ่ือโปรโมทสายการบิน
น้ัน ก็เพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งแต่เดิมการบินไทยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มี
ศักยภาพในการเดินทาง แต่ด้วยภาพลักษณ์เดิมที่ผู้คนมองว่าการบินไทยดูล้าหลัง บัตรโดยสารแพง 
ไม่ตอบโจทย์วัยรุ่น จึงทําให้บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และการบริการแบบครบวงจรซึ่งแตกต่างจากสายการบินอ่ืน ผ่านสื่อและตัวแทนการ
สื่อสารที่มีความทันสมัยขึ้น เพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ทุกกลุ่ม  และจากแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารของบริษัทฯ น้ัน ได้มีการมุ่งที่การสื่อสารด้านดิจิทัลมากขึ้น เพ่ือเข้าถึงทุกช่องทางในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการสื่อสารผ่านสื่อด้ังเดิมอยู่
เช่นเดียวกัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี การจัดทําโครงการเพ่ือสังคม 
(CSR) ซึ่งมีโครงการมากมาย แต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร เน่ืองจากมีโครงการเยอะเกินไป และไม่มี
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน แต่จะวัดถึงการจัดทําโครงการอย่างต่อเน่ือง หลังจากที่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
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และมีอาสาสมัครในจํานวนมาก ซึ่งการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมน้ี ก็เพ่ือต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
เป็นองค์กรที่ดําเนินงานโดยการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ ณัฐฏ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559) ที่ได้กล่าวว่า การดําเนินงานด้าน CSR ถือเป็น
สิ่งสําคัญในการช่วยสร้างช่ือเสียงที่ดีให้กับองค์กรและสามารถเรียกความไว้วางใจจากประชาชนได้ 
ซึ่งเป็นผลดีสําหรับการแข่งขันทางธุรกิจด้านภาพลักษณ์ จะมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการของผู้บริโภค  

 

 ผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อมูลด้านการวัดผลความสําเร็จจากการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในด้านประชาสัมพันธ์ มีเกณฑ์การวัดผลดังน้ี  
1) ปริมาณการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน แล้วได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ 2) ความคุ้มค่าของ
การลงทุนในข่าวช้ินน้ันกับผลตอบรับที่ได้มา 3) ความสนใจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้า
ร่วมในโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมที่จัดทําขึ้น  สําหรับการดําเนินงานด้านการโฆษณา มีการวัดผล
ความสําเร็จจาก 1) เรตต้ิงของโฆษณาในโทรทัศน์ 2) ยอดรีวิวและกระแสตอบรับทางโซเชียลมีเดีย 
ซึ่งการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์จะต้องมีตัวช้ีวัดความสําเร็จน้ัน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ยุบล เบญจรงค์กิจ (2554) ที่ได้กล่าวว่า การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะให้หน่วยงานหรือ
โครงการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามแผนที่ได้กําหนดไว้ จะต้องมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลที่ได้จากการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพ่ือที่จะได้นําผลมาประเมินใช้ในการปรับปรุงแผนและการ
ดําเนินงานต่อไป  

 

 การเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์  นอกเหนือจากการ
เผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการจัด Press Trip สําหรับสื่อมวลชน
บ่อยครั้ง เพ่ือให้ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ในเส้นทางบินใหม่ที่ เปิดให้บริการ เช่น  
การพาสื่อมวลชนร่วมเดินทางเปิดตัว เส้นทางบินกรุงเทพฯ-เวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือให้
สื่อมวลชนเดินทางไปทําข่าวประชาสัมพันธ์ เส้นทางบินดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการโปรโมท
เส้นทางบินของสายการบินและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและสื่อมวลชน  
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ณัฐฏ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559) ที่ได้กล่าวว่า การพาสื่อมวลชนไปสัมผัส
ประสบการณ์ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ  เพ่ือให้ได้รับรู้ข้อมูลโดยละเอียด 
และสามารถซักถามข้อสงสัยได้ทันที เพ่ือที่จะทําข่าวและเผยแพร่ข่าวสู่ สายตาประชาชน รวมถึงเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและองค์กรด้วย  

 

 โครงการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้มีการนําบุคคลผู้มีช่ือเสียงในสังคมท่ีมี
ลักษณะตรงตามคอนเซ็ปของโครงการมาเป็นตัวแทนในการสื่อสารในรูปแบบโฆษณาเปิดตัวพรีเซน
เตอร์ใหม่ และมิวสิคเอ็มวีโปรโมทสายการบินใหม่ ภายใต้คอนเซปท่ีเน้นความทันสมัยสะดวกสบาย 



 

1394 
 

และมองหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสนใจ มีทัศนคติใหม่ๆ  
ต่อแบรนด์ และตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทางสายการบิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งนภา พิตร
ปรีชา (2560) ที่กล่าวว่า เป็นการนําบุคคลผู้มีการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงหรือตรงกับบุคลิกของแบรนด์ 
โดยบุคคลเหล่าน้ีเป็นได้ทั้งดารานางแบบ หรือไม่เป็นก็ได้ แต่จะเป็นผู้ที่มีชีวิตสะท้อนภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ได้อย่างชัดเจน  

 

งบประมาณและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การส่ือสาร เน่ืองจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่มีการขาดทุนมาหลายปี จึงทําให้ต้องมีการประหยัดงบประมาณในด้าน
ต่างๆ ซึ่งในแต่ละฝ่าย จะต้องมีการบริหารงบประมาณในแต่ละปีให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการ
กําหนดทิศทางของ โครงการที่จะดําเนินการให้มีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Taylor 
(อ้างใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ที่กล่าวว่า จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา 
งบประมาณ เทคโนโลยี  อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีอยู่ หรือสามารถหามาใช้ในการ
ทํางานให้บรรลุผลหรือเพ่ือ เตรียมไว้ในอนาคต โดยผู้วางแผนกลยุทธ์จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด   

 

 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคจากงบประมาณที่มีผลกระทบต่อการผลิตสื่อ คือ 1) งบประมาณใน
การจัดทําสื่อไม่เพียงพอ และมีการใช้อุปกรณ์ตัวเดิมบ่อยคร้ังจนทําให้เสื่อมสภาพไว 2) ระบบ IT ของ
บริษัทฯ ยังมีข้อจํากัด เช่น ปัญหาเรื่องซอฟแวร์ หรือ แอพพลิเคชัน ที่มีราคาสูง และข้อจํากัดในการ
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ  รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูล (Server) ไม่เพียงพอในการ
จัดเก็บข้อมูลไฟล์ข่าวและรูปภาพต่างๆ 3) พนักงานบางกลุ่มยังไม่มีการรับรู้แผนกลยุทธ์การสื่อสาร
ของบริษัทฯ แต่จะดําเนินงานตามหน้าที่ ตามแผนและโครงการที่ได้รับมอบหมาย  
   
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย  

   

 1. เพ่ิมการสื่อสารภายในเพ่ือสร้างความเข้าใจในแผนกลยุทธ์การสื่อสารมากข้ึน เพ่ือ
เสริมสร้างให้ พนักงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารมีความเข้าใจด้านกลยุทธ์องค์กรอย่างครอบคลุม
เพ่ือการสื่อสารที่เป็น เอกภาพและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร   

   2. ควรส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ด้วยการนําเสนอกิจกรรม 
CSR ที่  บริษัทฯทําผ่านการทํา Marketing Communication ทางออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชน
ภายนอกได้มีการรับรู้ การจัดทําโครงการเพ่ือสังคมของบริษัทฯมากข้ึน ซึ่งเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์
องค์กรในสายตาสาธารณชน     
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 3. ควรมีการวัดผลจากการดําเนินงานตามแผนที่ ชัดเจนและเป็นทางการกว่าน้ี เช่น  
การวัดผล ความสําเร็จจาก โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) เพ่ือที่จะสามารถรู้ทิศทางและกําหนด
ขอบเขตในการจัดทําโครงการได้ หากโครงการใดไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ก็จะต้องกําหนด
โครงการใหม่ขึ้นเพ่ือให้การ ดําเนินงานในด้าน CSR น้ันประสบความสําเร็จในที่สุด  

 4. ควรปรับกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการผลิตสื่อและ
เผยแพร่ในช่องทางสื่อที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือสร้างการรับรู้ในการสื่อสารการตลาดขององค์กร  
และเพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 5. ควรใช้กลยุทธ์การปรับรูปโฉมแบรนด์ด้วยการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในการ
สื่อสารภาพลักษณ์ เน่ืองจากบริษัทฯ ยังคงมีภาพจําในสายตาประชาชนท่ีดูล้าหลัง ไม่ทันสมัย  
บัตรโดยสารแพง จึงต้องนําบุคคลที่มีช่ือเสียงมาเป็นตัวแทนในการสื่อสารเพ่ือทําให้ประชาชนรับรู้ถึง
ความแตกต่างด้านการบริการ ว่าดีกว่าสายการบินอ่ืนอย่างไร และควรสื่อสารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
การปรับรูปโฉมแบรนด์ประสบความสําเร็จ      
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การศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น 
The Study of How Youth Can Protect Themselves From Cyberbullying 

 

สรานนท์  อินทนนท1์ และพลินี เสรมิสินสริ2ิ 
 

บทคัดย่อ 

    การศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบ   การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น การรับรู้เก่ียวกับผลกระทบ และวิธีการ
ป้องกัน โดยทําการสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม เป็นวัยรุ่นอายุ  15-18 ปี  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ร่วมสนทนา
เป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจําและมีประสบการณ์ส่วนตัวเก่ียวกับการกล่ันแกล้งบนโลกไซ
เบอร์สามารถอธิบายรูปแบบการกลั่นแกล้งต่างๆที่เคยประสบมาได้เคยเป็นทั้งผู้กลั่นแกล้งและ/หรือ
ถูกกลั่นแกล้ง ทุกคนทราบความหมายของการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์รูปแบบการกลั่นแกล้งบน
โลกไซเบอร์ที่เยาวชนสรุปมี 8 รูปแบบได้แก่  1) การต้ังกลุ่มแยกใน Line   2) การกลั่นแกล้งด้วยการ
ใช้ถ้อยคําดูถูก เหยียดหยาม    3) การสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาใหม่เพ่ือการกลั่นแกล้ง
โดยเฉพาะ  4) การเผยแพร่ความลับ   5) การขู่ทําร้าย   6) การใส่ความ   7) การหลอกลวง   8) 
การปลอม Profile  สาเหตุของการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์มาจากการกระทําในชีวิตจริง   ผู้ร่วม
สนทนาระบุถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและในระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ร่วมสนทนามี
วิธีป้องกันและจัดการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ที่แตกต่างกันออกไป แต่เห็นพ้องกันว่าไม่สามารถ
ที่จะหยุดย้ังการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ให้หมดไปได้ แต่สามารถป้องกันตนเองได้ รวมทั้ง ใช้
บุคคลที่วัยรุ่นช่ืนชอบและยอมรับเป็นคนให้คําแนะนํา พูดถึงผลกระทบหรือข้อเสียที่จะเกิดขึ้นจาก
การกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์  
 
คําสําคญั:  การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ , วิธีการป้องกัน, วัยรุ่น, สื่อดิจทิัลออนไลน์

                                                            
1 ดร. นักวิชาการอิสระ 
2 อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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 บทนํา 
แนวโน้มการกลั่ นแกล้ งบน โลกไซ เบอ ร์มากขึ้ นๆ  ดั งสถิ ติที่  Michael Nuccitelli  

นักจิตวิทยา (2013)  ได้วิเคราะห์ไว้ว่าหากสังคมไม่เร่งแก้ไขการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ต้ังแต่ตอนน้ี 
ในปี2020 การรังแกบนโลกไซเบอร์จะถูกประกาศเป็นโรคระบาดทางดิจิทัล 

จากการศึกษาพบว่าในหลายประเทศมีการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นอย่าง  ETCB 
Organization  (End To Cyber Bullying) ได้รวบรวมสถิติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น
ในประเทศต่างๆไว้  อาทิ   เบลเย่ียม : 34.3%  ของวัยรุ่นถูกกลั่นแกล้งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ
โทรศัพท์มือถือ  โปแลนด์ : 52 %  ของวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี   เคยถูกล่วงละเมิดผ่านทางเว็บ หรือ
โทรศัพท์มือถือ  เยอรมัน: 14.1%  ของนักเรียนที่เผชิญเหตุการณ์ที่ไม่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น การล่วง
ละเมิด การหมิ่นประมาท การหนีออกจากบ้าน การถูกล่อลวงจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 
ญี่ปุ่น : 10%  ของนักเรียนมัธยมเคยถูกล่วงละเมิดผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ หรือบล็อก   สเปน : 25 –
29%  ของวัยรุ่นถูกกลั่นแกล้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต   เป็นต้น 

เมื่อย้อนกลับมาดูในสังคมไทย  สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ เป็นความ
รุนแรงที่ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทําซึ่งสามารถทําความรุนแรงกับใคร ที่ ไหน หรือเมื่อไรได้
ตลอดเวลา และต่อเน่ือง  และพบว่าเหย่ือที่เคยถูกกระทํา ก็อาจกลับมาเป็นผู้กระทําความรุนแรงเอง
เพ่ือแก้แค้น เป็นวงจรความรุนแรงที่ไม่สิ้นสุด   กลายเป็นเรื่องธรรมดาท่ีใครๆ  ก็ทํากัน ซึ่งส่งผล
กระทบที่สร้างให้เกิดความรุนแรงจนอาจขยายตัวไปสู่ความรุนแรงหรืออาชญากรรมรูปแบบอ่ืน   
นอกจากน้ียังสร้างบาดแผลท่ีเกาะกินในจิตใจของเด็กในระยะยาวด้วย  

จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น  จึงเป็นเรื่องสําคัญ
ที่ต้องศึกษาว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยมีการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบใด   มีการรับรู้เก่ียวกับ
ผลกระทบของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของกลุ่มวัยรุ่นหรือไม่   และมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
วิธีการป้องกันการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อย่างไร  เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรังแกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อย่างเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ของกลุ่มวัยรุ่น  
 2.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ของวัยรุ่นเก่ียวกับผลกระทบจากการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 
 3.  เพ่ือศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

  แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ (Perception) ซึ่งอธิบายว่า แต่ละคนย่อมมีการรับรู้ในสิ่งเดียวกัน
แตกต่างกันออกไป  วัยรุ่นอาจมีการรับรู้ที่แตกต่างกันต่อการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ตาม
ประสบการณ์ และโลกทัศน์และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละคน   (Sekuler and 
Blacke,1990)  อีกทั้งยังได้ใช้แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือดิจิทัลออนไลน์ ที่สังเกตว่า 
เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลออนไลน์เข้ามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คน สิ่งเหล่าน้ียังมี
อิทธิพลต่อการสร้างตัวตนโดยเฉพาะต่อวัยรุ่น อีกด้วย นอกจากน้ีความเป็นนิรนามของสื่อออนไลน์ยัง
ทําให้คนจํานวนหน่ึงใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่นการหลอกลวงทางออนไลน์และการกลั่นแกล้งบน
โลกไซเบอร์ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเหย่ือที่ถูกกลั่นแกล้งทั้งทางร่างกาย จิตใจและการเข้าสังคมเป็น
อย่างมากด้วยลักษณะการแพร่กระจายของสารที่รวดเร็วและแผ่วงกว้าง 
           แนวความคิดเรื่องกลยุทธ์การป้องกันตนเองจากการถูกข่มเหงรังแกของนักเรียนวัยรุ่น  ได้
นํามาใช้ในการศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น สมร แสงอรุณ (2554:63-
65)   ได้บูรณากลยุทธ์การป้องกันตัวเอง โดยการบูรณาการกรอบแนวคิดของ โฟล์คแมนและลา
ซ่ารัส (Folkman; &Lazarus. 1984) แนวคิดของ คาร์เวอร์ ไชเออร์ และไวน์ทรอบ (Carver; 
Scheier & Weintraub. 1989) และแนวคิดของคุกและเฮปป์เนอร์ (Cook;&Heppner. 1997) และ
ฟรีดแมน (Freedman. 2002) แนวคิดน้ีได้อธิบายว่าวัยรุ่นมีกลยุทธ์หรือวิธีการรับมือเมื่อถูกข่มเหง
รังแกที่หลากหลาย เช่น กลยุทธ์การป้องกันตนเองที่เน้นการแก้ปัญหาโดยมุ่งแก้ไขปัญหาการถูกข่ม
เหงรังแกที่ ต้นเหตุด้วยการลงมือดําเนินการ กลยุทธ์การป้องกันตนเองท่ีเน้นอารมณ์หรือการ
สนับสนุนโดยเน้นการเผชิญกับเหตุการณ์ข่มเหงรังแกด้วยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง และกลยุทธ์
ป้องกันตนเองด้านการหลีกเลี่ยงโดยการหลีกหนี หรือเพิกเฉย 

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาว่าวัยรุ่นมีการรับรู้การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อย่างไร และมีการรับมือ
กับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อย่างไร ผ่านกรอบทฤษฎีการรับรู้ แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อดิจิทัลออนไลน์และแนวความคิดเรื่องกลยุทธ์การป้องกันตนเองจากการถูกข่มเหงรังแกของ
นักเรียนวัยรุ่น   
 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group  )  มีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
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วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี    จํานวน 7 คน 
  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

1. วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี  
2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย 
3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้กลั่นแกล้ง และ/ หรือผู้ถูกกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์ 
การเก็บข้อมูล 

การดําเนินการสนทนากลุ่มวันที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  (สสย.)  

 ผู้เข้าร่วมสนทนา 
- วัยรุ่นผู้หญิงอายุ 16 ปี  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จํานวน 3 คน 
- วัยรุ่นผู้หญิงอายุ 17 ปี  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  จํานวน 2 คน 
- วัยรุ่นผู้ชายอายุ 15 ปี   กําลังศึกษาช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4  จํานวน 1 คน 
- วัยรุ่นผู้ชายอายุ 18 ปี   กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  จํานวน 1 คน 

แนวคําถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
- รูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์จากประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนามี

อะไรบ้าง 
- การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นอย่างไร 
- วัยรุ่นควรทําอย่างไรเพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลการ

สนทนากลุ่ม สรุปประเด็นที่ได้เพ่ือหาแนวทางการหยุดการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น 

ผลการวิจัย  

1. รูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ของกลุ่มวัยรุ่น  
 ผู้ร่วมสนทนาทุกคนให้ความสําคัญกับการใช้ Social Media “ไม่มีวันที่จะเลิกเล่น 
social ” ส่วนใหญ่เล่นกันเกือบตลอดเวลา จะไม่เล่นก็แค่เวลาเรียนเพราะกลัวถูกครูยึดโทรศัพท์   
Social Media ที่ใช้มากที่สุดของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว  ที่กล่าวถึง
ได้แก่  Facebook,  Instagram, Line, YouTube และTwitter  
  ผู้เข้าร่วมสนทนาทุกคนมีประสบการณ์เก่ียวกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์โดย
ยอมรับว่าเคยเป็นทั้งผู้กลั่นแกล้งและ/หรือถูกกลั่นแกล้ง ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันในการรับรู้
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ความหมายของการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ว่า “คือการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเคร่ืองมือในการกล่ัน
แกล้ง การคุกคาม และล่อลวงบนโลกโซเชียลมีเดีย”   
  รูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ที่ผู้ร่วมสนทนาเคยเป็นผู้กระทําและ/หรือถูก
กระทํา มีหลายประเภท  รูปแบบที่ผู้ร่วมสนทนากล่าวถึงมี 8 รูปแบบได้แก่  

1) การต้ังกลุ่มแยกใน Line  เป็นรูปแบบที่ผู้ร่วมสนทนากล่าวถึงมากที่สุด  โดย
เหตุผลหลัก ๆ ที่ทําให้ มีการต้ังกลุ่มแยกใน Line เกิดจากความไม่พอใจเพ่ือนบางคนในกลุ่มใหญ่หรือ
ในห้อง     

2) การกลั่นแกล้งด้วยการใช้ถ้อยคําดูถูก เหยียดหยาม เช่น ต้ังสมญานามเพื่อนด้วย
การใช้คําว่า “ทอมบ้านนา” หมายถึงทอมที่หน้าตาไม่ดี  ใช้คําเรียก “อีตุ๊ด” แทนสรรพนามของ
เพ่ือนที่เป็นเพศที่สาม  

3) การสร้าง บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาใหม่เพ่ือการกล่ันแกล้งโดยเฉพาะ  เช่น
สร้างเพจ Anti ขึ้นมาใน IG  ช่ือเพจ Anti someone ที่เพ่ือนของผู้เล่าเคยโดนด่าลงใน IG  

4) การเผยแพร่ความลับ  
  - “บางเรื่องมันเป็นความลับที่รู้กันสองคนแต่ดันเอาไปเผยแพร่ในกลุ่มลับของ
เขาต่างหาก” 

   -  “เราคุยกับเพ่ือนเราสองคนแล้วในแชทมันก็มีข้อความประมาณว่า เก็บเงียบ
อย่าบอกใคร แต่เพ่ือน Cap แล้วเอาไปบอกรุ่นพ่ี แล้วรุ่นพ่ีเขาก็เลยมาว่าแซะๆ เรา” 

5) การขู่ทําร้าย “ปากดีแต่ใน social” “ถ้าอธิบายแล้วยังไม่เข้าใจ เจอตัวแล้วจะ
นัดตบเรียงตัวเลย”  

6)  การใสค่วาม  

- “ภาพที่ถูกถ่ายคือจะเป็นภาพจากด้านหลัง เราเดินกลับกับครูนักศึกษาหญิง 
เป็นรูปเราใส่เสื้อแจ็คเก็ตโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะจําเราได้เพราะเราเป็นเด็กกิจกรรม แล้วพอดี
ช่วงก่อนหน้าน้ันมีข่าวในโรงเรียนว่าเด็กนักเรียนคบกับครูนักศึกษา พอรูปน้ีออกไปก็เลยกลายเป็นเรา
ที่ตกเป็นคนในข่าว ทั้งๆ ที่ความจริงไม่ใช่ เราไม่ได้คบกับครู ”   

7)  การหลอกลวง โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ถูกหลอกจากการซื้อของทาง
ออนไลน์ “เคยโดนร้านขายของหลอกให้โอนเงิน บอกว่าจะส่งของมาให้ แต่ก็ไม่ได้ส่งมา”   

8) การปลอม Profile“เคยเห็นเพ่ือนทําใน B-Talk ที่เอารูปคนอ่ืนมาใส่ แล้วก็
ปลอมช่ือไปคุยกับคนอ่ืน ๆ”  

2. การรับรู้ของวัยรุ่นเก่ียวกับผลกระทบจากการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 
จากการสนทนากลุ่มพบว่า  วัยรุ่นรับรู้ถึงผลกระทบจากการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์  

ว่าการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกกลั่นแกล้งทําให้อับอาย  โกรธ เสียใจ 
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“รู้สึกแย่มาก เสียใจที่เป็นเพ่ือนที่มาทําร้ายเรา”         “เราไม่ชอบ เราโกรธและก็เสียใจ เราร้องไห้
เลยซึ่งปกติเราไม่ร้องไห้” และส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือน เกิดความขัดแย้งในกลุ่ม “เราก็เลย
โกรธไม่คุยกับเพ่ือนคนน้ีอีกเลยต้ังแต่น้ันจนถึงตอนน้ี”        บางกรณีรุนแรงถึงส่งผลให้ผู้ถูกกระทํา
ต้องหลีกหนีจากสังคม “ก็เลยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนกลางเทอมเลย”  อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่
สนทนาก็จะมีเด็ก 2 คนที่บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์การแกล้งกันบน social ที่รุนแรงจนถึงขั้นที่ทํา
ให้โกรธหรือเสียใจ โดยให้เหตุผลว่า “ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญหรือสนใจนักกับเร่ืองพวกนี้และก็เป็น
คนไม่ค่อยเก็บอะไรแบบน้ีมาคิดก็เลยจะไม่ได้รู้สึกว่าเจออะไรที่มันแย่ ๆ”   

3. การป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น  
จากการสนทนากลุ่มพบว่า การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์มีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก

สถานการณ์ในชีวิตจริงก่อน เช่น การไม่พอใจกัน หรือทะเลาะกันอยู่แล้วในเบ้ืองต้น แล้วก็ไปโพสต์ว่า
กันบนโลกไซเบอร์ หรือ การไปต้ังกลุ่ม Line แยกเพ่ือนินทาเพ่ือนที่เป็นประเด็น ทั้งน้ีทั้งน้ันการกลั่น
แกล้งกันก็อาจทําไปด้วยอารมณ์ช่ัววูบ หรืออาจจะมีบางคนท่ีทําเพราะคิดว่าเป็นการแกล้งกันแบบ       
ขํา ๆ  ไม่ได้คิดว่าจะส่งผลต่อผู้ถูกกระทําอย่างไรบ้าง จึงกระทําลงไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
ประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การกลั่นแกล้งกันได้แก่ เรื่องความรัก   นิสัยส่วนตัวที่รับไม่ได้ การเข้าใจผิด   
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์มักจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ และขยายไปยังวงกว้างอย่างรวดเร็ว “เพ่ือน
บางคนท่ีเคยสนิทกับเราเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับเราเลย” “ครูคนอ่ืนๆ ที่เราเคยสนิทเขาก็มี
ปฎิกิริยาที่ไม่ดีกับเราไปเลย”  “ทั้งโรงเรียนก็เลยเห็นหมดเลย ทุกคนก็เลยมาด่าเรา” 

    นอกจากน้ียังพบว่าเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่จะจัดการปัญหา
ด้วยตนเอง ด้วยการไม่ตอบโต้ ปล่อยให้ผ่านไป “ถ้าเราต้องการให้เรื่องน้ีมันจบเราไม่ควรไป
ตอบสนองเขา”  การใช้วิธีการเข้าไปเคลียร์    “ ตอนน้ันก็พยายามไปเคลียร์เลย เขาก็หยุดนะ”  
“ตอนแรกเราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเราหรือเปล่าที่เขาว่า  เราก็เลยไปถามเจ้าตัวว่าที่ลงไปน่ันด่าเรารึ
เปล่า”  และอีกวิธีคือใช้การตอบโต้ “ก็มีการเอาคืนบ้าง”  “ตอนน้ันด้วยความที่เป็นเด็กก็มีโพสต์ด่า
กลับไปบ้าง” 

วิธีการที่จะหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์  ผู้เข้าร่วมสนทนามีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ไม่ว่าอย่างไรก็คงไม่สามารถหยุดการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์ได้  ด้วยเหตุผลว่าต่างคนก็ต่าง
ความคิด  ย่ิงห้ามเหมือนย่ิงยุ  แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมสนทนาทั้งหมดเห็นว่าการรับผิดชอบตนเอง
เป็นทางออกที่ดีในการช่วยลดการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์  “เป็นพลเมืองที่ดีบนโลกดิจิทัล”  ด้วย
การคิดก่อนทํา  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ยอมรับในความแตกต่าง เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน “คิดถึงใจเขาใจ
เรา” “ไม่ตอบสนอง ไม่ตอบโต้ ไม่แก้แค้น ไม่เสี้ยม ไม่ส่งเสริมให้เขาตีกัน” 

  แนวทางที่จะช่วยทําให้การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ลดน้อยลง นอกจากน้ันผู้เข้าร่วม
สนทนายังเสนอโดยการใช้บุคคลที่วัยรุ่นช่ืนชอบและยอมรับมาเป็นคนพูดถึงผลกระทบหรือข้อเสียที่
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จะเกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์  “อาจจะต้องมีใครสักคนท่ีวัยรุ่นช่ืนชอบ หรือรู้สึก
เป็นที่ยอมรับ หรือให้ความไว้วางใจมาพูดมาอธิบาย”  ยกเว้นพ่อแม่“ถ้าเป็นพ่อแม่มาพูดก็ไม่ฟังอยู่
ดี” 

 
อภิปรายผล 

1. ปัจจุบันวัยรุ่นต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
รูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ที่วัยรุ่นรับรู้มีถึง 8 รูปแบบ  การต้ังกลุ่มแยกใน Line เป็น
รูปแบบการกลั่นแกล้งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่กล่าวถึงมากที่สุดเพราะเป็นประสบการณ์จากตัวเองโดยตรง 
การต้ังกลุ่มแยกใน Line เป็นวิธีการที่เพ่ือนร่วมมือกันเพ่ือกีดกันผู้อ่ืนออกจากกลุ่ม (Exclusion)  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์   และพิมผกา ธานินพงศ์ (2558) ที่พบว่า 
นักเรียนใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการรังแกผู้อ่ืน โดยมีการนัดกับเพ่ือนเพ่ือใช้อินเทอร์เน็ตในการรังแก
ผู้อ่ืนอยู่ถึงร้อยละ 60.54  ซึ่งมากกว่าการรังแกผู้อ่ืนโดยการใช้อินเทอร์เน็ตคนเดียว ร้อยละ 39.46   
การกีดกันเป็นการกล่ันแกล้งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกกลั่นแกล้งเป็นอย่างมาก  ดังที่ Tattum 
; & Herbert (อ้างใน สมร แสงอรุณ. 2554:44). อธิบายว่าการขับไล่ให้แยกออกจากกลุ่มเพ่ือน 
วิธีการน้ีจะเป็นการทําลับ ๆ ไม่ให้ใครรู้เป็นวิธีที่ทํากันโดยแกล้งให้เหย่ือถูกตัดขาดออกจากกลุ่ม ทํา
ให้ขาดสังคมเพ่ือน วิธีการข่มเหงรังแกแบบน้ีทําให้เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจได้มากเพราะเป็นการ
กระทําโดย “เพ่ือน” 

2. วัยรุ่นรับรู้ว่าการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกกลั่นแกล้งทําให้
อับอาย  โกรธ เสียใจ และส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือน เกิดความขัดแย้งในกลุ่ม บางกรณีรุนแรง
ส่งผลให้ผู้ถูกกลั่นแกล้งต้องหลีกหนีจากสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากกรณีปัญหาการกล่ันแกล้งบน
โลกไซเบอร์น้ันคาบเก่ียวกันกับการใช้ชีวิตในสังคมปกติ น่ันเพราะผู้ถูกกลั่นแกล้งยังต้องมีการ
เผชิญหน้ากับคู่กรณีอยู่เสมอในชีวิตประจําวัน ซึ่งสร้างความอึดอัดใจให้กับเหย่ือมากขึ้น สอดคล้อง
กับ  ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2556) ระบุถึงผลกระทบจากการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ตามการรับรู้ของ
เยาวชนว่าส่งผลกระทบในระดับบุคคล และระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับบุคคล ส่งผลกระทบ
ต่อตัวของเยาวชนในด้านของอารมณ์และจิตใจ ผลกระทบดังกล่าวยังส่งผลในมิติทางสุขภาพอีกด้วย 
ซึ่งมีต้ังแต่ทําให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการ
ฆ่าตัวตาย  ส่วนผลกระทบในระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ทําให้พวกเขาเสื่อมเสีย หรือดูไม่ดีใน
สายตาของคนอื่น ในบางกรณีที่เกิดการทะเลาะกันก็นําไปสู่การมองหน้ากันไม่ติด หรือต้องมีการ
แบ่งกลุ่มกัน และที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ การรังแกบางอย่าง อาจทําให้พวกเขาเสียหายถึงขนาดไม่กล้า
ออกไปเจอกับผู้คนก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบยังขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะ
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และการรับมือของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ Lazarus & Folkman (1984) ที่ระบุว่าการประเมิน
ความรุนแรงต่อปัญหาที่ต่างกัน ทําให้บุคคลมีระดับความเครียดและกังวลท่ีต่างกัน  
    3. วิธีการแก้ปัญหาเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของกลุ่มวัยรุ่นคือ   1)ไม่ตอบโต้ ปล่อย
ให้ผ่านไป   2) เข้าไปคุยแบบเผชิญหน้าเพ่ือถามเหตุผล   3) ตอบโต้  วิธีการไม่ตอบโต้ ปล่อยให้ผ่าน
ไปและเข้าไปคุยแบบเผชิญหน้าเพ่ือถามเหตุผลสอดคล้องกับกลยุทธ์การป้องกันตนเองจากการถูกข่ม
เหงรังแกของนักเรียนวัยรุ่น กล่าวคือ การไม่ตอบโต้ ปล่อยให้ผ่านไป เป็นกลยุทธ์ป้องกันตนเองด้าน
การหลีกเลี่ยง (Avoidance)  เน้นการเผชิญปัญหาการข่มเหงรังแกโดยการหลีกหนี หรือเพิกเฉย   
ส่วนการเข้าไปคุยแบบเผชิญหน้าเพ่ือถามเหตุผล เป็นกลยุทธ์การป้องกันตนเองที่เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem – Focused Strategies) มุ่งแก้ไขปัญหาการถูกข่มเหงรังแกที่ต้นเหตุ (สมร แสงอรุณ 
2554:63-64) วัยรุ่นจะไม่นิยมการแก้ปัญหาโดยปรึกษาพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผล
วิจัยของ ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2556) ที่อธิบายว่า วัยรุ่นมักมองว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีให้
พวกเขาได้ 

4. วัยรุ่นมีความเห็นว่าความรับผิดชอบต่อตนเองจะสามารถลดการกล่ันแกล้งบนโลกไซ
เบอร์ได้  กล่าวคือ วัยรุ่นมองกว่าวิธีการจัดการกับปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์คือการจัดการ
กับตัวเอง แทนที่จะไปจัดการกับเทคโนโลยีหรือจัดการกับผู้กลั่นแกล้ง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยของ สุภาวดี เจริญวานิช (2560:643)  ที่เสนอว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกัน
ปัญหาการรังแกกันผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นได้น้ัน  คือ ตัวของวัยรุ่นเอง วัยรุ่นควรที่จะมีการ
เรียนรู้มารยาทของการใช้การสื่อสารผ่านทางพื้นที่ไซเบอร์ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับทั้งตัวผู้กระทําเองหรือผู้ถูกกระทําเอง Signe Whitson (2016) อธิบายว่า ทักษะที่
สําคัญที่มีผลต่อการหยุดการกลั่นแกล้งของเด็กคือทักษะทางอารมณ์  (Emotional Skills)   และ
ทักษะทางสังคม   (Social Skills)  ทักษะทางอารมณ์ (Emotional Skills)   คือ ความสามารถใน
การจัดการการแสดงออกทางอารมณ์ที่แรง ๆ เช่น โกรธ หงุดหงิด โศกเศร้า สับสนและกลัว  ความ
ขัดแย้งและการกลั่นแกล้งมักเกิดจากการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงของเด็ก ส่วนทักษะทางสังคม 
(Social Skills) คือความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นสัมพันธภาพทางบวก  คนที่มีทักษะ
ทางสังคมที่ดี และมีความเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) เอาใจเขามาใส่ใจเรา และห่วงใยคนอ่ืน  
  5. การใช้ Influencer เพ่ือรณรงค์การหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์เป็นแนวทางที่
วัยรุ่นสนใจมากที่สุด  ในยุคดิจิทัล Influencer มีอิทธิพลต่อผู้รับสารเป็นอย่างมาก จากการเก็บ
ข้อมูลของ Linqia ที่สอบถามความคิดเห็นของนักการตลาดเกือบ 200 คน พบว่า 39% ของนักการ
ตลาด มีแผนจะเพ่ิมงบการใช้ Influencer ในการทําแคมเปญการตลาดในปี 2018    
               อย่างไรก็ตาม การวิจัยน้ีมีข้อจํากัดด้านความหลากหลายและจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่
นํามาศึกษา   ดังน้ันผลการวิจัยน้ีอาจไม่สามารถสรุปผลเป็นภาพรวมของการกลั่นแกล้งบนโลกไซ
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เบอร์ของวัยรุ่นทั้งหมดได้  แต่การได้ฟังวัยรุ่นอย่างลึกซื้ง   ทําให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากมุมคิดของ
วัยรุ่นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่วัยรุ่นควรมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการ
สื่อสารถึงคนในวัยเดียวกัน  และผู้ใหญ่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงเรื่องน้ีว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม  
และเป็นผู้สนับสนุนที่ดีได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้สื่อสารเรื่องน้ีกับวัยรุ่นโดยตรง 
 

ข้อเสนอแนะ  

  1. ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ  สถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว  หน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง ภาคประชาสังคม รวมทั้งวัยรุ่น ต้องตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการกลั่นแกล้งบน
โลกไซเบอร์ (Cyberbullying)    ดังน้ันต้องเร่งรณรงค์ให้เป็นที่รู้จัก  ร่วมกันช่วยกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  รวมไปถึงการให้ความรู้กับวัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

2 . ค วร ร่ วม กํ าห น ด เน้ื อ ห าก ารรณ รง ค์ เรื่ อ งก ารก ลั่ น แ ก ล้ งบ น โล ก ไซ เบ อ ร์
(Cyberbullying) ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต   ทั้งน้ีต้องให้เด็กและเยาวชนเข้า
มามีส่วนร่วมสําคัญในการกําหนดเนื้อหา วิธีการ สื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มาก
ที่สุด 

3. เร่งให้ความรู้กับผู้ที่ทําหน้าที่สื่อสาร เพ่ือร่วมกันสร้างสังคมท่ีปลอดการกลั่นแกล้งบนโลก
ไซเบอร์ (Cyberbullying) เน่ืองจากในสังคมไทยยังไม่เห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ดังน้ัน
หน่วยงานด้านการศึกษา  สถาบันครอบครัว  รวมท้ังเด็กและเยาวชน ต้องสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักร่วมกัน  เรื่องการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัว   

4. ควรให้ความรู้ผู้ปกครองและโรงเรียนอย่างจริงจัง เพ่ือปกป้องเยาวชนจากปัญหาความไม่
รู้เท่าทันสื่อ รวมถึงการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์  เช่น กําหนดเป็นหลักสูตร หรือมีการจัดอบรมครู
และผู้ปกครอง เป็นต้น  

5. ควรทําการวิจัยเชิงสํารวจวัยรุ่นทั่วประเทศเกี่ยวกับ วิธีการป้องกันการกล่ันแกล้งบนโลก
ไซเบอร์ของวัยรุ่น เพ่ือให้เห็นภาพรวมของวิธีการของวัยรุ่นได้ชัดเจนขึ้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานศึกษาวิจัยวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น  ได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน   (สสย.)  ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสื่อสุขภาวะสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวมาอย่างยาวนาน   โดยคุณเข็มพร  วิรุณราพันธ์     
ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  ให้คําปรึกษา  ช้ีแนะแนวทางกับทีมวิจัยตลอดการดําเนินงาน  
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ สสย. ที่อํานวยความสะดวกต่างๆ ทําให้งานศึกษาช้ินน้ีสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 



 

1405 

 

  
เอกสารอ้างอิง 

จิตต์สุภา ฉิน.  (2560). 2018 แฮ็กเกอร์ป่วนโลก. คอลัมน์ Cool Tech.  มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที ่      
8-14 ธันวาคม 2560.  

จิตติพันธ์ ความคนึงและมฤษฎ์ แก้วจินดา. (2559). การปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคง
ทางจิตใจเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเผชิญ ปัญหา สําหรับเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10 (2), 40-52. 

ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ. (2557). คําแนะนําสําหรับผู้ปกครองเรื่องการใช้อินเทอรเ์นต็ของเด็กและ
วัยรุ่น.กรุงเทพฯ:บริษัทมีเดียโซน พริ้นต้ิง จํากัด. 

ธาม  เช้ือสถาปนศิริ. (2560).การกลัน่แกล้งออนไลน์ บทบาทของสื่อและภาคส่วนอ่ืนๆในการ
แก้ปัญหา   สืบค้นจาก : 

http://www.facebook.com/time.chuastapanasiri/post/10155402676333732) 
ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก. (2559). รายงานการวิจัยเรือ่งแนวทางการคุ้มครองเด็กในการใช้สื่ออน

ไลน์ในต่างประเทศ. (ม.ป.ท.) 
ณัฐรัชต์ สาเมาะ. ( 2556). การรับรู้ของเยาวชนต่อการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร.์ วารสารพฤติกรรมศาสตร์

เพ่ือการพัฒนา 6 (1) 
ยงยุทธ์  วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ. (2560). เอกสารรายงานการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการเฝ้าระวังการ

สื่อสารในโลกออนไลน์ ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 19 มีนาคม 2560 
วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์และ พิมผกา ธานินพงศ์. (2558). สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละอินเทอร์เน็ตที่มีต่อ

พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนในโรงเรียน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการ
สื่อสารและการจัดการ นิด้า,1 (2), 128-144. 

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชว่งวัย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัดสามลดา 
ศรีลัดดา อุทยารัตน์. (2560). คู่มือสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน.์ กรุงเทพฯ : สถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน. 
สมร แสงอรุณ. (2554). การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การป้องกันตนเองจากการถูกข่มเหงรังแกของ

นักเรียนวัยรุ่นโดยการให้คําปรึกษากลุ่ม. ปริญญานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้
คําปรึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สรานนท์ อินทนนท์ (2561) การกลัน่แกล้งบนโลกไซเบอร.์กรุงเทพฯ: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน. 
สุภาวดี เจริญวานิช. (2560). การรังแกกันผา่นพืน้ที่ไซเบอร์ : ผลกระทบและการป้องกันในวัยรุ่น 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 25 (4 ), 639-648. 



 

1406 

 

อมรทิพย์ อมราภิบาล.  เหย่ือการรังแกผา่นโลกไซเบอร์ในกลุม่เยาวชน: ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตและการปรึกษาบุคคลท่ีสาม.วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 14 (1), 59-73. 

Hinduja, Sameer and Patchin, Justin W. (2014) Cyberbullying: Identification, Prevention, & 
Response. Cyberbullying Research Center. 

Lazarus, R. S. and Folkman, S. (1984). Stress appraisal and coping. New York : Springer 
Publishing Company. 

Sekuler, R. and Blacke, R. (1990). Perception. New York : McGraw-Hill. 
Whitson, Signe. (2016) 8 keys to end bullying.USA:W.W.Norton & company. 
http://www.brandbuffet.in.th : สืบค้นข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม 2560 
http://today.line.me/th/ article/ cyberbullying : สืบคน้ข้อมูล 15 ธันวาคม 2560 
http://www.posttoday.com : สืบค้นข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม 2560 
https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9979 : สืบคน้ข้อมูลวันที2่0 ธันวาคม 2560 
http://www.endcyberbullying.org  : สืบค้นข้อมูลวันที่ 30 ธันวาคม 2560 
http:// www.digitalagemag.com : สืบค้นข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2561 
http://www.ipredator.co  : สืบค้นข้อมลูวันที่ 3 มกราคม 2561 
https://www.theurbanwire.com: สืบค้นขอ้มูลวันที่ 4 มกราคม 2561 
http://www.wiseoldsayings.com/cyber-bullying-quotes : สืบค้นข้อมูล 21 มกราคม 2561)  



 

1407 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์กิจการเพื่อสังคมกลุ่มอาหารออร์แกนิค 
Key Success Factors in Brand Building for the Organic Food Social Enterprises 

 

สุภาวดี จรุงธรรมโชติ1 และรุ่งรัตน์ ชัยสําเร็จ2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ของกิจการเพ่ือ
สังคมกลุ่มธุรกิจอาหารออร์แกนิคในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเจ้าของและผู้บริหารกิจการเพ่ือสังคมด้านอาหารออร์แกนิคขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 3 ราย คือ
นมออร์แกนิค ข้าวกล้องออร์แกนิค และกาแฟออร์แกนิค ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จใน
การสร้างแบรนด์กิจการเพ่ือสังคม ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ  (1) การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 
เพราะจะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจและไว้วางใจ จนเกิดการซื้อซ้ํา ส่งผลให้กิจการเพ่ือสังคมอยู่ได้อย่างย่ังยืน 
(2) การกําหนดปรัชญาและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรควบคู่กับการยึดมั่นในการดําเนินงานเพ่ือ
สังคม เพ่ือให้สังคมได้รับประโยชน์มากกว่าผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร (3) การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่
เข้มแข็ง โดยสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัว (4) การสร้างความเป็น
หุ้นส่วน/ความร่วมมือระหว่างกิจการเพ่ือสังคมกับชุมชน โดยมีชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการและ
เติบโตไปพร้อม ๆ กัน (5) การสร้างความย่ังยืนตลอดกระบวนการผลิตและดําเนินธุรกิจ โดยไม่ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และ (6) 
การใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือสื่อสารหลักเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยม
จากผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์  
 
คําสําคัญ:  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ, การสร้างแบรนด์, กิจการเพ่ือสังคม, อาหารออร์แกนิค 
 
 

 

 

 

                                                                          
1 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Email: 

sj_ham@hotmail.com 
2 รองศาสตราจารย์ ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



 

1408 

 

Abstract 

 The objective of this study is to investigate the key success factors on brand 
building for the organic food social enterprises in Thailand. The qualitative research is 
adopted. The semi-structured interview was utilized to collect data from owners and 
top management of three social enterprises in organic food sectors. Findings revealed 
six key success factors in brand building for these social enterprises:  ( 1)  the quality 
products to ensure customers’  purchasing repetition, leading to sustainability of the 
enterprises, (2) the corporates’ philosophy and goal to contribute to the society more 
than the stakeholders, ( 3)  the strong corporate culture to treat all staff as family 
members, ( 4)  the partnership with the community to grow together with the 
community, (5) the sustainability and environmental-friendly production process and 
business practice, and ( 6)  the utilization of public relations as the main 
communication tool to reach customers, leading to the popularity of the products 
and a better product/brand image. 
 
Keywords: key success factor, brand building, social enterprise, organic food 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

“กิจการเพ่ือสังคม” (Social Enterprise) เป็นแนวคิดการดําเนินธุรกิจที่เริ่มต้นในต่างประเทศ 
ด้วยเจตนารมณ์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ทําให้การประกอบการในลักษณะ
น้ีได้รับการพัฒนาในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวาง จนแผ่ขยายออกไปในประเทศ  
ต่าง ๆ  ในประเทศไทยมักเรียกกันว่า “กิจการเพ่ือสังคม” หรือ “ธุรกิจเพ่ือสังคม” โดยเป็นรูปแบบของ
กิจการที่มิได้มุ่งเฉพาะเม็ดเงินหรือเศรษฐกิจ แต่ยังมุ่งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน  

แนวคิดเรื่องกิจการเพื่อสังคมเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 
หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ การดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยมีมาอย่าง
ต่อเน่ืองและมีแนวโน้มที่ดี โดยเห็นได้จากผลสํารวจทัศนะต่อทิศทางการเติบโตของกิจการเพ่ือสังคม
ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่า ร้อยละ 53 ของผู้นําภาคธุรกิจไทยเช่ือมั่นว่ากิจการเพ่ือ
สังคมของไทยมีโอกาสเติบโตในระดับสูงในอีก 5 ปีข้างหน้า (กิจการเพ่ือสังคมไนส์คอร์ป, 2557)  

แม้ว่ากิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุน
จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค การดําเนินงานกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยก็ยังต้องการ
การพัฒนา โดยนายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อํานวยการสถาบัน Change Fusion ได้ให้สัมภาษณ์ใน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (25 – 28 สิงหาคม 2559) ไว้ว่า ประเทศไทยยังมีความต้องการ
ต้นแบบที่จับต้องได้ และแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งปัจจุบันยังมีกิจการเพื่อสังคมขนาดใหญ่น้อยมาก  
นอกจากน้ีประเทศไทยต้องมีการขยายผลกิจการเพ่ือสังคม มีนวัตกรรมและความร่วมมือที่
หลากหลายในการร่วมกันทํางานในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจหรืออาจจะเป็นการรวมตัวกันแบบ
กลุ่มของธุรกิจ (Cluster) เพ่ือการสร้างความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม มีวิธีการในการแก้ไขปัญหา และ
มีอํานาจต่อรองที่มากข้ึน รวมไปถึงช่วยทําให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด สามารถสร้าง ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน (ประชาชาชาติธุรกิจ, 25 – 28 สิงหาคม 2559) 

คําแนะนําของ Martin Schwartz (2010) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านกิจการเพ่ือสังคมมากว่า 
28 ปี และก่อต้ังกิจการเพ่ือสังคมมากกว่า 5 แห่ง ทําให้เห็นว่า การสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการ
สื่อสารกิจการเพ่ือสังคม มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่และเติบโตของกิจการเพ่ือสังคม จึงอาจกล่าว
ได้ว่า การสร้างและสื่อสารแบรนด์มีความสําคัญและจําเป็นต่อกิจการเพ่ือสังคม  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แม้จะมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจการเพ่ือสังคมจํานวนมาก 
แต่มุ่งเน้นศึกษารูปแบบธุรกิจหรือการบริหารจัดการ โดยยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาในด้านแบรนด์
โดยตรง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเร่ืองแบรนด์ของกิจการเพื่อสังคม เพ่ือ
ส่งเสริมความอยู่รอดของธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยมุ่งค้นหาคําตอบว่า อะไรเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จใน
การสร้างแบรนด์ของกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย โดยเจาะจงกลุ่มธุรกิจอาหารออร์แกนิค เพ่ือให้
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เห็นรูปแบบร่วมและแตกต่างของแต่ละองค์กรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านแบรนด์ และยังเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสร้างแบรนด์กิจการเพ่ือสังคมในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ของกิจการเพ่ือสังคมกลุ่มอาหาร 
ออร์แกนิคในประเทศไทย 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวขอ้ง  

1. กิจการเพื่อสังคม 
1.1 ความหมายของกิจการเพ่ือสังคม 
The United Nations Global Compact and The Rockefeller Foundation ( 2012) 

ได้ให้ความหมายของกิจการเพื่อสังคมว่า เป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีมีผลตอบแทนทางการเงินรวมอยู่ด้วย และกิจการ
เพ่ือสังคมมีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ  

Social Enterprise UK (2013) ให้ความหมายกิจการเพ่ือสังคม ไว้ว่า เป็นกิจการที่ทํา
การค้าเพ่ือจุดประสงค์ทางสังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อม โดยมีพันธกิจทางสังคมท่ีชัดเจน มีรายรับ
ส่วนใหญ่จากการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ และมีกฎที่ชัดเจนว่าบริหารจัดการกําไรอย่างไร 
รวมถึงต้องนํากําไรกลับไปลงทุนในพันธกิจเพ่ือสังคม 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
นิยาม “กิจการเพ่ือสังคม” ว่า การที่เอกชนซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ได้ประกอบกิจการ
หรือดําเนินการโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้า หรือการให้บริหาร ซึ่งมิได้มุ่งสร้าง
กําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ (สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ, 2553)  

จากคํานิยามดังกล่าวอาจจะสรุปได้ว่า กิจการเพ่ือสังคม หมายถึง ธุรกิจที่ประกอบกิจการ
หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนธุรกิจทั่วไป แต่นํากําไรไปใช้จ่ายในเรื่องที่เกิดประโยชน์ 
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 

1.2 องค์ประกอบและกระบวนการดําเนินงานกิจการเพ่ือสังคม 
การดําเนินการของกิจการเพ่ือสังคม อาจจะไม่มีแบบแผนที่แน่นอน เน่ืองจากข้ึนอยู่กับ 

พันธกิจขององค์กรที่ต้ังไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจของ “กิจการเพ่ือสังคม” ธุรกิจแบบ
ทุนนิยมแล้วน้ัน ไม่ได้แตกต่างกันมาก หากแต่กิจการเพื่อสังคมเป็นธุรกิจที่ไม่เร่งเติบโต เมื่อมีกําไรก็
จัดสรร กระจายรายได้ แต่ทุนนิยมเป็นธุรกิจที่โตเร็ว นําทุนมาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือหวังผลทาง
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การตลาดแบบรวดเร็ว และคาดหวังกําไรสูงสุด โดยสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้
ระบุว่า กิจการเพ่ือสังคมมี 5 องค์ประกอบหลักคือ (1) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(2) มีรายได้มั่นคงหรือสร้างกําไรด้วยตัวของมันเอง (3) กระบวนการผลิตและบริการไม่ส่งผลร้ายต่อ
สภาวะสังคมและสิ่งแวดล้อม (4) ผลกําไรกลับคืนสู่สังคมตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และ (5) 
ดําเนินการอย่างโปร่งใส  

2. แบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ 
 2.1 ความหมายของแบรนด์ 

Schultz และ Barnes (1999, p. 43) ได้พูดถึงแบรนด์ว่า “แบรนด์ เป็นย่ิงกว่าช่ือ หรือ
สัญลักษณ์ หรือตัวแทน เป็นปฏิสัมพันธ์ที่สร้างได้แต่เพียงผู้บริโภค” นอกจากน้ี ศิริกุล เลากัยกุล 
(2558) ให้ความหมายว่า แบรนด์ (Brand) คือ ช่ือเสียที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
หรือบริการเท่าน้ัน แต่ยังมีความหมายรวมถึงคุณภาพของคนในองค์กรและอัตลักษณ์ขององค์กรด้วย 
ซึ่งการพัฒนาอย่างย่ังยืนควรประกอบด้วย 3Ps ได้แก่ (1) Profit (กําไร) คือ เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องทําได้   
(2) People (คน) คือ พนักงาน ผู้บริโภค และผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า เช่น ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ โรงงานเป็น
บุคคลที่องค์กรจะต้องใส่ใจ และ (3) Planet (สิ่งแวดล้อม) คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่อยู่ในสังคมและ
โลกใบนี้  

โดยสรุปแล้ว แบรนด์เป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของสิ่งสิ่งน้ัน เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการหรือบุคคล 
รวมถึงองค์กรเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้  แต่
ผู้บริโภคสามารถเข้าใจหรือรับรู้ความเป็นแบรนด์เหมือนหรือแตกต่างจากที่สื่อสารก็ได้ 

2.2 องค์ประกอบของแบรนด์ 
Kapferer (2008) อธิบายว่า แหล่งที่มาของเอกลักษณ์แบรนด์สามารถนํามาพัฒนาเป็น

แนวทางในการสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ของตนเองได้ และสามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค
ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) (2) ช่ือแบรนด์ (Power of The Name) (3) 
บุคลิกของแบรนด์และสัญลักษณ์ (Brand Characters and Symbols) (4) เคร่ืองหมายการค้า
และโลโก้ (Trademark and Logo) (5) ต้นกําเนิดแบรนด์ (Geographical and Historical Roots) 
และ (6) เน้ือหาและรูปแบบของการโฆษณา (Advertising: Content and Form) 

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นองค์ประกอบของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
(Product Brand) ยังมีแนวคิดเรื่องแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ซึ่ง รุ่งรัตน์ ชัยสําเร็จ (2558) 
ได้อธิบายไว้โดยมีความเก่ียวพันกับองค์ประกอบขององค์กร 4 องค์ประกอบหลัก คือ (1) โครงสร้างทาง
สังคมขององค์กร (Social Structure) เป็นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ที่ถูกจัดไว้หรือออกแบบไว้ใน
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง (2) เป้าหมายขององค์กร (Organization Goals) เป็นจุดหมายปลายทางที่
ปรารถนาให้เกิดขึ้น โดยฝ่ายต่าง ๆ ต้องพยายามผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (3) ผู้มีส่วนร่วม 
(Participants – Social Actors) ซึ่งควรพิจารณาว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมี
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ความหมายกว้างกว่าเพียงแค่พนักงานหรือลูกจ้าง และ (4) เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งทุกองค์กรมี
เทคโนโลยีของตนและอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์แตกต่างกัน 

2.3 การสร้างแบรนด์ 
ศิริกุล เลากัยกุล (2551) อธิบายกระบวนการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียงไว้ 10 ขั้นตอนดังน้ี (1) 

การกําหนดขอบข่ายของธุรกิจ (Business description) (2) กําหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand 
Vision) คือ แรงบันดาลใจของเจ้าของแบรนด์ว่าจะนําพาองค์กรไปสู่ช่ือเสียงแบบไหน (3) การกําหนด
จุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) ที่สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรเช่ือถือยึดมั่นศรัทธา เป็นคุณสมบัติ
ที่มีอยู่แล้วและสามารถทําได้จริงในระยะยาว (4) การกําหนดคุณสมบัติของแบรนด์ (Brand Attributes) 
ทั้ง Functional, Emotional และ Identity Attributes (5) การกําหนดคุณค่าคําสัญญาของแบรนด์ 
(Brand Promise) คือคุณค่าที่แบรนด์สัญญา จะส่งมอบให้ก้บผู้บริโภคทุกครฎ้งที่มีโอกาสสัมผัสกับ     
แบรนด์ (6) การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) เช่น สี เครื่องแบบพนักงาน หรือการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ (7) การสร้างวัฒนธรรมของแบรนด์ (Brand Culture) คือ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้สอดคล้องกับแบรนด์ และใช้คุณสมบัติของแบรนด์เป็นตัวกําหนดกรอบของพฤติกรรมของคน
ในองค์กร (8) การสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) ขั้นน้ีเป็นการนําการสื่อสารมาใช้อย่าง
ครบวงจร (9) การสร้างความชอบในแบรนด์ (Brand Preference) ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
โดยเฉพาะนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
อย่างเป็นรูปธรรม และ (10) การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ให้เกิดขึ้นในใจ
ผู้บริโภคให้ได้เพ่ือต่อยอดธุรกิจหรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยไม่ต้องลงทุนหาลูกค้าใหม่อยู่
ตลอดเวลา  

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด 
Kotler (1997, น. 604 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542) ระบุว่า เครื่องมือสื่อสารหลัก

สําคัญ 5 อย่างที่ช่วยให้การสื่อสารการตลาดเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามความ
ต้องการ คือ (1) การโฆษณา (Advertising) การสื่อสารที่องค์กร สินค้า บริการ ต้องชําระเงินด้วย
รูปแบบใดก็ได้โดยผู้อุปถัมภ์ที่ระบุตัวตนได้ (2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ทําให้เกิด
แรงจูงใจใน ระยะเวลาอันสั้น เพ่ือกระตุ้นการขาย หรือทําให้เกิดการทดลองใช้สินค้า ซื้อสินค้า หรือ
ใช้บริการ โดยใช้การลดราคาหรือการเสนอมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น เช่น ของแถม สินค้าตัวอย่าง การจับ
รางวัล (3) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public Relations and Publicity) สามารถ
สร้างความน่าเช่ือและภาพลักษณ์ให้องค์กร โดยไม่ต้องชําระเงิน (4) การขายโดยบุคคล (Personal 
Selling) เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพ่ือชักชวนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซื้อสินค้าน้ัน โดยใช้
วิธีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงสินค้าหรือบริการ และ (5) การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) 
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การส่ือสารโดยติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือทําให้เกิดการตอบรับหรือการติดต่อทาง
ธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาจากวรรณกรรมข้างต้น ในการศึกษาครั้งน้ีจึงได้วางกรอบแนวคิดของการวิจัย
ไว้โดยสังเขป เพ่ือเป็นแนวทางดําเนินการดังน้ี 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured) 
กับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารองค์กรกิจการเพื่อสังคม และเพ่ือให้เห็นรูปแบบ
และคุณลักษณะร่วมหรือแตกต่างของแต่ละองค์กรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงเลือกศึกษาเป็นกลุ่มธุรกิจ 
(Cluster) กิจการเพ่ือสังคมขนาดกลางและย่อมที่มีรูปแบบเป็นบริษัท มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มี
ตัวตน เพ่ือแสดงให้เห็นการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มีระบบการบริหารจัดการที่สร้างความยั่งยืนทาง
การเงินอย่างชัดเจน ประกอบธุรกิจมาไม่ตํ่ากว่า 5 ปี โดยต้องมีการสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ 
และต้องเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสําหรับการบริโภค เน่ืองจากอาหารนับเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่และ
ยังเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตตามกฎลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (The Need–
Hierarchy Conception of Human Motivation) ของ Maslow (1943 อ้างถึงใน McLeod, 2017) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยถอดเทปแบบคําต่อคํา (Verbatim) แล้วนํามาวิเคราะห์เชิงพรรณา 
(Descriptive Analysis) ตามหัวข้อลักษณะของเน้ือหาและคําตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การบรรลุ
เป้าหมาย ผู้บริโภค พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์ สรุป และ
อภิปรายข้อมูล ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตีความและ
อภิปรายร่วมกัน  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
ในที่น้ีสามารถสรุปผลการวิจัย พร้อมทั้งอภิปรายข้อค้นพบเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จใน

การสร้างแบรนด์กิจการเพ่ือสังคมกลุ่มอาหารออร์แกนิคในประเทศไทย จําแนกได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ 
1. การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 
2. การกําหนดปรัชญาและเป้าหมายท่ีชัดเจนขององค์กรควบคู่กับการยึดมั่นในการ

ดําเนินงานเพ่ือสังคม  
3. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่เข้มแข็ง  
4. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน/ความร่วมมือระหว่างกิจการเพ่ือสังคมกับชุมชน 
5. การสร้างความย่ังยืนตลอดกระบวนการผลิตและดําเนินธุรกิจ 
6. การใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือสื่อสารหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค 
ข้อค้นพบจากการศึกษาในคร้ังน้ีใกล้เคียงกับผลวิจัยเชิงคุณภาพของ Tu Tu และ Jhangr 

(2016) ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์สีเขียวสําหรับผู้ผลิตสินค้าที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวันในประเทศไต้หวัน ซึ่งพบว่า ปัจจัยของความสําเร็จในแบรนด์สีเขียวมี 5 ด้าน คือ 
ผลิตภัณฑ์สีเขียว การผลิตสีเขียว ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว การบริหารจัดการสีเขียว และการตลาดสี
เขียว ซึ่งการตลาดสีเขียวน้ี มีตัวช้ีวัดที่สําคัญหน่ึงตัว คือ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ของธุรกิจ 

ในขณะเดียวกันก็พบว่า มีปัจจัย 2 ประการที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wronka, M 
(2013) ที่ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของกิจการเพ่ือสังคมในประเทศโปแลนด์ คือ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น และแรงจูงใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์กิจการเพ่ือสังคมน้ันไม่แน่นอนตายตัว 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ (Brotherton & Shaw, 1996 อ้างถึงใน Wronka, 2012, 
p. 598) และ จํานวนของปัจจัยแห่งความสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ช่วงเวลา และผู้จัดการ
องค์กร (Jacobson & Choi, 2008 อ้างถึงใน Wronka, 2012, p.598) 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังกล่าว มีข้อสรุปที่น่าสนใจดังน้ี 

1. การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 
เจ้าของกิจการและผู้บริหารกิจการเพ่ือสังคมท้ัง 3 แห่งต่างยืนยันตรงกันว่า การมีผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพดี  เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์กิจการเพ่ือสังคมของธุรกิจ
อาหารออร์แกนิคในประเทศไทย เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันจากการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วใน
ท้องตลาด  สามารถนําเสนอความโดดเด่น (Uniqueness) และคุณค่า (Value) ของธุรกิจหรือ
ผลิตภัณฑ์น้ัน ภายใต้นวัตกรรม (Innovation) สามารถสร้างตลาดใหม่ภายใต้การแข่งขันใหม่ ที่ไม่
ต้องต่อสู้อย่างดุเดือดด้วยสงครามราคาซึ่งสอดคล้องกับ Kapferer (2008) ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดี จะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ของตนเองได้  
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สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีของกิจการเพ่ือสังคมที่พบในการศึกษาครั้งน้ีหมายถึง (1) 
ผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐาน มีการรับรองมาตรฐานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ รางวัลคุณภาพผลิตภัณฑ์ดี ฯลฯ (2) ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์อ่ืนในท้องตลาด (3) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สารเคมีเจือปน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อบริโภค 
(4) ผลิตภัณฑ์ มีทั้งประโยชน์ด้านกายภาพและประโยชน์ด้านความรู้สึกด้วย และ (5) ผลิตภัณฑ์ผ่าน
กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงผู้บริโภคทุกขั้นตอน  

นอกจากน้ี กลุ่มลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกครั้ง จนกลายเป็นเหมือน
สัญญาที่ลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริกุล เลากัยกุล (2551) ที่กล่าวว่า คุณ
ค่าที่แบรนด์สัญญา จะส่งมอบให้ก้บผู้บริโภคทุกคร้ังที่มีโอกาสสัมผัสกับแบรนด์ สามารถเป็นได้ทั้ง
ประโยชน์ที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ 

2. การกําหนดปรัชญาและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร ควบคู่กับการยึดม่ันในการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม  

ผลการศึกษาพบว่า ปรัชญาและเป้าหมายองค์กรควบคู่กับการยึดมั่นในการดําเนินงานเพ่ือ
สังคมเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ที่สําคัญของการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม เพราะ
กิจการเพ่ือสังคมไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรสูงสุดจากการประกอบธุรกิจตามหลักเศรษฐศาสตร์เท่าน้ัน แต่
ให้ความสําคัญกับหลัก Triple Bottom Line (TBL) คือ ธุรกิจได้กําไร สังคมได้กําไร และสิ่งแวดล้อม
ได้กําไร (ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557) ซึ่งตรง
กับแนวคิดคุณค่าร่วมของ Michael Porter โดยเช่ือว่า การมองถึงไตรกําไรสุทธิ สามารถทําให้ธุรกิจ
พัฒนาสู่ความย่ังยืน และเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลด้วย (สฤณี อาชวานันทกุล, 2552) 

งานวิจัยครั้งน้ียังพบอีกว่า ปรัชญาและเป้าหมายองค์กร มีลักษณะคล้ายกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กรมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน เพราะปรัชญาและเป้าหมายขององค์กรจะมีหวังผลท่ี
กว้างกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กร  กล่าวคือ ในกิจการเพ่ือสังคมกาแฟออร์แกนิค 
ปรัชญาและเป้าหมายขององค์กร คือการรักษาป่าต้นนํ้า เช่นเดียวกับกิจการเพ่ือสังคมนมออร์แกนิค 
ที่มีปรัชญาและเป้าหมายขององค์กร ในการขยายฟาร์มเกษตรอินทรีย์ หรือกิจการเพ่ือสังคมข้าวออร์
แกนิค ที่มีปรัชญาและเป้าหมายขององค์กร ในการทําให้คนมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า 
กิจการเพ่ือสังคมมีความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) ในขณะที่ธุรกิจทั่วไป
มุ่งเน้นในการมุ่งแสวงหากําไรและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการเท่าน้ัน 

3. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่เข้มแข็ง  
ผลการศึกษาพบว่ากิจการเพ่ือสังคมที่ เป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม จะให้

ความสําคัญแก่พนักงานมาก เน่ืองจากองค์กรมีจํานวนพนักงานน้อย การกระทําของพนักงานจะ
ส่งผลถึงองค์กรอย่างชัดเจน  นอกจากน้ี ยังพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของกิจการเพ่ือสังคมท้ัง 3 แห่งที่
ศึกษาน้ันมีส่วนคล้ายกันมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับพนักงาน ซึ่งองค์กรสามารถหลอมรวม
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พนักงานที่มีความหลากหลายทั้งพ้ืนที่ที่กําเนิดและเติบโต  การศึกษา ความคิด ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเอง เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร รวมถึงใช้ความรู้อย่างรอบคอบ มีสติปัญญา และแบ่งปัน คิดถึงใจเขาใจ
เรา ไม่เอาเปรียบเกษตรกร หรือผู้บริโภค   

ขณะเดียวกันองค์กรเองก็มีนโยบายในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ําเสมอ 
ปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนเป็นคนในครอบครัวรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การฝึกอบรม เอาใจใส่พนักงานให้มีความสมดุลในชีวิตการทํางานและการพักผ่อน รวมถึงให้
พนักงานได้รับข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจทั้งหมดที่โปร่งใสจากการบริหารองค์กรด้วย ซึ่งตรงกับ 
Martin Schwartz ประธานกิจการเพื่อสังคม “Vehicles for Change” ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ยํ้า
ถึงความสําคัญของการสร้างภาพลักษณ์กิจการเพ่ือสังคม  หน่ึงในนั้นคือการกระตุ้นให้พนักงานเสนอ
ความคิดเห็นใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ และให้รางวัลกับความคิดเห็นของพนักงาน (Schwartz, 2010) อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับศิริกุล เลากัยกุล (2558) ที่กล่าวว่า แบรนด์ (Brand) คือ ช่ือเสียง ที่ไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะกับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่าน้ัน แต่ยังมีความหมายรวมถึงคุณภาพของคนในองค์กร
และอัตลักษณ์ขององค์กรด้วย 

4. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน/ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อสังคมกับชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในท้องถิ่นเป็นรากฐานสําคัญที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกิจการเพ่ือสังคม ในขณะเดียวกัน กิจการเพ่ือสังคมก็มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยไม่ได้ทําเพียงแค่การหมุนเวียนผลกําไรกลับคืนสู่
ชุมชนในรูปแบบของการพัฒนาด้านต่าง ๆ เท่าน้ัน แต่ยังทําให้ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการด้วย  

วิธีการที่กิจการเพ่ือสังคมทั้ง 3 แห่งใช้สร้างความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน มีความคล้ายคลึงกัน 
ได้แก่ (1) สร้างอาชีพอย่างต่อเน่ืองให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมในการเลี้ยงโคนม
เกษตรอินทรีย์ การปลูกเมล็ดกาแฟภายใต้ร่มเงาป่า หรือการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ เป็นระบบของ
การสร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) การรับซื้อผลิตภัณฑ์ ด้วยหลักการค้าที่เป็นธรรมของ
องค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization – WFTO) และ (3) พัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณะต่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยการร่วมมือกับชุมชนสร้างสาธารณณูปโภค ถนน นํ้า ไฟฟ้า รวมทั้ง
ดูแลเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชนด้วย 

5. การสร้างความย่ังยืนตลอดกระบวนการผลิตและดําเนินธุรกิจ 
ในการวิจัยครั้งน้ี ทําให้ทราบว่า กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกิจการเพ่ือสังคม 

ได้รับการวิเคราะห์และวางแผนเป็นขั้นตอนต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายน้ํา เริ่มต้ังแต่การที่องค์กรให้
ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการดําเนินงาน รวมถึง
เรื่องการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า และการร่วมคิดช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
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กระบวนการในการผลิตที่ดี ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การส่งมอบสินค้าตรงตามกําหนดเวลา ด้วยการทํางานที่ปลอดภัย 
(Safety) พนักงานมีขวัญกําลังใจสูง รักษาสิ่งแวดล้อม และการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
กระบวนการที่ดีเหล่าน้ีจะช่วยสร้างให้แบรนด์ย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับศิริกุล เลากัยกุล (2558) อธิบาย
ว่าแบรนด์ย่ังยืน (Sustainable Brand) คือ แบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
และปกป้องทรัพยากรไว้สําหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต การสร้างแบรนด์ที่ย่ังยืนไม่มีรูปแบบ
ตายตัว เพราะสามารถเลือกทําในกระบวนการใดก็ได้ ไม่ว่าจะต้ังแต่ขั้นตอนการผลิต การ
ประชาสัมพันธ์ หรือการจําหน่ายสินค้า 

6. การใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค 
ผลการศึกษาพบว่า เครื่องมือสื่อสารเป็นปัจจัยหน่ึงของความสําเร็จ ซึ่งเคร่ืองมือสําคัญที่

กิจการเพื่อสังคมใช้ในการสื่อสารระหว่างองค์กรและผู้บริโภค หรือแนะนําสินค้าให้เป็นที่รู้จัก คือ 
การประชาสัมพันธ์ (Public relations หรือ PR) เน่ืองจากกิจการเพ่ือสังคมขนาดกลางและเล็ก 
จําเป็นต้องหาเครื่องมือที่ใช้งบประมาณไม่สูงนัก มีความเหมาะสมและได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997, p.604 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542) ที่ ช้ีว่าการ
ประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องน้ัน ๆ เช่น ผู้สื่อข่าว ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน รัฐบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การพาสื่อไปเย่ียมชมกิจการ ฯลฯ 

นอกจากน้ี พบว่ากิจการเพ่ือสังคมทั้ง 3 แห่งใช้เครื่องมือในการทําประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด
ที่ Kotler (1999) เรียกว่า “PENCILS” เกือบครบท้ัง 7 เครื่องมือ ยกเว้นเฉพาะกิจกรรมการล็อบบ้ี 
(Lobbying Activity) โดยมีรายละเอียดดังน้ี (1) Publication คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยการทํา
แผ่นพับ เป็นประสบการณ์ตรงที่กิจการ 2 ใน 3 แห่งพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งพิมพ์ถือเป็นสื่อที่
ทรงพลัง เน่ืองจากสามารถบอกเล่าเรื่องราว แนวคิดการทําธุรกิจและบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กับ
คู่แข่งได้ดีที่สุด จนทําให้ลูกค้าหลายรายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (2) Events คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งทั้ง 
3 กิจการจัดให้มีกิจกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบ
กิจการ 2 ใน 3 มีการออกบูธเป็นประจําในช่วงปีแรกของการทําธุรกิจ (3) News คือ การเสนอข่าวผ่าน
สื่อมวลชน ซึ่งทั้ง 3 กิจการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โดยมีผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีการส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ หรือการพาสื่อมวลชนไปเย่ียมชมกิจการด้วย (4) Community Involvement Activities 
คือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน ที่มุ่งเน้นให้คนจากในชุมชนต่าง ๆ มีส่วนร่วม เช่น ในกิจการนมออร์แก
นิคร่วมกับชุมชนและ อบต. หรือโครงการพัฒนาลํานํ้ามวกเหล็ก (5) Identity Media ได้แก่สื่อแสดงอัต
ลักษณ์ โดยทั้ง 3 กิจการมีการใช้สื่อที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร นามบัตร กระดาษหัว
จดหมาย นอกจากน้ีบางกิจการเช่น กิจการนมออร์แกนิค มีการแต่งกายคล้ายคนเลี้ยงวัว (Cow Boy) อีก
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ด้วย และ (6) Social Responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทั้ง 3 กิจการเพ่ือสังคมมีการจัด
กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การรักษาต้นนํ้าลําธาร การสนับสนุนด้านการศึกษา   

การใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือหลักในการสื่อสารน้ี เป็นแนวทางการดําเนินงานท่ี
แตกต่างจากธุรรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแตกต่างจากแนวทางการสื่อสารกิจการเพื่อสังคมของ Martin 
Schwartz (2010) ที่กล่าวถึงกิจการเพ่ือสังคมในสหรัฐอเมริกาไว้ว่า ภาพลักษณ์ การโฆษณา และ
การส่ือสาร เป็นแก่นขององค์กร ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกไม่สามารถขายได้เพียงเพราะมันดีที่สุด แต่
ผลิตภัณฑ์น้ันจะต้องมีแผนการตลาดที่ยอดเย่ียมด้วย อย่างไรก็ดี กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยใน
กลุ่มน้ีไม่ใช้เครื่องมือประเภทโฆษณาในการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ และไม่เช่ือว่าการโฆษณาจะ
ทําให้เกิดการซื้อ เน่ืองจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของกิจการเพ่ือสังคมจําเป็นต้องใช้คําอธิบายและโน้มน้าว
ใจยาวกว่า 30 วินาทีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 
1.1 การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษากิจการเพ่ือสังคมในกลุ่มธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
1.2 ควรศึกษากลุ่มผู้บริโภคเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของกิจการ

เพ่ือสังคม ทัศนคติ รวมทั้ง เน้ือหาหรือสารที่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้บริโภคเป้าหมาย  
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานกิจการเพ่ือสังคม 
2.1 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์กิจการเพ่ือสังคมที่

สําคัญคือผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน กิจการเพ่ือสังคมจึงควรเริ่มต้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง 
เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อซ้ํา และช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนแบรนด์ได้อย่างย่ังยืน 

2.2 กิจการเพ่ือสังคมควรให้ความสําคัญกับการทําประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด (Marketing 
Public Relations) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสื่อสารระหว่างองค์กรและผู้บริโภค เน่ืองจากใช้งบประมาณไม่
สูงนัก แต่ได้ประสิทธิภาพดี มีความน่าเช่ือถือ และสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายด้วย 
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คุณลักษณะและประเภทของผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่แบบโพรซูเมอร์  
ในยุคประเทศไทย 4.0 

Characteristic and Type of Media Prosumers  
in Thailand 4.0 Society  

 

พล เน่ืองจํานงค์1 

 

บทคัดย่อ 
 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ ทุกคนสามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับการพัฒนาด้านคุณสมบัติใน
การเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต ทําให้ระบบนิเวศของผู้บริโภคส่ือเปลี่ยนแปลงไป
กลายเป็น “ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์” ซึ่งมีความสามารถในการผลิตเน้ือหาสาระได้ด้วยตนเอง 
โดยท่ีไม่จําเป็นต้องรอการทําหน้าที่ของสื่อกระแสหลักเพียงช่องทางเดียว ทําให้เกิดการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมด้านการสื่อสาร ที่สอดรับกับการดําเนินนโยบายประเทศไทย 
4.0 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและจําแนกประเภทของผู้บริโภคส่ือแบบ
โพรซูเมอร์ในประเทศไทย มีวิธีการศึกษาคือ การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ 
(Content Analysis) ผ่านแอปพลิเคชันหลัก 4 แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป และอินสตาแกรม และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลหลัก  (Key Informant) ทั้ ง 7 ราย และผู้ วิจัยยังเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) 1 ครั้ง รวม 8 กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของผู้บริโภคสื่อ
แบบโพรซูเมอร์แบ่งได้ตามเน้ือหาสาระ ได้แก่ เน้ือหาสาระเก่ียวกับการบอกเล่าประสบการณ์จากการ
ใช้สินค้าหรือบริการ เน้ือหาสาระเก่ียวกับการพาณิชย์หรือการค้าขาย เน้ือหาสาระเก่ียวกับการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือนและสังคมการทํางาน เน้ือหาสาระเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายสังคมในกลุ่มเพ่ือนตาม
ความสนใจที่มีร่วมกัน เน้ือหาสาระเพ่ือสร้างการเป็นผู้ได้รับความนิยม “เน็ตไอดอล” ด้านการอวด
รูปร่างหน้าตาและเรือนร่าง เน้ือหาสาระเพ่ือสร้างการเป็นผู้ได้รับความนิยม “เน็ตไอดอล” ด้าน
ความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะพิเศษ เน้ือหาสาระเกี่ยวกับวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ แฟช่ัน และสัตว์
เลี้ยง เน้ือหาสาระเก่ียวกับความบันเทิงหรือปกิณกะ เน้ือหาสาระเก่ียวกับสาระประโยชน์และความรู้
รอบตัว เน้ือหาสาระเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม เน้ือหาสาระเก่ียวกับข่าวสาร
ปัจจุบันที่พบเจอด้วยตนเองหรือการเป็นนักข่าวพลเมือง และเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับด้านการ
ตรวจสอบประเด็นทางสังคม 

คําสําคัญ: ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์, การหลอมรวมสื่อ, ผลิตเน้ือหาสาระได้ด้วยตนเอง,  
      การเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต 

                                                            
1 อาจารย์ประจําภาควิชาบรอดแคสต์ต้ิงและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Abstract 
  According to the communication technology development in the media 
convergence society, high speed internet easily access and the characteristic of 
consumers on social media connectivity, the consumers have transformed to be 
prosumers generating the contents on social media, leading to the development of 
technological-economic, society and communication which is corresponding to the 
Thailand 4.0 policy. The purposes of the descriptive study are to classify types of 
prosumers in Thailand and to identify the varieties of contents generated by the 
prosumers. To analyst the contents produced, 4 main applications namely 
Facebook, Line, YouTube and Instagram are used to investigate for data collection. 
Moreover, in-depth interview of 7 key informants found from 4 main applications 
and one participant observation were used to verify the content analyst. The study 
found that the prosumers generated contents which is classified into 12 main areas, 
namely, to review the products and services from their experiences, to make online 
marketing, to create work community, to be social network for their interest, to be 
Net-Idol subjectively to sexuality, to be Net-Idol with their own abilities, to generate 
the content of their life-style and fashion, to provide the entertainment purpose, to 
be as resources of general knowledge,  to give the information of health and 
beauty, to be as a citizen reporter and finally to verify and cross check the social 
issue.    
 
Keywords: Media Prosumer, Media Convergence, User Generated Content, 
       Social Media Connectivity   
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

  “ผู้บริโภคส่ือแบบโพรซูเมอร์” ถือเป็นการทลายกรอบแนวคิดของการเป็นผู้บริโภคสื่อใน
อดีต ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางการส่ือสารในปัจจุบัน เน่ืองจากสภาพแวดล้อม
ทางการสื่อสารที่ประกอบไปด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาอุปกรณ์การส่ือสาร 
(Smart Device) ต่างๆ ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อของผู้บริโภคน้ัน ไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่ เป็นเพียงผู้รับสารเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมี
ความสามารถในการเป็นผู้ผลิตเน้ือหาสาระได้  โดยผ่านสื่อสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตอันหลากหลาย 
อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูป เป็นต้น โดยเน้ือหาที่ทําการสื่อสารโดยผู้บริโภคสื่อน้ัน จะ
มีความหลากหลายมากขึ้นตามคุณลักษณะของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ ในภาพแวดล้อมต่างๆ  
  จากข้อมูลรายงานของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี พ.ศ. 2560 
พบว่าปัจจุบันประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านอินเทอร์เน็ตเป็นจํานวนกว่า 30 ล้านคน ซึ่งหาก
เปรียบเทียบจากช่วงระยะเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมา ถือว่าเติบโตมากกว่า 50% (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) สาเหตุหลักจากการขยายเครือข่ายการให้บริการ 3G และ 4G ของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัทต่างๆ รวมทั้งราคาอุปกรณ์เคลื่อนที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ทําให้
ประชาชนทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการส่ือสารได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับการประกาศ
นโยบายพัฒนาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 คุณสมบัติสําคัญประการหน่ึงของ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายยุค 4G (Fourth Generation) 
หรือ LTE (Long Term Evolution) คือมีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่า สามารถส่งถ่าย
ข้อมูลและมัลติมีเดียที ่มีความเร็วอย่างน้อย 100 Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps (Lu, 
2013) มีความรวดเร็วและรองรับจํานวนผู้ใช้บริการได้เป็นจํานวนมาก  นอกจากน้ี การพัฒนา
ทางด้านซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญน่ันคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน 
ซึ่งมีคุณสมบัติและแอพพลิเคช่ันต่างๆที่ผู้บริโภคส่ือ สามารถทําการผลิตหรือสร้างสรรค์เน้ือหาสาระ
ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย 
 การเพ่ิมขึ้นของผู้บริโภคส่ือแบบโพรซูเมอร์ในปัจจุบันที่มีความสามารถในกระบวนการ
สื่อสารน้ีเอง จึงเป็นที่มาของการศึกษาคุณลักษณะและประเภทของผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่แบบ 
โพรซูเมอร์ ในยุคประเทศไทย 4.0 
 
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร พัฒนาการผู้บริโภคสื่อกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

  หลังจากการประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการนํา
ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติ (คสช.) ที่ใช้หลักการของ “มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” เน้นการปรับเปลี่ยนทิศทางประเทศ
เพ่ือการพัฒนาด้านต่างๆ อีกทั้งยังรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามด้านการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2560) 
 จากข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ให้
แนวทางในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในเบ้ืองต้นผู้วิจัยขออธิบายพัฒนาการ
ของประเทศไทย 4.0 เปรียบเทียบกับลักษณะการสื่อสารของผู้บริโภคส่ือ แบ่งเป็น 4 ยุค ดังน้ี 
  ยุคที่ 1 ประเทศไทย 1.0 เน้นพัฒนาภาคการเกษตรเป็นหลัก เช่น การทําการปลูกข้าว 
พืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในยุคน้ีมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารแบบทางเดียวเป็นหลัก โดยส่ือของ
ภาครัฐและสื่อกระแสหลักมีอํานาจในการควบคุมเน้ือหาสาระให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  ยุคที่ 2 ประเทศไทย 2.0 เน้นด้านอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตเคร่ืองหนัง งานหัตถกรรม 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ในยุคน้ีผู้รับสารมีพัฒนาการไปสู่การเป็นผู้บริโภคสื่อมากขึ้น แต่สื่อกระแสหลัก
ยั งคงมี อิท ธิพล ต่อแนวคิด  ค่ า นิยม  และลั กษณะการใ ช้ ชี วิต ต่อประชาชนในระ ดับสู ง 
  ยุคที่ 3 ประเทศไทย 3.0 เน้นด้านอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและ
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ยุคดังกล่าวถือว่ามีการมองผู้รับสารเป็น 
“ผู้บริโภคสื่อแบบสมบูรณ์แบบ” เน้นการบริโภคข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเน้นให้เกิดการบริโภคสินค้า
หรือบริการต่างๆในระดับสูง กล่าวคือย่ิงมีการทําซ้ํามากเพียงใด ย่ิงเกิดผลดีต่อภาพรวมมากเท่าน้ัน  
  ยุคที่ 4 ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Engine of Growth) เน้นการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวก สร้างมูลค่าเพ่ิม และให้เกิดความคุ้มค่าด้านการใช้ทรัพยากร
มากท่ีสุด การสื่อสารในยุคน้ีจึงเน้นความรวดเร็ว ทันท่วงที มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับสูง 
ผู้บริโภคส่ือในยุคน้ีจึงมีความสามารถที่มากกว่าการรับข้อมูลข่าวสาร ทั้งยังเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เน้ือหา
สาระ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย ร่วมกันกําหนดวาระและทิศทางของสังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
  เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาที่สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 โดยในทุกๆเป้าหมาย จําเป็นต้องมีกระบวนการสื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งการ
เพ่ิมขึ้นของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การขยายเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต (Social Media 
Community) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการสื่อสารแบบปกติ สู่ 
“ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์”   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ และจําแนกลักษณะของผู้บริโภคสื่อ
แบบโพรซูเมอร์ตามเน้ือหาสาระที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต  
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับการหลอมรวมสื่อ 
  เจนกินส์ (Jenkins, 2006, p. 184) ได้ให้ความหมายของคําว่า การหลอมรวม ว่าเป็นคําที่
ใช้อธิบายลักษณะของเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดย
กระบวนการทําให้เป็นสื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจํากัดอีกต่อไป หากมองใน
มิติของเน้ือหาสาระก็จะหมายความถึง ความอิสระในการเผยแพร่เน้ือหาสาระได้หลากหลายช่องทาง 
โดยไม่จํากัดประเภทหรือรูปแบบของสื่อ ความร่วมมือ ระหว่างอุตสาหกรรมสื่อแต่ละสื่อ หรือหาก
มองในภาพรวม หมายถึงสถานการณ์ที่ระบบของสื่อต้องอยู่ร่วมกัน โดยมีเน้ือหาสาระแพร่กระจาย
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในความเข้าใจของการหลอมรวมโดยทั่วไป เจนกินส์มองว่า เป็นกระบวนการที่
ไม่หยุดย้ัง หรือการมาบรรจบกัน ระหว่างระบบสื่อที่แตกต่างกัน โดยไม่มีลักษณะตายตัวเสมอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงองค์ประกอบตามนิยามการหลอมรวมสื่อโดยเจนกินส์ (Jenkins, 2006) 

ท่ีมา: Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide.  
       New York: New York University Press. 

 
  สําหรับประเทศไทยน้ัน ผู้บริโภคสื่อมีการใช้อุปกรณ์การสื่อสารที่หลากหลาย ตามรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป รวมท้ังการมีกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย (Generation) ที่เติบโตมากับความ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ มีลักษณะ
แบบหลอมรวมสื่อหลายชนิดตามวาระและโอกาสอันสมควร เช่น ในขณะที่น่ังดูละครหลังข่าว 
ผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างทันท่วงทีผ่านเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆ ได้แก่  
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น  
แนวคิดเก่ียวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอรเ์น็ต 

  เครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต ที่มีการกล่าวถึงในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เริ่มต้นจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว น่ันคือ อินเทอร์เน็ต ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1990 การสํารวจ
เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 2 ใน 10 อันดับ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และ มายสเปซ (MySpace) ซึ่งเน้นให้เห็น
ว่าผู้บริโภคส่ือมีตัวตน (Identity) และการได้รับการยอมรับ (Reputation) (Gross & Acquisti, 
2005) บทบาทของเว็บไซต์ลักษณะน้ีจะเน้นที่การรักษาความสัมพันธ์และการรวมตัวกันทางสังคมท่ี
แน่นแฟ้นขึ้น เสมือนเป็น “ศูนย์กลางทางสังคม” (Social Capital) เว็บไซต์ในลักษณะน้ีจะอนุญาต
ให้มีการเช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวซึ่งกันและกัน แบ่งปันข้อมูลที่มี
ประโยชน์ หรือเกิดความสนใจร่วมกัน เครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตทําให้แต่ละบุคคลเป็น 
“เพ่ือน”  ได้ง่ายดายเพียงปลายน้ิวสัมผัส  

มิลเลอร์ (Miller, 2005) พบว่า คุณสมบัติการเช่ือมโยงบุคคลบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่มี
ความเกี่ยวข้องกันแบบครอบครัว เพ่ือน ผู้ร่วมงาน หรืออยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะโยงใยถึง
กัน และสามารถวิเคราะห์ได้ถึงระดับความสัมพันธ์ ในขณะเดียวกันอาจพบปะผู้คนแปลกหน้า หรือ
คนที่รู้จักคุ้นเคยกัน (Acquaintance) เพ่ือใช้ในการพัฒนาและรักษาระดับความสัมพันธ์ของแต่ละ
บุคคลบนโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความเป็นจริง 
 การเข้าถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคมในปัจจุบัน ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงได้หลากหลาย
ช่องทาง อาทิ ผ่านระบบเว็บไซต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ประเภทสมาร์ททีวี แม้กระทั่งนาฬิกาข้อมือที่มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ เป็นต้น ดังน้ัน ไม่ว่าผู้บริโภคสื่อจะอยู่มุมใดบนโลกใบน้ี ก็สามารถ
ทําการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสังคมได้โดยปราศจากเง่ือนไขด้านเวลาและสถานที่อีกต่อไป 
  การสํารวจข้อมูลการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560, หน้า 
47 – 45) พบว่า กิจกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การใช้เพ่ือ
เช่ือมต่อเครือข่ายสังคม (Social Media) กว่าร้อยละ 86.9 ซึ่งมีการใช้แอพพลิเคชันเพ่ือการเช่ือมต่อ 
4 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่ ยูทูป (YouTube) คิดเป็นร้อยละ 97.1 เฟซบุ๊ก 
(Facebook) คิดเป็นร้อยละ 96.6  ไลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 95.8 อินสตาแกรม (Instagram) คิด
เ ป็นร้อยละ  56.0 และ  เ ว็บไซท์พัน ธ์ุทิพย์ดอทคอม  (Pantip.com) คิดเ ป็นร้อยละ  54.7  
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   การที่สังคมในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ตเข้ามาบรรจบกัน 
เกิดเป็นลักษณะเครือข่ายสังคม หากแต่จะต่างกันก็ตรงที่คุณสมบัติในการเข้าถึงความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตน้ัน มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย กว่าเครือข่ายสังคมด้ังเดิม 
เน่ืองจากความสามารถของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร พัฒนาการด้านคุณสมบัติของโปรแกรมหรือ
เว็บไซต์ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ได้ตลอดเวลา  การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
และตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทําให้เครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตน้ันได้รับความ
นิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และผู้บริโภคสื่อก็นิยมใช้เพ่ือแสดงความมีตัวตนในโลกของอินเทอร์เน็ต 
ควบคู่กับเครือข่ายสังคมบนโลกแห่งความเป็นจริง จึงเป็นที่มาของการเกิดผู้บริโภคสื่อยุคใหม่ ที่
เรียกว่า “โพรซูเมอร์” โดยมีสังคมแห่งการหลอมรวมส่ือ เป็นตัวเร่งสําคัญให้เกิดลักษณะพฤติกรรม
แบบใหม่น้ีอย่างแพร่หลายมากข้ึน 
 
แนวคิดเก่ียวกับการจําแนกลักษณะของผู้บริโภคสื่อ 

  การขยายตัวของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจุบัน ทําให้เกิดลักษณะของ
ผู้บริโภคสื่อที่หลากหลาย โดย ลีและเบอร์นอฟ (Li and Bernoff, 2008) ทําการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคสื่อที่มีลกัษณะพฤติกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ดังน้ี 
  1. ผู้บริโภคสื่อที่มีลักษณะเพิกเฉย ไม่มีความสนใจต่อเน้ือหาสาระท่ีเกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม
ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด 
  2. ผู้บริโภคสื่อที่มีลักษณะเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
  3. ผู้บริโภคสื่อที่มีลักษณะเป็นผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีการติดตามเน้ือหาสาระอย่างสม่ําเสมอ  
  4. ผู้บริโภคส่ือที่มีลักษณะเก็บข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือใช้พิจารณาในการตัดสินใจในด้านความ
เช่ือ การเลือกใช้ ตามเน้ือหาสาระที่ตนเองสนใจ 
  5. ผู้บริโภคสื่อที่มีส่วนร่วมในการติดตามเน้ือหาสาระอย่างจริงจัง ร่วมแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างชัดเจน และหากมี
โอกาสจะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริง 
  6. ผู้บริโภคส่ือที่มีลักษณะเป็นผู้สร้างเน้ือหาสาระได้ด้วยตนเอง (User Generated 
Content) โดยเป็นผู้นําทางความคิดที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของความเป็นผู้บริโภคสื่อ และ
เป็นที่มาสําคัญของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 
  การศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแนวคิดของท็อฟเลอร์ (Toffler, 1990) ที่ช้ีให้เห็นว่า 
นับต้ังแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้บริโภคส่ือที่มีลักษณะต่ืนตัว จะทําให้เกิดความเปล่ียนแปลงด้าน
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ต่างๆในสังคมมากกว่าผู้บริโภคแบบเพิกเฉย ซึ่งลักษณะของผู้บริโภคสื่อที่มีความแตกต่างกันข้างต้น 
ถือเป็นส่วนหน่ึงในการช้ีวัดว่า ผู้บริโภคสื่อคนใดเข้าข่ายความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ใน
งานวิจัยช้ินน้ี 
 
แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติการเปน็ผูบ้ริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

 เกอร์ฮาร์ด (Gerhardt, 2008, p. 1) กล่าวว่า ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ถือเป็นมิติใหม่ใน
การแสดงถึงศักยภาพของผู้บริโภคในอดีต สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอันเป็น
ปัจจัยที่นําไปสู่ผลกระทบของทุกอุตสาหกรรมในภาพรวม ซึ่งถือเป็นโอกาสสําคัญของประชาชนผู้ใช้
ทั่วไป ที่จะเป็นผู้ร่วมกําหนดทิศทางความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ีกลุ่ม
ผู้บริโภคแบบโพรซูเมอร์ยังคงมีจํานวนที่ค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป แต่ก็มีแนวโน้ม
ที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 8 – 10 % ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกลุ่มบริษัทอิริคสัน (Ericson, 
2015) เมื่อปี ค.ศ. 2015 
 สําหรับในประเทศไทย พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
ประกอบกับพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อของประชาชนในปัจจุ บันที่ สามารถเ ข้าถึ งการใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน การได้รับความนิยมมากขึ้นของเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคม
ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น ทําให้ผู้บริโภคสื่อมีโอกาส
ในการเป็นผู้สร้างเน้ือหาสาระหรือข้อมูลที่ตนต้องการสื่อสารไปสู่สาธารณะได้มากขึ้นในทุกเวลาและ
ทุกโอกาสที่ต้องการ พัฒนาการดังกล่าวจึงส่งเสริมให้เกิดผู้บริโภคส่ือแบบโพรซูเมอร์ และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามระดับการพัฒนาและการครอบคลุมของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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ภาพท่ี 2 แสดงการสรปุพัฒนาการของผูร้บัสาร ผู้บริโภคสื่อ มาสู่ผูบ้รโิภคสื่อแบบโพรซูเมอร ์

ท่ีมา: พล เนื่องจํานงค์ (2559). พฤติกรรมการบริโภคสื่อบนเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคส่ือแบบ
โพรซูเมอร์ ในสังคมแห่งการหลอมรวมสื่อ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

   
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีพัฒนาการมากขึ้นตามลําดับ 

ผู้บริโภคสื่อสามารถเข้าถึงการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีต
ยังคงมีข้อจํากัดทางด้านความสามารถในการเป็นผู้บริโภคสื่อ กล่าวคือ ผู้บริโภคสื่อทําหน้าที่เป็นเพียง
ผู้รับสาร (Receiver)  ได้เพียงมิติเดียวเท่าน้ัน แต่ในสังคมแห่งการหลอมรวมส่ือ การใช้สื่อที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายไร้สายยุคที่ 3 และยุคที่ 4 (3G/4G) 
และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในราคาท่ีถูกลง จึงเปล่ียนมิติทางการสื่อสาร อย่างที่
ไม่เคยเป็นมาก่อน จึงได้มีการศึกษาปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวว่า คือ
ความสามารถในการเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

  ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษามิติด้านเนื้อหาสาระเป็นหลัก โดยมีวิธีการ ดังต่อไปน้ี 
  1. การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ (Content Analysis) เพ่ือศึกษาลักษณะเน้ือหาสาระที่มีการ
ผลิตผ่านแอปพลิเคชันหลัก 4 แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยู
ทูป และอินสตาแกรม (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเพจ
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ต่างๆท่ีได้รับความนิยม จํานวน 20 เพจ ช่วงเวลาในการศึกษารวม 4 เดือน ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ถึง 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เข้าถึงข้อมูลโดยการเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเสมือนว่าผู้วิจัย
เป็นผู้บริโภคสื่อทั่วไป ช่วงเวลาในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละวันแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า 6.00 – 
9.00 น. ช่วงกลางวัน 11.00 – 14.00 น. ช่วงเย็น 16.00 – 19.00 น. และช่วงกลางคืน 21.00 – 
24.00 น. จากน้ันผู้วิจัยได้ใช้ 
  2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากการคัดเลือกเพจที่มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) ทั้ง 7 ราย และผู้ วิจัยยังเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) 1 ครั้ง รวม 8 กรณีศึกษา มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากเพจต่างๆท่ีได้รับความ
นิยม ในด้านเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน โดยวัดจากจํานวนการกดถูกใจหน้าเพจจํานวน 100,000 คน
ขึ้นไป มีการกดถูกใจหรือแสดงความรู้สึกในแต่ละโพส มากกว่า 1,000 คน และมีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างน้อย 100 ความความคิดเห็นขึ้นไปในทุกๆการโพส ใช้แนวทางการต้ังคําถามปลายเปิดที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระของเพจ จํานวน 20 คําถามขึ้นไป วิธีการสัมภาษณ์น้ันเป็นทั้งลักษณะตัวต่อ
ตัว แบบกลุ่ม สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมวิดีโอคอล และการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจาก
กิจกรรมของเพจที่จัดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการถามข้อมูลโดยตรง เน่ืองจากบางเนื้อหา หากเปิดเผย
ข้อมูลแก่สาธารณชน  อาจทําใ ห้ เ กิดความเดือดร้อนแก่ผู้มีส่ วนเ ก่ียวข้องไ ด้ในภายหลัง  
 

สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content Analysis) ที่ปรากฏอยู่ในเพจที่คัดเลือกมาด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้งหมด 7 
ราย และ 1 กรณีศึกษาโดยใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 1 ครั้ง (ซึ่งการอบรมดังกล่าวเก่ียวข้องกับการผลิตเน้ือหาสาระที่เป็น
ประเด็นอ่อนไหวทางสังคม จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะมีผู้ใดยอมเปิดเผยตัวตนเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย) อีกทั้ง
ผู้วิจัยยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความ
น่าเช่ือถือในลักษณะของการยํ้ายันข้อมูล (Data Triangulation) การนําเสนอผลการวิจัย จึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  1.  คุณลักษณะของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

1.1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมผลิต ออกแบบ เน้ือหาสาระต่างๆท่ีสนใจได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์การสื่อสารในระดับมืออาชีพที่มีราคาสูงแต่อย่างใด 

1.2. มีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลัก และเช่ือมต่อตลอดเวลา (Always On) 
1.3. เป็นผู้ที่มักเสาะแสวงหาข้อมูลในเชิงลึก ตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ 
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1.4. มีความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบต่ืนตัว พร้อมที่จะมีการโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายประเด็นต่างที่ตนเองสนใจอย่างสมํ่าเสมอ 

1.5. สร้างเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านหลากหลายช่องทาง รู้จักการสร้างกระแส 
และมีการเช่ือมต่อความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างความเข้มแข็ง 

1.6. เป็นผู้ใช้สื่อแบบหลอมรวม ไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อด้ังเดิมหรือสื่อใหม่ เพ่ือให้เกิดช่อง
ทางการสื่อสารมากที่สุด 

1.7. มีความพร้อมในการซื้อเน้ือหาสาระรูปแบบดิจิทัล อย่างถูกลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด และลดกรณีพิพาทท่ีส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ 

1.8. เป็นผู้ไม่หยุดน่ิงที่จะเรียนรู้ และสนใจในนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ   
  2. ประเภทของเนื้อหาสาระซ่ึงผลิตโดยผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

เน้ือหาสาระที่ผลิตและนําเสนอโดยผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ผ่านเครือข่ายสังคมผ่าน
อินเทอร์เน็ตน้ัน ล้วนมีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงได้จัดกลุ่มของเน้ือหาสาระเป็น 12 หมวด ดังน้ี  

2.1. เน้ือหาสาระเก่ียวกับการบอกเล่าประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการ เป็น
เน้ือหาสาระเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้า บริการ หรือประสบการณ์ตรงจากแบรนด์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น ร้านอาหาร รถยนต์ เครื่องสําอางค์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ สินค้าแฟช่ัน 
อสังหาริมทรัพย์ (บ้าน คอนโด) ธนาคาร ห้างร้าน สาธารณูปโภค บริการด้านสุขภาพและความงาม 
เป็นต้น  

2.2. เน้ือหาสาระเก่ียวกับการพาณิชย์หรือการค้าขาย เป็นเน้ือหาสาระเก่ียวข้องกับการ
ขายสินค้าและบริการโดยผู้บริโภคสื่อด้วยกันเอง ซึ่งสามารถสร้างช่องทางในการขายสินค้าหรือ
บริการ หรือแม้กระทั่งการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจําด้วยวิธีการนําเสนอคุณสมบัติและผลประโยชน์
ของสินค้าหรือบริการโดยตรง หรืออาจมาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสร้างเน้ือหาสาระใน
เครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การขายสินค้าเก่ียวกับแฟช่ัน เสื้อผ้า เคร่ืองสําอาง อาหาร สัตว์
เลี้ยง โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ สินค้ามือสอง บริการสุขภาพและความงาม 
บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การขายคอร์สเรียนพิเศษ เป็นต้น 

2.3. เน้ือหาสาระเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเพ่ือนและสังคมการทํางาน เป็นการนําเสนอ
เน้ือหาสาระที่เป็นรูปธรรมแต่ไม่เน้นรูปแบบของเน้ือหาสาระในด้านใดด้านหน่ึงอย่างชัดเจน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายสังคมเป็นหลัก ได้แก่ เครือข่ายเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน และแวดวงการทํางาน ด้วย
วิธีการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยเครือข่ายสังคมสามารถเช่ือมโยงกันได้ทั้งจากเครือข่าย
เพ่ือนในชีวิตจริง และเครือข่ายเพ่ือนที่รู้จักในสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต  

2.4. เน้ือหาสาระเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสังคมในกลุ่มเพ่ือนตามความสนใจที่มี
ร่วมกัน เป็นเน้ือหาสาระที่มีลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้ แหล่งข้อมูล ความคิดเห็น และอภิปราย 
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ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจากแต่ละบุคคลในเครือข่ายสังคมมีความสนใจร่วมกัน เช่น กลุ่มเครือข่ายสังคม
ผ่านการต้ังกระทู้ หัวข้อ บล็อก เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายสังคม
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสินค้าหรือบริการที่มีปัญหาในการใช้งาน กลุ่มเครือข่ายเพ่ือรวมตัว
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นต้น 

2.5. เน้ือหาสาระเพ่ือสร้างการเป็นผู้ได้รับความนิยม “เน็ตไอดอล” ด้านการอวดรูปร่าง
หน้าตาและเรือนร่าง เป็นเน้ือหาสาระที่เน้นการสร้างการยอมรับหรือมีตัวตนในเครือข่ายสังคมผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยเน้นการนําเสนอรูปภาพ วิดีโอ เก่ียวกับรูปร่างหน้าตา เรือนร่าง วัตถุสิ่งของ เพ่ือให้
ได้รับความนิยมชมชอบกับผู้บริโภคส่ือคนอ่ืนๆ ซึ่งสามารถเผยแพร่เน้ือหาสาระได้ผ่านแอปพลิเคชัน
เครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป หรือแอปพลิเคชันเฉพาะ 

 2.6. เน้ือหาสาระเพ่ือสร้างการเป็นผู้ได้รับความนิยม “เน็ตไอดอล” ด้านความสามารถ
พิเศษหรือคุณลักษณะพิเศษ เป็นเน้ือหาสาระท่ีเน้นการสร้างการยอมรับหรือมีตัวตนในเครือข่าย
สังคมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยนําเสนอความสามารถหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น การร้อง
เพลง เล่นดนตรี ความสามารถทางกีฬา การพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การแสดงทัศนคติด้านความ
สนใจเฉพาะด้าน การเป็นนักออกแบบแฟช่ันด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

2.7. เน้ือหาสาระเก่ียวกับวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ แฟช่ัน และสัตว์เลี้ยง เป็นเน้ือหาสาระที่เกิด
จากการใช้ชีวิตประจําวันโดยปกติของบุคคลท่ัวไป แต่ได้รับความนิยมหรือตรงใจกลุ่มผู้บริโภคส่ือ
อ่ืนๆ เป็นพิเศษจนได้รับการยอมรับและกระจายเนื้อหาสาระของบุคคลนั้นออกไปในวงกว้าง เช่น วิถี
ชีวิตแบบฮิปส์เตอร์ (Hipster) การแต่งตัวที่แปลกใหม่ แฟช่ันน่าสนใจ สัตว์เลี้ยงที่มีเสน่ห์น่ารักและ
ถูกใจคนส่วนใหญ่ เป็นต้น 

2.8. เน้ือหาสาระเก่ียวกับความบันเทิงหรือปกิณกะ เป็นเน้ือหาสาระที่มีความคล้ายคลึง
กับสื่อกระแสหลักที่มุ่งเน้นด้านความบันเทิงเป็นหลัก เช่น คลิปตลก การ์ตูนล้อเลียน เสียดสีสังคม 
เรื่องเล่า นิยาย เป็นต้น แต่จะมีลักษณะพิเศษคือ เป็นเน้ือหาสาระที่เกิดจากเหตุการณ์จริง หรือเป็น
การสร้างเร่ืองราวของกลุ่มผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ที่มคีวามต้ังใจในการผลิตเน้ือหาสาระโดยตรง 

2.9. เน้ือหาสาระเก่ียวกับสาระประโยชน์และความรู้รอบตัว เป็นเน้ือหาสาระที่
จําเป็นต้องมีการอ้างอิงข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ และนํามาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ โดยใช้เทคนิคการเขียน 
การเล่าเรื่องและการแสดง ที่ทําให้กลุ่มผู้บริโภคสื่อมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องใกล้
ตัวหรืออยู่ในกระแสสังคม เช่น การสร้างอินโฟกราฟิกอธิบายโครงการสร้างรถไฟฟ้าสีต่างๆ ให้เข้าใจ
ง่าย เป็นต้น เน่ืองจากมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับอย่างสูงในระดับใกล้เคียงกับเน้ือหาสาระด้าน
ความบันเทิง  

2.10. เน้ือหาสาระเก่ียวกับการให้ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม เป็นเน้ือหาสาระใกล้
ตัวกับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้บริโภคสื่อทั่วไป โดยต้องมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือ
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บุคคลในแวดวงวิชาชีพที่น่าเช่ือถือได้ การนําเสนอมักสรุปเป็นประเด็นการเล่าเรื่อง โดยใช้เทคนิคการ
เขียน ภาพ หรือวิดีโอ ที่ทําให้กลุ่มผู้บริโภคสื่อมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

2.11.  เน้ือหาสาระเก่ียวกับข่าวสารปัจจุบันที่พบเจอด้วยตนเอง ถือเป็นมิติใหม่ที่
เทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามาเปล่ียนบทบาทของผู้บริโภคสื่อให้มีความสามารถในการผลิตเน้ือหาสาระ
ได้ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมแห่งการหลอมรวมสื่อใหม่เข้ากับสื่อกระแสหลัก ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

2 .11.1.  การเป็นนักข่าวพลเมือง  (Citizen Reporter) เ พ่ือรายงานข่าว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคสื่อโดยตรง โดยผู้ผลิตสื่อแบบโพรซูเมอร์ที่ค้นหาข้อมูลข่าวสาร 
จําเป็นต้องมีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ร่วมโดยตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สถานที่เกิดเหตุ และ
สามารถสรุปประเด็นในลักษณะการผลิตข่าวสารดังเช่นการนําเสนอในสื่อกระแสหลักได้พอสมควร  

2.11.2. สื่อกระแสหลักอาจเป็นผู้ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการเป็นนักข่าว
พลเมืองโดยมีการเปิดโอกาส ให้ผู้บริโภคสื่อมีช่องทางในการสื่อสาร หรือจัดการอบรมด้านเทคนิค
การหาข้อมูล นักข่าวพลเมืองจะส่งข้อมูลไปยังสื่อกระแสหลัก ทั้งน้ีสื่อกระแสหลักจะทําหน้าที่
ตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักการของการนําเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนได้ดีย่ิงขึ้น ปัจจุบันจะพบว่าสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ล้วนให้ความสําคัญกับแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ือนํามาประกอบในการนําเสนอข่าวได้โดยมีแนวโน้มมากขึ้นตามลําดับ 

2.12 เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับด้านการตรวจสอบประเด็นทางสังคม กรณีการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน พฤติกรรมผิดกฎหมายและศีลธรรม มักเกิดจากการมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการรับผิดชอบต่อวาระทางสังคมในระดับสูง ผู้บริโภคส่ือแบบโพ
รซูมเมอร์กลุ่มน้ีจึงรวมตัวกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ได้แก่ 
การผลิตเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตของกลุ่มปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และการ
รวมกลุ่มเพ่ือปลูกฝังค่านิยมสุจริตของเว็บไซท์สุจริตไทยดอทคอม เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 

  จากข้อค้นพบในงานวิจัยที่แสดงให้เห็นคุณลักษณะ และการจําแนกประเภทของผู้บริโภคสื่อ
สมัยใหม่แบบโพรซูเมอร์ตามประเภทของเน้ือหาสาระที่ปรากฏอยู่ในเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต  
ดังผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สังคมไทยมีการหลอมรวมสื่อตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร และมีเน้ือหาสาระที่หลากหลาย เน่ืองจากการเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน
อินเทอร์เน็ตที่สะดวก รวดเร็ว จากการจําแนกลักษณะของผู้บริโภคสื่อโดยทั่วไป ผู้บริโภคสื่อ
จําเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เข้าข่ายความเป็นผู้บริโภคส่ือแบบโพรซูเมอร์ โดยนอกจากการบริโภคเน้ือหา
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สาระแล้ว ยังจําเป็นต้องมีการสร้างหรือผลิตเน้ือหาสาระด้วยตนเอง ซึ่งประเภทของเน้ือหาสาระท่ี
ปรากฏนั้นส่วนใหญ่มักเป็นการใช้เพ่ือความบันเทิงหรือหลีกหนีจากความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน 
แต่ในบางกรณีถือว่าเพ่ิงเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไป การเป็นนักข่าวพลเมือง การ
ตรวจสอบประเด็นทางสังคม ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการ
เป็นผู้บริโภคส่ือแบบโพรซูเมอร์ เกิดความรวดเร็ว ทันท่วงที และแสดงให้เห็นถึงความต่ืนตัว มี
ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่หลากหลายมุมมอง ตระหนักในสิทธิและหน้าที่พลเมือง กล้าสะท้อน
ความคิดเห็น เผยแพร่สาระประโยชน์ ไปยังผู้คนในเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 

ข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยขอกล่าวถึงข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสาร 

1.1. องค์กรผู้ผลิตสื่อ หรือองค์กรผู้ใช้สื่อ ได้แก่ สินค้า บริการ หรือแบรนด์ ควรมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการสื่อสารในปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร และผลิตเน้ือหาสาระ
ที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคส่ือ นอกจากน้ี องค์กรผู้ผลิตสื่อ ควรมี
การศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์การสื่อสารในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบข้อมูลในการ
ปรับตัว วางแผนในการผลิตเน้ือหาสาระไปสู่ผู้บริโภคสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2. ภาครัฐหรือองค์กรอิสระ ควรให้การสนับสนุนการสื่อสารของกลุ่มผู้บริโภคสื่อภาค
ประชาชน ที่มีลักษณะเน้ือหาสาระ ในด้านการรักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ก่อให้เกิดลักษณะผู้บริโภคส่ือแบบต่ืนตัว และสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อันนําไปสู่
ความสามัคคีและพัฒนาประเทศชาติในเชิงบวก 

1.3. องค์กรผู้ผลิตสื่อ องค์กรอิสระ ภาครัฐ ผู้บริโภคส่ือ และผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 
ควรประสานความร่วมมือ เพ่ือร่วมกันสร้างเน้ือหาสาระท่ีมีคุณภาพ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมท้ัง
พัฒนาศักยภาพของผู้บริโภคสื่อและประชาชนในประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) และสามารถเผยแพร่ผลงานไปสู่เวทีสื่อสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ  

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
  ผู้ที่สนใจด้านการสื่อสารควรมีการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยคร้ังน้ี โดยเน้นการศึกษาวิจัยเรื่อง
การผลิตเน้ือหาสาระของผู้บริโภคส่ือแบบโพรซูเมอร์โดยการจําแนกลงรายละเอียดในแต่ละแอป
พลิเคชันที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต  
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  นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาประเด็นการผลิตเน้ือหาสาระประเภทต่างๆ ที่ขาดหายไปจาก
การศึกษาในครั้งน้ีอย่างครบถ้วน เพ่ือให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเน้นการศึกษารายละเอียดเชิงลึก 
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ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการครีเอทีฟ สเปซ “ชา่งชุ่ย” 
Experiences of Customers who Use the Services of Creative Space  

“Chang Chui” 
 

พัชราภรณ์ ทัพศรีสวัสด์ิ 1 และจิรา กฤตยพงษ์2 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระหัวข้อ “ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการครี
เอทีฟ สเปซ ‘ช่างชุ่ย’” โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีใช้
บริการครีเอทีฟ สเปซ “ช่างชุ่ย” ธุรกิจค้าปลีกแบรนด์ใหม่ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างแก่
ผู้บริโภค จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 7 คนโดยใช้กรอบแนวคิดการตลาด
เชิงประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ช่างชุ่ยมีความสร้างสรรค์โดยวัดจากการออกแบบตกแต่งสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทําให้เกิด
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการครบท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส, ด้าน
ความรู้สึก, ด้านความคิด, ด้านการปฏิบัติ, และด้านความเกี่ยวข้อง แต่ประสบการณ์ดังกล่าวก็ยัง
ไม่ได้สร้างการรับรู้ตรงตามแนวคิดของความเป็นครีเอทีฟ สเปซ ที่หมายถึง พ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้
บุคคลเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับก็เน้นที่ประสบการณ์
ด้านความบันเทิงมากกว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านการศึกษาที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของ 
ครีเอทีฟ สเปซ 
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Abstract 

 This article is a part of the independent study titled “Experiences of Customers 
who Use the Services of Creative Space ‘Chang Chui’.” The purpose of this qualitative 
study is to understand the experiences of the consumers who use the services of 
“Chang-Chui,” a brand new retail business which claimed itself a creative space that 
offers consumers a distinctive experience. The in-depth interviewing was conducted 
with 7 key informants. All the data were analyzed through the lenses of experiential 
marketing, and one of the key findings is that Chang-Chui was perceived by all key 
informants as being creative based on its distinctive design and decoration. 
Consequently, these individuals said that they obtained positive experiences in using 
the services at this particular place. Despite the fact that, the key informants had 
encountered 5 dimensions of experience (Sense, Feel, Think, Act, and Relate) as they 
visited Chang-Chui, those experiences did not make them perceive Chang-Chui as a 
creative space where people can come to share and learn. These individuals were 
likely to gain experiences relate to entertainment, rather than education, which is the 
most important component of creative space. 
 
Keywords: Creative Space 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ปัจจุบัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและ
แหล่งชอปปิงเปิดให้บริการเป็นจํานวนมาก ผู้ที่ดําเนินธุรกิจค้าปลีกจึงจําเป็นต้องสร้างจุดขายใหม่ๆ 
เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการธุรกิจของตน โดยใน
สภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจค้าปลีกปัจจุบัน “ช่างชุ่ย” คือแบรนด์น้องใหม่ที่เปิดดําเนินการเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยคุณสมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อต้ังช่างชุ่ยได้พยายามสร้างความแตกต่างโดยใช้วิธี
ผสมผสานความเป็นครี เอทีฟ  สเปซ  (Creative Space) เข้ าไปกับการเป็นแหล่ งชอปปิง  
ซึ่งคุณสุธิดา บุบผากลิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของครีเอทีฟ สเปซช่างชุ่ย ได้ให้ข้อมูลว่า ความเป็น 
ครีเอทีฟ สเปซของธุรกิจค้าปลีกแห่งน้ีเกิดจากการสร้างพ้ืนที่ให้มีการผสมผสานระหว่างธุรกิจกับ
ความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
จินตนาการ รวมท้ังตอบสนองรสนิยมของลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาใช้บริการ และเพ่ือให้ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ช่างชุ่ยจึงเน้นการคิดต่อยอดสิ่งต่างๆ ให้แปลกไปจากรูปแบบเดิมที่ควรจะเป็น ทําให้ 
ช่างชุ่ยเปรียบเสมือนกับเป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว (สุธิดา บุบผา
กลิ่น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2560) นอกจากน้ีช่างชุ่ยยังเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีความฝันอยากทํา
ธุรกิจของตนเองได้เข้ามาค้าขาย ดังคํากล่าวของวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของครีเอทีฟ สเปซช่างชุ่ย ที่กล่าวว่า ช่างชุ่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นตลาดส่วนหน่ึง เป็นครีเอทีฟ สเป
ซส่วนหน่ึง เพราะเป็นสถานท่ีที่บุคคลแต่ละอาชีพสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดผ่านการนําเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ เป็นสถานที่สําหรับผู้ที่มีความช่ืนชอบแตกต่างกันมาอยู่ร่วมกัน (วิชชุลดา ปัณฑรา
นุวงศ์, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2560) 

คําว่า ครีเอทีฟ สเปซ ไม่ได้มีผู้ใดให้นิยามความหมายไว้อย่างเด่นชัด แต่ในงานวิจัยของ 
Tony Kent ที่ให้ความสนใจในเร่ืองของครีเอทีฟ สเปซในบริบทของของธุรกิจร้านค้าปลีก Kent 
(2007) ได้อธิบายว่า ครีเอทีฟ สเปซ เกิดขึ้นตามกระแสค่านิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใน
ปัจจุบันร้านค้าไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สําหรับซื้อหาสินค้าอีกต่อไป ดังที่ Hu และ Jasper (2006) 
ได้กล่าวว่า ร้านค้าได้กลายมาเป็นสถานที่สําหรับการเข้าสังคม พบปะ และสันทนาการ ดังน้ันการ
ออกแบบตกแต่งร้านค้าและการขยายพ้ืนที่ให้เป็นมากกว่าแหล่งชอปปิงจึงนับว่าเป็นเรื่องที่จําเป็น 
โดยพ้ืนที่เหล่าน้ันต้องมีไว้เพ่ือการบริโภค เพ่ือการละเล่น หรือเพ่ือความเพลิดเพลิน แต่ขณะเดียวกัน
พ้ืนที่ดังกล่าวยังกลายเป็นตัวกลางสําคัญในการสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจาก
คําอธิบายนี้ อาจสามารถให้คํานิยามครีเอทีฟ สเปซได้ว่า คือพ้ืนที่ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับแค่การบริโภค
เท่าน้ัน แต่เป็นพ้ืนที่ที่หลอมรวมทั้งการบริโภคและสันทนาการเข้าไว้ด้วยกัน รวมท้ังเป็นพ้ืนที่ที่
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย 
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ในประเทศไทย แนวคิดครีเอทีฟ สเปซมักจะถูกนําไปใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจค้าปลีก แต่เป็น
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับแหล่งพบปะสันทนาการและพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความคิด อย่างเช่น ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center) แวร์เฮาส์ 30 (Ware House 30) และ
เยโล เฮาส์ (Yelo House) เป็นต้น (ธีรดา มูลศิริ, 2560) ธุรกิจประเภทน้ีนับว่ามีแนวโน้มการเติบโต
เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ และมีการดัดแปลงรูปแบบให้เข้ากับธุรกิจประเภทต่างๆ ดังเช่นที่คุณสมชัย ส่งวัฒนา 
ผู้ก่อต้ังช่างชุ่ยได้นําแนวคิดครีเอทีฟ สเปซมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจค้าปลีกของตน โดยช่างชุ่ยแบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ กรีนโซนและไนท์โซน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและตกแต่ง
โดยการนําวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะ
สัมผัสได้ถึงรูปแบบของงานศิลปะผ่านร้านค้าอุปโภคและบริโภค นอกจากน้ีช่างชุ่ยยังมีพ้ืนที่สําหรับ
ให้บริการอ่ืนๆ อย่างเช่น บริเวณสําหรับจัดกิจกรรม นิทรรศการ งานอีเวนต์ (Event) และงานดนตรี
ต่างๆ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการจัดเวิร์คช็อป (Workshop) ให้ผู้ที่สนใจได้มาร่วมทํากิจกรรม
และเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือนําไปปรับใช้ในชีวิตหรือนําไปต่อยอดประกอบอาชีพต่อไป 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้บริการครีเอทีฟ สเปซ 
“ช่างชุ่ย” ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีความพยายามในการสร้างแบรนด์ให้แตกต่างจากคู่แข่งโดย
การนําแนวคิดครีเอทีฟ สเปซเข้ามาผสมผสานกับการให้บริการในรูปแบบธุรกิจค้าปลีก การศึกษา
ครั้งน้ีเป็นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากท้ัง 2 แหล่ง ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็น
กรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาคาดหวังว่า ผลการศึกษาที่ได้จะสร้างความเข้าใจ
ต่อผู้บริโภคยุคปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีใช้บริการธุรกิจในกลุ่มค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจ
ประเภทที่มีการแข่งขันสูง เจ้าของธุรกิจต่างก็หากลยุทธ์ทางการตลาดมาดึงดูดผู้บริโภคให้ไปใช้
บริการและพยายามสร้างประสบการณ์ที่ ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยการที่ ธุรกิจเหล่าน้ีจะประสบ
ความสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจผู้บริโภคเป็นหลัก ผู้ศึกษาจึงคาดหวังด้วยว่า ผลการศึกษาคร้ังน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการแนวคิดใหม่ในการสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่าง
โดยการมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือสร้างความสนใจและความประทับใจที่จะ
นํามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพ่ือศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้บริการครีเอทีฟสเปซ "ช่างชุ่ย" 
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เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดเชิงประสบการณ์เป็น
กรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งจากการสัมภาษณ์และการสังเกต โดยในปัจจุบัน 
แนวคิดเก่ียวกับประสบการณ์ของผู้บริโภคได้รับความสนใจจากนักการตลาดและนักสร้างแบรนด์เป็น
อย่างมาก เน่ืองจากการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ น้ัน นอกเหนือจากใช้เหตุผลเป็นหลัก
ในการตัดสินใจแล้ว อารมณ์ยังถือเป็นหน่ึงในสิ่งที่ผู้บริโภคจะใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ัน จึงมีการ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ในการสร้างคุณค่า ความรู้สึกทาง
อารมณ์ไปยังผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่
ดีก็จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดการตัดสินใจซื้อ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ตามมาในภายหลัง 

นิยามของคําว่า “ประสบการณ์” ตามแนวคิดของ Schimitt (1999) คือ เหตุการณ์ส่วน
บุคคลที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าบางประการ ซึ่งประสบการณ์จะเก่ียวข้องกับการมีชีวิต 
และมักจะเป็นผลจากการสังเกตโดยตรงหรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นความจริง ความฝัน 
หรือการจําลองความจริง ส่วนนิยามของคําว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์” น้ัน Kwortnik และ 
Ross (2007) กล่าวว่า คือ การรวมตัวกันของคุณลักษณะที่จับต้องได้ (ความรู้สึก) และจับต้องไม่ได้ 
(สัญลักษณ์) และเป็นผลิตผลร่วมกันของผู้บริโภคและนักการตลาดในการสร้างเหตุการณ์ที่น่า
ประทับใจ มีความหมาย และเป็นที่จดจํา ในขณะที่ Kirezli (2011) กล่าวว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ คือ รูปแบบการสื่อสารที่ให้ความสําคัญกับประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งแสดงผ่านเคร่ืองมือ
ในการสร้างประสบการณ์ อันประกอบด้วย 1) การส่ือสารผ่านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2) 
เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ 3) การนําเสนอสินค้า 4) การร่วมมือกับตราสินค้า 5) สภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่ 6) เว็บไซด์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 7) บุคลากร 

การตลาดเชิงประสบการณ์ นับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
โดยท่ีผู้ประกอบการธุรกิจจะพยายามสร้างจุดเช่ือมต่อระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคผ่านจุดสัมผัสต่างๆ 
เริ่มต้ังแต่ที่ผู้บริโภคเริ่มใช้สินค้าหรือบริการ จากน้ันจึงเกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความประทับใจ เกิดทัศนคติ เกิดความทรงจํา และเกิดความผูกพันในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเป้าหมาย 
ดังน้ัน การตลาดเชิงประสบการณ์จึงเป็นการสร้างคุณค่า ความรู้สึกทางอารมณ์ไปยังผู้บริโภค ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันก็ตาม โดยกล
ยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์นั้นมุ่งเน้นที่จะสร้างประสบการณ์ไปยังผู้บริโภคท้ังทางด้านกายภาพ 
(Physical Experience) กล่าวคือ สิ่งที่จับต้องได้ อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ และทางด้านจิตวิทยา 
(Emotional Experience) กล่าวคือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ อาทิเช่น ความคิดความรู้สึก (ภัทรินทร์ พล
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ประถม, 2555) ซึ่งหากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคน้ันเหนือความคาดหวังของผู้บริโภค ก็จะ
ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและความภักดีตามมาในภายหลัง (ช่ืนจิตต์ แจ้ง
เจนกิจ, 2549) 

ประสบการณ์ของผู้บริโภคตามแนวคิดของ Pine และ Gilmore (1999) สามารถแบ่งได้เป็น 
4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ทางด้านความบันเทิง เป็นการที่ผู้บริโภคอยากมีความรู้สึกที่ดี เป็น
ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคซึบซับโดยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น การอ่านหนังสือ การฟังดนตรี การชม
การแสดง เป็นต้น 2) ประสบการณ์ทางด้านการศึกษา เป็นการที่ผู้บริโภคอยากเรียนรู้ เป็น
ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคซึบซับโดยต้ังใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น การทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู้ ความสามารถ หรือศักยภาพของตน 3) ประสบการณ์ทางด้านการหลบหลีกจากความเป็น
จริง เป็นการที่ผู้บริโภคอยากกระทํามันด้วยตนเอง เป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภคต้ังใจที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่เห็นผู้อ่ืนกระทํา แต่เป็นผู้ปฏิบัติต่อสิ่งน้ันๆ ด้วยตนเอง เช่น การเล่น
กีฬาทางนํ้าในสวนนํ้า การสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น และ 4) ประสบการณ์ทางด้าน
สุนทรียภาพ เป็นการที่ผู้บริโภคอยากเข้าไปสัมผัสในจุดๆ น้ัน เป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภคไม่มี
อิทธิพลต่อการเกิดประสบการณ์ แต่จะนําตนเองเข้าไปยังสถานการณ์น้ันๆ เช่น การเข้าชมงานศิลปะ 
การข้ึนไปอยู่บนยอดเขาสูง เป็นต้น  

ในการที่นักการตลาดจะนําเสนอประสบการณ์แก่ลูกค้าเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์
ของตน Schmitt (1999) กล่าวว่า นักการตลาดสามารถใช้โมดุลกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
เป็นแนวทาง ในโมดุลดังกล่าว Schmitt ได้แบ่งประสบการณ์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) 
ประสบการณ์การรับสัมผัส (ประสาทสัมผัส หรือ Sense) 2) ประสบการณ์ทางอารมณ์ (ความรู้สึก 
หรือ Feel) 3) ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ (ความคิด หรือ Think) 4) ประสบการณ์
ทางกายภาพ พฤติกรรม และวิถีชีวิต (การปฏิบัติ หรือ Act) และ 5) ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
สังคมซึ่งเป็นผลให้เกิดความเก่ียวข้องกับกลุ่มอ้างอิง หรือวัฒนธรรม (ความเก่ียวข้อง หรือ Relate) 
โดย Schmitt เช่ือว่า เป้าหมายสูงสุดของการตลาดเชิงประสบการณ์ คือ การสร้างประสบการณ์
โดยรวมที่บูรณาการประสบการณ์แต่ละประเภทเข้าด้วยกัน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการเก็บข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงตัวบุคคล (Purposive Sampling) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้ให้
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ข้อมูลหลักที่สําคัญ และได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยผู้ให้ข้อมูลถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. ผู้ให้ข้อมูลจากฝั่งผู้บริโภค ซึ่งผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีถือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นกลุ่มที่ถูก
กําหนดขึ้นหลังจากที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ฝั่งเจ้าของแบรนด์เพ่ือให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายของช่างชุ่ย โดยนอกจากจะมีคุณลักษณะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของช่างชุ่ย อันได้แก่ 
เป็นเพศหญิงและชายที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปีและรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปแล้ว ผู้ให้
ข้อมูลในกลุ่มน้ียังต้องเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการช่างชุ่ย อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งใน
การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีหลักเกณฑ์ตรงตามที่กําหนดไว้จํานวน
ทั้งสิ้น 7 คน 

2. ผู้ให้ข้อมูลจากฝั่งเจ้าของแบรนด์ ได้แก่ พนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับแผนงานทางการ
ตลาดของช่างชุ่ย จํานวน 2 คน โดยข้อมูลจากฝั่งเจ้าของแบรนด์ได้ถูกนําไปวิเคราะห์เพ่ือทําความ
เข้าใจการสื่อสารแบรนด์และประสบการณ์ที่ช่างชุ่ยต้องการนําเสนอแก่ผู้บริโภค รวมท้ังใช้ในการ
กําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างทางฝั่งผู้บริโภคและใช้ในการออกแบบแนวคําถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ทางฝั่งผู้บริโภคด้วย 
 
 หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตแล้ว ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยนําข้อมูลดังกล่าวมาเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง หลังจากน้ันจึงเขียนนําเสนอผลการศึกษาให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

        จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้คํานิยามแก่ “ครีเอทีฟ 
สเปซ” ว่าหมายถึง พ้ืนที่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกถึงผลงาน
ศิลปะ โดยเป็นผลงานที่ออกมาจากจินตนาการของแต่ละบุคคล ส่งผลให้พ้ืนที่น้ันมีความน่าสนใจ 
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มาใช้บริการช่างชุ่ยเน่ืองจากเป็นสถานที่เปิดใหม่และไม่เหมือนที่อ่ืนใน
ด้านของความเป็นศิลปะ อีกทั้งยังมีการดึงดูดผู้บริโภคด้วยวิธีการสื่อสารที่ดี ทําให้เกิดความสนใจ
อยากมาใช้บริการ โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รู้จักช่างชุ่ยจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันดับแรก รองลงมา
คือจากคําบอกเล่าของบุคคลใกล้ชิด ซึ่งก่อนมาใช้บริการผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้มีการหาข้อมูลก่อน 
เน่ืองจากต้องการมาสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกด้วยตนเอง ทั้งน้ีจากการสังเกตของผู้ศึกษาพบว่า
ช่างชุ่ยมีการโฆษณาผ่านสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อนอกสถานที่ แต่เน้นโฆษณาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นหลัก โดยมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม ทั้งน้ีจากการ
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สัมภาษณ์ยังพบว่าในการมาใช้บริการช่างชุ่ยน้ัน ผู้ให้ข้อมูลหลักนิยมใช้บริการบริเวณร้านขายสินค้า
อุปโภคและบริโภค ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนกล่าวว่ารู้สึกผิดหวัง เพราะคาดหวังว่าจะมีสินค้าอุปโภค
และบริโภคที่มากกว่าน้ี อีกทั้งสินค้ายังมีราคาค่อนข้างสูง แต่ทั้งน้ีผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนต่างแสดง
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้ามีโอกาสก็ยังจะกลับมาใช้บริการที่น่ีอีกและยังชักชวนบุคคล
อ่ืนให้ลองมาใช้บริการที่น่ีด้วย 

        สําหรับสิ่งที่สร้างความประทับใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนในการ
มาใช้บริการช่างชุ่ย คือ การออกแบบตกแต่งสถานที่ที่โดดเด่น แปลกตา ซึ่งสภาพแวดล้อมของ
สถานที่นับเป็นสิ่งแรกที่สร้างความสะดุดตาแก่ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยผู้ให้ข้อมูลหลักต่างก็กล่าวว่า ชอบ
การออกแบบและตกแต่งสถานที่ที่มีความสร้างสรรค์ในทุกๆ จุด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอุปโภคและ
บริโภค งานอีเว้นท์ นิทรรศการ ฯลฯ ที่มีการนําสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์และใช้ในการตกแต่ง
สถานที่อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นระยะตามแต่ละเทศกาลของประเทศไทย  
โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะกลางแจ้ง (Outdoor) ที่ผู้คนสามารถเข้ามาน่ังคุยกัน น่ังฟังเพลง น่ัง
รับประทานอาหาร และได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งบรรยากาศโดยรอบจะมีความเป็นธรรมชาติ เช่น 
ทางเดินภายนอกอาคารจะเป็นพ้ืนหินกรวด มีการปลูกต้นไม้ตลอดแนวทางเดิน ส่วนผนังอาคารก็ทํา
มาจากไม้และสังกะสีเป็นหลัก จากการสังเกตของผู้ศึกษาพบว่า ผู้มาใช้บริการช่างชุ่ยต่างก็ช่ืนชอบใน
บรรยากาศการออกแบบและตกแต่งสถานที่ จึงได้มีการนําโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปมา
ถ่ายภาพตนเองคู่กับฉากหลังที่เป็นธรรมชาติของช่างชุ่ย เพ่ือเก็บเป็นภาพความประทับใจ โดยสิ่งที่
ผู้ให้ข้อมูลหลักต่างก็คิดว่าแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษ คือการนําเคร่ืองบินลําใหญ่มาต้ังอยู่
กลางลานภายในช่างชุ่ย ซึ่งสร้างความโดดเด่นและสะดุดตาเป็นอย่างมากและเป็นจุดที่ผู้ใช้บริการ
นิยมไปถ่ายภาพกัน นอกจากประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับรู้ผ่านการมองเห็นแล้ว ผู้ให้ข้อมูลหลักยังกล่าว
ว่า การได้ยินเสียงเพลงท่ีถูกเปิดตามจุดต่างๆ ก็นับเป็นประสบการณ์ที่ดีเช่นกัน เพราะเสียงเพลงช่วย
สร้างบรรยากาศ ทําให้เกิดความเพลิดเพลินเมื่อมาใช้บริการ รวมทั้งการจัดแสดงอีเว้นท์ต่างๆ ก็เป็น
สิ่งที่สร้างความประทับใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

ในประเด็นของความเป็นครีเอทึฟ สเปซหรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ “ช่างชุ่ย” 
ต้องการสร้างให้เป็นประสบการณ์แก่ผู้บริโภคน้ัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งช้ีว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่คิดว่าช่างชุ่ยมีความเป็นครีเอทีฟ สเปซอันเน่ืองมาจากการตกแต่งสถานที่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะการที่มีการนําสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นจํานวนมาก จากการสังเกตของผู้
ศึกษาพบว่าช่างชุ่ยมีการนําของใช้แล้วหรือของมือสองมาเป็นส่วนประกอบในพ้ืนที่เกือบทั้งหมด และ
จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เก่ียวข้องกับการวางแผนการตลาดของช่างชุ่ย ทําให้ทราบว่า 
สิ่งของและวัสดุใช้แล้วน้ันได้มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ กระจกที่ใช้ทําตัวอาคาร ส่วน
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หน่ึงเป็นของเหลือทิ้งจากห้างสรรพสินค้าที่ถูกนํามาสร้างเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่ 
ซึ่งจากความสร้างสรรค์ของช่างชุ่ยที่ได้พบเห็นน้ันส่งผลผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่คิดว่าธุรกิจค้าปลีก
อ่ืนๆ ควรพัฒนาให้มีความเป็นครีเอทีฟ  สเปซเช่นกัน เนื่องจากสามารถดึงดูดผู้คนให้สนใจและมาใช้
บริการได้มากขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลหลักต่างก็คิดว่าการมาใช้บริการช่างชุ่ยทําให้เกิดประสบการณ์ที่ดี
จากการได้ความรู้หรือไอเดียใหม่ๆ เกิดความคิดที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆ โดยความรู้หรือไอเดียที่
ได้รับน้ันมาจากการที่ได้พบเห็นสิ่งของเหลือใช้นํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ที่ใช้ได้จริง เห็นรูปป้ัน 
ประติมากรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่จัดตกแต่งอยู่ภายในช่างชุ่ย ก็ทําให้เกิดไอเดียและอยากจะนําไป
ทําเป็นของตัวเอง นําไปปรับใช้กับงานที่ทํา หรือนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ส่วนกิจกรรมที่ผู้ให้
ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เข้าร่วมคืองานแสดงดนตรี และงานแสดงดนตรีน้ันก็เป็นสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่ประทับใจ ส่วนบริเวณร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดี
กับรสชาติอาหารที่อร่อย และประทับใจในการที่ ช่างชุ่ยมีการจัดนิทรรศการ จัดเวิร์คช็อป 
(Workshop) ให้ผู้ที่สนใจได้มาร่วมทํากิจกรรมและเรียนรู้ประสบการณ์ในศาสตร์ต่างๆ เพ่ิมเติม 
นอกจากน้ี ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ยังกล่าวว่า การมาใช้บริการช่างชุ่ยทําให้นึกถึงประสบการณ์ในวัย
เด็กจากการได้พบเห็นของใช้เก่าและสิ่งของโบราณในยุคสมัยที่ยังเป็นเด็ก เช่น สินค้าและของเล่น
โบราณภายในร้านชุ่ยเจริญ บรรยากาศและการตกแต่งที่ให้อารมณ์แบบบ้านสมัยก่อนภายในศูนย์
อาหารแดกด้ิน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีทําให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้หวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา 
 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้บริการครีเอทีฟ สเปซ “ช่างชุ่ย” น้ัน ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของช่างชุ่ยในด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคํา
ว่าครีเอทีฟ สเปซ เพ่ือให้เข้าใจถึงประสบการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับผ่านการนําเสนอตัวตนความ
เป็นครีเอทีฟ สเปซของแบรนด์ช่างชุ่ย โดยผู้ศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่คิดว่าครีเอทีฟ สเปซ 
หรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ หมายถึง พ้ืนที่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ แสดงออก
ถึงผลงานศิลปะ เป็นผลงานที่ออกมาจากจินตนาการของแต่ละบุคคล ส่งผลให้พ้ืนที่น้ันๆ มีความ
น่าสนใจมากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ (2551) ที่ได้ให้
ความหมายของครีเอทีฟ สเปซ ไว้ว่า เป็นพ้ืนที่ที่ทําให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็
เป็นการใช้พ้ืนที่ทุกตารางอย่างสร้างสรรค์ด้วยในเวลาเดียวกัน แต่ถึงกระน้ันในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
หลักที่มีต่อช่างชุ่ยในฐานะครีเอทีฟ สเปซ ผู้ศึกษากลับพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักรับรู้ถึงความเป็นครีเอทีฟ 
สเปซของช่างชุ่ยในเฉพาะแง่มุมที่เก่ียวกับการออกแบบตกแต่งสถานที่และบรรยากาศที่มีความ
สร้างสรรค์เท่าน้ัน ส่วนในด้านกิจกรรมหรืออีเว้นท์ต่างๆ ที่จัดขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่ามีความ
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น่าสนใจ ทําให้รู้สึกว่าช่างชุ่ยแตกต่างจากคู่แข่ง แต่การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลักก็ยังไม่ได้สอดคล้องกับ
นิยามความเป็นครีเอทีฟ สเปซตามท่ีนิยม วงศ์พงษ์คํา (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ครีเอทีฟ สเปซ คือ 
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางศิลปะ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างเสริมความมีจินตนาการ
ทางศิลปะ และไม่สอดคล้องกับที่ศิวณัฐ จันทร์มาลี (2553) กล่าวว่า ครีเอทีฟ สเปซ คือ สถานที่ซึ่ง
เปิดกว้างและดึงดูดผู้คนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งศิลปิน นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ 
ดารา นักคิด ฯลฯ ให้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดความรู้ซึ่งกันและกัน เพราะผู้ให้
ข้อมูลหลักที่มาใช้บริการช่างชุ่ยมีจุดประสงค์หลักคือการซื้อสินค้าและบริการมากกว่าจะมาใช้พ้ืนที่
เ พ่ือร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดความรู้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ เ ก่ียวกับ 
แบรนด์อย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ อย่างเช่นในกรณีของช่างชุ่ย ซึ่ง
ถ้าหากวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Pine และ Gilmore (1999) ซึ่งแบ่งประสบการณ์ของผู้บริโภค
ออกเป็น 4 ประเภทจะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งน้ีได้รับประสบการณ์ในด้านบันเทิง
และประสบการณ์ในด้านสุนทรียภาพมากกว่าประสบการณ์ด้านการศึกษา ทั้งที่ประสบการณ์ด้าน
การศึกษานับว่าเป็นประเภทประสบการณ์หลักที่ธุรกิจครีเอทีฟ สเปซในทุกรูปแบบให้ความสําคัญ
และต้องการสร้างให้เกิดแก่ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ และถึงแม้ช่างชุ่ยจะมีการโฆษณาผ่านสื่อที่
หลากหลายเพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และเพ่ือสร้างประสบการณ์
ให้เกิดแก่ผู้บริโภคตามแนวคิดของ Kirezli (2011) ที่กล่าวว่า การสื่อสารผ่านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหน่ึงในการสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า แต่อาจเป็นเพราะยังไม่สามารถ
นําเสนอความเป็นครีเอทีฟ สเปซ ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน จึงทําให้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้ที่ผิดไป โดยเอกลักษณ์ของแบรนด์ถือเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการสร้างประสบการณ์แก่
ลูกค้าตามแนวคิดของ Kirezli (2011) ซึ่งถ้าหากมีการสื่อสารเอกลักษณ์แบรนด์ที่ผิดพลาดแล้ว ก็อาจ
ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดต้องการให้เป็น 

เมื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ 
ช่างชุ่ย พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักต่างก็ได้รับประสบการณ์ครบทั้ง 5 ด้านตามกรอบแนวคิดที่เสนอโดย 
Schmitt (1999)  ถึงแม้ข้อมูลที่ได้จากทางฝั่งผู้ที่เก่ียวข้องกับแผนการตลาดของช่างชุ่ยน้ันจะไม่ได้
ระบุว่าช่างชุ่ยมีการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ในการส่ือสาร
แบรนด์ แต่จากคําให้สัมภาษณ์ของคุณสุธิดา บุบผากลิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของช่างชุ่ยที่ให้คํา
จํากัดความครีเอทีฟ สเปซว่า “ครีเอทีฟ สเปซ เป็นพ้ืนที่ที่มีการผสมผสานระหว่างธุรกิจกับความคิด
สร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ 
รวมท้ังตอบสนองรสนิยมของแต่ละบุคคล” (สุธิดา บุบผากลิ่น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2560) จะ
เห็นได้ว่าช่างชุ่ยเน้นในเรื่องการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า แม้
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ธุรกิจค้าปลีกแห่งน้ีจะไม่ได้มีการวางแผนใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) อย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้เกิดแก่ผู้บริโภคได้ครบทั้ง 5 ด้าน 
ตามแนวคิดของ Schmitt (1999) ได้แก่  

1. Sense Marketing การสร้างประสบการณ์ผ่านการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ 
รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส โดยผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสรวม 4 
ประเภท ได้แก่ การได้เห็นการตกแต่งสถานที่ที่มีความสร้างสรรค์ ได้ชิมและได้กลิ่นอาหารที่จําหน่าย
ในโซนร้านอาหาร และได้ยินเพลงที่เปิดตามจุดต่างๆ  

2. Feel Marketing การสร้างประสบการณ์ในด้านความรู้สึกและอารมณ์ โดยผู้ให้ข้อมูล
หลักเกิดความประทับใจจาการที่ได้เห็นการออกแบบตกแต่งสถานที่และบรรยากาศโดยรอบ 

3. Think Marketing การสร้างประสบการณ์ผ่านการสร้างความรู้ สร้างความคิดใหม่ๆ ให้
เกิดแก่ผู้บริโภค โดยผู้ให้ข้อมูลหลักได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากนิทรรศการและงานแสดงต่างๆ ภายในช่างชุ่ย 

4. Act Marketing การสร้างประสบการณ์ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและสันทนาการ รวมไป
ถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาคร้ังน้ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมเวิร์คชอพและอีเว้นท์ต่างๆ ตามความสนใจของตน 

5. Relate Marketing การสร้างความสัมพันธ์จากประสบการณ์ขององค์กรไปยังผู้บริโภค 
ซึ่งในกรณีของช่างชุ่ยน้ัน ผู้ให้ข้อมูลหลักได้มีประสบการณ์เฉพาะบุคคลจากสิ่งที่พบเห็นในช่างชุ่ย ทํา
ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักนึกถึงประสบการณ์ในวัยเด็กและเช่ือมโยงกับสังคมจากการท่ีรู้สึกว่าตนเองไม่ตกเท
รนด์และได้นําสิ่งที่พบเห็นหรือได้เข้าร่วมในช่างชุ่ยไปบอกเล่าให้คนรอบข้างได้รับรู้ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าช่างชุ่ยมีความสร้างสรรค์ เนื่องจากการ
ออกแบบตกแต่งสถานท่ีที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แต่ยังไม่รับรู้ถึงความเป็นครีเอทีฟ สเปซซึ่ง
เป็นสมรรถนะหลักของแบรนด์ช่างชุ่ย ดังน้ันช่างชุ่ยควรมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับแบรนด์ให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงจุดประสงค์หลักที่แท้จรงิของช่างชุ่ยในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้
มีความเป็นครีเอทีฟ สเปซ นอกจากน้ีควรมีการวางแผนใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบเพ่ือสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกให้เกิดแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติที่ดีต่อ 
แบรนด์และเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ ส่วนการศึกษาในอนาคต 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใช้ธุรกิจครีเอทีฟ สเปซเพียงธุรกิจเดียวเป็นกรณีศึกษา การศึกษาในอนาคต
จึงอาจใช้ตัวอย่างของธุรกิจครีเอทีฟ สเปซในรูปแบบอ่ืนเพ่ือนํามาเป็นกรณีเปรียบเทียบเพ่ือให้เข้าใจ
ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้บริการธุรกิจครีเอทีฟ สเปซในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจต่อการจัดการการเรียนรู ้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวชิาการจัดการการขนส่งผู้โดยสารสําหรบันักศึกษา 

ระดับปรญิญาตรีท่ีเลือกศึกษาในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 
Learning Achievement and Satisfaction towards Project Based Learning 
in Managing Passenger Logistics Class for Undergraduate Students Who 

choose to study in Hospitality and Tourism Management 
 

พงศ์เสวก เอนกจํานงค์พร1 และธัญญลกัษณ์ เอนกจํานงค์พร2 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ

จัดการการขนส่งผู้โดยสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรม

การบริการและการท่องเท่ียว และ (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ

ความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 176 คน เครื่องมือในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยที่สําคัญ พบว่า (1) ระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ

จัดการการขนส่งผู้โดยสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรม

การบริการและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง และ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

คําสําคญั: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจ  โครงงานเป็นฐาน 

 

                                                            
1 อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ E-mail: pongsavake.a@bu.ac.th 
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Abstract 

 The objectives of this quantitative research are (1 )  to study the levels of 

learning achievement and the satisfaction of the undergraduate students towards 

Project Based Learning and (2) to study the relationship between the level of learning 

achievement and the satisfaction of the undergraduate students. The samples of this 

research were 1 7 6  undergraduate students who registered in Managing Passenger 

Logistics class. The instrument is the questionnaire. Statistics used were frequency, 

average, percentage, standard deviations, Pearson’s correlation coefficient. The 

results of the study are as follows; (1 )  the students’ level of learning achievement 

and satisfaction are in the high level and (2 )  there are relationships between the 

students’ learning achievement and their level of satisfaction towards Project Based 

Learning at the 0.01 level of significance. 

Keywords: Learning Achievement, Satisfaction, Project-based Learning 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณ์และเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  ซึ่งผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดของกระบวนการจัดการการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามศักยภาพ ดังน้ันควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของแต่ละ
บุคคล ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด การจัดการเมื่อเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553; ราชกิจจานุเบกษา, 2542, 2545, 2553) ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีเป้าหมายในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลด้วยหลากหลายวิธี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล 
และมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนค้นหาคําตอบในเรื่องที่สนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆ 
เพ่ือได้มาซึ่งคําตอบในเร่ืองน้ันๆ เริ่มจากเลือกสิ่งที่สนใจ กําหนดเรื่องที่จะศึกษาหรือโครงการที่สนใจ
จะทํา เป็นการศึกษาด้วยตนเองในสิ่งที่คล้ายคลึงเก่ียวข้องกับชีวิตจริงหรือสภาพปัญหาที่เป็นจริงใน
ชีวิตประจําวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความคิดที่ลึกซึ้ง เช่ือมโยงสัมพันธ์กันจนได้ความรู้ใหม่ที่
มีความหมายสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน ได้ใช้ทักษะที่มีในการทํางานตามความต้องการและความ
สนใจ ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์
และสามารถประเมินผลงานของตนเอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ โดยผู้สอนมีบทบาทกระตุ้น แนะนํา 
อํานวยความสะดวก และให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2558) ศิริพร เพ็งจันทร์ (2560) สวียา 
สุรมณี (2559) อรุณี ศรีสิทธิชูชาติ และสุชีรา มะหิเมือง (2558) Cheng (2013) Ilhan (2014) 
Lasley (2017) และ Tiwari, Arya & Bansol (2017) ทั้งน้ีการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โครงงานเป็นกิจกรรมท่ี
สามารถพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในสังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายและทันสมัย ที่ต้องมี
ความสามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมถึงการนํา
ความรู้เหล่าน้ันมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงและกิจกรรมโครงการยังสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนใน
สังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ซึ่งเรียกว่า การศึกษา
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555; ลัดดา ศิลา
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น้อย และอังคณา ตุงคะสมิต,2553; วิจารณ์ พานิช, 2556; สวียา สุรมณี, 2559; สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541; Bell, 2010; Lasley, 2017; Wurdinger, 2016) 

การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร เป็นรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการการท่องเท่ียว สาขาการจัดการการโรงแรม และสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ นักศึกษาที่ เลือกสาขาดังกล่าวต้องเรียน เ น้ือหาประกอบด้วย หลักและ
องค์ประกอบของการจัดการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การวางแผน การต้ัง
ราคา การบริหารการตลาด การจัดจําหน่าย และการพัฒนาการบริการ  ตลอดจนหน่วยงานและ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการจัดการขนส่งผู้โดยสารของแต่ละประเภทตามความ
สนใจ พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนๆ ตามความสนใจ ออกแบบการ
ขนส่งที่สนใจให้ครบวงจร โดยจะต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้งหมดของรายวิชา ตลอดจนการ
นําเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู้สอนและเพ่ือนร่วมช้ันเรียนทราบ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงานเป็นฐาน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสระ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการทบทวนและประมวลสาระ
ในรายวิชา ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้เป็นระบบ และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ดังน้ันจึงสนใจศึกษาเพ่ือพิสูจน์เชิงประจักษ์ถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการจัดการการขนส่ง
ผู้โดยสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยวทั้งด้านผู้สอน เน้ือหา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ผลวิจัยครั้งน้ี
จะเป็นข้อมูลสําคัญที่ควรทราบเบ้ืองต้น สําหรับเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของ
รายวิชาให้มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เลือกศึกษาในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจต่อการจัดการ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสารสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีประชากรท่ีใช้ใน

การวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 583 คน (ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2560 ก, 2560 ข) การกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ เพราะทราบจํานวนประชากร
ค่อนข้างแน่นอน โดยผู้วิจัยคํานวณขนาดตัวอย่างร้อยละ 30 จากจํานวนประชากรท้ังหมด ได้ขนาด
ตัวอย่างจํานวน 176 คน (ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2560; มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์
, 2557; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2553; สุวิมล ติรกานันท์. 2557; Cooper & Schindler, 2014; Smith, 
2010) การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากตัวอย่างตามที่
กําหนดไว้  

ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็น ตัวแปรต้น ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อการจัดการโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ส่วนตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 5 
ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อการจัดการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มี
ลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีลักษณะเป็น
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 18 ข้อ 

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ใช้สถิติ IOC (Index of Item – 
Objective Congruence) จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน แก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําแล้วทดลอง
ใช้ (Try out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร 
จํานวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง แต่เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์
ทางสถิติ คัดเลือกข้อคําถามที่มีอํานาจจําแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งหาค่าความเที่ยงหรือความ
เ ช่ือมั่น  (Reliability) โดยใ ช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 เท่ากับ 0.876 และ 0.927 ตามลําดับ 

วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสารตามท่ีกําหนดไว้ ได้ข้อมูลครบจํานวน 176 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ทั้งน้ีก่อนไปเก็บข้อมูล ผู้วิจัยวางแผนวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและตระหนักถึงความจําเป็น



 

1452 
 

ที่ต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย เพราะเป็นการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการวิจัยใน
มนุษย์ เพ่ือแสดงว่าตัวอย่างที่ให้ข้อมูลมิได้ถูกบังคับแต่ประการใด แต่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ 
ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ให้ตอบแบบสอบถามทั้งสามส่วนตามความเป็นจริง และสามารถตอบได้อย่างอิสระทุกคน ดังน้ัน
คําตอบที่นําผลมาประมวลจึงเป็นข้อมูลที่วัดได้จากสภาพจริงในปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows โดยใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) การ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 176 คน 
เป็นเพศหญิง 130 คน คิดเป็นร้อยละ 73.90 เพศชาย 46 คน ร้อยละ 26.10 อายุ 21 ปี หรือ
มากกว่า ร้อยละ 75.00 เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ร้อยละ 55.10 ซึ่งสังกัดภาควิชาการจัดการธุรกิจสาย
บิน ร้อยละ 59.10 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม ร้อยละ 30.70 และภาควิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 10.20 ตามลําดับ และผลการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3.01 – 3.50 รายละเอียด
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

46 
130 

26.10 
73.90 

2. อายุ 
1) 20 ปี หรือตํ่ากว่า 
2) 21 ปี หรือมากกว่า 

44 
132 

25.00 
75.00 

3. ภาควิชา 
1) การจัดการการท่องเที่ยว 
2) การจัดการการโรงแรม  
3) การจัดการธุรกิจสายการบิน 

18 
54 
104 

10.20 
30.70 
59.10 

4. ชั้นปี 
1) ชั้นปีท่ี 3 
2) ชั้นปีท่ี 4 

79 
97 

44.90 
55.10 

5. ผลการเรียน 

1) 2.00 หรือตํ่ากว่า  
2) 2.01-2.50 
3) 2.51-3.00 
4) 3.01-3.50 
5) 3.51 หรือมากกว่า 

10 
39 
49 
53 
25 

5.70 
22.20 
27.80 
30.10 
14.20 

รวม 176 100 

 
ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย เสนอได้ตามลําดับ ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้

เป็นฐานในรายวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสารสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาใน
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว พบว่าค่าเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 และ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีค่า
เท่ากับ 3.94 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.456 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
แปลผลที่กําหนดไว้ แสดงผลว่าอยู่ในระดับสูง ส่วนการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.950 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.467 คะแนน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลท่ีกําหนดไว้ แสดงผลว่าอยู่ในระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 
2 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกับความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ตัวแปร ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด n x S.D. ระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อการจัดการ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2.58 5.00 176 3.940 0.465 สูง 

ความพึงพอใจต่อการจัดการการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2.56 5.00 176 3.950 0.467 สูง 

 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจต่อการ

จัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่มสาขา
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สัน (Pearson 
correlation coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจต่อการจัดการการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เลือกศึกษาในกลุ่มสาขา
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 
0.952, p = 0.000) ซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 และ 4 ซึ่งลงเบียนเรียน
รายวิชาการจัดการการขนส่งผู้โดยสารที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในระดับสูง จะมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในระดับสูงด้วย และถ้ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในระดับ
ตํ่า จะมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในระดับตํ่าด้วยเช่นกัน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจต่อการ

จัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาใน
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

ตัวแปร ความพึงพอใจต่อการจัดการ 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 0.952** 

หมายเหตุ **p<.01 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัยแสดงผลว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 

4 ศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.01 -3.50 และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2558) ดวงเนตร ธรรมกุล, วนิดา ตัน
เจริญรัตน์ และพูลทรัพย์ ลาภเจียม (2557) สิทธิพล อาจอินทร์ และธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ (2554) 
ศิริพร เพ็งจันทร์ (2560) สวียา สุรมณี (2559) อรุณี ศรีสิทธิชูชาติ และสุชีรา มะหิเมือง (2558) 
Cheng (2013) Gultekin (2005) Ilhan (2014) Lasley (2017) และ Tiwari, Arya & Bansol 
(2017) อภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมิได้มีวิธีเดียวเท่าน้ัน หากแต่จะต้องจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนกําหนดสิ่งที่สนใจศึกษา 
ค้นคว้า และสามารถนําเสนอเร่ืองราวได้อย่างดี นอกจากน้ียังได้ฝึกและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น 
ทักษะการคิด ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการบริหารจัดการ เป็นต้น 
ตลอดจนการทํางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนํามาสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้อีกทางหน่ึง และ
ทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานระดับสูงเช่นกัน 

 อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่าง
มีนัยสําคัญ ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา เช่น การวิจัย Bell (2010) Cheng (2013) 
Gultekin (2005) Ilhan (2014) Lasley (2017) Qin (2017) และ Wurdinger (2016) พบว่า การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งนํามาสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูง และยังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอีกด้วย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้เรียนในยุคปัจจุบันเติบโตใน
ยุคข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย จึงอาจจะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีก
ทางหน่ึง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพในประเด็นที่ตนเองสนใจ สามารถถ่ายทอด
ความคิดได้ตามความถนัดของตนเอง 

ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่จัดการเรียนการสอนทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว สามารถนําการเรียนการสอนที่เน้นการใช้โครงงานเป็นฐานไปปรับใช้ ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนได้อีกทางหน่ึง ทั้งด้านความคิด
สร้างสรรค์ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาจจะนํามาสู่การสร้างความพึงพอในแก่
ผู้เรียน เพราะเกิดจากความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่ และอาจจะนํามาสู่เป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ อีกทั้งควรเน้นในกลุ่มนักศึกษาช้ัน
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ปีที่ 4 เพราะเป็นช้ันปีที่สะสมความรู้ ประสบการณ์มาในระดับหน่ึงแล้ว อาจจะทําให้เกิดการต่อยอด
ความคิดของนักศึกษาตามความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงาน องค์การที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว สามารถใช้ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นองค์ความรู้ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางวางแผนนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพราะย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป ควรขยายผลในเชิงลึก เพ่ือดูอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ 
ต่อผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เช่น ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานกับรายวิชาอ่ืน ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอ่ืน เพ่ือให้
ได้องค์ความรู้สําหรับการวางแผนและดําเนินการส่งออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้นต่อไป 
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การประเมินผลการดําเนนิงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุร ี
Performance Evaluation of Moral Province: a Case Study of 

 Ratchaburi Province 
 

นิติพล ธาระรูป1 และณฐัวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช2 
บทคัดย่อ 
 การประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี และ
เพ่ืออธิบายบทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษา
จังหวัดราชบุรีใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสียการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรี   

ผลการศึกษา พบว่า การประเมินผลการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรีด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสําเร็จ ความย่ังยืน การรับรู้ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง และ
ทัศนคติของคณะทํางานการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18)                     
และผลการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรีของผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)                    
สําหรับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนใน                 
การเช่ือมโยงประสานงานส่วนราชการภายในจังหวัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการเชื่อมโยง
เครือข่ายคณะทํางานคุณธรรมภายในจังหวัด 
 
คําสําคญั: จังหวัดราชบุรี คุณธรรม ประเมินผล 
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Abstract 

The performance evaluation of moral province: a case study of Ratchaburi 
province aimed to 1) evaluate performance of moral province, a case study of 
Ratchaburi province, and 2) explain role of Moral Center (Public Organization) in term 
of developing moral province, a case study of Ratchaburi province. This study were 
both qualitative and quantitative approaches and the data were collected by 
questionnaires and interview with Ratchaburi moral province working groups and 
stakeholders. 

The results showed as follows: 1) The results of evaluation of  moral province 
were overall at high levels including effective, efficiency, achievement, suitability, 
perception , satisfaction, expectation and attitude of the working group (mean 4.18), 
and stakeholders (mean 3.78). The role of Moral Center (public organization) have 
mission to promote, support, and link local administrative agencies, regional agencies, 
central government, and moral networks in Ratchaburi province. 

Keywords: Ratchaburi, Morality, evaluation 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การพัฒนาจังหวัดคุณธรรม เป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ของศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน )  เ น่ืองจากปัญหาในสังคมไทย เ ช่น ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาความยากจน                      
ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านเด็ก และเยาวชนล้วนเกิดขึ้นอยู่ในชุมชน และขยายเป็นปัญหาระดับ
จังหวัด ดังน้ันการใช้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาสังคม ร่วมกับการสั่งการตามระบบราชการ
นโยบายจากกระทรวงเป็นจุดคานงัดสําคัญสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง และสร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัด  โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 มีภารกิจเช่ือมโยง ประสานงาน                   
การขับเคล่ือนคุณธรรมในสังคมไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ รวมไปถึง              
การพัฒนาเผยแพร่นวัตกรรม องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย  
 ด้วยภารกิจดังกล่าว ในปี 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงพัฒนานวัตกรรม                
การสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย คือ การส่งเสริมคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ และได้ดําเนินงานในพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ใน 4 จังหวัดนําร่องครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดพัทลุง โดยใช้การประสานเช่ือมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุม และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มองค์กร การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมใน
พ้ืนที่   โดยในแต่ละ จังหวัดมี รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมที่ เ ป็น เอกลักษณ์ของ จังหวัด                         
สําหรับสร้างความอยู่ดีมีสุขกับประชาชน  
 สําหรับจังหวัดราชุรีได้ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางสังคม                     
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต การละเลย
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ  การไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน ขาดความมีนํ้าใจ และปัญหาประชาชนขาด 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด จากปัญหาดังกล่าวทําให้จังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมกับ                        
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการใช้องค์กรภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันระดมสมองค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาในจังหวัด และนํา                
ความเข้มแข็งของพ้ืนที่ เอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และต้นทุนความดีพัฒนากลไกสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และกลไกลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ภายในจังหวัดจนเกิดผลลัพธ์            
เชิงรูปธรรม ผู้วิจัยจึงต้องการอธิบายผลการประเมินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัด
ราชบุรี เพ่ือเป็นแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม                         
และภาคีเครือข่ายคุณธรรมของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดด้วยคุณธรรม รวมไปถึง              
การสร้างแนวทางการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมให้กับจังหวัดอ่ืนๆ ได้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของจังหวัดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 
2.เพ่ืออธิบายบทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม 

กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี                       

ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรมกรณีศึกษา
จังหวัดราชบุรี มีรูปแบบการดําเนินงานด้วยเครือข่าย 8 เครือข่ายได้ทําโครงการ และกิจกรรมภายใต้    
อัตลักษณ์คุณธรรมร่วม คือ ความพอเพียง สามัคคี และมีวินัย เช่น เครือข่ายสาธารณสุขโรงพยาบาล
โพธาราม ทําโครงการดูแลสุขภาพตามแนวแพทย์วิถีธรรมใช้พลังจิตอาสา และแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดูแลสุขภาพ เป็นต้น สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่                         

กลุ่มแรก กลุ่มคณะทํางานพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรี เพ่ือเก็บข้อมูลในระดับนโยบาย  
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างด้วยตารางสุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 607-
610) จากรายช่ือคณะทํางานพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรีตามคําสั่งแต่งต้ังเลขท่ี 057/2559 
จํานวน 80 คน ได้ตัวอย่างจํานวน 66 คน ประกอบด้วยผู้แทนคณะทํางาน ดังน้ี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ผู้อํานวยการ
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผู้แทนองค์กรศาสนา
คริสต์ ผู้แทนภาคประชาสังคม  ผู้ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี ผู้แทนสื่อมวลชน                   
ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สถิติจังหวัดราชบุรี พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์            
จังหวัดราชบุรี และผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม สพป. ราชบุรี เขต 1 

กลุ่มที่สอง ผู้มีส่วนได้เสียการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรี  โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม
งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี  จํานวน 1,500 คน วันที่ 2 กันยายน 2559 ด้วยตาราง                  
สุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610)  ได้จํานวนของตัวอย่าง  306 คน                         
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94                   
เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีประเด็นในการประเมิน ได้แก่ 
ประสิทธิ ภาพ  ประกอบด้วย  ระยะ เวลา  ความคุ้ มค่ า  และการสื่ อสาร  ประสิทธิ ผล                      
ประกอบด้วย การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และการพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด ความสําเร็จ ประกอบด้วย การพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมสามารถแก้ไข หรือลดปัญหาในจังหวัด และการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสร้างการบูรณาการ
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หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด ความย่ังยืน ประกอบด้วย การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทํา
ให้เกิดความมุ่งมั่น และแรงจูงใจในการทําความดีได้อย่างต่อเน่ือง การพัฒนาจังหวัดคุณธรรม
สามารถนําหลักคุณธรรมใช้ในวิถีชีวิต และการปฏิบัติงาน การรับรู้ ประกอบด้วย การทราบเป้าหมาย 
และอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัด และการรับรู้แนวทางการการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมของจังหวัด
ราชบุรี  ความพึงพอใจ ประกอบด้วย ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม
ราชบุรี ความคาดหวัง ประกอบด้วย การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสอดคล้องกับ                      ความ
คาดหวัง ทัศนคติ ประกอบด้วย การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสร้างความมุ่งมั่น เกิดแรงจูงใจในการทํา
ค ว าม ดี อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  และ ใ ช้ เ กณ ฑ์ก า ร แปลผลข้ อ มู ล ข อ ง  Best  (1978: 174) ดั ง น้ี                          
1. ระดับของค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00  หมายถึง มากที่สุด 2. ระดับของค่าเฉล่ียระหว่าง                    
3.50-4.49 หมายถึง  มาก  3 . ระดับของค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.50-3.49 หมายถึง   ปานกลาง                        
4. ระดับของค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง น้อย และ 5. ระดับของค่าเฉล่ียระหว่าง                       
1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด  
 สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดําเนินการสัมภาษณ์
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มคณะทํางาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความสําเร็จ ความย่ังยืน การรับรู้ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง และทัศนคติใน              
การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรี และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาเพ่ืออธิบายข้อมูล                         
โดยมีระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดราชบุรีได้รับการพัฒนาให้เป็นจังหวัดคุณธรรม 1 ใน 4 จังหวัดแรกของประเทศไทย                      

จากสถานการณ์ปัญหาคุณธรรม การมีต้นทุนความดีของจังหวัด เช่น ความหลากหลายด้านชาติพันธ์ุ 
และการได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นพลังทางนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการเช่ือมประสานระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค                 
การส นับส นุนงบประมาณ  การ ใ ห้ คํ าปรึ กษา  เ มื่ อ การ ดํ า เ นิน ง านผ่ าน ไปครบ  1  ปี                          
นับแต่ปี 2558 - 2559 ได้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกในการลดปัญหาที่มีรากฐานด้านคุณธรรม และ
ก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบการบูรณาการภารกิจร่วมกันใน
จังหวัด โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน และให้หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ                        
ภาคประชาชนเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน ซึ่งเป็นนวัตกรรมของจังหวัดในการใช้หลักคุณธรรม
พัฒนาจังหวัดราชบุรี ตามภาพดังน้ี 
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ภาพ 1 การพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 

 
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของคณะทํางาน จํานวน 66 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ  74.2 มีอายุ 31-40 ปี  ร้อยละ 28.8 และส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายชุมชน คิดเป็น                     
ร้อยละ 21.2 เครือข่ายภาครัฐ  คิดเป็นร้อยละ 19.1 เครือข่ายภาคประชาสังคม คิดเป็นร้อยละ 17.7 
เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  คิดเป็นร้อยละ 15.2 เครือข่ายสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 13.1 
เครือข่ายศาสนา  คิดเป็นร้อยละ 6.1 และเครือข่ายสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ  7.6                      
ในขณะที่ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้มีส่วนได้เสีย จํานวน 306 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น                  
เพศชาย ร้อยละ 53.6 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0   

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
คณะทาํงาน ผู้มีส่วนไดเ้สยี 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ประสิทธิภาพ 4.16 .69 มาก 3.92 .63 มาก 
ประสิทธิผล 4.21 .71 มากที่สุด 3.58 .60 มาก 
ความสําเร็จ 4.24 .65 มากที่สุด 3.47 .59 มาก 
ความย่ังยืน 4.23 .59 มากที่สุด 3.93 .65 มาก 
การรับรู้ 3.99 .68 มาก 3.65 .60 มาก 
ความพึงพอใจ 4.27 .54 มากที่สุด 3.41 .68 มาก 
ความคาดหวัง 4.10 .72 มาก 4.10 .68 มาก 
ทัศนคติ 4.23 .62 มากที่สุด 4.20 .61 มาก 
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ผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีในความคิดเห็นของ
คณะทํางาน พบว่า ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16)  ประเด็นกระบวนการสื่อสาร
ได้สร้ างความเ ข้าใจกับการพัฒนาจั งหวัดคุณธรรมมีค่ า เฉ ล่ียมากที่ สุด  (ค่า เฉลี่ ย  4 .21)                         
และจากการสัมภาษณ์คณะทํางานได้สะท้อนข้อคิดเห็นในประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจใน                       
การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรีว่า “เดิมเครือข่ายในจังหวัดไม่เข้าใจการทํางานการพัฒนาจังหวัด
คุณธรรม แต่การจัดประชุมช้ีแจงทําให้ผมเข้าใจมากขึ้น มองไปในทิศทางเดียวกัน”  เช่นเดียวกันกับ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ มีส่วนได้เสียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) ประเด็น                    
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.01)                        
และได้ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ว่า  “รับทราบเก่ียวกับการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม  อยากให้แก้ไข
เรื่องวินัยจราจรเป็นอันดับแรก ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเห็นชัด” 

สังเกตได้ว่าการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมประเด็นสําคัญ คือ                 
ความรวดเร็ว และความทั่วถึงในการกระจายข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมให้
คณะทํางานเข้าใจภาพรวมการขับเคลื่อน  และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ในด้านประสิทธิผลความคิดเห็นของคณะทํางาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.21)                         
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมมีการดําเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด                  
(ค่าเฉล่ีย  4.39) เช่นเดียวกันกับผลการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียที่เห็นว่าการพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมมีการดําเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด  (ค่าเฉลี่ย  3.85)                      
สะท้อนจากการสัมภาษณ์ว่า “สิ่งที่ผมเห็นอย่างชัดเจน คือ การมีกิจกรรมสร้างเสริมวินัยการจราจร                
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดวินัยจราจร ผมมองว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในจังหวัดราชบุรีได้” และ 
“ปัญหาการขาดคุณธรรมหลัก คือ การไม่เคารพกฎจราจรต้องร่วมกันแก้ปัญหา เพราะเป็นคุณธรรม
พ้ืนฐาน ซึ่งเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันแก้ไขต้ังแต่โรงเรียน เจ้าหน้าที่ตํารวจ  เพ่ือพัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้น 
และการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทําให้ผมทราบว่าจังหวัดเรามีของดีมากมาย ในฐานะประชาชนพร้อม
ให้การสนับสนุน และอยากให้เปิดโอกาสให้คนอ่ืนรู้ความก้าวหน้าในการทํางานด้วย” 

สําหรับผลการประเมินด้านประสิทธิผลแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องการแก้ไขปัญหา
คุณธรรมในจังหวัดด้วยหลัก “การระเบิดจากข้างใน” ในมุมมองของคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นว่าการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรีสามารถแก้ไขปัญหาคุณธรรมได้จากการดําเนินงาน                       
อย่างเป็นเครือข่ายครอบคลุมปัญหาคุณธรรม และผสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในจังหวัด  

สําหรับด้านความสําเร็จ คณะทํางานประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  4.24)                         
ประเด็นการจังหวัดคุณธรรมสร้างการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด  
(ค่าเฉลี่ย 4.28)  โดยคณะทํางานให้ข้อคิดเห็นว่า “การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทําให้เครือข่าย
คุณธรรมทํางานเช่ือมโยงกัน ซึ่งแต่เดิมต่างคนต่างทํา และทําให้ผมรู้ว่าในจังหวัดมีผู้คนที่ทําความดี
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อยู่มาก”  เช่นเดียวกันกับผลการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียประเมินความสําเร็จอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.47) ประเด็นการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทําให้ประชาชนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
(ค่ า เฉ ล่ี ย  3.56) ซึ่ ง ผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เสี ย ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ว่ า“เ ร าลงมื อทํ าจริ ง  เห็ นผลจ ริ ง   คื อ                         
อุบัติเหตุลดลง เพราะ คนเคารพกฎหมาย เด็กทะเลาะวิวาทลดลง” 

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมตรงตามเป้าหมายการสร้างความสุขให้กับ
ประชาชนในจังหวัด คือ การมีกลไกสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และกลไกการลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของจังหวัด ซึ่งผลการประเมินสะท้อนว่า คณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสียตระหนักรับรู้ถึง              
การเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้นจากอดีต และเกิดเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาจังหวัด
คุณธรรม 

ความย่ังยืนอยู่ในความคิดเห็นของคณะทํางานอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.23)                         
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสามารถใช้หลักคุณธรรมในวิถี ชี วิต  (ค่าเฉลี่ย  4.45)                         
โดยคณะทํางานให้ข้อคิดเห็นว่า “กลุ่มชาติพันธ์ุนําเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ปลูกฝังให้
คนทําความดี เช่น  การนําบันทึกคําสอนทางพระพุทธศาสนาในใบลานอายุ 200 ปีใช้เทศน์สอนกับ
ชาวบ้าน การใช้จารึกประวัติศาสตร์ชุมชนในใบลานให้ชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ                  
สร้างความภูมิใจ สามัคคีกลมเกลียวกัน” เช่นเดียวกันกับผลการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียประเมิน
ความย่ังยืนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.93) ประเด็นการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทําให้เกิดความ
มุ่งมั่น และแรงจูงใจในการทําความดีได้อย่างต่อเน่ือง  (ค่าเฉลี่ย 4.01) และจากการสัมภาษณ์ผู้มี           
ส่วนได้เสียได้ให้ข้อคิดเห็นว่า“ภาคธุรกิจเห็นว่าคุณธรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเกิดความย่ังยืน
ในอนาคตอย่างแท้จริง” และ “ผมเช่ือว่าการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของคน
ราชบุรี ซึ่งเป็นความย่ังยืนในการพัฒนาสังคม และสังคมที่มีความสุขอย่างย่ังยืน” 

ผลการประเมินความย่ังยืนสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นสําคัญ คือ การผสานการพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นจุดเด่นของจังหวัดราชบุรีที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุถึง 8 
กลุ่มชาติพันธ์ุด้วยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมใช้พัฒนาจังหวัดคุณธรรม ซึ่งทําให้คุณธรรม
แทรกซึมลงสู่วิถีชีวิตอย่างย่ังยืนได้ 
 ด้านการรับรู้ของคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสียประเมินอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
และ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามลําดับ ประเด็นคณะทํางานทราบถึงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม 
คือ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี (ค่าเฉล่ีย 4.06)  

ในด้านความพึงพอใจของคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ดํา เ นินงานส่ ง เส ริมการพัฒนาจั งห วัดคุณธรรม  อ ยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  (ค่ า เฉ ล่ีย  4 .27)                         
และ (ค่าเฉล่ีย 3.41) อยู่ในระดับปานกลาง  ตามลําดับ 
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ด้านความคาดหวังของคณะทํางานประเมินอยู่ในระดับมาก ประเด็น การพัฒนาจังหวัด
คุณธรรมเป็นไปตามความคาดหวัง  (ค่าเฉล่ีย 4.10) เช่นเดียวกันกับผลการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย
ประเมินคาดหวัง ประเด็นอัตลักษณ์คุณธรรมจังหวัดตรงกับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.20)                
อยู่ในระดับมาก 

ด้านทัศนคติของคณะทํ างาน  และผู้ มีส่ วนไ ด้ เสียประเมินอ ยู่ ในระดับมากที่ สุ ด                         
ในประเด็นการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทําให้มีความมุ่งมั่น แรงจูงใจในการทําความดีอย่างต่อเน่ือง                 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) และ (ค่าเฉล่ีย 4.20)  ตามลําดับ 

โดยสรุป ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก คณะทํางาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
ถึงสถานการณ์ปัญหาคุณธรรม และเป้าหมายของจังหวัดคุณธรรม และมีความเข้าใจวิธีการ และ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัด อีกทั้งการขับเคลื่อนงานในจังหวัดคุณธรรมเป็นไปตาม
ความคาดหวัง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบดําเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม และตระหนักถึง
ความสําคัญของจังหวัดคุณธรรม และการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมทําให้เกิดการต่ืนตัวในการทํา
ความดี  

2. บทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม 
กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังของเครือข่าย การสร้างสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย โดยในปี 2559 ศูนย์คุณธรรม             
(องค์การมหาชน) ได้รับแรงสนับสนุนจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1                       
พ.ศ.2559-2564 และปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมด้วย “หลักการระเบิดจากข้างใน”                         
ในรูปแบบการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือสร้างต้นแบบจังหวัดที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรี  ไ ด้ ดํา เ นินงานร่วม กับศูนย์คุณธรรม                        
(องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลาการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ในบทบาทหน่วยงานที่
ทําหน้าที่ช่วยงานธุรการ เช่น การให้คําแนะนําเรื่องการเบิกจ่ายค่าเดินทางของผู้ประสานงานระหว่าง
เครือข่ายคุณธรรมในจังหวัด การเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างจังหวัด และกระทรวงวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะการเป็นหน่วยงานร่วมจัดงานตลาดนัดความดี จํานวน 3 ครั้งกับเครือข่ายคุณธรรม     
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ทําให้เกิดการสร้างความ
ร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน และท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ และนําไปใช้
ประโยชน์  รวมถึงในส่วนกิจกรรมทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายมุมมอง               
ปลุกกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม                  
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ตลอดจนบูรณาการภารกิจร่วมกันให้เกิดขึ้นทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ท้องถิ่น 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วทั้งจังหวัด และร่วมกันกําหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมจังหวัด คือ                  
ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดีภายใต้ประเด็นคุณธรรมหลักพอเพียง  สามัคคี มีวินัย 
 อีกทั้งผลการประเมินบทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จากคณะทํางาน และ                       
ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า  คณะทํางานเห็นว่าศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทช่วยเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณธรรมภายในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย 4.60) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ช่วยสนับสนุน
การดําเนินงานจังหวัดคุณธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.42) สําหรับผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นสอดคล้องกับ
คณะทํางานว่าต้องการให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานทําหน้าที่เช่ือมโยงเครือข่าย
คุณธรรมในจังหวัดราชบุรี (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
 ผลการประเมินได้สะท้อนให้เห็นความสําเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม                        
(องค์การมหาชน) ที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้แนวทาง                  
การปฏิบัติงานด้วยการใช้พ้ืนที่แก้ไขปัญหา การผสานต้นทุนความดี การเช่ือมโยงเครือข่ายในจังหวัด 
เข้ากับพลังนโยบาย และกระทรวงต่างๆ เพ่ือพัฒนาจังหวัดคุณธรรม   
 
อภิปรายผล 
 สํ าหรับการประเมินประสิท ธิภาพ  พบว่า  ประสิท ธิภาพด้านการสื่ อสาร  และ                         
การประชาสัมพันธ์ให้กับคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสีย  รับรู้ มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนา
จังหวัดคุณธรรมทั่วถึงทั้งจังหวัด  เช่นเดียวกับการประเมินการรับรู้ของคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้
เสียรับทราบเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม คือ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ประเด็นน้ี
สอดคล้องกับงานของ ภารดี พ่ึงสําราญ และเสาวนีย์ วรรณประภา (2558) ได้ศึกษากระบวนการ
สื่อสารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแพร่กระจายนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา                   
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พบว่า ผู้รับสารจะรับสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเน้ือหาที่สื่อสารต้องมาจากแหล่งเดียวกัน เพียงพอต่อการทําความเข้าใจ สอดคล้องกับ
ความต้องการ ของผู้รับสาร เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถนําความรู้ไปขยายผลต่อได้ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรี  เพราะ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็น
สื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมร่วมกับเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัด      
  ในด้านประสิทธิผลคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินว่า การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมมี                
การดําเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องวินัยการจราจร ซึ่งสอดคล้องกับงานของ วรางคณา จิรรัตนโสภา 
(2559) ได้ประเมินผลโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาระดับพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่
มุ่งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการงดดื่มสุรา เช่นเดียวกันกับการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม โดยผลการศึกษา



 

1470 
 

สะท้อนให้เห็นการประเมินว่า ประสิทธิผลของโครงการดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ออกพรรษา หลังออกพรรษา และเกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ 
การทํางาน และลดรายจ่ายค่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา สะท้อนให้เห็นว่า                       
การประเมินประสิทธิผล ต้องประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเกิดความย่ังยืน  

สําหรับด้านความสําเร็จคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประเมินในมุมมองที่แตกต่างกัน                  
โดยคณะทํางานประเมินว่า การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสามารถทํางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน                      
และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ในขณะท่ีผู้มีส่วนได้เสียประเมินว่าการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทําให้
ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมราชบุรี
เกิดความสําเร็จในมิติของการเป็นรูปแบบที่ผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัด                  
ซึ่ ง เ ป็นประโยชน์ กับคณะทํางาน  และเป็นรูปแบบที่สร้างกลไกสร้างพฤติกรรมเชิงบวก                         
และลดพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียในจังหวัดราชบุรี สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

สําหรับการประเมินความย่ังยืนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม คณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสีย            
ประเมินว่าการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสามารถใช้หลักคุณธรรมในการดําเนินวิถีชีวิต และทําให้เกิด                         
ความมุ่งมั่น และแรงจูงใจในการทําความดีอย่างต่อเน่ือง  เพราะ จังหวัดราชบุรีได้ใช้วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์วีถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ และสอดคล้องกับการดําเนินงานของทุกกลุ่มเครือข่าย
ทําให้การพัฒนาคุณธรรมสามารถดําเนินได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับ จินตนา อาจสันเที๊ยะ 
(2559) ได้อธิบายว่า ความย่ังยืนในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกัน และแก้ปัญหาการ
เกิดโรคพยาธิในชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน การเรียนรู้ความเช่ือและวัฒนธรรมเพ่ือนํามาใช้
ในการป้อง กันโรค  หรือกล่ าวไ ด้ ว่าจั งห วัดคุณธรรมเ กิดความยั่ ง ยืนในการดํา เ นินงาน                         
จากการผสานคุณธรรมลงสู่วิถีชีวิตชุมชน  และหากพิจารณาความคาดหวังคณะทํางาน และผู้มีส่วน
ได้เสียได้ประเมินว่าอัตลักษณ์คุณธรรมจังหวัด คือ ความสามัคคี พอเพียง มีวินัยตรงกับความคาดหวัง 
ซึ่งหากการดําเนินงานสอดคล้องกับความคาดหวังของคณะทํางาน และผู้มีส่วนได้เสียจะเกิดความ
ย่ังยืนในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดต้ังเครือข่ายคณะทํางานพัฒนาจังหวัดคุณธรรมควรสอดคล้องกับสภาพปัญหา               
ในจังหวัด เพ่ือการดําเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาคุณธรรม  
 2. การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสามารถใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
เพ่ือหลอมรวมประชาชนในจังหวัด  
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 3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องแสดงบทบาทมากกว่าเป็นผู้ประสานงาน โดยต้อง
เป็นผู้ให้คําปรึกษา ให้ความรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม  
 4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ควรสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม                
สังเคราะห์ความรู้ที่เป็น Best Practice เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน และขยายผลต่อไป   
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สะท้อนคิดทัศนศิลปศึกษาสู่การย้อนคดิการศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพฒันามนุษย์ 
Reflective thinking in Visual Art Education through Retrospective 

thinking of Thai Education to Enhance Human Development 
 

  มาลี  จริวัฒนานนท1์ 
บทคัดย่อ 
 บทความน้ี นําเสนอทัศนศิลปศึกษาแนวทาง ศาสตราจารย์พิเศษ อารี  สุทธิพันธ์ุ  ตามหลัก
ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  การลงมือทํานําสู่ประสบการณ์  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  พัฒนา
มนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริมหลักประชาธิปไตย และการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในอนาคต ราวหน่ึงทศวรรษข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ 
การศึกษาจึงต้องตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม และไม่ควรเป็นการศึกษาแบบ
กลุ่มการศึกษาอนุรักษ์นิยม  ที่ให้ความสําคัญวิชาการ สร้างความแปลกแยกระหว่างการศึกษากับ
ชีวิต เป็นการศึกษาแบบแยกส่วนคล้ายระบบกลไก เพ่ือผลิตสินค้าในแบบอุตสาหกรรม บริบทกระแส
การศึกษาในสังคมไทย ย้อนกลับไปที่ความสามารถทางสติปัญญาเป็นสําคัญ มุ่งเน้นความเช่ียวชาญ  
จึงเป็นข้อท้าทายของระบบการศึกษาไทยที่เป็นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสู่การศึกษาอย่างเป็นองค์รวม 
การเปิดพ้ืนที่สู่การศึกษาที่พัฒนามนุษย์อย่างทัศนศิลปศึกษา ปลูกสร้างความเป็นมนุษย์ที่รู้คิด
สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแตกต่างกันแต่ละบุคคล  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย จึงเป็นฐานสําคัญที่จะสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข 
 
คําสําคญั: ทัศนศิลปศึกษา  พิพัฒนาการนิยม  การพัฒนามนุษย์    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 อาจารย์ประจําคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , E-mail: m_yuntu@yahoo.com 
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Abstract 
The Article presents Visual Art Education, which is originally generated by 

Professor Aree Soothipunt. Influenced by the idea of Progressivism, the key concepts 
of Visual Art Education are ‘learning by doing’, ‘student-centered’, ‘holistic human 
development’, ‘enhancing democracy’ and ‘education being part of changing 
society’. In a decade later, Thailand will become an Aged society, Thai Education 
system has to be adapted in order to suit the change of social system and should not 
be like the conservative education view that encourages the separation between 
education and life or so-called separately developing education. This conservative 
education view just aims to produce specialists and experts like a mechanic system 
which is used to produce industrial products. The current trend of Thai Education 
should be turning to holistic education which emphasizes the importance of 
intellectual ability and specialization of individuals to be able to ‘learn’ effectively in 
this era of challenging social change. The adaptation of Visual Art Education, in which 
humanity development is a key concept would pave the way for the education view 
that encourages creative learning  and  the idea of embracing differences to live 
peacefully, which would lead the society to be a ‘Well-being society’ 

 
Keywords: Visual Art Education, Progressivism, Human Development   
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บทนํา 
 การศึกษาเป็นการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์และผลกระทบต่อคนในสังคม บริบทสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรในโลกปัจจุบันที่อาจกล่าวได้ว่าโลกไร้พรมแดน การลงทุนทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
ดังน้ัน หลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสําคัญ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลยุคโอบาม่า
(Obama) มีนโยบายด้านการศึกษา เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะเด็ก
ในครอบครัวที่ยากจน เป็นบริการแบบองค์รวม มีศูนย์การเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ (The 
21st Century Learning Centre Program) และแก้ไขกฎหมาย No Child Left behind ทั้งน้ีเพ่ือ
สร้างระบบกลไกที่เปิดประสบการณ์เอ้ือต่อการศึกษา สําหรับประเทศไทย ปัญหาการศึกษาสั่งสม  
แม้จะมีการปฏิรูปการศึกษาสู่การศึกษาแบบองค์รวม  ที่มุ่งเน้นการเรียนที่ไม่แปลกแยกจากวิถีชีวิต 
ไม่มองแยกเสี้ยวส่วนขาดออกจากกัน อย่างไรก็ดี การศึกษาหลังการปฏิรูปการศึกษาสองทศวรรษ 
ทิศทางของการศึกษาไทยกลับย้อนไปสู่กลุ่มที่ว่าด้วยการผลิตแบบกลไกแยกส่วน ให้ความสําคัญกับ
การแข่งขันในด้านสติปัญญา  ผลิตผู้รู้และผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ดังปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การ
สอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเด็กต้องเตรียมตัวโดยผู้ปกครองจัดหาที่เรียนพิเศษ
ต้ังแต่อนุบาล การปิดป้ายประกาศเกียรติคุณรอบนอกร้ัวโรงเรียน สําหรับนักเรียนที่ชนะเลิศรางวัล
ทางวิชาการ  การแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง เป็นต้น 
 การย้อนทิศสวนทางกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยดังกล่าว มีปัจจัยสําคัญปัจจัย
หน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแข่งขันทางการศึกษากับนานาประเทศ
ในยุคเปิดเสรี  มีสิ่งที่ถูกกําหนดสร้าง เรียกว่ามาตรฐานสากล ด้วยความเช่ือว่ามีสิ่งที่เป็นมาตรฐาน 
หน่ึงเดียวที่เป็นระบบตรวจวัดได้ใช้ร่วมกัน ในขณะที่บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของ
ประเทศแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ภายใต้การเข้าสู่สนามการแข่งขันดังกล่าวผู้เข้าร่วมจึง
ยอมรับกฎ กติกา เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของผู้แข่ง โดยละเลยการต้ังคําถาม ที่ก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และเมื่อกลับมามองในมุมของผู้เรียน ที่อาจแตกต่างกันด้วยความสนใจ บริบทถิ่นฐานที่อยู่ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เช้ือชาติ ความเช่ือและศาสนา สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องปกติของชีวิตย่อมต้องมีความ
หลากหลาย  และธรรมชาติของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง  บนฐานผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  
ท่ามกลางกระแสการศึกษาดังกล่าว อาจมีหลายแนวทางในการจัดการศึกษาสู่การศึกษาท่ีเสริมสร้าง
พัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวม  และหน่ึงในน้ัน  ที่น่าสนใจ คือ เส้นทางทัศนศิลปศึกษาแนวทาง อารี 
สุทธิพันธ์ุ 
 
ครูทศันศิลปศกึษาและศลิปนิแห่งชาติ 
 การสร้างสรรค์บทความช้ินน้ีขึ้น เพ่ือระลึกถึงพระคุณครูผู้สร้าง คือ ศาสตราจารย์พิเศษ อารี 
สุทธิพันธ์ุ ในวาระครบ 88 ปี ครูทัศนศิลปศึกษาและศิลปินแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
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สื่อสารทางสังคม ในกระบวนการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ชีวิตส่วนหนึ่งในทัศนศิลปศึกษาต่อ
กระแสสังคม และการย้อนคิดการศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนามนุษย์   กลุ่มคนในสังคมท่ีมัก
ต้ังคําถามว่า เรียนศิลปะที่แตกต่างจากท่ีเคยเป็นมาแล้วสามารถเข้าสู่อาชีพใด  เป็นดังกระจกส่อง
กรอบคิดหลุมพรางของการศึกษาที่เป็นไปเพ่ือรายได้การมีงานทําเท่าน้ัน  ติดกรอบคิดที่เดินตามคน
รุ่นก่อนว่า คนเรียนศิลปะแล้วต้องเป็นศิลปิน นักวาดรูป  ครูสอนศิลปะ  ดังที่บางคนกล่าวว่า  
ทัศนศิลป์แนวอารีเป็นศิลปะแบบนอกขนบ ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า หน่ึงในข้อสรุปดังกล่าว คือ ทัศน-
ศิลปศึกษาแนวทางครูอารีน้ันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน  และมากกว่าน้ันด้วยการเติบโตจากวิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร สู่การเรียนรู้ศึกษาหลักสูตร Fine Arts ในปริญญา M.F.A. (Master of 
Fine Arts) จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า  ย่อมมีหลักการ ปรัชญา แนวคิด  และวิธีการปฏิบัติ อย่าง
นักการศึกษา  ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกศิลปะ2  เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ปี 
พ.ศ .2519 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีปรัชญาการศึกษารองรับ การที่ผู้สอนจัด
ประสบการณ์เรียนในศิลปะ  สาขาที่เรียกว่า ทัศนศิลป์   โดยนักวิชาการบางท่าน กล่าวถึง ทัศนศิลป์ 
ของครูอารี ว่าไม่ใช่แค่ทักษะการสร้างภาพท่ีมองเห็นได้ แต่เป็นทักษะทางปัญญาในการมองเห็น
ความอย่างวิพากษ์ด้วย ที่เรียกว่า ทัศนปัญญา (Visual Literacy) ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทัศน์ 
(Visual Cultural) ที่วิพากษ์สื่อหรือภายในประเด็นอํานาจอัตลักษณ์ และความไม่เท่าเทียม ฯลฯ 
(พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, 2558) สิ่งเหล่าน้ี ล้วนสะท้อนในมิติกลุ่มการศึกษาแนวเสรี (Liberal 
education view) 
 

อีกด้านของการเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี  พ.ศ. 2555 นับเป็นการ
สะท้อนจากมุมของคนนอก ในวาระการประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ ดังน้ี 

           “เป็นครูศิลปะนอกแบบทางความคิด เป็นการคิดนอกกรอบ หรือคิด
ทวนกระแส  การสอนศิลปะด้วยการคัดค้านการเรียนการสอนศิลปะด้วยการ
เลียนแบบ ทาํหน้าที่เป็นครูสอนศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะ 
เวลากว่า 56 ปี โดยจะเน้นการเรียนการสอนศิลปะด้วยวิธีธรรมชาติ.....เป็นผู้
สร้างสรรค์ศิลปะแนวทางพัฒนาการนิยม ในกระแสสังคมประชาธิปไตยสมัย 
ใหม่ไว้ในสังคมไทย เป็นผู้ทีส่ามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
ให้แก่นักศกึษาได้อย่างดีย่ิง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป.........” 

         (คําประกาศเกียรติคุณฯ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)2555) 

                                                            
2สาขาวิชาเอกศิลปะ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร เปิดรับนิสิตเข้า
ศึกษา จํานวน 16 รุ่น  มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯดังกล่าว  สาขาวิชาฯ จึงปิดรับนิสิต(เปิดรับรุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ. 2535) และจัดต้ัง
เป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์(เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2536) จนถึงปัจจุบัน 
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คําประกาศเกียรติคุณในการยกย่องเชิดชูเกียติให้แก่ศิลปินดังกล่าว ได้รับการอ้างถึงเพ่ือเป็น
การทบทวนจากครูเป็นศิลปินแห่งชาติ ก่อนช่วงเวลาสุดท้ายของการเป็นครูก่อนจะเปลี่ยนผ่านเป็น
ศิลปิน  และแนวทางการเมื่อชีวิตดําเนินตามแบบศิลปิน ในกรอบวิชาการศิลปะตามปฏิบัติการนิยม  
เพ่ือสังคมจะได้หันมาสนใจกระบวนการและผลงานความสําเร็จเท่ากัน  ซึ่งจะได้ปลุกเร้าให้ตระหนัก
ถึงความคิดและการกระทํา เวลาและชีวิตร่วมเดินทางกันตลอดไปอย่างราบรื่น(อารี สุทธิพันธ์ุ, 2557)  
 การมองตนเองผ่านตัวอักษรบันทึกของผู้ประกาศการเปลี่ยนผ่านในตนเองมาเป็นศิลปิน
แห่งชาติของศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธ์ุ  ส่วนหนึ่งปรากฏในหนังสือ “พลังความคิดทัศนศิลป์
และศิลปศึกษา”และการที่ผู้อ่ืนกล่าวถึงศิลปินฯ ถึงคําประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติ ล้วนสะท้อนปรัชญาความเช่ือ วิธีคิด และแนวปฏิบัติที่มากกว่าอาชีพ แต่หมายถึงการ
ดํารงชีวิต และการมีหลักคิด เป้าหมายในการกระทํา โดยมุ่งให้ความสําคัญในการดําเนินชีวิตที่พร้อม
รับความเปลี่ยนแปลงในจังหวะเวลากับชีวิต และพฤติกรรมที่คนคนหน่ึงจะมีการเปลี่ยนผ่าน โดยการ
ประกอบสร้างร่วมกันระหว่างบริบททางสังคมและปัจเจกบุคคล  ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่ากรอบคิดและการ
ให้ความสําคัญจากประสบการณ์ความเป็นครู  ได้มีผู้ศึกษาวิจัย และกล่าวถึงแนวคิดของศิลปิน
แห่งชาติท่านน้ีที่ส่งผลต่อกระบวนการสอนทัศนศิลปศึกษา(พิบูลย์ มังกร, 2560) คือ 1)การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2)ความเช่ือว่ามนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณ มนุษย์ทุกคนต้อง
ได้รับการสอน 3)การเน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติควบคู่กันไป เพ่ือสร้างประสบการณ์ทาง
ศิลปะที่เช่ือมโยงกับความคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดทบทวนให้กับผู้เรียน โดยเช่ือว่าศิลปะคือ
ประสบการณ์  และ 4)การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีธรรมชาติ 
 
ทัศนศิลป์และทัศนศิลปศึกษา 
 ทัศนศิลป์ จัดเป็นประเภทหน่ึงของศิลปะ ศิลปะที่แตกแขนงไปในประเภทต่างๆ น้ัน อาจ
กล่าวได้ว่ามีการใช้ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่จํากัดด้วย เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา วัย เพศ เศรษฐสังคม เปิดพรมแดนข้ามยุคสมัย การสัมผัสประสบการณ์สุนทรียภาพไม่ได้
ถูกจองจําไว้ด้วยเวลาและสถานที่  คนในยุคร่วมสมัยอาจสัมผัสความงามของศิลปะในยุคมืด หรือการ
สร้างสรรค์ของคนในประวัติศาสตร์อดีตกาลได้ โดยศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการสนองตอบ
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นสิ่งสะท้อนอารยธรรมความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ในแต่ละยุค 
บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของผู้คนในแต่ละพ้ืนที่ สภาพอากาศ และลักษณะ
ภูมิประเทศที่แตกต่าง  สัมพันธ์กับทรัพยากรและแบบแผนการดํารงชีวิตของคนในสังคม การจัดวาง
ให้ความหมายของศิลปะ มีความหลากหลาย หน่ึงในการให้ความหมายในการศึกษางานศิลปะของนัก
การศึกษา คือ จอห์น ดุย หรือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) กล่าวว่า 
 Art as Experience (ศิลปะเป็นประสบการณ์) 
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Art is a Quality of doing and of What is done (ศิลปะคือ คุณค่าของการ 
กระทําจริง และสิ่งที่ทําสําเร็จแล้ว) 

(John Dewey อ้างถึงใน อารี สุทธิพันธ์ุ, 2557) 
 

 การศึกษาทัศนศิลป์ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงให้ความสําคัญกับกระบวนการ การกระทําและ
ผลลัพธ์ในการเทียบวิถีไม่ต่างกัน กล่าวคือ ไม่ใช่การประเมินวัดผลงานด้วยมาตรฐานที่สากลได้ ด้วย
ศิลปะมีความเฉพาะในงานของผู้สร้างสรรค์ของมนุษย์แต่ละคน จะมีองค์ประกอบของกระบวนการ 
เทคนิค วิธีการที่แตกต่างกันได้ผ่านประสบการณ์ภายใต้เส้นทางการทดลองทํา(Learning by doing) 
จะผสานกลืนกลายในการเรียนรู้ทั้งคุณค่า เทคนิคและทักษะของผู้ที่เรียนรู้ฝึกฝน ศิลปะจึงเป็นเรื่อง
ของประสบการณ์ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ ไม่ได้ปิดก้ันว่าต้องเป็นศิลปิน ผู้มีพรสวรรค์ ผู้เช่ียวชาญ 
หรือการสถาปนาอํานาจครอบครองตําแหน่งแห่งที่ของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึงเท่าน้ัน 
 ทัศนศิลป์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน(พ.ศ . 2554) (www.royin. go.th/ 
dictionary) หมายถึง น. ศิลปกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรง
รับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม งาน
สถาปัตยกรรม 
 นักวิชาการสายการศึกษาและศิลปะได้กล่าวถึง รัสก้ิน(Ruskin)ชาวอังกฤษ เป็นผู้ที่ใช้คําว่า 
Visual Arts หรือทัศนศิลป์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1860 (พ.ศ. 2403) โดยรัสก้ินเสนอว่าการศึกษา
ควรให้ความสําคัญกับประสบการณ์สุนทรียะแก่ผู้เรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาควรได้เรียนในวิชา
ดนตรี ทัศนศิลป์ และวรรณกรรม (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์, 2545 อ้างถึงใน พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, 
2558)จากความหมายดังกล่าว  วิชาที่ว่าด้วยการเติมประสบการณ์สุนทรียะแก่ผู้เรียนในมหาวิทยาลัย
จึงมีความสําคัญ   ซึ่งบทบาทหน้าที่ของศิลปะแขนงต่างๆ ล้วนมีส่วนสําคัญในการเติมเต็มความเป็น
มนุษย์ และเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ของมนุษย์ที่พลังศักยภาพต่างๆ สามารถเติบโตไปในแต่ละบุคคล มี
ความแตกต่างกันไปตามผู้เรียน ทั้งกลุ่มผู้เรียนทั่วไปและกลุ่มเด็กพิเศษ  
 

      “เหตุที่งานศิลปะเด็กมีความสําคัญย่ิง เพราะมันคือ ดรรชนีตัวแรกที่
เที่ยงตรงที่สุด ในการช้ีวัดภาวะทางใจของเด็ก และทันททีี่เด็กคนหน่ึงได้รู้จัก
อุปนิสัยใจคอหรือความโน้มเอียงทางจิตใจ เขาก็สามารถจะพัฒนาความมี
อิสระทางความคิด และการกระทําขึ้นมาได้ ด้วยการฝึกฝนทางด้านศิลปะ 
จนกระทั่งเขาได้พบรูปแบบและความงามของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิม
ความงามแห่งความเป็นมนุษย์ อย่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร” 

                      (วารี ประสาท เขียน, อนิตรา พวงสุวรรณ มูเซอร์ แปล, 2546)  
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            “ศลิปะที่มองเห็น น่าจะเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมเด็ก และพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษในอนาคต  และเป็นเคร่ืองมือที่ย่ังยืนในการพัฒนา
ตลอดไป ......สิ่งที่สําคัญเพ่ือการพัฒนาความเข้าใจ คือ การพูด ความเข้าใจ
ร่วมกัน สามารถอธิบายเร่ืองที่ยากสื่อสารกันให้เห็นเป็นเรื่องง่าย อธิบายได้ด้วย
ภาษาธรรมดา การพัฒนากิจกรรมต่างๆ ด้วยสื่อวัสดุที่หลากหลายด้วยเป็นสื่อ
ในตัวของมันเอง...........” 
                                                                  (อารี  สุทธิพันธ์ุ, 2557) 

 
 การเรียนรู้ทัศนศิลป์ หรือทัศนศิลปศึกษา จึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนามนุษย์อย่างเป็น
องค์รวม   สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ งระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สํานักงาน
เลขาธิการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, มปป.)   อย่างไรก็ดี ในการจัดการศึกษาที่สร้างความสัมพันธ์
กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวมในการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ได้ต้ังเป้าหมาย
ดังกล่าว  จากผลกระทบของการศึกษาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก  บนฐานคิดการมอง
โลกแบบแยกส่วนในเชิงกลไก  ผลิตมนุษย์ในแบบโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
เรียนรู้วิชาการแต่ขาดการตระหนักถึงความสามารถเชื่อมโยงชีวิตกับการศึกษา ทิศทางการศึกษาไทย
หลังการปฏิรูปการศึกษาและมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯดังกล่าว   จนในปัจจุบันเกือบสอง
ทศวรรษ อาจกล่าวได้ว่ากระแสการสอบแข่งขัน หรือการมุ่งผลิตผู้เช่ียวชาญได้กลายเป็นส่วนหน่ึง
ของกระแสค่านิยมทางการศึกษาในสังคมไทย  ผลลัพธ์หรือใบปริญญาบัตรเป็นเคร่ืองประดับหรือ
อุปกรณ์สําหรับประโยชน์ส่วนตนของคนบางกลุ่มในสังคม เช่น การส่ือสารประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การตลาดว่าจ่ายครบจบแน่ในการประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   การจัดงาน
ปริญญาบัตรในโอกาสสําเร็จการศึกษาของเด็กอนุบาล เป็นต้น  สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นด้านหน่ึงของระบบ
การศึกษาไทยที่เข้าสู่พิธีกรรมทางสังคม โลกทุนนิยม บริโภคนิยม  และบกพร่องการทําบทบาทหน้าที่
ของการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์รอบด้านอย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี  มีความรู้คู่คุณธรรม 
 ผลกระทบของระบบการศึกษาไทยที่ละเลยวัฒนธรรมความหลากหลาย  บริบททางสังคม 
มุ่งการแข่งขันและความเป็นสากลของประเทศต่างๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างความแปลกแยกระหว่าง
การศึกษากับชีวิต และสร้างความเหลื่อมล้ําทางสังคม การเข้าถึงการศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ การ
พัฒนาจัดระบบ การวิจัย การมีสถานศึกษานานาชาติ การรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้แข่งขัน
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เชิงสังคม และเศรษฐกิจ  ผลกระทบส่วนหนึ่งคือการสร้างความเป็นชายขอบ การกีดก้ันกลุ่มชนช้ัน
แรงงานหาเช้ากินค่ํา ความไม่พร้อมของครอบครัว หรือกรณีการท่ีเด็กต้องช่วยพ่อแม่ทํางานเพ่ือหา
รายได้ กลุ่มคนเหล่าน้ีย่อมมีความเสียเปรียบ  ผลกระทบของการศึกษาไทยในระบบการจัดอันดับ
คะแนน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนต้องเคลื่อนย้ายที่อยู่  ดําเนินชีวิตห่างไกลจากครอบครัว มีภาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น หอพักที่อยู่อาศัย  ค่าเดินทาง การปรับตัวทางสิ่งแวดล้อมสังคม  และความปลอดภัยต่าง 
ๆ เป็นต้น  ต้นทุนผู้รับผิดชอบ คือ ผู้เรียนและครอบครัวที่ต้องลงทุนซ้ําซ้อน แบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ไปกับระบบการศึกษา   การศึกษาที่มีการกล่าวถึงปัญหาผู้เรียนปฏิบัติไม่ได้ ทําไม่เป็น จึงมีการตาม
แก้ปัญหาทีละจุด เช่น การพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดึงดูดความสนใจผู้เรียน  การตามสั่งปิดหลักสูตร
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยหลักสูตรฯ ดังกล่าวผลิตบัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงานหลาย
รุ่นแล้ว เป็นต้น ภายใต้ฐานปรัชญาการดําเนินการแบบกลุ่มการศึกษาอนุรักษ์นิยม (Conservative 
View) คือ เน้นความสําคัญเน้ือหาวิชาการโดยผ่านการวัดประเมินผลด้วยการสอบแข่งขัน  การลงทุน
ทางการศึกษาที่ผู้ เรียนและครอบครัวต้องจ่ายไปกับระบบการศึกษาที่ไม่สามารถรับรองการ
คืนกลับมาของประชากรของประเทศที่มีคุณภาพ  รวมถึงการร่วมลงทุนของภาครัฐในการบรรเทาสิ่ง
ที่พลเมืองต้องแบกรับต้นทุนภายใต้กระแสทุนนิยมบริโภคนิยมในปัจจุบัน   
 การให้ความสําคัญกับกระบวนการ คุณค่าของสิ่งที่ทําจริง และผลสําเร็จด้วยฐานความเช่ือ
ของนักคิด จอห์น ดุย ที่ศิลปินแห่งชาติหรือครูทางทัศนศิลป์นํามาเป็นต้นแบบน้ัน สร้างการเรียนรู้ใน
แบบที่แตกต่างจากการเรียนศิลปะที่เช่ือในการเลียนแบบ และทําตาม ซึ่งให้ความสําคัญกับทักษะ
เทคนิค ลักษณะของงานช่าง  ในขณะที่งานในแนวทาง ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธ์ุ จะให้
ความสําคัญกับการคิดไตร่ตรอง  ย้อนคิดทบทวน และนําไปสู่การสร้างสรรค์  เช่น การระบาย มีหลัก
คิด 6 ข้อ (อารี สุทธิพันธ์ุ, 2558 อ้างถึงใน พิบูลย์ มังกร, 2560)  คือ  1) เห็นสิ่งหน่ึงแล้ว เติมอีกสิ่ง
หน่ึงเข้าไป (motion)  2)เห็นสิ่งหน่ึงแล้ว เปลี่ยนมุมมอง(direction) 3)เห็นสิ่งหน่ึงแล้ว แบ่งสิ่งที่เห็น
เป็นส่วนเท่าๆ กัน(division)     4)เห็นสิ่งหน่ึงแล้ว ดึงเอาส่วนเด่นออกมา(extraction)  5)เห็นสิ่ง
หน่ึงแล้ว เพ่ิมอีกสิ่งหน่ึงเข้าไป(addition)  6)เห็นสิ่งหน่ึงแล้วทําลายให้เป็นส่วนย่อยแล้ว ประกอบ
ใหม่(destruction) หรือการทบทวนในความคิด ความหมาย และการกระทําจริง การต้ังคําถาม ด้วย
คําถามจะช่วยกระตุ้นจุดประกายความคิดและการรับรู้   ทั้งคําถามเชิงคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ
ในเชิงมิติ ฝึกการสังเกต การมีตรรกะ เป็นต้น  ซึ่งจากการยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-
centered) เริ่มต้นจากการต้ังคําถาม  ฝึกให้คิดและการสังเกตรับรู้ (Visual Perception) จะเป็น
การพัฒนาความเช่ือมโยงประสาทสัมผัสต่างๆ ของผู้เรียน การฝึกให้รู้จัก“คิด” คือ เป้าหมายการคิด
เป็น  เริ่มจากโจทย์ในวิชาศิลปะ ที่เรียกว่า ทัศนศิลปศึกษา ที่เปิดนิยาม ดังน้ี 
 ทัศนศิลปศึกษา (Visual Arts Education) หมายถึง การให้ฝึกฝนปฏิบัติ เพ่ือพัฒนามือ ตา 
สมอง และอารมณ์ ให้มีความเจริญงอกงาม และให้มีความสัมพันธ์กับเวลาและบริเวณว่าง (Time & 
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Space) ด้วยกิจกรรมหลัก คือ การลาก(Drawing) การระบาย(Painting)  การออกแบบ (Designing) 
การป้ัน (Modeling) และการพิมพ์ (Printing) (อารี สุทธิพันธ์ุ, 2557) 
 ศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์จะพัฒนาผ่านการฝึกคิด  ให้เกิดความแคล่วคล่อง ก็จะมี
ทักษะการคิดที่คล่องแคล่ว  ดังการต้ังต้นจากผู้เรียน ซึ่งแต่ละคนมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ผ่าน
ประสบการณ์  ทัศนศิลป์ศึกษาในบริบทสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  มีการเคลื่อนไหว  และการ
เปลี่ยนแปลง การฝึกให้คิดในเชิงมิติ นําสู่มิติสัมพันธ์ การคิดแยกแนวระนาบ สิ่งที่ไม่ปรากฏใน
แผ่นกระดาษ แต่อยู่ในความคิดและจินตนาการ คือ การสร้างสรรค์งาน การออกแบบซึ่งแตกต่างจาก
การถูกปลูกฝังการเรียนศิลปะในแบบมาตรฐานเดียวกัน  เริ่มต้นจากวาดภาพเหมือนหรือหุ่นน่ิง ซึ่ง
ไม่ได้เริ่มต้นจากผู้เรียน  มากกว่าน้ัน ปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมรับผิดชอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
เป็นไปในแบบอํานาจนิยม และไม่ได้กระจายการมีส่วนร่วมรับผิดชอบซึ่งกันและกันในแบบ
ประชาธิปไตย  ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
 
การศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมหรือพิพัฒน์นิยม (Progressive Education) 
 แนวคิดทัศนศิลปศึกษาในแบบศิลปินแห่งชาติหรือครูศิลปะ  ศาสตราจารย์พิเศษ อารี    
สุทธิพันธ์ุ สะท้อนถึงผลพวงของการสืบทอดและดํารงอยู่ในความเช่ือแนวทางการศึกษาแบบเสรีนิยม 
(Liberal View) โดยเป็นปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  ผู้นําการศึกษาตามแนวทางน้ีคือ จอห์น ดุย หรือ 
จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ส่วนหน่ึงของการก่อกําเนิดปรัชญาสาขานี้ คือ การต่อต้านแนวคิดและ
วิธีการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการท่องจํา และให้ความสําคัญกับสติปัญญา แต่ในการศึกษาแบบพิพัฒ-
นาการนิยมน้ี  จะพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและความสนใจศักยภาพ
และคุณลักษณะพิเศษของเด็กแต่ละคนที่ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง 
(Child-centered) หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) และอีกส่วนหน่ึงของการเกิดขึ้น
ของปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมน้ันเป็นไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในสังคม การให้ความสําคัญกับความเป็นประชาธิปไตย การเรียนโดยการลง
มือทํา(Learning by doing) ซึ่ งการได้ทํา จะทําให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากหน่ึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนเมื่อเจอชุดประสบการณ์ใหม่ จะก่อให้เกิดชุดประสบการณ์ของความรู้ในแต่
ละเรื่องต่อยอดหรือเปิดเป็นความรู้ใหม่ได้ในความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งใน
การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาการศึกษาน้ี ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาในทัศน
ศิลปศึกษาตามแนวของครูศิลปะ อารี สุทธิพันธ์ุ ผู้ริเริ่มก่อต้ังหลักสูตรฯ ดังกล่าว  ภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย  นิสิตจึงมีแรงบันดาลใจและการแสวงหาความสนใจ ความชอบ
ความถนัดของตนเอง  เมื่อสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในแขนงอาชีพที่ก้าวพ้นข้อจํากัดการเป็น
ศิลปิน หรือครูสอนศิลปะเท่าน้ัน โดยบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอกศิลปะดังกล่าว 
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จํานวน 16 รุ่น มีความหลากหลายของอาชีพ กลุ่มอาชีพในระบบการจ้างงาน เช่น นักออกแบบ ผู้
กํากับศิลป์  คนเขียนบทโทรทัศน์ คนเขียนคําโฆษณา นักถ่ายภาพ คนทําข่าว ครู อาจารย์ และ
นักวิชาการ เป็นต้น กลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบหรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ  
ช่างภาพอิสระ   คนเขียนข่าว  นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกษตรกรพอเพียงออกแบบ  นักฝึกอบรม และ 
นักดนตรี เป็นต้น   การศึกษาท่ีมุ่งกระบวนการคิดสะท้อนไตร่ตรอง  และการเรียนที่ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางย่อมส่งผลให้เกิดความกล้าของย่างก้าวการเดินไปในเส้นทางชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
เติบโตที่หลากหลาย คล้ายด่ังเมล็ดพันธ์ทางการศึกษาที่อาจเจริญงอกงามในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันตาม
ความมุ่งหมายของชีวิตผู้เรียนแต่ละคน 
 คุณลักษณะที่สําคัญของพิพัฒนาการนิยม นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังรวมถึงแนวทางการจัด
การศึกษาที่ไม่ยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมการสืบมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นในแบบกลุ่ม
การศึกษาอนุรักษ์นิยม แต่ผู้ เรียนในการศึกษาแบบพัฒนาการนิยมน้ี สถานศึกษา โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย จะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างนักเรียนในลักษณะใหม่(New 
Individual)ที่ไม่ได้เน้นเพียงสติปัญญาเท่าน้ัน (Wingo อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2523) สิ่งที่
เรียนสอดคล้องสัมพันธ์กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเรียนที่ช่วยให้
ผู้ เรียนสามารถปรับตัวกับชีวิตทางโครงสร้างทางสังคมที่ เป็นพลวัต  โดยการเรียนรู้จะเน้น
ประสบการณ์ความเป็นประชาธิปไตย ผู้เรียนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในเน้ือหาและกิจกรรม เปิดพ้ืนที่
การรับฟังผู้เรียนในแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจเอง ก่อนนําสู่การ
แลกเปลี่ยนความคิดมุ่งเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่เริ่มปลูกต้นกล้าในช้ันเรียน เปิดประเด็น
เชิงสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  เพ่ือให้การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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แผนภาพ 13 
วงล้อทัศนศิลปศึกษาพัฒนามนุษย์สู่ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางอารี สุทธิพันธ์ุ                                    

 
ที่มา  ประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลเป็นแผนภาพฯ โดยมาลี  จิรวัฒนานนท์   

 
 จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตการ
เปลี่ยนผ่านประสบการณ์ภายใต้วงล้อ การเกิดประสบการณ์ที่แตกต่างจากชุดแรก  ความเช่ือมโยง
มนุษย์กับประสบการณ์การรับรู้  สะท้อนคิด ทบทวน เกิดสิ่งใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์ การบูรณา
การความคิดสร้างสรรค์ไปสู่สิ่งที่ตนเองเลือกหรือสนใจ โดยกระบวนการทัศนศิลปศึกษาพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการเรียนที่มีเสรีภาพความเท่าเทียมกันแบบประชาธิไตย สนใจ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การรู้คิด  ต้ังคําถามเป็น ฝึกฝนทักษะการคิดแก่ผู้เรียน  การทดลองทํา
อย่างวิทยาศาสตร์  การร่วมแบ่งปันพลังอํานาจร่วมกันภายใต้วงล้อดังกล่าว  มีความยืดหยุ่นของเวลา
และสถานที่  ใช้พ้ืนที่ธรรมชาติในบริบทสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต เปิดพ้ืนที่ทาง
กายภาพสู่การเปิดพ้ืนที่ทางอารมณ์ความรู้สึก การรับรู้ ความนึกคิด จินตนาการ และการแสวงหา
ตัวตนของผู้เรียนผ่านประสบการณ์ร่วมกัน  สิ่งสําคัญหน่ึง คือ การพัฒนาทักษะชีวิต สัมพันธภาพ 
การดูแลช่วยเหลือกันและกันของผู้เรียน  และระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในมิติร่างกาย จิตใจอารมณ์ 
                                                            
3 แผนภาพนี้  ผู้เขียนร่างและพัฒนาจากการศึกษาค้นคว้า หนังสือ  บทความวิจัยและวิชาการ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  และ

ประสบการณ์ผู้เรียน  การเก็บข้อมูลเพ่ิมจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นศิษยเ์ก่าทัศนศิลป์ฯ เพ่ือ

เตรียมการจัดงานนิทรรศการฯ 88 ปี  เชิดชูเกียรติครูอารี (นิทรรศการศิลปะ Outside in Aree Soonthipunt) ส่วนหนึ่งในงาน นว

การลากดิจิตัล(Experimental workshop art tech 4.0)วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ  เดอะแจม แฟคตอร่ี 
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และสังคม สิ่งเหล่าน้ี เพ่ือสร้างการเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกหน่ึงของ
สังคมประชาธิปไตย และกล้าที่จะเดินตามเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างหลากหลายในอนาคต 
 การจัดการเรียนการสอนของครูศิลปะ หรือศิลปินแห่งชาติท่านน้ี มีความกระจ่างชัดใน
ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม การเริ่มต้นด้วยคําถามที่กินความไปถึงสถานการณ์ทางสังคม  
การเมือง  เศรษฐกิจ เป็นคําถามทั่วๆ ไป ในสถานการณ์ปัจจุบัน ลักษณะการชวนคิดชวนคุยมากกว่า
เน้นความจําเชิงวิชาการในตําราแต่เพียงด้านเดียว ฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะ ความเป็นเหตุ และผลท่ี
ตามมา เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนในทักษะการคิดเชิงระบบ ในทุกสรรพสิ่งมีความเชื่อมโยง การฝึกหัดคิดที่
เป็นวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานศิลปะ ดังน้ัน สุนทรียภาพจึงเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อม  ความ
งามจึงเป็นความรู้สึกที่เรารับรู้จากโลกภายนอก (Outside in) (อารี สุทธิพันธ์ุ, 2557) กล่าวคือ การ
รับรู้โลกผ่านประสาทสัมผัสทางตา จับอารมณ์ความรู้สึกที่สมองให้เกิดประสบการณ์จากนอกสู่ใน  
กระบวนการในตัวผู้เรียน แล้วจึงเกิดความรู้สึก (feeling) ตามมา เช่น การวาดภาพตามที่สัมผัส
(contour drawing) และ การวาดจากท่าทาง(gesture drawing) เป็นต้น มนุษย์จึงไม่มีสัญชาตญาณ
หรือพรสวรรค์แต่มีพรแสวง  คือ  มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสอน  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อชุด
ประสบการณ์การเรียนรู้   นักวิชาการบางท่านวิเคราะห์ว่าความเช่ือดังกล่าวของครูศิลปะ ศิลปิน
แห่งชาติเป็นเร่ืองของพฤติกรรมนิยม มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสอน จึงเจริญงอกงามได้ ซึ่งผู้เขียน
วิเคราะห์ในต่างมุมที่เพ่ิมเติม คือ จากการไม่เช่ือในเรื่องของสัญชาตญาณน้ัน เป็นการปฏิเสธแนวคิด
นิยัตินิยม(Determinism) แต่การกล่าวถึงมนุษย์กับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือหรือเปิดพ้ืนที่ให้มนุษย์แสดง
ศักยภาพและความสามารถที่มีปรากฎออกมา มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ อาจกล่าวได้
ว่า  เป็นความเช่ือในแนวทางของมนุษย์นิยม  และหน่ึงในประจักษ์ค้ํายันแนวคิดความเช่ือดังกล่าว 
ดังคําที่ครูศิลปะ หรือศิลปินแห่งชาติได้เคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหน่ึง ดังน้ี 
 

            “น่าจะเป็นจริงหากกล่าวว่า มนุษย์จะเป็นอะไรก็ได้ ตามท่ีตนเลือก
ทํา  ไม่ใช่ทําตามสิ่งที่ครองไว้ เพ่ือจะได้เป็นมนุษย์ และในการเลือกทาํของ
มนุษย์ เขาต้องรับผิดชอบในการกระทําน้ันด้วย” 

                                  (อารี สุทธิพันธ์ุ, 2528 อ้างถึงใน พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, 2558) 
 
 ตามแนวคิดความเช่ือของปรัชญามนุษยนิยม มนุษย์มีอัตมโนทัศน์ มีเจตนารมณ์ มีความดี 
ความงาม และความจริงอันทรงพลังพร้อมที่จะเปล่งศักยภาพสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การกระทําความดีเริ่มได้ที่ตัวเรา  ความเป็นมนุษย์ การฝึกปฏิบัติและให้ความสําคัญกับกระบวนการ 
นับเป็นการพัฒนาศักยภาพสูงย่ิงๆ ขึ้นไปที่มีในตัวเรา  การใช้ตนเองเป็นเครื่องมือ (Use of Self) ใน
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ผ่านการทดลอง และสกัดแนวคิด หลักการ เพ่ือสื่อสารถ่ายทอด
ส่งต่อแก่ผู้เรียนในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
 
การศึกษาเพื่อเสริมสรา้งพัฒนามนุษย์ แนวทางครูอาร ี
 ทัศนศิลปศึกษาภายใต้กรอบการจัดการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมดังกล่าว โดยครูศิลปะ 
หรือศิลปินแห่งชาติที่เน้นประสบการณ์ผู้เรียน การฝึกและฝนความคิด เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมนุษย์ในช้ันต่างๆ ที่ทับซ้อนกัน  คล้ายหอมใหญ่ที่มีช้ันเป็นกลีบซอยย่อย  มี
รายละเอียดในตนเอง  การสัมผัสประสบการณ์ตรงจะก่อให้เกิดการรับรู้ในอารมณ์ความรู้สึก  ซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญหน่ึงของมนุษย์ ความสามารถดังกล่าวจะช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบัน การพัฒนาประเทศไทยที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีและการสรรค์สร้างนวัตกรรม
ท่ามกลางปัญหาสังคมต่างๆ วิถีการใช้ชีวิตของคนที่บางคนเปรียบเปรยว่าเป็นสังคมก้มหน้า  เมื่อ
คนเราก้มหน้าจดจ่อกับวัตถุสิ่งหน่ึง (โทรศัพท์มือถือหรือSmart Phone)  ย่อมทําให้ขาดความสนใจ
ต่อผู้คนรอบข้าง  โลกที่เสมือนกว้างทะลุดินแดนข้ามประเทศ  แต่ในชีวิตความเป็นอยู่จริงอาจสวน
ทางกัน  สายตาที่รับรู้และจดจ่อในกรอบหน้าจอวัตถุดังกล่าว  อาจลดทอนทักษะในการใส่ใจดูแล 
(Caring) ผู้ที่อ่อนแอกว่า เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ  เป็นต้น  
การใช้ชีวิตของคนในสังคมเมือง ความรีบเร่ง การแข่งขัน ย่ิงนํามาซึ่งความเครียดและการหาช่องทาง
ที่ทําให้ตนเองมีพ้ืนที่ความสุขส่วนตัว มากกว่าน้ัน โลกของธุรกิจการแข่งขัน เฉกเช่นธุรกิจ
โทรศัพท์มือถือที่เช่ือมต่อทุกความบันเทิง ตลอดจนแง่มุมเพ่ือสนองตอบกิเลสความต้องการของ
ผู้บริโภค ย่ิงกระพือให้เกิดการหลงใหลเสพติดบริโภคจนกลายเป็นค่านิยมของคนในสังคม  ซึ่งหาก
พิจารณาในด้านการศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์จากการบริโภคเทคโนโลยีอย่างขาดสมดุลย์ ล้วนบ่ัน
ทอนทักษะด้านอารมณ์การรับรู้และเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เช่น เด็กที่เลี้ยงสุนัขบนเกมคอมพิวเตอร์ 
จะไม่สามารถรับรู้เข้าใจได้ว่าเวลาท่ีสุนัขดีใจ สุนัขแต่ละตัวก็มีปฏิกิริยาไม่เหมือนกัน วิธีการปฏิบัติกับ
สุนัขเวลาที่สุนัขป่วย  การดูแลให้ข้าวหายามารักษาสัตว์เลี้ยง  การรับรู้ความรักความสัมพันธ์ในมิติ
จิตวิญญาณระหว่างสิ่งมีชีวิตหน่ึงกับอีกชีวิตหน่ึง ฯลฯ  สิ่งเหล่าน้ีทําให้เด็กคนหน่ึงสามารถเริ่มต้น
เรียนรู้ทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแลอีกชีวิต  หรือทักษะการบริหารจัดการความรับผิดชอบ
ตนเองและต่อผู้อ่ืน   สภาพดังกล่าว ล้วนเป็นข้อท้าทายบทบาทการศึกษา  ที่จะเป็นเสมือนจุดคาน
งัดช่วยสร้างสมดุลย์ในความเป็นมนุษย์ที่ปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลง  และพร้อมเป็นส่วนหน่ึงใน
การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบห่วงใยดูแลครอบครัว ชุมชน  และสังคมที่เป็นบริบทสิ่งแวดล้อม 
 ประสบการณ์ในเชิงกระบวนการปฏิบัติจึงมีความสําคัญ  การศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์แบบ
องค์รวม  แม้ว่าการจัดการศึกษาและพิพัฒนาการนิยมจะมีมายาวนาน และครูศิลปะ หรือศิลปิน
แห่งชาติท่านน้ี นับเป็นหน่ึงในกลุ่มนักการศึกษาที่มีวิถีปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญา
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ดังกล่าว  นับถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่าหกทศวรรษ แต่ดูเหมือนจะได้รับการกล่าวให้คล้ายเป็นเรื่องใหม่
ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย เช่น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) ผู้เรียนที่มี
ความกระตือรือร้น(Active Learner)เป็นต้น   อย่างไรก็ดี หากปัญหาทางการศึกษาภายใต้ระบบ
ใหญ่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น การประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่มุ่งตรวจสอบเอกสาร ครูจึงให้เวลากับเอกสารในแง่ของการประกันคุณภาพทางการศึกษา
หรือเอกสารเพ่ือเสนอตําแหน่งวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าของครู หรือการเกิดขึ้นของธุรกิจด้าน
การศึกษา  การรับจ้างผลิตผลงานวิชาการ  การรับจ้างทําวิทยานิพนธ์  ครูกับภาระหน้ีสิน เป็นต้น  
มากกว่าน้ัน การกลับสู่การศึกษาแบบกลุ่มอนุรักษ์(Conservative View) ของการศึกษาที่มุ่งผลิตผู้รู้  
ผู้เช่ียวชาญ ยังเป็นกลไกนําพามาซึ่งการกํากับหลักสูตรฯด้วยชุดผู้รับผิดชอบที่เป็นคณะกรรมการที่มี
คุณวุฒิตรงตามใบปริญญาบัตร การเสนอตําแหน่งทางวิชาการ ที่มุ่งให้เกิดความเช่ียวชาญ คล้าย
ระบบการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม  ภายใต้ปรัชญาการศึกษาดังกล่าว อาจขยายวงพื้นที่ของ
วิชาการให้มีความแปลกแยกกับชีวิต มากกว่าน้ันบางสาขาวิชาที่อาจไม่ได้เห็นผลผลิตของวิชาความรู้
ได้ในทันใดก็จะเริ่มได้รับคําถามในเชิงความคุ้มทุน จํานวนผู้เรียน รายได้ของหลักสูตรและถูกตัดออก
หรือปิดลง เช่น สาขาวิชาปรัชญา เป็นต้น  โดยวิชาดังกล่าวเป็นต้นทุนที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าแก่
ผู้เรียนที่จะรู้จักคิดต้ังคําถาม หรือเช่ือมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ และต้องการพัฒนาต่อยอดความคิด
อาชีพวิถีชีวิตในอนาคต ที่เป็นการต้ังคําถามเพ่ือชีวิต  เพ่ือส่วนรวมที่มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวอาชีพ
การงานความก้าวหน้าของปัจเจกบุคคล แต่สามารถมองเห็นคิดได้ในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมที่มีวิสัยทัศน์จากบุคคล  ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน  สังคมไทยและสังคมโลก 
 การพัฒนาในยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ และยุค
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากไทยแลนด์ 1.0 สู่ไทยแลนด์ 4.0 อนาคตต่อไป 5.0, 6.0,.... อาจสร้าง
ผลกระทบของการพัฒนาทั้งในเชิงบวกและลบ แต่การศึกษาย่อมมีบทบาทสําคัญที่ช่วยให้คนสามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  การศึกษาที่สร้างความเข้มแข็งทางปัญญา และสัมพันธ์กับ
บริบทชีวิต สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการดํารงไว้ซึ่ง “ความเป็นมนุษย์” ที่สามารถรับรู้ 
เข้าใจ สื่อสาร และช่วยเหลือเอ้ืออาทรกันได้ในสังคม จึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิง  การศึกษาเป็นฐาน(The 
Basic of Education)เปรียบประดุจบ้านที่แข็งแรง จําเป็นต้องมีเสาเข็ม และการวางฐานรองรับที่
มั่นคงแข็งแรง  จึงเป็นคําถามที่ชวนคิดต่อว่า การยืนยันในการผลิตผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ วิชาการ 
เทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการต่างๆ ที่บางส่วนอาจสัมพันธ์และเข้าใจช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกัน แต่
บางส่วนก็อาจไม่เข้าใจการดูแลใส่ใจกัน  สภาพสังคมไทยจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย  โดยการคาดการณ์ขนาดประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดประมาณปี 
พ.ศ. 2560 กลางปี มีประชากร (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17 ของ
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ประชากรท้ังหมด คือมีประชากรสูงวัย 11.2 ล้านคน และไม่เกินสิบห้าปีข้างหน้า คือ ในปี พ.ศ. 
2574 คาดประมาณว่าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ที่มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27 คือจํานวน 18 ล้านคน ของประชากรท้ังหมด 66 ล้านคน(ปราโมทย์ 
ประสาทกุล, 2560) การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดของเด็กที่ลดลง ประกอบ
กับขนาดครัวเรือน และวิถีชีวิตที่เคลื่อนไปให้คนในครอบครัวมีการเดินทางเคลื่อนย้ายด้วยการศึกษา
ต่อ หรือการพัฒนาความก้าวหน้าในการงานอาชีพ สังคมไทยอาจต้องมีระบบสวัสดิการสังคมที่
ประกันความเสี่ยง และดูแลกลุ่มคนที่มีหลายประเภท  เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กเล็ก เป็นต้น  
บทบาทของการศึกษาจําเป็นต้องมีความชัดเจนในการเป็นส่วนหน่ึงที่เปิดทางเลือกทางออก เพ่ือการ
มีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน หรือสังคมอยู่ดีมีสุข 
 การศึกษาในแนวคิดพิพัฒนาการนิยม จึงเป็นหน่ึงในปรัชญาการศึกษาท่ีจําเป็นต้องขยาย
พ้ืนที่มากขึ้นอย่างครบกระบวนการเป็นองค์รวม รวมถึงทัศนศิลปศึกษา เน่ืองด้วยคุณค่าของศิลปะ
น้ันช่วยสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณที่เติมต็มไปกับเน้ือหาวิชาความรู้ศาสตร์
ต่างๆ ทางวิชาการเป็นประโยชน์ทวีคูณ   ศิลปะในแนวของทัศนศิลปศึกษาของครูอารี ที่ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพความคิดของมนุษย์ เช่ือมโยงโลกรอบตัวการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างสังคม  การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต  ศักยภาพ
การสร้างสรรค์และเช่ือมโยงสามารถปรับใช้ในสายอาชีพต่างๆ โดยมีผู้เรียนเป็นผู้เลือก การพัฒนา
มนุษย์เป็นต้นทุนหรือเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และศิลปะมี
ความเกี่ยวเน่ืองกับมนุษย์ทุกช่วงวัย  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 
บทส่งท้าย 

การศึกษาเป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนาคนที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันสังคมไทย
เผชิญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็นสังคมสูงวัย ปัญหาสังคมที่มีความสลับซับซ้อน  
ผู้คนมีความแตกต่างหลากหลายทางเช้ือชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม  การศึกษาจึงต้องมีบทบาทใน
การขัดเกลาสมาชิกของสังคมให้มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สามารถรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยโครงสร้าง กลไกและระบบ
การศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาให้เป็นสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ การหลอมสร้างความเข้มแข็ง
ประชาธิปไตยในผู้เรียนและสังคม ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้วยแนวคิดองค์รวม ไม่แยกเฉพาะ
สติปัญญา ความสามารถทางวิชาการเพียงด้านเดียว  รวมถึงการหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนามนุษย์อย่างรอบด้าน ดังเช่น ทัศนศิลปศึกษาตามแนวทางครูอารี  ที่มีปรัชญาพิพัฒนาการ
นิยมค้ํายัน สู่ปฏิบัติการการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง วัสดุ สื่อ เทคนิค วิธีการ  ฝึกฝน
ประสบการณ์อย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือส่งต่อความรู้ประสบการณ์แก่
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ผู้เรียน การให้ความสําคัญกับการคิดแปลกและแตกต่างจากส่ิงเดิม ริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ สอน
ให้ผู้เรียนมีความเคารพและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ไม่จับจองสถาปนาอํานาจความรู้เป็นผู้รู้
ผู้เช่ียวชาญอย่างแปลกแยก สลายชนช้ันอํานาจทางสังคม และการพัฒนาผู้เรียนๆไปในสังคมร่วม
สมัย(Contemporary Society)  ซึ่งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)ในปัจจุบัน มีการศึกษา
วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน น้ัน 
ประเทศไทยจะขับเคลื่อนได้ จําเป็นต้องมีการเตรียมคนในสังคมด้วยการศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อม 
ผู้เรียนจําเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ คิดสะท้อนไตร่ตรอง คิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค์  เพ่ือเป็นฐานรากต่อยอดในศาสตร์ต่างๆของตน และผลิตสร้างนวัตกรรม ที่ผ่านการศึกษา
ค้นคว้า ทดลองทํา ผ่านชุดประสบการณ์ เสมือนวงล้อทัศนศิลปศึกษาดังที่กล่าวแล้ว   
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บ้านก่ึงวิถีบา้นพระพร : ทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม 
(House of Blessing: An Alternative Measurement for Ex-Prisoners Reintegrated 

to Society) 1 
 

ทิวาพร เดชมณี2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานของบ้านก่ึงวิถีบ้านพระพร ที่มี
การนําคําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ของศาสนาคริสต์มาเป็นแนวทางในการดําเนินการช่วยเหลือ 
ผู้พ้นโทษในรูปแบบของบ้านก่ึงวิถีว่ามีส่วนช่วยผู้พ้นโทษที่เข้ามาเป็นสมาชิกให้มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ทัศนคติ และกลับเข้าสู่สังคมอย่างปกติสุขโดยไม่กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ผล
การศึกษาพบว่า บ้านพระพรน้ีมีแนวทางการดําเนินการในรูปแบบของบ้านก่ึงวิถีอย่างครบวงจร เริ่ม
ต้ังแต่การจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังและดูแลต่อเน่ืองไปถึงชีวิตหลังพ้นโทษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พัก
อาศัย ค่าใช้จ่าย ปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็น และครอบคลุมไปถึงการดูแลบุตรของผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ
ที่ยังไม่มีความพร้อม มีการดําเนินการฝึกทักษะความรู้เบ้ืองต้นพร้อมจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้พ้น
โทษเมื่อได้รับการประเมินว่าเป็นผู้มีความพร้อมที่จะกลับสู่สังคม ไม่เพียงเท่าน้ันยังมีกระบวนการท่ี
ช่วยฝึกฝนชีวิตของผู้พ้นโทษให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ โดยใช้หลักคําสอนใน
พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นแนวทางในการดําเนินการ และสร้างสังคมขนาดย่อมผ่านทางคริสตจักร
พระพรให้แก่ผู้พ้นโทษที่จะมีที่ปรึกษา รวมท้ังมีเพ่ือนๆ ผู้พ้นโทษช่วยเสริมสร้างและให้กําลังใจกัน
และกัน เมื่อออกไปใช้ชีวิตภายนอกบ้านพระพร 

 
คําสําคัญ: บ้านก่ึงวิถี บ้านก่ึงวิถีแนวคริสต์ สงเคราะห์ผู้พ้นโทษ คริสเตียน แก้ไขฟ้ืนฟูผู้พ้นโทษ 
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Abstract  
The purpose of this research is to study the working process of halfway house 

“The House of Blessing” that apply bible into their guideline for reintegration. The 
objective of this study is to explore the process to help the ex-prisoners to change 
their behavior, attitude and return to normal society without recidivism. 

In this study, the researcher reviewed literature together with theories, 
concepts and related documents. The study showed that the house of blessing have 
fully integrated of halfway house start from events for the imprisoners until they 
released continually, such as shelter, expenses, basic necessities and also covers the 
care of the inmates' children. The basic skills training is provided, along with the 
provision of appropriate occupations to the trainees when they are assessed as being 
ready to return to society. Not only these processes trained their life but also used 
bible as a guideline for action and the church built a small society, provided informal 
consultants to encourage each other, as well. 

 
Keywords: Half-way House, Christian Half-way House, Reintegration, Christian,   
                 Rehabilitation 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ในการดําเนินชีวิตนอกเรือนจําของผู้พ้นโทษมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ได้เอ้ือต่อการกลับสู่สังคม

มากนัก ซึ่งนุชนาฏ มุกุระ (2554)  พบว่า ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาแล้วต้องประสบกับปัญหาทั้งด้าน
สภาพจิตใจ ความวิตกกังวลกลัวสังคมจะไม่ให้การยอมรับและต้องเจอกับปัญหาการตกงาน ถูก
ปฏิเสธจากสถานที่ทํางาน ทําให้ขาดรายได้ที่จะเล้ียงดูตัวเองและครอบครัว ส่งผลให้ต้องกลับไปทํา
ความผิดซ้ํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญรวย เมทนีกรชัย (2542 : 139) ที่พบว่าผู้พ้นโทษบาง
คนที่กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความยากจน อีกทั้งยังมีงานวิจัยของ   
กิตติบดี ใยพูล (2544) ที่พบว่าผู้ต้องขังต้องเผชิญปัญหาภายหลังการปล่อยตัว ได้แก่ ปัญหาเร่ืองการ
ขาดที่พักอาศัย ปัญหาการถูกสังคมตีตรา ปัญหาการขาดการคบค้าสมาคมและปัญหาการถูกจํากัด
สิทธิในด้านต่างๆ เช่น สิทธิในการเข้าทํางาน สิทธิในการประกอบอาชีพและสิทธิทางการศึกษา ซึ่ง
ปัญหาเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นข้อจํากัดของผู้พ้นโทษในการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมอีกคร้ัง 

ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและบทบาทในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด โดย
มุ่งเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟู อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายและบูรณาการภาคสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานร่วมกัน ทั้งน้ี ด้วยตระหนักดีว่า “การที่ผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในความดูแลของกรม
ราชทัณฑ์ตามคําสั่งของศาลน้ันเป็นการย้ายเข้ามาอยู่ชั่วคราวเพื่อรับโทษทัณฑ์ที่เขาได้กระทํา 
แต่เม่ือเขาได้รับโทษครบแล้ว เขาจะต้องกลับบ้าน กลับสู่ชุมชน กลับสู่สังคม และเป็นคนของ
สังคมเช่นเดิม” และเมื่อ “ผู้ต้องขังก็คือคนของสังคม” ดังน้ันทุกภาคส่วนของสังคมควรมีความ
ตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทํา
ผิดซ้ํา การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดจึงจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และประสบ
ผลสําเร็จอย่างแท้จริง (ปิยะนุช เงินคล้าย และพงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์, 2556 : 23)  

แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้พ้นโทษทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะเป็นเสมือนต้นทุน
ให้พวกเขาสามารถต่อยอดใช้ชีวิตต่อไปได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นบางกรณีกลับเป็นปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนหรือความมั่นคงทางอาชีพเท่าน้ัน เพราะเป็นปัญหาที่เกิดจากความ
เปราะบางทางอารมณ์ ความรู้สึกว่าถูกตีตราหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดจากสถานะของการเป็นอดีต
ผู้ต้องขัง ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการให้ความช่วยเหลือที่มีการนําหลักคําสอนของ
ศาสนามาปรับใช้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากภายในและทําให้ผู้พ้นโทษมีที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ ซึ่งใน
การดําเนินการของบ้านพระพรมีส่วนที่นําเอาหลักความเช่ือของศาสนาคริสต์และหลักคําสอนในพระ
คริสตธรรมคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ อีกทั้งยังใช้รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคริสตจักรเข้ามาดําเนินการเพ่ือช่วยเสริมกระบวนการของบ้านก่ึงวิถีแห่งน้ีให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและรูปแบบการดําเนินกระบวนการของบ้านพระพรที่นําเอาหลักคําสอน

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มาปรับใช้ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของบ้านก่ึงวิถีแก่ผู้พ้น
โทษที่มีความแตกต่างหลากหลายให้กลับสู่สังคม  

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาบทบาทของภาคประชาสังคมในรูปแบบของบ้านก่ึงวิถี  
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าเอกสาร เพ่ือศึกษาทฤษฎี  แนวคิด ตลอดจนทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับผู้พ้นโทษ  
ผู้พ้นโทษ หมายถึง บุคคลที่พ้นจากการรับโทษจําคุกตามกฎหมายจากเรือนจําและทัณฑสถาน 

(ปิยะนุช เงินคล้าย และพงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของกรมราชทัณฑ์ที่ให้
นิยามของผู้พ้นโทษ ว่าหมายถึง ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ และ
เด็กหรือเยาวชนท่ีได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามคําพิพากษาแล้ว (กรมคุมประพฤติ
, 2547 : 3)  โดยผู้พ้นโทษ มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่อไปน้ี  

1.1 ทฤษฎีการผูกพันทางสังคม (Social Bonding Theory)  
ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีการควบคุมทางสังคม โดย Travis Hirschi (อ้างถึงใน พรชัย ขันตี และ

คณะ, 2543) ได้เสนอสมมุติฐานว่า “บุคคลท่ีมีพันธะทางสังคมหรือมีความผูกพันทางสังคมมาก 
จะมีแนวโน้มการประกอบอาชญากรรมน้อย” เขาได้เสนอทฤษฎีที่มีใจความสําคัญว่า บุคคลที่มี
ความผูกพันกับองค์การหรือกลุ่มในสังคม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือน มักจะมีแนวโน้มไม่
ประกอบอาชญากรรม โดยความผูกพันดังกล่าวมีองค์ประกอบของพันธะทางสังคม ด้วยกัน 4 
ประการ ได้แก่ 

(1) ความผูกพัน (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพัน รักใคร่ต่อบุคคล
อ่ืน หรือมีความสนใจในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซึ่งความผูกพันน้ีเองเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ที่จะทําให้บุคคลเกิดการยอมรับบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้บุคคลสร้างสามัญสานึกที่จะควบคุม
ตนเองให้เป็นคนดีของสังคม  

(2) ข้อผูกมัด (Commitment) หมายถึง การที่บุคคลถูกผูกมัดกับการดําเนินชีวิตตาม
ธรรมนองคลองธรรมของสังคม คือการได้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือที่จะประกอบอาชีพโดยสุจริต มี
ครอบครัว ที่อบอุ่น เพ่ือจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิต ส่งผลให้บุคคลไม่อยากกระทําผิดกฎหมาย 
เน่ืองจาก เป็นการที่จะต้องสูญเสียความสําเร็จในชีวิต  
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(3) การเข้าร่วม (Involvement) หมายถึง การที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
สังคม เช่น การทํางาน มีกิจกรรมครอบครัว ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็นเหตุให้บุคคลถูกจํากัด
เวลาที่จะไปประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเวลาส่วนมากได้ถูกใช้ไปกับกิจกรรมของสังคม  

(4) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ระดับของความเช่ือถือที่บุคคลมีต่อค่านิยมและบรรทัด
ฐานของสังคม หากบุคคลใดมีความเช่ือต่อค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่
ทําผิดกฎระเบียบของสังคม  
 จากทฤษฎีข้างต้น เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในโครงการบ้านพระพร พบว่า 
การดําเนินการของบ้านพระพรสามารถสร้างพันธะทางสังคมขนาดย่อมได้ สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นความ
ผูกพันที่เป็นไปตามทฤษฎีข้างต้น 

1.2 ทฤษฎีตีตรา (Labeling Theory)  
 ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีของ Howard S. Becker ซึ่งมีความเช่ือว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ
พฤติกรรมของอาชญากร ถูกกําหนดโดยกลุ่มคนรอบข้างหรือโดยสังคม และพฤติกรรมการเป็น
อาชญากรมิใช่คุณสมบัติของผู้เป็นเจ้าของ แต่เกิดจากการท่ีสังคมกําหนดบุคคลต่างๆ ผ่านทางการ
ปฏิบัติต่อบุคคลน้ัน เมื่อสังคมมีมุมมองต่อบุคคลน้ันเป็นอย่างไร บุคคลดังกล่าวก็จะปฏิบัติตามท่ี
สังคมได้ตีตราไว้น้ัน (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558)   
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยนําทฤษฎีน้ีมาใช้เพ่ืออธิบายว่า การที่ผู้พ้นโทษรู้สึกว่าคนอ่ืนประเมิน
ตัวเองไม่ดีเท่าที่ควรหรือมีการดูถูกเหยียดหยามด้วยเหตุผลต่างๆ พวกเขาจะมีมุมมองต่อตนเองไม่ดี
ไปด้วย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดการตีตราขึ้นก็เปรียบเสมือนการจํากัด
อิสรภาพของผู้พ้นโทษอีกครั้งและอาจส่งผลกระทบรุนแรงกว่าการถูกจองจําในเรือนจํา ทําให้ผู้พ้น
โทษไม่มีความเช่ือมั่นว่าตนเองจะสามารถกระทําการที่ดี หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ดังน้ัน การ
ดําเนินการของบ้านก่ึงวิถีก็เป็นเหมือนการจําลองสังคมใหม่ที่ช่วยให้ผู้พ้นโทษมีมุมมองต่อตนเองดีขึ้น 
การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้พ้นโทษที่มีความเข้าใจกันและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้พ้นโทษด้วยความเข้าใจจะ
ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้พ้นโทษว่าพวกเขายังมีคุณค่ามากขึ้น  

1.3 ทฤษฎีความละอายเชิงบูรณาการ (Theory of Reintegrative Shaming ) 
นักทฤษฎีคนสําคัญคือ John Braithwaite (อ้างถึงใน พรชัย ขันตี และคณะ, 2543) ได้เขียน

หนังสือเรื่อง “Crime Shame and Reintegration” เพ่ืออธิบายว่าพฤติกรรมการเป็นอาชญากร
ของบุคคลเม่ือเกิดขึ้นแล้วและมีการดําเนินการลงโทษของสังคมแล้ว จะทําให้บุคคลนั้นเกิดความ
ละอาย (Shaming) ทําให้เสียหน้า (Stigmatization) ซ่ึงส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นอาชญากรและยังคงใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไป เน่ืองจากไม่มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาใช้ชีวิตตาม
บรรทัดฐานของสังคม ซึ่ง Braithwaite ได้เสนอแนวคิดที่จะดําเนินการกับผู้กระทําผิดรูปแบบใหม่ 



 

1494 
 

โดยการให้อภัยบุคคลดังกล่าวเพ่ือทําให้ไม่รู้สึกอับอาย ซึ่งกระบวนการน้ี เรียกว่า “Reintegrative 
Shaming” ส่งผลให้บุคคลน้ันสํานึกผิดและไม่กลับไปกระทําความผิดอีก  

การดําเนินการของบ้านพระพรท่ีใช้หลักการในพระคริสตธรรมคัมภีร์เรื่องการให้อภัยมาใช้ในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ส่งผลให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนบางกลุ่มโดยไม่ต้องใช้
ชีวิตบนความอับอาย แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ก็สามารถสร้างความเข้มแข็งภายในแก่ผู้พ้นโทษได้ 
ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของทฤษฎีน้ีที่จะก่อให้เกิดการสํานึกผิดและไม่กลับไปกระทําความผิดอีก  

2. แนวคิดเก่ียวกับบ้านก่ึงวิถี 
บ้านก่ึงวิถี (Halfway House) เป็นสถานท่ีใช้ในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดบางประเภทใน

ชุมชน โดยมีลักษณะเป็นบ้านพักหรือศูนย์พักพิงที่ต้ังอยู่ในชุมชนของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษหรือพ้น
โทษแล้ว (นัทธี จิตสว่าง, 2541 : 138) ซึ่งแนวคิดของบ้านก่ึงวิถี  เป็นรูปแบบของการช่วยเหลือ
สงเคราะห์และการแก้ไขฟ้ืนฟูที่จัดไว้สําหรับผู้กระทําความผิดเพ่ือให้เป็นที่สําหรับฝึกอาชีพ เป็นที่
ศึกษา เน่ืองจากทักษะต่างๆ ของคนเหล่าน้ีได้ถดถอยลงไปเน่ืองจากการถูกจองจํา นอกจากน้ีบ้านก่ึง
วิถียังเป็นสถานที่ที่ให้ที่พักแก่ผู้กระทําผิดให้ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับชุมชนตลอดจนมีโอกาสติดต่อกับ
ครอบครัวอีกด้วย (กรมคุมประพฤติ, 2547 : 20)  

ในต่างประเทศก็มีการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในรูปแบบของบ้านก่ึงวิถีเช่นกัน อาทิ บ้าน
ก่ึงวิถีในประเทศญ่ีปุ่น มีการดําเนินงานในรูปแบบคล้ายธุรกิจภายในครอบครัวหรือเป็นส่วนหน่ึงของ
งานด้านศาสนา โดยมีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ ต้ังอยู่ใกล้ตัวเมืองเพ่ือความสะดวกของผู้พักอาศัย
ในการหางานและการเดินทางไปทํางาน หรือ Sanctuary Supported Living ในประเทศอังกฤษ ซึ่ง
เป็นองค์กรทางการกุศล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนในหลายด้าน เช่น ผู้ติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ 
ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย รวมถึงอดีตผู้กระทําผิด โดยทํางานร่วมกับกรมคุมประพฤติและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้กลับคืนสู่สังคมผ่านทางโปรแกรมต่างๆ (ปิยะนุช เงินคล้าย และพงศ์สัณห์ 
ศรีสมทรัพย์, 2556: 23)  

สําหรับในประเทศไทย ปัจจุบันมีบ้านก่ึงวิถีที่ได้รับการรับรองจากกรมราชทัณฑ์หลายแห่ง
ด้วยกัน เช่น บ้านก่ึงวิถีของมูลนิธิแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด (มูลนิธิแก้ไขฟ้ืนฟูและ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิด : ออนไลน์) ที่ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2524 มีการสงเคราะห์ต่อปัญหาเร่งด่วน 
เช่น การให้ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และ การสงเคราะห์ต่อปัญหาระยะยาว เช่น การจัดหางาน การ
อบรม และ ฝึกอาชีพฯ โดยการช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างๆ น้ัน เป็นไปเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม
ของผู้ถูกคุมความประพฤติให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปสร้างปัญหาให้แก่สังคมอีก และยัง
มีบ้านก่ึงวิถีอีกแห่งหน่ึง คือ บ้านสวัสดี มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ (กองสังคมสงเคราะห์ : ออนไลน์) ที่
เปิดดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน คือ ให้การสงเคราะห์
ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ รวมถึงครอบครัว ในด้านต่างๆ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาบุตร
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ผู้ต้องขัง รวมถึงบริการบ้านก่ึงวิถีสําหรับผู้พ้นโทษ  ผู้ถูกคุมประพฤติของกรมราชทัณฑ์ และส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เก่ียวกับระบบคุมประพฤติ ระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดหลัง
ปล่อย และการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมผู้กระทําผิด จะเห็นได้ว่า การดําเนินการของบ้านก่ึงวิถี น้ัน 
สามารถตอบสนองต่อปัญหาของผู้พ้นโทษได้ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นความต้องการพ้ืนฐาน ทําให้    
ผู้พ้นโทษมีทุนในการดําเนินชีวิตต่อไป 

 
3. แนวคิดการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดตามหลักในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

 ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีคําสอนที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดไว้หลายแง่มุม
ด้วยกัน แม้ว่าบุคคลเหล่าน้ีบางคนอาจไม่ใช่ผู้กระทําผิดในความหมายของอาชญาวิทยาแต่ก็อยู่ในฐานะ
ของผู้ที่ถูกรังเกียจ แบ่งแยก มีข้อจํากัดในการดําเนินชีวิตเน่ืองจากการประพฤติที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของสังคม ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีล้วนแต่ต้องเผชิญสภาวะความยากลําบากในการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกับผู้พ้น
โทษและต้องการได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ทั้งสิ้น ดังเช่นเหตุการณ์ที่ เปโตร กล่าวถามพระเยซูเรื่อง
การยกโทษให้แก่พ่ีน้องที่กระทําผิดต่อตน และพระเยซูได้แนะนําให้เขายกโทษแก่พ่ีน้องที่ทําผิดไม่ใช่แค่
เจ็ดครั้งเท่าน้ัน แต่ถึงเจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้ง (พระธรรมมัทธิว 18:21) หรือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียก
มัทธิวคนเก็บภาษี ซึ่งในสมัยน้ันถือเป็นอาชีพที่ถูกรังเกียจจากสังคม มักถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเน่ืองจาก
ทํางานรับใช้อาณาจักรโรมันในการเก็บภาษีและมักจะรีดไถพ่ีน้องชาวยิวด้วยกัน ในครั้งน้ันพระองค์ถูก
มองว่าไปคบค้ากับคนบาปแต่พระองค์ทรงยืนยันที่จะกระทําการดีต่อคนแบบน้ี (พระธรรมมัทธิว 9: 10-
13) นอกจากน้ียังมีเหตุการณ์ของพระเยซูกับศักเคียส ชายเก็บภาษีซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้รังเกียจหรือกล่าว
โทษเขา กลับกระทําให้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวต่อศักเคียสด้วยการขอเป็นเข้าเป็นแขกในบ้านของ
เขา ส่งผลให้ศักเคียสตัดสินใจยกทรัพย์สิ่งของของเขาคร่ึงหน่ึงให้แก่คนยากจน และยอมคืนเงินให้แก่คน
ที่เขาเคยโกงมา คืนให้สี่เท่า (พระธรรมลูกา 19:1-10) ยังมีเหตุการณ์สําคัญที่ประชาชนนําหญิงโสเภณี
มาให้พระองค์ตัดสินความผิด เน่ืองจากสมัยน้ันการเป็นโสเภณีถือเป็นความผิดร้ายแรงต้องถูกหินขว้าง
จนตายตามธรรมบัญญัติของโมเสส (พระธรรมเลวีนิติ 20: 10 และ พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 22:22-
24) แต่พระเยซูกลับไม่ได้กล่าวโทษหญิงน้ันแต่ให้อภัยเธอและบอกให้เธออย่ากลับไปทําความผิดบาปอีก 
(พระธรรมยอห์น 3 : 8-11)  
 อีกเหตุการณ์หน่ึงที่มีความสําคัญอย่างมากต่อคริสตชนและเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนรากฐานของ
ความเช่ือในศาสนาคริสต์น่ันก็คือ เหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน สิ่งน้ีคริสต์ศาสนิกชนมีความ
เช่ือว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เน่ืองจากเช่ือว่าจากมนุษย์ทุกคนเป็น
คนบาปและได้กระทําผิดต่อพระเจ้าพระผู้สร้าง (พระธรรมโรม 3:23-26) แต่พระเจ้าทรงรักโลกน้ีมากจน
ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และพระบุตรยอมตายบนไม้กางเขน
เพ่ือรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน เพ่ือคนที่เช่ือและวางใจในพระบุตรน้ันจะได้มีชีวิตนิ
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รันดร์บนสวรรค์เมื่อจากโลกน้ีไป (พระธรรมยอห์น 3:16) สิ่งน้ีเป็นเหมือนตัวอย่างอันย่ิงใหญ่ของการให้
อภัยและการยกโทษซึ่งพระคัมภีร์ตอนหน่ึงได้เน้นยํ้าว่า “ให้เราที่เป็นมนุษย์มีใจกรุณา ในสงสาร และใจ
ให้อภัยกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระเยซูคริสต์” (พระธรรมยอห์น 4:32) 
 จากหลักคําสอนและหลักข้อเช่ือข้างต้น บ้านพระพรก็ได้นํามาประยุกต์ใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยสอดแทรกเร่ืองการให้อภัยและใช้ความรักในการปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษไว้ในช้ัน
เรียนพระคัมภีร์ ในการดําเนินกิจกรรมวันอาทิตย์ การรวมกลุ่มต่างๆ รวมถึงในการพูดคุยกลุ่มย่อย
ประจําวัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยทําการค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร และผลการวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ขณะเดียวกันก็
ได้เลือกบ้านก่ึงวิถีบ้านพระพร เป็นพ้ืนที่ศึกษาโดยใช้การเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง 
เน่ืองจากเป็นบ้านก่ึงวิถีแนวคริสต์ที่มีผู้พ้นโทษในคดีต่างๆ เพียงพอสําหรับการศึกษา ซึ่งจะ
ทําการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในโอกาสต่อไป  

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยเอกสารคร้ังน้ี พบประเด็นสําคัญๆ สรุปได้ดังน้ี 
1. บ้านก่ึงวิถีบ้านพระพร: โครงสร้างและการบริหารงาน  

1.1 โครงสร้างการบริหาร 
ในบ้านพระพรมีผู้อํานวยการ 1 คน คือ อาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงศ์ หรือที่สมาชิกในบ้าน

เรียกว่า “อาจารย์พ่อ” และมีทีมงานท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จํานวน 12 คน โดยทีมงานทุกคนต้อง
เป็นคริสเตียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลในส่วนต่างๆ ต้ังแต่ในเรือนจําจนถึงการติดตามผลเมื่อ
สมาชิกออกจากบ้านพระพร ซึ่งอาสาสมัครบางคนมาจากต่างประเทศที่เข้ามาช่วยด้วยเงินทุนของ
ตัวเอง และอาสาสมัครบางคนเป็นอดีตผู้พ้นโทษที่ได้รับการฝึกฝนจนมีความพร้อมจะเข้ามาทํางาน 

1.2 โครงสร้างการดําเนินงาน  
บ้านพระพรเป็นบ้านก่ึงวิถีที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิบ้านพระพร มีการดําเนินการพันธกิจ

ทั้งหมด 3 ส่วน กล่าวคือ  
(1) ส่วนของพันธกิจในเรือนจํา ดําเนินงานโดยการพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจํา ทั้งทางด้าน

การศึกษา การประกอบวิชาชีพและการพัฒนาสภาพจิตใจ เพ่ือให้เป็นผู้ต้องขังที่มีความพร้อมในการ
ดํารงชีวิตหลังพ้นโทษ โดยดําเนินการผ่านโครงการต่างๆ ดังน้ี 
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-โครงการส่งเสริมการศึกษาและฝึกวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาและวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง มีวิทยากรช่วยสอนภาษาอังกฤษในเรือนจําและสนับสนุน
อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และจัดฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรต่างๆ 

- โครงการฟื้นฟูบําบัดชีวิตด้วยดนตรีและเสียงเพลง มีการนําดนตรีและเสียงเพลงมา
ใช้ในการฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ผ่านกิจกรรมการสอนดนตรีและฝึกฝนการขับร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือช่วย
บําบัดและผ่อนคลายผู้ต้องขัง 

- โครงการอบรมพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง มีการจัดทีมวิทยากรเข้าไปจัดอบรมและพัฒนา
ชีวิตจิตใจของผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานต่างๆ เพ่ือขัดเกลาชีวิต ปรับพฤติกรรมและสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ต้องขัง  

- โครงการอบรมและแนะแนวชีวิตเยาวชนในสถานพินิจต่างๆ เป็นการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างชีวิตให้กับเยาวชนในสถานพินิจผ่านกิจกรรมการอบรม การสร้างกิจกรรมกลุ่ม การใช้
ดนตรีละลายพฤติกรรม 
 (2) ส่วนของพันธกิจบ้านก่ึงวิถีบ้านพระพร หรือ บ้านพระพร  

- ประวัติบ้านพระพร เป็นบ้านก่ึงวิถีที่อยู่ภายในการดูแลของมูลนิธิพระพร
จัดต้ังเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ต้ังอยู่ในชุมชนบึงพระราม 9 เลขที่ 600/199 ถนนริมคลอง 
ซอยสุภาพงษ์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ออกมาจากเรือนจํา/ทัณฑสถานต่างๆ หรือเด็กเยาวชนที่ออกมาจาก
สถานพินิจ ให้เข้ามาพักพิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

   - ชีวิตในบ้านพระพร การเข้ามาอยู่ในบ้านพระพร ผู้พ้นโทษสามารถเข้ามาอยู่
ได้ด้วยความสมัครใจโดยไม่จํากัดอายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา แต่ทุกคนที่เขามาอยู่จะต้องมีความต้ังใจ
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและยอมรับการปฏิบัติตามระเบียบของบ้านพระพร  

1.3 การดําเนินการและการใช้ชีวิตในบ้านพระพร 
 แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะ “การปรับตัวและฝึกฝน” 

 (1) การปรับตัว มีการรับผู้พ้นโทษที่ออกจากเรือนจําและรับเยาวชนที่มาจากสถาน
พินิจ โดยในส่วนของสถานพินิจน้ันเมื่อเยาวชนขึ้นศาลสามารถร้องขอให้เข้ามาอยู่ในบ้านพระพรแทน
การเข้าไปอยู่ในสถานพินิจได้ โดยศาลจะกําหนดเง่ือนไขเรื่องการศึกษา เมื่อตัดสินใจเข้ามาเป็น
สมาชิกในบ้านพระพรจะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยเบ้ืองต้นเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับความต้ังใจท่ีจะเข้ามา
เป็นสมาชิกในบ้านพระพร ซึ่งเง่ือนไขสําคัญคือ ต้องเป็นคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆและ
ยอมเข้ามาอยู่ภายใต้การดําเนินการแบบคริสเตียน และมีการพูดคุยทําความตกลงกันเรื่องทั่วไป เช่น 
ข้อตกลงเก่ียวกับเวลาเข้าออกบ้านฯ การละเลิกสิ่งเสพติดของมึนเมา การจํากัดการใช้เครื่องมือ
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สื่อสาร การปฏิบัติตามตารางเวลาของบ้านฯ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นข้อตกลงที่สําคัญในการรับเข้า
มาเป็นสมาชิกในบ้านพระพร โดยการเข้ามาอยู่ในบ้านพระพรจะมีกําหนดเวลาให้อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี 
ซึ่งระยะเวลานี้จะขึ้นอยู่กับตัวของสมาชิกเองว่าเรียนรู้ได้มากเพียงใด โดยภายใน 1 ปี เจ้าหน้าที่จะมี
การหางานให้และมีการรับรองกับผู้ว่าจ้างว่าสมาชิกที่ไปจากบ้านพระพรจะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี 
เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างมีความสนใจที่จะว่าจ้างมากข้ึน  

 (2) กิจวัตรในบ้านพระพร เมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านพระพรแล้ว สิ่งที่ทุกคนต้อง
ทําร่วมกัน คือการปฏิบัติตามตารางเวลาที่กําหนด โดยจะมีตารางเวลาประจําวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) 
ดังน้ี 

5.30  : ต่ืนนอน   
6.00  : เฝ้าเด่ียว3 
6.45  :  ทําความสะอาดสถานที่และจัดการธุระส่วนตัว 
8.00 น.   : รับประทานอาหารเช้า 
8.00 น.               :  เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
8.30 น.  : เรียนพระคัมภีร์  
9.00 น.  :  ฝึกอาชีพ 
12.00 น.              :  รับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 น.   :  ฝึกอาชีพทั่วไป 
16.00 น.   :  รับประทานอาหารเย็น 
17.00 น.  :  ฝึกเล่นดนตรี หรือ อ่านหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย  
21.00 น.  :        เจ้าหน้าที่เดินเก็บโทรศัพท์และเข้านอน 

ในช่วงเช้าของทุกๆ วันสมาชิกจะแยกย้ายกันเป็นกลุ่มเพ่ือไปทําความสะอาดในบริเวณต่าง 
ๆ ซึ่งมีการต้ังหัวหน้าของแต่ละกลุ่มคอยดูแลความเรียบร้อย มีการแบ่งเวรกันทําความสะอาดสถานที่
และล้างจานในแต่ละวัน 

 (3) การเรียนพระคัมภีร์ ในช้ันเรียนน้ีมีครูผู้สอนที่เป็นนักศึกษาจากโรงเรียนพระคัมภีร์
และบางคนเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่เข้ามาช่วยสอน โดยทางบ้านพระพรจะจัดเตรียมคู่มือการ
สอนไว้ให้เป็นแนวทางแก่ผู้สอน และมีหัวข้อเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันในแต่ละปี ว่าในปีน้ันๆ ต้องการ
จะเน้นยํ้าอะไรกับสมาชิกซึ่งบทเรียนของผู้สอนก็จะเป็นไปในทางนี้ ส่วนมากจะเน้นเน้ือหาที่เก่ียวกับ
การใช้ชีวิต การเห็นคุณค่าของตัวเอง ฯลฯ มีการประเมินผลจากผู้สอนเป็นระยะด้วยการทํา

                                                            
3 เฝ้าเด่ียว คือ การใช้เวลาส่วนตัวในการศึกษาพระคัมภีร์และร้องเพลงนมัสการพระเจ้าของคริสเตียน ซึ่งอาจทําคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม
ก็ได้ 
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แบบทดสอบ มีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับพระคัมภีร์ไว้ในส่วนต่างๆของบ้านพระพร ไม่ว่าจะเป็น
ในห้องนํ้า หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริเวณที่เป็นที่ทํากิจกรรมประจําวันของสมาชิก  

 (4) กิจกรรมพิเศษ ในช่วงเย็นของวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจะเป็นเวลาของ SPORT 
DAY โดยมีการจัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่ของบ้านพระพรสําหรับทีมเล็กๆ แต่ถ้าเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นก็จะ
ออกไปใช้สนามเด็กเล่นของชุมชนบึงพระราม 9 ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพระพร ส่วนในวันเสาร์จะมีเวลา
พักผ่อนตามอัธยาศัย มีเวลาในการจัดการดูแลตัวเองเรื่องเสื้อผ้า ที่นอน เรือนที่พัก บางสัปดาห์มีคน
ภายนอกเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในบ้าน 

สําหรับวันอาทิตย์เป็นวันที่สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางคริสตจักรพระพร ซึ่ง
อยู่ในบริเวณบ้านฯ ซึ่งมีการสอนพระคัมภีร์ช่วงเช้า ต้ังแต่เวลาประมาณ 9.00 น. ถึง 10.00 น. และ
เข้าร่วมนมัสการ ฟังคําเทศนา จนถึงเวลาประมาณเที่ยง จากนั้น ช่วงบ่ายจะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
พูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเจอระหว่างสัปดาห์ ในช่วงน้ี จะเป็นโอกาสที่สมาชิกของบ้านฯ ที่ออกไป
ทํางานข้างนอกเต็มตัวแล้วได้พบกับรุ่นน้อง หรือสมาชิกที่ยังอยู่ในบ้านฯ ซึ่งในส่วนน้ีคริสเตียน
เรียกว่า ช่วงแห่งการหนุนใจและเป็นพยานซึ่งกันและกัน  

 (5) การฝึกอาชีพเบื้องต้น ในแต่ละวันจะมีการเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ เช่น สําหรับ
เยาวชนจะมีการเรียนรู้เรื่องเกษตรพอเพียง การสร้างความจดจ่อ ส่วนผู้พ้นโทษจะฝึกงานต่างๆ เช่น 
การทํากีต้าร์ การเล่นกีต้าร์ การตัดผม และมีการเสริมสร้างการอ่านหนังสือ เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงเรื่องต่างๆที่ควรจะรู้ในโลกภายนอก สําหรับช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่จะมอบหมายให้สมาชิกแต่ละ
คนลองทํางานฝึกอาชีพด้านต่างๆท่ีมีในบ้านฯ เช่น ทําเบเกอร์รี่ ตัดผม เลี้ยงปลา/ไก่ ซึ่งงานเหล่าน้ี
ไม่ใช่การหารายได้เสริมโดยตรง แต่เพ่ือประโยชน์ในการฝึกตัวเองของสมาชิก สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อ
สมาชิกคนใดได้รับมอบหมายที่จะรับผิดชอบงานหรือฝึกฝนด้านใดแล้วจะมีการสังเกตจากเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลเพ่ือประเมินว่า สมาชิกคนนั้นมีความพร้อมที่จะกลับสู่สังคมได้หรือไม่ โดยผลของการผ่านการ
ประเมินลักษณะน้ีจะทําให้สมาชิกคนน้ันได้รับโอกาสในการออกไปฝึกงานหรือประกอบอาชีพเสริม
ข้างนอกบ้าน เพ่ือหารายได้พิเศษ และอาจจะได้รับโอกาสในการว่าจ้างระยะยาวจากงานนั้นหรือ
ได้รับโอกาสในการออกไปนอกบ้านฯ เพ่ือพักผ่อนหรือทํากิจกรรมต่างๆท่ีสนใจ   
 ระยะ “ก่อนกลับสู่สังคม” 

 (1) การฝึกอาชีพ ในบ้านพระพรเมื่อสมาชิกคนใดมีแนวโน้มที่พร้อมต่อการใช้ชีวิตนอก
บ้าน จะมีการชักชวนจากบริษัทหรือสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือรับเข้าเป็นพนักงาน โดยบ้านพระ
พรจะมีข้อตกลงเรื่องรายได้โดยให้โอนเข้าบัญชีของสมาชิกที่บ้านพระพรดูแลไว้ให้ จนกว่าเขาจะ
สามารถต้ังตัวได้จึงจะมอบเงินส่วนน้ีให้ไปต่อยอดต่อไป 
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 (2) การติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่ในบ้านพระพรจะมีการติดตามผลและ
ประชุมร่วมกันถึงพัฒนาการ การปรับตัวของสมาชิกทุกสัปดาห์ และนําไปสู่การแนะนําโอกาสให้
ออกไปทํางานภายนอก 

1.4 การดูแลพิเศษ 
(1) ด้านการเงิน แม้ว่าการอยู่ในบ้านพระพรจะไม่ต้องใช้เงินมากนักเน่ืองจากสมาชิกทุก

คนต่างก็ได้รับข้าวของเคร่ืองใช้ที่จําเป็นของแต่ละคนอยู่แล้ว แต่สําหรับสมาชิกที่ได้รับโอกาสให้
ทํางานนอกบ้านในขณะที่ยังอยู่ในกระบวนการการฝึกฝนก็จะได้รับค่าจ้างด้วย ซึ่งบ้านพระพรมี
ข้อตกลงให้สมาชิกเหล่าน้ีนําเงินมาฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่และสามารถมาเบิกจากเจ้าหน้าที่ได้เมื่อต้องการ 
ทั้งน้ีจนกว่าสมาชิกคนนั้นจะมีความพร้อมที่จะออกไปทํางานนอกบ้าน เมื่อสมาชิกคนใดมีแนวโน้ม
สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้ในเวลาอันใกล้ บ้านพระพรก็จะมีการจัดการเก็บเงินเป็นทุนไว้ให้
เพ่ือค่าใช้จ่ายในอนาคต เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าเดินทางต่างๆ บางกรณีเก็บให้ก่อน 3 เดือนที่
จะออกไปอยู่ข้างนอกก็มี เป็นรายๆไป  ถ้าสมาชิกมีปัญหาที่เก่ียวกับการเงินก็จะมีการนําเข้ามา
ปรึกษากันในทีมงาน และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาทางออกให้ สําหรับสมาชิกที่ต้องการ
มีกิจการเป็นของตัวเอง ทางบ้านพระพรก็มีเงินทุนให้ส่วนหน่ึงเพ่ือช่วยเหลือ และสมาชิกก็สามารถ
ผ่อนคืนได้ภายหลัง  

(2) ที่ปรึกษาพิเศษ เมื่อสมาชิกคนใดมีปัญหาที่ต้องการคําปรึกษาสามารถเข้าไปพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่ได้ทุกคน โดยเจ้าหน้าที่จะให้คําปรึกษาที่สอดคล้องกับหลักคําสอนในพระคัมภีร์และหนุน
ใจให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากน้ียังมีระบบพ่ีเลี้ยงน้อง
เลี้ยง คือ ให้สมาชิกที่เข้ามาอยู่ก่อนดูแลสมาชิกใหม่ในเรื่องต่างๆ เช่น ให้คําแนะนํา เป็นเพ่ือน  

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบ้านก่ึงวิถีบ้านพระพรมีแนวทางและการดําเนินการที่
เป็นระบบ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษของบ้านพระพร มีการให้ความสําคัญ
ครอบคลุมแทบทุกด้านในชีวิตของผู้พ้นโทษ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มดําเนินการต้ังแต่อยู่ในฐานะของ
ผู้ต้องขัง การรับดูแลบุตรของผู้ต้องขัง การดูแลการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสม การฝึกฝนการ
ช่วยเหลือตัวเองและการมีหน้าที่รับผิดชอบแบบเป็นระบบ รวมไปถึงการดูแลต่อเน่ืองเม่ือพ้นจากการ
เป็นสมาชิกของบ้านพระพรไปแล้ว  

2. แม้ว่าการบริหารจัดการเก่ียวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษจะเป็นแบบ
เรียบง่าย กล่าวคือ ให้การสงเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ทั่วไป แต่มีรูปแบบของการดําเนินการที่เอ้ือ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและสมาชิกในบ้าน และระหว่างสมาชิกด้วยกันเองที่จะ
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เป็นไปอย่างต่อเน่ือง เช่น การเข้ามาดูแลเรื่องการเงิน การดูแลประเมินผลเมื่อมีการมอบหมายงาน
ด้านใดด้านหน่ึงให้รับผิดชอบ การมีกลุ่มย่อยวันอาทิตย์ที่สมาชิกเก่าและสมาชิกปัจจุบันได้มีโอกาส
พบปะกันในฐานะของสมาชิกร่วมคริสตจักร สิ่งเหล่าน้ีจะทําให้เกิดการติดตามผลและสอดส่อง
พฤติกรรมอย่างไม่เป็นทางการ ช่วยให้การกลับสู่สังคมของผู้พ้นโทษเป็นไปอย่างย่ังยืนมากขึ้น 

3. ในส่วนของการกําหนดเง่ือนไขการเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านพระพรที่ต้องเปิดรับการ
ดําเนินการบนพ้ืนฐานของศาสนา อาจเป็นเรื่องเปราะบางสําหรับผู้พ้นโทษบางกลุ่มและอาจเป็นการ
ปิดก้ันโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. การนําแนวคิดเรื่องบ้านก่ึงวิถีมาใช้ในประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่จะ
กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่กลับไปกระทําความผิดอีก อาจเป็นแนวคิดที่จะสามารถช่วยลด
ปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดซ้ํา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตัดวงจรการเข้าสู่
การเป็นอาชญากรที่เกิดจากปัญหาการหย่าร้าง การขาดผู้เลี้ยงดูอุปการะ หรือปัญหาอ่ืนๆที่เป็นผล
จากการที่สมาชิกคนใดในครอบครัวต้องเข้าสู่เรือนจําได้ 

2. ในการดําเนินการของบ้านก่ึงวิถีโดยนําหลักคําสอนของศาสนามาใช้ จะช่วยส่งผลให้ผู้พ้น
โทษ มีที่ยึดเหน่ียวจิตใจและที่พ่ึงทางใจอย่างย่ังยืนได้ ทําให้การดําเนินการสามารถเกิดผลสําเร็จโดย
ที่ผู้พ้นโทษไม่ต้องจดจ่ออยู่กับรายได้หรือความม่ันคงภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ยังทําให้พวกเขา
สามารถเผชิญปัญหาอ่ืนๆที่จะเข้ามาในอนาคตได้ด้วยความเข้มแข็งภายใน เน่ืองจากผู้พ้นโทษมักจะมี
ปัญหาทางอารมณ์หรือมีความเปราะบางทางอารมณ์มากเป็นพิเศษ การให้ความช่วยเหลือลักษณะน้ี
จะช่วยให้พวกเขาดําเนินชีวิตในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) จากเรือนจําไปสู่สังคม
ภายนอกได้อย่างเข้มแข็งและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ดีขึ้น 

3. หากมีการขยายแนวคิดเร่ืองการประสานงานจากกรมราชทัณฑ์ในการส่งต่อผู้พ้นโทษจาก
เรือนจําไปอยู่ในการดูแลของคริสตจักรโดยใช้คําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ในการดําเนินการ
ดังเช่นกรณีของบ้านก่ึงวิถีบ้านพระพร อาจส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ครบวงจรและเกิดผลท่ีย่ังยืนมากขึ้น หรือการผลักดันให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาแก้ไขปัญหาแบบ
ครบวงจรโดยพ่วงมิติของศาสนาจะทําให้ผู้พ้นโทษกลับสู่สังคมได้อย่างไม่เป็นภาระของสังคม ช่วย
พัฒนาประเทศในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Case Study) 
ในการศึกษาชีวิตของสมาชิกบ้านพระพรรายบุคคล เพ่ือได้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นต้ังแต่ก่อนเข้าเรือนจํา ชีวิตในเรือนจํา จนถึงการใช้ชีวิตภายนอกและนํามาวิเคราะห์หารูปแบบ 
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กระบวนการ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
กลไกการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในลักษณะต่างๆ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีแชร์
ลูกโซ่1 

Factors Affecting the Behavior of Economic Crime Victim: A Case Study 
of the Pyramid Schemes  

 

พลิสสุภา พจนะลาวัณย์2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของแชร์ลกูโซ่ในประเทศไทย ปัจจัยทีส่่งผล
ต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือของแชร์ลูกโซ่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ ่
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่ตกเป็นเหย่ือแชร์
ลูกโซ่ จํานวน 396 คน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ จํานวน 5 
คน จากน้ันนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผลจาก
การศึกษาพบว่า มีแชร์ลกูโซ่ในประเทศไทย 3 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ยุคอดีต มีลักษณะ
ชักชวนให้ร่วมเล่นแบบปากต่อปาก เช่น การขายสินค้า การลงทุนแบบต่างๆ 2. รูปแบบของแชร์ลูกโซ่
ยุคกลาง จะมลีักษณะเหมือนยุคอดีต แต่เน้นการหาสมาชิกมากกว่าการขายสินค้า 3.รูปแบบของแชร์
ลูกโซ่ยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือหาสมาชิกเข้าร่วม 

ส่วนภูมิหลังของผู้ตกเป็นเหย่ือแชร์ลกูโซ่พบว่า เพศหญิงมักจะตกเป็นเหย่ือแชร์ลกูโซ่มากกว่า 
เพศชาย โดยส่วนใหญจ่ะมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปรญิญาตร ีอาศยัอยู่ต่างจังหวัด 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มรีายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท มีสถานภาพโสดและอาศัย
อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ ่ทั้งน้ี ปัจจัยด้านความเชื่อจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านโอกาส และด้านการบังคับตามลําดับ ส่วนลักษณะการตกเป็นเหย่ือส่งผลต่อ
ปัจจัยการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมมากที่สดุ รองลงมาคือ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (แนวพุทธ) 
และแบบแผนการดําเนินชีวิตตามลําดับ สําหรบัแนวทางการแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหย่ือจากแชรล์ูกโซ่
น้ัน พบว่า 1. เมื่อประชาชนตกเป็นเหยื่อแชรล์ูกโซ่แล้ว ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันท ีเพ่ือที่จะดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือเร็วทีสุ่ด 2. ควรมกีารบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
ปราบปราม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ให้เกิดเป็นรูปธรรม และ 3. ควรมีการ

                                                            
1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณี
แชร์ลูกโซ่” ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 นิสิตปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แก้ไขบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้นในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแชร์ลูกโซ ่เพ่ือให้ผู้กระทาํผิดเกิดความ
เกรงกลัว ไม่กลา้กระทําความผิด 

 
คําสําคญั: การตกเป็นเหย่ือ, แชร์ลูกโซ,่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1505 
 

Abstract 

The objectivity of this study is (1) to explore model of the pyramid schemes 
in Thailand; (2) to examine factors affecting behavior of economic crime victim; (3) 
and the solution to the problem of pyramid schemes. In this study, quantitative and 
qualitative approaches were applied by using the questionnaire to collect data from 
396 participants who is the victim of pyramid schemes and interviewing 5 authorities 
who involved in pyramid schemes directly. According to the finding, there are three 
model of pyramid schemes in Thailand, consists of (1) “old fashioned” pyramid 
scheme that focus on persuading victim to invest or sell products by word of mouth, 
(2) “middle aged” pyramid scheme that focus on acquiring more memberships rather 
than selling products, and (3) “present age” pyramid scheme that focus on using 
social network for acquiring memberships.  

 The results show general background of pyramid schemes’ victim is mostly 
female who aged between 20 and 30 and being single. They also acquired Bachelor 
Degree as the highest education level. They have residence in up-country and lived 
in the home. Most of them are self-employed and business owners who earn average 
income of 10,001 to 20,000 Baht. Therefore, the result shows belief is the most 
influence on behavior of pyramid schemes’ victim, following by opportunity and 
enforcement factor. Victimization is the most influence on the victims following by 
victim of crime (Buddhist) and life style plan. The solution to the problem of pyramid 
schemes’ victim consists of (1) to immediately notify authorities of pyramid scheme 
case when discovers people fall victim to pyramid scheme, (2) to integrate with the 
relevant agencies to cooperate in the crackdown, prevention and resolution of 
victimization, (3) to correct the penalty of laws relating to pyramid scheme in order 
to make offenders afraid and do not commit the crime.  

 

Keywords: Victimization, the Pyramid Schemes, Economic Crime 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

อาชญากรรม เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ตามแต่โอกาสจะ
เอ้ืออํานวยให้ผู้กระทําผิดตัดสินใจลงมือก่ออาชญากรรม ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคม
ต้องคอยสอดส่องและพึงระวังตลอดเวลา อีกทั้งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคม
โลกทําให้รูปแบบการเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย มีวิธีการกระทําความผิดที่ซับซ้อน 
โดยนําเอาลักษณะของการประกอบธุรกิจ หรือเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานกับการ
กระทําความผิดเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย และในบางครั้งมีการดําเนินการเป็น
เครือข่ายเก่ียวข้องกันหลายๆด้าน นําไปสู่รูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติและมีหลายลักษณะที่
คาบเก่ียวกันอาชญากรรมเศรษฐกิจ เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเป็นวง
กว้าง รวมถึงมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมลักษณะน้ีเป็นจํานวนมาก ถึงแม้จะเป็น
อาชญากรรมที่ไม่ส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนอาชญากรรมพ้ืนฐาน แต่ได้
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า “อาชญากรรม
เศรษฐกิจ” กําลังเป็นภัยคุกคามสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กําลังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างในสังคมไทย ดังจะเห็น
ได้จากข่าวสารที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า “แชร์ลูกโซ่” ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมที่อยู่คู่มานานกับสังคมไทยต้ังแต่  
“แชร์แม่ชม้อย” ที่สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีผู้เสียหายที่ตกเป็น
เหย่ือนับหมื่นคน จากวิกฤตการณ์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระราช
กําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ขึ้นมาบังคับใช้เพ่ือรักษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูก
หลอกลวง แต่น่ันก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาของแชร์ลูกโซ่หมดไปจากสังคมไทยแต่อย่างใด เมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไปเกิดการพัฒนาในประเทศ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน 
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดใช้เป็นช่องทางชักชวน โน้มน้าว ให้ประชาชนร่วมเล่นแชร์ลูกโซ่ พร้อมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนมหาศาลที่จะได้รับ เมื่อประชาชนหลงเช่ือตัดสินใจร่วมลงทุน และเมื่อหา
เครือข่ายสมาชิกใหม่ไม่ได้ผู้กระทําผิดก็จะหนีหายไป ประชาชนก็ได้รับความเสียหายและตกเป็น
เหยื่อแชร์ลูกโซ่ในที่สุด 

จากสถานการณ์ข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว และต้องการ
ศึกษารูปแบบการเล่นแชร์ลกูโซ่ว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้าง และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ รวมท้ังศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหย่ือจากแชร์ลูกโซ่ 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การกระทําผิดต่อกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความม่ันคงของประเทศ โดยมิได้จํากัดเฉพาะความผิดกฎหมายอาญาเท่าน้ัน ผู้กระทําความผิด
ดังกล่าวมักจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพในสังคม มีตําแหน่งหน้าที่การงานและความรู้ (วีระพงษ์ บุญโญภาส
, 2549 : 9) 

แนวคิดเก่ียวกับการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 

ทฤษฎีการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม  (Theories of Victimization) 

การจัดประเภทของเหย่ือโดยชาฟเฟอร์ (Schafer) เน้นความรับผิดชอบในการเกิด
อาชญากรรมของเหย่ือเป็นหลักแบ่งได้ 7 ชนิด ดังน้ี (Schafer, 1977: 45 – 47 อ้างถึงในอัณณพ ชู
บํารุงและคณะ, 2555: 29 - 30) 1. เหย่ืออาชญากรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับอาชญากร 2. เหย่ือที่ท้าทาย
ให้เกิดอาชญากรรม 3. เหย่ือทําบางสิ่งให้อาชญากรขัดใจ 4. เหย่ือที่จุดชนวนให้เกิดอาชญากรรม 5. 
เหย่ือที่อ่อนแอทางชีวภาพ 6.เหย่ือที่มีความอ่อนแอ 7. เหย่ือตนเอง และ 8. เหย่ือการเมือง ซึ่ง
สอดคล้องกับการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่จากผลการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักจะ
เป็นเหย่ือที่อ่อนแอทางชีวภาพ เช่น ผู้หญิง ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่มากกว่าเพศ
ชาย  

ทฤษฎีแบบแผนในการดําเนินชีวิต  (The Lifestyle Theory) 

ผู ้ตั ้ง ทฤษฎ ีนี ้ค ือ  ฮ ิน เตอร ์แล งก ์กอต เฟรดซ ัน  และการ ์โ รฟา โล  (Hindelang, 
Gottfredson, and Garofalo) มีใจความว่า บุคคลจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมย่อมขึ้นอยู่
กับแนวความคิดในการดําเนินชีวิต เช่น ชอบเสี่ยงภัย ชอบดื่มสุรากับใครๆ ชอบเล่นการพนัน 
เป็นต้น (Schafer, 1977: อ้างถึงในอัณณพ ชูบํารุงและคณะ, 2555: 31) 
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 โดยสรุปคือ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมสามารถเกิดขึ้นได้จากรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ที่ชอบเสี่ยงภัย หรือการตกเป็นเหย่ือโดยมีปัจจัย 3 ข้อ อย่างประจวบเหมาะ คือ มีผู้กระทําผิดที่มี
แรงจูงใจ มีเป้าหมายหรือเหย่ือที่เหมาะสม และการขาดผู้ดูแล รวมท้ังการอาศัยอยู่ในแหล่งที่เกิด
อาชญากรรมสูง จึงง่ายต่อการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับการตกเป็นเหย่ือ
อาชญากรรมการเล่นแชร์ลูกโซ่ โดยท่ีเหย่ือมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ชอบเสี่ยงภัย ชอบการพนัน 
เป็นต้น  

 ทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory) ทฤษฏีปกตินิสัยมีหลักการพ้ืนฐานที่สําคัญ   
คือ อาชากรรมที่เกิดจากองค์ประกอบครบท้ังสามประการ คือ อาชญากรที่จะกระทําผิด เหย่ือที่
เหมาะสม และการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกาย ซึ่งอัตราการเกิดเหย่ือ
อาชญากรรมของบุคคลจะเพ่ิมขึ้น เมื่อมีองค์ประกอบครบทั้งสามประการ ผู้ที่พัฒนาทฤษฎีน้ีคือ        
ลอร์เรน โคเฮน และมาร์คัสเฟลสัน โดยทั้งโคเฮนและเฟลสัน ได้ให้ความหมายของปกตินิสัยว่า 
กิจวัตรหรือการกระทําใดๆ ของบุคคลท่ีทําเป็นประจํา สม่ําเสมอ เช่น การออกไปทํางานนอกบ้านไม่มี
คนเฝ้าบ้าน การสวมเครื่องประดับที่มีราคาแพงเป็นประจํา การใช้เส้นทางเดิมๆ ในการเดินทาง และ
หมายรวมถึงลักษณะของบุคคลท่ีอาจตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมได้ง่าย เช่น ผู้หญิง เด็ก คนชราเป็น
ต้น ซึ่งการเกิดอาชญากรรมมักจะเกิดจากกิจวัตรหรือนิสัยของเหย่ือการกระทําที่ทําเป็นประจํา จึง
ส่งผลให้อาชญากรหรือผู้กระทําผิดอาศัยโอกาสเหล่าน้ีในการประกอบอาชญากรรมในที่สุด (พรชัย 
ขันตี, 2558: 73) 

ซึ่งสอดคล้องกับการเล่นแชร์ลูกโซ่ เมื่อผู้กระทําผิดเห็นโอกาสที่เหมาะสม และเหยื่อน้ัน 
ขาดความคุ้มครองหรืออ่อนแอทางกายภาพหรือชีวภาพ เช่น เป็นผู้หญิง คนชรา มีการศึกษาน้อย  
ขาดผู้ดูแลก็ทําให้ผู้กระทําผิดตัดสินใจที่จะเลือกเหย่ือที่เหมาะสม รวมทั้งผู้กระทําผิดได้พิจารณาแล้ว
ว่ากิจวัตรหรือนิสัยของเหย่ือที่มักจะปฏิบัติซ้ําๆ หรือกระทําเป็นประจํา สม่ําเสมอ สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ผู้กระทําผิดได้วางเอาไว้ ก็ทําให้บุคคลเหล่าน้ีตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพในที่สุด  

ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวพุทธ (Buddhism Criminology Theory) ปัจจัยที่มีส่วน
สัมพันธ์กับการเกิดอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับพระไตรปิฎกในพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ (อัณณพ 
ชูบํารุง, 2539: 42 - 43) 

1. ปัจจัยทางจิต พุทธศาสนาเน้นปัจจัยทางจิตต่างจากแนวคิดของนักอาชญาวิทยา คือ อาชญา
วิทยาเน้นปัจจัยทางจิตในแง่ความก้าวร้าว ความมุ่งร้าย ความเห็นแก่ตัว ความเก็บกด โรคจิต โรค
ประสาท ความผิดปกติของบุคลิกภาพ เป็นต้น ส่วนพระพุทธศาสนาเน้นปัจจัยทางจิตในส่วนลึก หรือ
อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยทางจิตวิญญาณ (Spiritual Factor) พุทธศาสนากล่าวว่า คนที่
ประกอบอาชญากรรม คือ คนที่เป็นโรคทางวิญญาณจนมิอาจอาจจะยับย้ังจิตใจของตนเองได้ ทําให้



 

1509 
 

เกิดความโลภ ความโกรธ และความหลงจนเกินเหตุทําให้คิดผิดพูดผิดและทําผิด ดังน้ันเมื่อมีการ
กระทําสิ่งใดที่เป็นการละเมิดกฎหมายอาญา การกระทําน้ันก็จะกลายเป็นอาชญากรรมไป ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ก็คือกิเลสหรือภาวะที่ทําให้จิตใจเศร้าหมอง ความโลภ ความโกรธ และความ
หลงนี้มีผลมาจากกาม 

2. ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางสังคมที่พุทธศาสนากล่าวถึง คือ การคบค้าสมาคมกับคนช่ัว 
สอดคล้องกับทฤษฎีการมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของซัทเธอร์แลนด์ และเครสซี (Sutherland 
and Cressy, 1974: 75 – 77 อ้างถึงในอัณณพ ชูบํารุง, 2539: 42 - 43) การคบคนช่ัวเป็นมิตรย่อม
ทําให้เกิดความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิ และนําไปสู่การกระทําความผิดได้  

3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ปัจจัยภายนอกท่ีมีส่วนจูงใจให้เกิดการกระทํา
ความผิด ได้แก่ สถานที่สิ่งเสพติด อาวุธ เวลาที่ไม่สมควร และวัตถุอันเป็นที่รัก สถานที่เปลี่ยวหรือ
สถานที่ยากต่อการจับกุมที่ง่ายต่อการประกอบอาชญากรรม สิ่งเสพติดทําให้เกิดความประมาทเห็น
ผิดเป็นชอบ อาวุธหากมีแพร่หลายและขาดการควบคุมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้เกิดอาชญากรรมได้
มาก เวลาที่ไม่สมควร เช่น เวลาค่ําคืนอาจทําให้เกิดการเห็นผิดและประกอบอาชญากรรมได้ วัตถุอัน
เป็นที่รักหรือของมีค่าต่างๆ มีส่วนทําให้เกิดการเห็นผิดและนําไปสู่การประกอบอาชญากรรมได้
เช่นกัน 

แนวคิดพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ 

แนวคิดพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษย์
แสดงออกทางรูปธรรมนามธรรม ตลอดเวลา สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส วาจา และการกระทํา 
สามารถแบ่งพฤติกรรมออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งเป็น
การกระทําที่สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสหรืออาจใช้เครื่องมือช่วยและพฤติกรรมภายใน (Covert 
Behavior) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตได้ (สิทธิโชค วิรานุ
สันติกุลและคณะ, 2529 : 9 – 11)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม (The 
Multiple Factors Theory of Decision Making and Social Action) William W. Reeder 
(1971, อ้างถงึใน รัฐกร เลิศไกร, 2540: 7-8) ได้รวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพ่ืออธิบายพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเขาเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วรูปแบบ (Model) ทางด้านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของมนุษย์นั้น นักสังคมวิทยามักจะมองในแง่ของสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic Status) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจ แต่ Reeder เช่ือว่าปัจจัยภายนอกจริงๆ แล้ว ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจแต่ละ
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บุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมเหล่าน้ีมาสู่ตัวคนซึ่งจะอยู่ในรูปของความเช่ือและ
ไม่เช่ือที่ทําให้บุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรม ดังน้ัน บุคคลอาจจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรม
อย่างเดียวกันแต่เหตุผลที่ทําให้เกิดการตัดสินใจแตกต่างกัน Reeder จึงได้อธิบายเหตุผลในการ
กระทําสิ่งใดของมนุษย์ว่าเกิดจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 

1) เป้าหมายหรือจุดประสงค์ (Goals) ความมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุผลน้ัน ผู้กระทํา
จะต้องมีการกําหนดเป้าประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้า และพยายามที่จะกระทําทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์น้ันๆ 

2) ความเช่ือ (Belief Orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ในเรื่องน้ันที่จะมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ และการเลือกการกระทําทางสังคม 

3) ค่านิยม (Value Standard) คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจและ
กําหนดการ กระทําของตนเอง ค่านิยม น้ันเป็นลักษณะความเชื่ออย่างหน่ึงแต่มีลักษณะถาวร โดย
เช่ือว่าวิธีปฏิบัติบางอย่างเป็นสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบสมควรท่ีจะยึดถือปฏิบัติมากกว่าวิธี
ปฏิบัติอย่างอ่ืน 

4) การบังคับ (Force) คือ ตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้กระทําการตัดสินใจได้เร็วขึ้น 
5) โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระทําที่เช่ือว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วย

ให้มีโอกาสเลือกกระทํา 
6) ความสามารถ (Ability) การที่ผู้กระทํารู้ถึงความสามารถของตัวเองซึ่งจะก่อให้เกิด

ผลสําเร็จในเรื่องน้ันๆ ได้ ต้องตระหนักถึงความสามารถน้ีซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจและการกระทํา
ทางสังคม 

7) การสนับสนุน (Support) คือ สิ่งที่ผู้กระทํารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากคน
อ่ืนๆเช่น เมื่อนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองหรืออาจารย์ ก็เป็นปัจจัยให้นักเรียนสามารถ
เลือกศึกษาต่อได้ทําให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป 

แนวคิดและรูปแบบเก่ียวกับแชร์ลูกโซ่ 

ความหมายของแชร์ลูกโซ่ หมายถึง การจัดต้ังวงแชร์ด้วยวิธีการลงทุนด้วยการสมัครสมาชิก  
โดยจะมีผู้ทําหน้าที่หลอกลวงแสดงให้ผูท้ี่มาร่วมเล่นแชร์น้ัน เห็นถึงผลตอบแทนที่สูงมากเมื่อเทียบกับ
เงินที่ต้องลงทุน จึงทําให้มผีูห้ลงเช่ือและนําเงินไปร่วมลงทุนด้วย โดยอาจจะเร่ิมจากการชักชวนเข้า
มาลงทุน เพ่ือขยายธุรกิจใหก้ว้างขวางและใหญ่โต และสร้างเครือข่ายจากการชักชวนให้มาเป็น
สมาชิก โดยนําเงินที่ได้จากการชักชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกมาจ่ายให้กับผูท้ี่ถูกชักชวนเข้ามาให้เป็น
สมาชิกรายใหม่ๆ ซึ่งการกระทําในลักษณะน้ีเรียกว่า “การฉ้อโกง” ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การ
เล่นแชร์ พ.ศ. 2534 (วีระพงษ์      บุญโญภาส, 2549 : 154 - 159) 
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ประเภทของแชร์ลูกโซ่สามารถแบ่งได้ตามลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 6 รูปแบบ ดังน้ี 1. การแอบ
อ้างช่ือของผู้มีอิทธิพลจะได้สร้างความน่าเช่ือถือ ทําให้คนที่ตกเป็นเหย่ือหลงเช่ือได้ง่าย เพราะ
คาดหวังผลตอบแทนที่จะได้รับกลับมา 2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหลอกลวง 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่มีประสบการณ์ นักเรียน นักศึกษาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจําผ่านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้หารายได้พิเศษ และได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้าง เมื่อเข้าร่วม
ลงทุนด้วย 3. การเน้นผลตอบแทนเป็นสิ่งดึงดูด โดยเน้นกลุ่มคนทํางานที่อยากมีรายได้เสริม ลักษณะ
คล้ายกับธุรกิจขายตรง ชักชวนให้หาสมาชิกมาเพ่ิมเติมแล้วจะได้รับผลประโยชน์กลับคืน 4. การ
ระดมทุนเพ่ือจัดต้ังเข้าตลาดหลักทรัพย์ จะเข้ามาในลักษณะบริษัทข้ามชาติจากประเทศจีน และ
มาเลเซีย ด้วยการวางแผนธุรกิจระดมทุน โดยให้สิทธิในการถือหุ้นในบริษัท และอาจมีสินค้าที่
จําหน่าย ซึ่งสมาชิกสามารถซื้อได้ในราคาถูก แต่เป้าหมายที่นํามาชวนเช่ือคือการขายฝันว่าบริษัทมี
แผนจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นมากพอ จึงทําให้สมาชิกพากันชักชวน
เพ่ือนฝูงเข้ามาร่วมทุน โดยมีความคิดว่าจะมีส่วนในหุ้นของบริษัทสุดท้ายก็เป็นลักษณะบริษัทปิดตัว
ลง ติดตามเงินลงทุนไม่ได้ 5. การขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อวดอ้างเกินจริง โดยคนเจ็บป่วย
เป็นกลุ่มคนทดลอง ระยะแรกๆ อาการหายเป็นปกติ ก็จะโฆษณาชักชวนให้มาลองซื้อสินค้า สร้าง
กระแสว่าขายดี มีตัวแทนจําหน่าย และได้รับผลตอบแทนมาก ซึ่งในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจมีสาร
อันตรายปะปนอยู่ ทําให้เสียทั้งทรัพย์และเสียทั้งสุขภาพ 6. การใช้ความเชื่อและความศรัทธาเป็น
เครื่องมือในการล่อลวง เช่น การระดมเงินทําบุญใหญ่ต่างๆ ถ้าบริจาคมากก็จะได้รับเงินคืนมาก ซึ่ง
กลุ่มคนที่จะหลงเช่ือและตกเป็นเหย่ือน้ันจะต้องมีความศรัทธาและความเช่ือทางด้านน้ีอยู่แล้ว  

 

วิธีการดําเนินวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : 
ศึกษากรณีแชร์ลูกโซ่ ”โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามกับ
ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ จํานวน 396 คน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเก่ียวกับ
แชร์ลูกโซ่ จํานวน 5 คน จากน้ันนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยข้อมูลที่ได้มาการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายถึงข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีการ
ทางสถิติ ได้แก่  ร้อยละ ค่ากลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ โดยการนําเสนอในรูปแบบของ
ตารางแจกแจงความถ่ี 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาน้ีประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ จํานวน 396 
คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ จํานวน 5 คน แบ่งประเด็นการศึกษา ได้แก่ 
รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ ข้อมูลภูมิหลัง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ 

ส่วนที่ 1 รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านภูมิหลัง 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ 

 ส่วนที่ 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ 

ส่วนที่ 1 รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย 

จาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ พบว่า รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ 
ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1. รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ยุคอดีต มีลักษณะของการชักชวนให้ร่วมเล่นแชร์ลูกโซ่แบบปากต่อ
ปาก เช่น การขายสินค้า การลงทุนในรูปแบบต่างๆ อย่างในกรณี “แชร์แม่ชม้อย” คดีแชร์ลูกโซ่ที่
เป็นข่าวดังในประเทศและเป็นจุดเร่ิมต้นของการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการกู้ยืมเงิน ซึ่งลักษณะ
ของการหลอกลวงของแชร์แม่ชม้อยคือ ให้ประชาชนท่ีสนใจลงทุนทําธุรกิจแชร์นํ้ามัน ใครมีเงินที่จะ
ลงทุนเท่าไรก็ลงทุนตามที่วงแชร์กําหนดแล้วจะได้รับผลตอบแทนตามข้ันที่ตนเองได้ลงทุนไว้ โดยแชร์
แม่ชม้อยมีรูปแบบการเล่นในลักษณะการบอกต่อ ปากต่อปาก ชักชวนคนรู้จักมาร่วมเล่น เมื่อคน
อ่ืนๆ เห็นว่าได้ผลตอบแทนที่ดีก็ชักชวนกันมาเล่นจนมีผู้ตกเป็นเหย่ือนับหมื่นราย 

2. รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ยุคกลาง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแชร์ลูกโซ่จากในอดีตที่
เน้นการขายสินค้า เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการชักชวนหาสมาชิก โดยให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์
เมื่อหาสมาชิกได้ตามลําดับขั้น เน้นการขายตรงบังหน้าให้สมาชิกขายสินค้าแต่สินค้ากลับไม่มีคุณภาพ
เพียงพอ เช่น คดีตะเกียงนํ้ามันหอมระเหยที่ผู้กระทําผิดมีการจัดต้ังบริษัทใหญ่โตเพ่ือให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ การจดทะเบียนถูกต้อง และมีการชักชวนให้ประชาชนมาสมัครสมาชิก มีสินค้าให้นําไป
จําหน่ายคือ ตะเกียงนํ้ามันหอมระเหย แต่ปรากฏว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้ 
ประกอบกับบริษัทไม่สามารถหาสมาชิกเพ่ิมได้อีก จึงไม่มีเงินไปจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกเก่า บริษัท
จึงปิดตัวและผู้กระทําผิด ก็หลบหนีไป  

3. รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ยุคปัจจุบัน  
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มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ในยุคที่ผ่านมา แต่เน้นการนําเทคโนโลยีและ 
สื่อออนไลน์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการหลอกลวงให้ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ โดยสามารถแบ่งได้ 2 
ระดับ 

1. ระดับล่าง คือ การชักชวนให้เล่นแชร์ลูกโซ่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์      
แชร์ทองคํา แชร์เงินสดบ้านต่างๆ ที่จะเน้นการชักชวนโดยไม่เคยเห็นหน้าตาของสมาชิกมาก่อนแต่
เน้นเรื่องให้ผลตอบแทนมาก โดยผู้กระทําผิดใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการหลอกลวงให้
เล่นแชร์เงินสด มีจํานวนผู้ที่ตกเป็นเหย่ือหลายร้อยคน โดยที่ไม่สามารถตามจับได้และได้ทําการ
เปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนกลุ่มไลน์ไปหลอกลวงคนอ่ืนๆ ต่อไป  

2. ระดับบน คือ การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการซ้ือขายหุ้น การซื้อขายเงิน 
Forex3  การซื้อขายทองคํา การลงทุนในเงินดิจิตอล หรือการลงทุนทําธุรกิจต่างๆ ในต่างประเทศ 
มักจะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีเครือข่ายหลายประเทศ มีมูลค่าความเสียหายมากกว่าและ
ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือมักจะเป็นคนรวย หรือนักธุรกิจ หรือกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุที่ได้รับเงินบํานาญ
มาแล้วอยากจะให้เงินงอกเงย ซึ่งในปัจจุบันการเล่นแชร์ลูกโซ่ในระดับสูงกําลังได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก     ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน ที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อหลายหมื่นคน ลักษณะ
หรือกระบวนการทําให้ตกเป็นเหย่ือคือ จัดอบรมสัมมนาในโรงแรมใหญ่ๆ สร้างความน่าเช่ือถือ แสดง
ให้สมาชิกหรือคนท่ีมาเข้าฟังเห็นว่า ผลตอบแทนที่จะได้รับมีอะไรบ้างจากการลงทุน แสดงธุรกิจที่
กําลังดําเนินการอยู่ในต่างประเทศ จนประชาชนหลงเช่ือร่วมลงทุนและตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ มูลค่า
ความเสียหายเป็นหมื่นล้านบาท ซึ่งลักษณะการก่ออาชญากรรมของยูฟัน เป็นองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติจากประเทศมาเลเซียเข้ามาหลอกลวงคนไทย 

สรุปได้ว่า รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทยมีพัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงทําให้การป้องกันและปราบปรามทําได้ยาก เพราะผู้กระทําผิด
เองก็ได้พัฒนารูปแบบ และวิธีการที่ซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ยากต่อการจัดการให้ปัญหาแชร์ลูกโซ่
หมดไปจากสังคมไทย  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านภูมิหลัง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิหลัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
76 อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.9 ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมแชร์ลูกโซ่เมื่อมีอายุ 21 - 30 ปี 

                                                            
3 Forex หรือ FX ย่อมาจากคําว่า “Foreign Exchange” ซึ่งมีความหมายว่า ตลาดแลกเปล่ียนเงนิตราระหว่างประเทศ เราสามารถ
สร้างรายได้จากตลาด Forex ด้วยเก็งกําไรผลต่างของสกุลเงิน ด้วยการซื้อมาในราคาที่ถูกแล้วขายไปในราคาที่แพงกว่า ด้วยปริมาณ
การซื้อขายเกิน 4 ล้านล้านเหรียญต่อวัน ก็ประมาณ 3 เท่าของตลาดหุ้นทุกชนิดในโลกรวมกัน อ้างอิงจาก Forex คืออะไร (ออนไลน์), 
7 พฤษภาคม 2561. แหล่งที่มา www.forex.co.th/forex 
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คิดเป็นร้อยละ 36.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.3 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน 
ต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50.3 ส่วนใหญ่ มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 35.9 มีรายได้
เฉลี่ย 10,001 - 20,000 คิดเป็นร้อยละ 25 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 36.9 ด้านสถานะใน
ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 42.7 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 
63.6 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลด้านภูมิหลังของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

  ด้านภูมิหลัง จํานวน ร้อยละ

เพศ ชาย 95 24.0 

หญิง 301 76.0 

อายุ 20 ปีหรือตํ่ากว่า 12 3.0 

21 - 30 ปี 91 23.0 

31 - 40 ปี 158 39.9 

41 - 50 ปี 84 21.2 

มากกว่า 50 ปี 51 12.9 

อายุขณะตกเป็น
เหย่ือ 

20 ปีหรือตํ่ากว่า 33 8.3 

21 - 30 ปี 146 36.9 

31 - 40 ปี 116 29.3 

41 - 50 ปี 86 21.7 

มากกว่า 50 ปี 15 3.8 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลด้านภูมิหลังของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

  ด้านภูมิหลัง จํานวน ร้อยละ

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 13 3.3 

มัธยมศึกษา 123 31.1 

ปริญญาตร ี 223 56.3 

ปริญญาโทหรอืสูงกว่า 37 9.3 

  ด้านภูมิหลัง จํานวน ร้อยละ

ภูมิลําเนา กรุงเทพมหานคร 90 22.7 

ปริมณฑล 107 27.0 

ต่างจังหวัด 199 50.3 

อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 60 15.2 

พนักงานบริษัทเอกชน 116 29.3 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 142 35.9 

นักเรียน/นักศึกษา 30 7.6 

แม่บ้าน 48 12.1 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ตํ่ากว่า 10,000 80 20.2 

10,001 - 20,000 99 25.0 

20,001 - 30,000 49 12.4 

30,001 - 40,000 75 18.9 

มากกว่า 40,000 93 23.5 

สถานภาพสมรส โสด 146 36.9 

อยู่กินฉันสามภีรรยา 100 25.3 

สมรส 137 34.6 

หย่าร้าง/หม้าย 13 3.3 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลด้านภูมิหลังของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

  ด้านภูมิหลัง จํานวน ร้อยละ 

สถานะใน
ครอบครัว 

แม่บ้าน 169 42.7 

ลูก 60 15.2 

หลาน 25 6.3 

หัวหน้าครอบครัว 142 35.9 

ที่อยู่ปัจจุบัน คอนโด 33 8.3 

บ้าน 252 63.6 

หอพัก 47 11.9 

อาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืน 64 16.2 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

จากผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็น
เหย่ือแชร์ลูกโซ่ด้านการตัดสินใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.43 เมื่อจําแนกรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ีย   
สูงสุด คือด้านความเช่ือ ค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือ ด้านโอกาส ค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านการบังคับ 
ค่าเฉล่ีย 3.57 ด้านการสนับสนุน ค่าเฉล่ีย 3.41 ด้านความสามารถ ค่าเฉล่ีย 3.36 ด้านค่านิยม 
ค่าเฉล่ีย 3.24 และน้อยที่สุดคือด้านเป้าหมายหรือจุดประสงค์ ค่าเฉล่ีย 2.97 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็น
เหย่ือแชร์ลูกโซ่ด้านการตัดสินใจ 

ด้านการตัดสินใจ ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

1. เป้าหมายหรือจุดประสงค ์
 - เป้าหมายในการเล่นแชร์ลกูโซ่ของท่าน คือ การได้เงินตอบแทน

สูงสุดจากการลงทุน 
- การที่ท่านร่วมเล่นแชร์ลูกโซ่ท่านมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายใน

การทํางาน 
- การเล่นแชร์ลูกโซ่ทําให้ท่านสนิทสนมกับคนในครอบครวัมากขึ้น 
 

2.97 

 

 

 

0.75 

 

 

 

ปานกลาง 
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ด้านการตัดสินใจ ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

2. ความเชื่อ 
- การที่มีคนเลน่แชร์ลูกโซแ่ลว้ได้รับผลตอบแทนที่ดีทําใหท้่านตัดสินใจ

เล่นแชร์ลูกโซ ่
- วิธีการเล่นแชร์ลูกโซ่/รูปแบบการเล่นที่แตกต่างและมีความ

หลากหลาย ทําให้ท่านได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 
- การที่มีผู้ชักชวนให้ท่านเล่นแชร์ลูกโซ่โดยให้คําแนะนําที่ดีในการร่วม

ลงทุนทําให้ท่านตัดสินใจร่วมเล่นแชร์ลูกโซ ่

3.81 0.77 มาก 

3. ค่านิยม 
- ท่านคิดว่าค่านิยมของคนไทยที่เน้นความรํ่ารวยมีส่วนสําคัญที่ทําให้

ท่านตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ ่
- ท่านคิดว่าการที่คนในสังคมมองว่าคนรํ่ารวยจะได้รับการนับหน้าถือ

ตามากกว่าคนจน ทําให้ท่านรู้สึกอยากรํ่ารวย จึงตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ่
เพราะได้รับผลตอบแทนที่สูง 

- การที่คนในครอบครัว / บุคคลท่ีท่านสนิทสนมรู้จัก ชักชวนให้ท่าน
เล่นแชร์ลูกโซถ่ือเป็นการลงเรือลําเดียวกัน 

3.24 1.07 ปานกลาง 

4. การบังคับ 
- ผลตอบแทนมหาศาลท่ีบุคคลอ่ืนได้รับมาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้ท่าน

ตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ ่
- การโฆษณา เชิญชวน และการรับข่าวสารส่งผลต่อการตัดสินใจเล่น

แชร์ลูกโซ่ของท่าน 
- กลุ่มสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค, ไลน์) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมเล่น

แชร์ลูกโซ่ของท่าน 

3.57 0.74 มาก 

5. โอกาส 
- การที่ท่านมีเงินเก็บหรือมีเงินออมทําให้ท่านมีโอกาสนําเงินเก็บ/เงิน

ออมมาร่วมลงทุนเล่นแชร์ลูกโซ่ 
- รูปแบบของการเล่นแชร์ลกูโซ่ที่หลากหลายทําให้ท่านสนใจ และ

เลือกที่จะเข้ากลุ่มเล่นแชรล์ูกโซ่ 
- การที่ท่านชอบเสี่ยงโชคทําให้ท่านมองเห็นโอกาส/วิธีที่จะทําให้ได้รับ

ผลตอบแทนจากการเล่นแชร์ลูกโซ ่

3.63 0.73 มาก 
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ด้านการตัดสินใจ ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

6. ความสามารถ
- ความสามารถด้านจิตวิทยาของผู้กระทําผดิ ทําให้ท่านเช่ือใจ และ

ตัดสินใจร่วมเลน่แชร์ลูกโซ ่
- ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้กระทําผิด ทําใหท้่านไว้วางใจ 

และตัดสินใจรว่มเล่นแชร์ลูกโซ ่
- ท่านมีความสามารถในการชักชวนให้ผู้อ่ืนมาเล่นแชร์ลูกโซกั่บท่านใน

วงแชร์ของท่าน 

3.36 0.80 ปานกลาง 

7. การสนับสนุน
- การที่ท่านขาดความรู้ และไม่ทราบรูปแบบของการเล่นแชร์ลูกโซท่ี่

ปรากฏในปัจจุบัน ว่าการเล่นแชร์ลูกโซม่ีความผิด เป็นส่วนสนับสนุนให้
ท่านร่วมเล่นแชร์ลูกโซ ่

- ท่านคิดว่าการที่ท่านได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเล่นแชร์ลูกโซ ่มี
ส่วนตัดสินใจทาํให้ท่านร่วมเลน่แชร์ลูกโซ ่

- บุคคลที่ใกล้ชิดหรือสนิทสนมกับท่านมสี่วนสนับสนุนให้ท่านเล่นแชร์
ลูกโซ ่

3.41 0.71 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.43 0.58 มาก 

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นต่อการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในด้าน
ต่างๆ ระดับมาก เมื่อจําแนกรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ลักษณะของเหยื่ออาชญากรรม 
ค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา คือ การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม (แนวพุทธ) ค่าเฉลี่ย 3.75 แบบแผนการ
ดําเนินชีวิต ค่าเฉล่ีย 3.74 และน้อยที่สุด คือ กิจวัตรประจําวัน ค่าเฉล่ีย 3.64 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมใน
ภาพรวม 

ด้านการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

1. ลักษณะของเหย่ืออาชญากรรม
 - ความประมาท ไม่คิดทบทวนให้รอบคอบ เป็นเหตุให้ท่านตกเป็น

เหย่ือแชร์ลูกโซ ่
 - ความรู้สึกศรัทธาในตัวบุคคลที่มาชักชวนทําให้ท่านตัดสนิใจเล่น

แชร์ลูกโซแ่ละตกเป็นเหย่ือ 
 - ลักษณะส่วนบุคคลของท่านที่มีความไว้วางใจและเช่ือคนง่ายมี

ส่วนทําให้ท่านตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ ่

4.12 0.77 มาก 

2. การตกเปน็เหย่ืออาชญากรรม (แนวพุทธ) 

 - การหลงเช่ือผู้ที่มาชักชวนโดยไม่ได้ไตร่ตรองทําให้ท่านตกเป็น
เหย่ือแชร์ลูกโซ ่

 - ความโลภทําให้ท่านตกเป็นเหย่ือจากการเล่นแชร์ลูกโซ ่

 - การคบค้าสมาคมกับผู้ที่เลน่แชร์ลูกโซ่ด้วยกันเป็นปัจจัยที่ทําให้
ท่านตกเป็นเหย่ือของแชร์ลูกโซ่  

3.75 1.05 มาก 

3. แบบแผนการดําเนนิชีวิต 
 - ความชอบในการเสี่ยงโชคทําให้ท่านตัดสนิใจเข้าร่วมเลน่แชร์ 
 - ท่านชอบในการลงทุนทําให้ท่านตัดสินใจร่วมเล่นแชร์ลกูโซ่ 
 - ความชอบในการเข้าร่วมเครือข่ายหรือกลุ่มต่างๆ มีส่วนสําคัญที่

ทําให้ท่านตัดสนิใจเล่นแชรล์กูโซ่ 

3.74 0.93 มาก 

4. กิจวัตรประจําวัน 
 - การตัดสินใจเพียงลําพังหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ได้

ปรึกษาสมาชิกในครอบครัว มีส่วนที่ทําใหท้า่นร่วมเล่นแชร์ลูกโซ ่
 - ความถี่ของการชักชวนโดยกลุ่มหรือเครือข่ายที่ท่านเข้าร่วม

ส่งผลใหท้่านตัดสินใจเข้าร่วมเล่นแชร์ลูกโซ ่
 - การรับสื่อในเรื่องน้ีทุกวันทําให้ท่านสนใจและตัดสินใจเล่นแชร์

ลูกโซ ่

3.64 0.82 มาก 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับแชร์ลูกโซ่กับประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อแชร์
ลูกโซ่ไม่มีความรู้ ไม่ทราบว่าแชร์ลูกโซ่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย จึงทําให้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ยังคงดําเนินอยู่
และไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้ 

2. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวกับภัยจากแชร์ลูกโซ่ให้
ประชาชนมีสติรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ ให้รู้จักความพอเพียง ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ผลตอบแทน
ที่เสนอให้ 

3. ต้องมีการแก้ไขกฎหมายโดยการเพ่ิมบทลงโทษที่รุนแรง และที่สําคัญกฎหมายต้อง
คุ้มครองประชาชน เพราะในกระบวนการยุติธรรมมักจะคุ้มครองผู้กระทําผิด ให้สิทธิแก่ผู้กระทําผิด 
ส่วนผู้เสียหายหรือผู้ที่ตกเป็นเหย่ือไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควร 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : 
ศึกษากรณีแชร์ลูกโซ่” พบว่า ด้านภูมิหลังของผู้ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ เพศหญิงมักจะตกเป็นเหย่ือแชร์
ลูกโซ่มากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัย
อยู่ต่างจังหวัด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท มีสถานภาพ
โสด และอาศัยอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่  

สําหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความเช่ือ      
ที่ผู้ตกเป็นเหย่ือมองว่า การที่มีคนเล่นแชร์ลูกโซ่แล้วได้รับผลตอบแทนที่ดี มีรูปแบบและวิธีการเล่น
แชร์ลูกโซ่ที่หลากหลาย รวมท้ังการที่มีผู้ชักชวนให้เล่นแชร์ลูกโซ่โดยให้คําแนะนําที่ดีในการร่วมลงทุน
ทําให้ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือตัดสินใจร่วมเล่นแชร์ลูกโซ่ เพราะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ส่วนปัจจัยด้าน
โอกาส เป็นปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่เป็นลําดับรองลงมา เพราะการที่เหย่ือ
มีเงินเก็บหรือมีเงินออมทําให้มีโอกาสนําเงินเก็บหรือเงินออมมาร่วมลงทุนเล่นแชร์ลูกโซ่ รวมทั้งการที่
ผู้ตกเป็นเหย่ือเองชอบที่จะเสี่ยงโชคทําให้มองเห็นโอกาสหรือวิธีที่จะทําให้ได้รับผลตอบแทนจากการ
เล่นแชร์ลูกโซ่ จึงตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ่และตกเป็นเหยื่อในที่สุด นอกจากน้ี ปัจจัยด้านการบังคับ ก็
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือ เพราะผลตอบแทนมหาศาลท่ีบุคคลอ่ืนได้รับมาแล้ว จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เหย่ือตัดสินใจเล่น   แชร์ลูกโซ่ รวมถึงการโฆษณา เชิญชวน และการรับข่าวสาร และ
การที่เหย่ืออยู่ในกลุ่มสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค, ไลน์) ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมเล่นแชร์ลูกโซ่ 

ลักษณะการตกเป็นเหย่ือส่งผลต่อปัจจัยการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ความประมาท ไม่คิดทบทวนให้รอบคอบ และความรู้สึกศรัทธาในตัวบุคคลที่มาชักชวนทําให้ท่าน
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ตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ่และตกเป็นเหย่ือ รวมท้ังลักษณะส่วนบุคคลของเหย่ือเองที่มีความไว้วางใจและ
เช่ือคนง่ายมีส่วนทําให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รองลงมาคือ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (แนวพุทธ) 
การหลงเช่ือผู้ที่มาชักชวนโดยไม่ได้ไตร่ตรองทําให้ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ ความโลภและการคบค้า
สมาคมกับผู้ที่เล่นแชร์ลูกโซ่ด้วยกันเป็นปัจจัยที่ทําให้ท่านตกเป็นเหย่ือของแชร์ลูกโซ่ ส่วนแบบ
แผนการดําเนินชีวิตจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหย่ือ เพราะความชอบในการเส่ียงโชคและการ
ลงทุน รวมถึงความชอบในการเข้าร่วมเครือข่ายหรือกลุ่มต่างๆ มีส่วนสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจเล่นแชร์
ลูกโซ่ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : 
ศึกษากรณีแชร์ลูกโซ่” น้ัน มีการนําทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาใช้ในการอธิบายถึงความมีเหตุมีผล
ของ  แต่ละปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส สถานะในครอบครัว ที่อยู่ปัจจุบัน 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการตกเป็น
เหย่ือแชร์ลูกโซ่ ได้แก่ เป้าหมายหรือจุดประสงค์ ความเช่ือ ค่านิยม การบังคับ โอกาส ความสามารถ 
และการสนับสนุน 3. การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ได้แก่ลักษณะของเหย่ืออาชญากรรม การตก
เป็นเหย่ืออาชญากรรม (แนวพุทธ) แบบแผนการดําเนินชีวิต และกิจวัตรประจําวัน ดังน้ี 

ในส่วนของปัจจัยด้านภูมิหลังพบว่า เพศหญิงมักจะตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่มากกว่าเพศชาย 
โดยส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอยู่ต่างจังหวัด 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท มีสถานภาพโสดและ
อาศัยอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมของชาฟเฟอร์ 
(Schafer) (Schafer, 1977: อ้างถึงในอัณณพ ชูบํารุง, 2555) ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ซึ่งเป็นประเภทของเหย่ือที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ ขาดความสามารถในการดูแล
ตนเอง ส่งผลให้ตกเป็นเหย่ือได้ง่ายกว่าเพศชาย 

จากผลการศึกษา ปรากฏว่าปัจจัยด้านความเช่ือจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่อแชร์
ลูกโซ่มากที่สุด เพราะผู้ตกเป็นเหย่ือส่วนใหญ่ตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ่ เพราะมีความเช่ือว่าการเล่นแชร์
ลูกโซ่ทําให้ได้ผลตอบแทนที่สูง ส่วนปัจจัยลําดับรองลงมาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่อ คือ  
ปัจจัยด้านโอกาส และด้านการบังคับ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภูมิหลังของผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ  
เพราะผู้ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่มักมีรายได้และเงินออม จึงสนับสนุนให้เกิดความคิดว่าการเล่นแชร์
ลูกโซ่เป็นโอกาสในการลงทุนที่ง่ายและคุ้มที่จะเสี่ยง ประกอบกับการที่ได้เห็นตัวอย่างจากบุคคลอ่ืนที่
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เล่นแชร์ลูกโซ่แล้วได้รับผลตอบแทนที่สูง จึงกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยบังคับและผลักดันให้ตัดสินใจเล่น
แชร์ลูกโซ่ในที่สุด ทั้งน้ี ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีแบบแผนในการดําเนินชีวิต 
(Hindelang, Gottfredson, and Garofalo (Schafer, 1977: อ้างถึงในอัณณพ ชูบํารุงและคณะ, 
2555: 31) ที่กล่าวว่า บุคคลท่ีมีแนวโน้มจะตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมมักจะขึ้นอยู่กับแนวความคิดใน
การดําเนินชีวิต เช่น ชอบความเสี่ยง มีแรงจูงใจที่อยากจะได้รับผลตอบแทนที่สูง จึงตัดสินใจเล่นแชร์
ลูกโซ่ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมของ William W. 
Reeder (1971, อ้างถึงใน รัฐกร เลิศไกร, 2540: 7-8) ที่ได้รวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพ่ืออธิบาย
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งมีความเช่ือว่าปัจจัยภายในมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจแต่ละ
บุคคลนํามาสู่ตัวคน ซึ่งจะอยู่ในรูปของความเช่ือและไม่เช่ือที่ทําให้บุคคลตัดสินใจเลือกกระทํา
พฤติกรรม  

สําหรับผลการศึกษาการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม พบว่า มีความสอดคล้องกับทฤษฎี 
การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมของชาฟเฟอร์ (Schafer) (Schafer, 1977: อ้างถึงในอัณณพ ชูบํารุง, 
2555) คือ ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือแชร์ลูกโซ่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะอ่อนแอทางชีวภาพ มีความประมาท ไม่
คิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ่ และลักษณะส่วนบุคคลของตัวเหย่ือเองที่มีความ
ไว้วางใจและเช่ือคนง่าย จึงเป็นช่องทางที่ทําให้ผู้กระทําผิดสามารถหลอกเหยื่อได้ง่าย ด้วยการสร้าง
ความเช่ือ ความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับเหย่ือ จนทําให้เหย่ือหลงเช่ือตัดสินใจเล่นแชร์ลูกโซ่ และตกเป็น
เหย่ือในที่สุด นอกจากทฤษฎีการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมของชาฟเฟอร์แล้ว ยังมีทฤษฎีปกตินิสัย 
(Routine Activity Theory) ของลอร์เรน โคเฮน และมาร์คัส เฟลสัน ที่สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ซึ่งในทฤษฎีปกตินิสัยได้กล่าวถึง กิจวัตรหรือการกระทําใดๆ ของบุคคลที่ทําเป็นประจําสม่ําเสมอ เช่น 
การออกไปทํางานนอกบ้าน ไม่มีคนเฝ้าบ้าน การสวมเครื่องประดับที่มีราคาแพงเป็นประจํา การใช้
เส้นทางเดิมๆ ในการเดินทาง และหมายรวมถึงลักษณะของบุคคลที่อาจตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมได้
ง่าย เช่น ผู้หญิง เด็ก คนชรา เป็นต้น ดังน้ัน การเกิดอาชญากรรมมักจะเกิดจากกิจวัตรหรือนิสัยของ
เหย่ือ รวมถึงการกระทําที่ทําเป็นประจํา จึงส่งผลให้อาชญากรหรือผู้กระทําผิดอาศัยโอกาสเหล่าน้ีใน
การประกอบอาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับการเล่นแชร์ลูกโซ่ เมื่อผู้กระทําผิดเห็นโอกาสที่เหมาะสม 
รวมท้ังเหย่ือขาดความคุ้มครองหรืออ่อนแอทางชีวภาพ เช่น เป็นผู้หญิง คนชรา มีการศึกษาน้อย 
ขาดผู้ดูแล ก็ทําให้ผู้กระทําผิดตัดสินใจที่จะเลือกบุคคลเหล่าน้ีเป็นเหย่ือ รวมท้ังผู้กระทําผิดได้
พิจารณาแล้วว่ากิจวัตรหรือนิสัยของเหย่ือที่มักจะปฏิบัติซ้ําๆ หรือกระทําเป็นประจํา สม่ําเสมอ 
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ผู้กระทําผิดได้วางเอาไว้ ก็ทําให้บุคคลเหล่าน้ีตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพใน
ที่สุด นอกจากน้ัน ผลการศึกษายังสอดคล้องกับทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวพุทธ (อัณณพ ชูบํารุง, 2539 
: 42 - 43) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับพระไตรปิฎกใน
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พุทธศาสนา  ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางจิตที่เกิดความโลภ อยากรํ่ารวย อยากมีเงิน และปัจจัยทางสังคม 
คือ การคบค้าสมาคมกับผู้ที่เล่นแชร์ลูกโซ่จึงถูกชักชวนให้ร่วมเล่นโดยง่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับแชร์ลูกโซ่ จึง
ไม่ทราบว่าการเล่นแชร์ลูกโซ่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดังน้ัน ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องให้
ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกประเภทให้ถึงประชาชนทุกระดับในสังคม 

2. ภาครัฐควรเพ่ิมบทลงโทษที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเล่น
แชร์ลูกโซ่ให้มีความรุนแรงมากข้ึน ด้วยการจัดต้ังหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง และบูรณาการ 
การทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

3. กําหนดมาตรการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือสุ่มเสี่ยงที่
จะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนจนต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยเฉพาะในสื่อสังคม
ออนไลน์ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยเปรียบเทียบผลการศึกษาแยกเป็นแต่ละเขต ได้แก่ กรุงเทพและ
ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพ่ือเข้าใจถึงลักษณะทางเศรษฐกิจภูมิลําเนาที่ส่งผลต่อการเป็นเหย่ือ
อาชญากรรมแชร์ลูกโซ่ 

 2. นอกเหนือจากปัจจัยภูมิหลัง และปัจจัยด้านการตัดสินใจ อาจจะเพ่ิมการศึกษาถึงปัจจัย
ภายนอกท่ีนอกเหนือจากการควบคุม เช่น ปัจจัยด้านกฎหมาย และด้านเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
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การสะท้อนคิดด้วยตนเองในนักโทษชายเรือนจํากลางบางขวาง 
Self-reflection of Male Prisoners in Bang-Kwang Prison 

 

อุสา สุทธิสาคร1 และอรสม สทุธิสาคร2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยการสะท้อนคิดด้วยตนเองในนักโทษชายโทษสูงในเรือนจํากลางบางขวาง 

ดําเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-มิติทางจิตใจผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ

กําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

อบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางบางขวาง ผ่านกระบวนการ

ทบทวนตนเองและถ่ายทอดบทเรียนชีวิตของตนให้เป็นอุทาหรณ์สังคมจากงานเขียน ผู้เข้าร่วมการ

วิจัยเป็นผู้ต้องขังต้องโทษประหารในเรือนจํากลางบางขวางจํานวน 30 คนที่สมัครเรียนการเขียนและ

ร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะเวลา 6 เดือนต้ังแต่เดือน

มิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2555 เก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการและ

วิทยากรผู้สอนจํานวนทั้งสิ้น  35 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 1. มี

กระบวนการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนสารคดีชีวิต สามารถสร้างผลงาน “เฟส

คุก: เรื่องเล่าจากบางขวาง” เป็นผลงานที่มีคุณภาพได้  2. มีการเห็นคุณค่าของตนเอง (Self-

esteem) มากขึ้น จากการสร้างผลงานการเขียนผ่านการสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Self-reflection) 

ในเรื่องราวการทําผิดของตนให้เป็นบทเรียนต่อสังคมและจากการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

คําสําคัญ: การศึกษาตลอดชีวิต การสะท้อนคิดด้วยตนเอง การเห็นคุณค่าตน 

 

   

 

                                                            
1 รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 นักเขียนอิสระ, ศิลปินศิลปาธร 
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Abstract 

This research on “Self-reflection of Male Prisoners in Bang-Kwang Prison” was 
conducted under the Project for the Quality of Life Development – Dimension of 
Inmates’ Mind, which is one part of The Inspire Project under the Royal Initiative of 
HRH Princess Bajrakitiyabha. The purpose of this research is to provide training for 
developing the mind and potentiality of the inmates in Bang-Kwang prison through a 
self-reflection process, using their writing to transfer their lessons of life as social 
examples. Research participants are 30 death penalty inmates in Bang-Kwang prison 
who applied for a writing course and joined an experience exchange group to carry 
out a 6-month qualitative research from June to December 2012. Data was collected 
from the observations and interviews of 35 participants and lecturers. The research 
found that the convicts underwent the following transitions 1. Undergoing the process 
of self-development by studying the technique of writing a life documentary and 
creating the quality work “Face Kook: Stories from Bang Kwang”, 2. Having more self-
esteem; through self-reflection the inmates created self-improvement by writing 
about their wrongdoing as examples for society and joining the experience exchange 
group.  

Keywords: Lifelong learning, Self-reflection, Self-esteem 
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บทนํา 

ชีวิตนักโทษในแดนประหาร อาจเป็นภาพที่น่าหวาดกลัว สิ้นหวัง ในความรู้สึกของคน
ทั่วไป  การรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องราวความเป็นอยู่ที่แท้จริงภายในน้ันจึงยังมี
น้อย  ผู้ต้องขังในแดนประหารถือเป็นกลุ่มนักโทษที่มีความทุกข์มากที่สุดก็ว่าได้   เน่ืองจากเป็นแดน
ที่มีการควบคุมสูง  ในชีวิตประจําวันไม่ค่อยมีกิจกรรมเช่นแดนอ่ืน  ทําให้มีความทุกข์ย่ิงขึ้น มองชีวิต
ตัวเองไม่มีค่า ทั้งยังขาดการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพหรือจิตใจ 
อย่างไรก็ดี แม้ผู้ต้องขังจะเป็นผู้กระทําผิดร้ายแรง แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งควรได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับสิทธิอันเท่าเทียมกับผู้อ่ืน ในการได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตใจ ศักยภาพและความเห็นใจใน
เพ่ือนมนุษย์ เพ่ือจะสามารถแก้ไขตนเองและกลับตัวเป็นคนดีในสังคมได้ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะทํา
ให้ผู้ได้รับการศึกษามีคุณค่าและศักด์ิศรีเช่นเดียวกับคนอ่ืน สอดคล้องดังปรัชญาของการศึกษาตลอด
ชีวิต (Lifelong Education) อันเป็นการจัดกระบวนการทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต จากการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในตัวบุคคล 
สังคมและอาชีพ (Dave, 1975: 42)  

การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) คือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจากการประเมินคุณค่า
ตนเอง ทั้งด้านความสามารถ ความสําเร็จ ความภูมิใจและการยอมรับนับถือตนเอง (Coopersmith, 
1984) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นประเด็นหน่ึงที่มีความสําคัญเก่ียวข้องกับผู้กระทําผิด  ทั้งน้ี
เน่ืองจากจากการศึกษาประวัติอาชญากร ยุวอาชญากร มักมีทัศนคติต่อตนเองว่าเป็นคนไร้ค่า ไม่มี
ผู้ใดเห็นคุณค่าของตน  (มาศสวรรค์ พัฒนานุพงษ์, 2531) การวิจัยในต่างประเทศยังพบว่าการเห็น
คุณค่าในตนเองตํ่าเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรม (Scheff et al.,1989) ดังน้ันการเห็นคุณค่าใน
ตนเองจึงมีความสําคัญและจําเป็นต้องสร้างเสริมให้เกิดขึ้นในผู้กระทําผิดเน่ืองจากเมื่อเห็นคุณค่าใน
ตนแล้วจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม และไม่หวนมากระทําผิดซ้ําอีก  

การสะท้อนคิด (Reflection) เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective Thinking) 
และพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบโดยใช้สติและมีสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทําให้บุคคลได้ทบทวนและ
สะท้อนการกระทําของตน (Reflective Practice) ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Johns, 2000: 34) ดังน้ัน การฝึกการเขียนหรือเล่าเรื่องจากประสบการณ์จึง
เป็นหนทางหน่ึงในการสร้างกระบวนการสะท้อนคิด ทบทวนตนเอง ถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาเพ่ือให้
สามารถแก้ไขตนเองได้ อีกทั้งเมื่อเรื่องราวเหล่าน้ันได้รับการเผยแพร่ออกไป ก็ยังจะเป็นอุทาหรณ์
ไม่ให้คนอ่ืนต้องก้าวพลาด  เกิดความปลอดภัยต่อสังคมในภาพรวม  ทําให้ผู้ต้องขังที่เคยกระทําผิดมี
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จิตสํานึกเช่ือมโยงต่อสังคมส่วนรวม อันจะส่งผลให้เกิดการเห็นคุณค่าในตัวเองมากข้ึน กระบวนการ
เหล่าน้ีจึงเป็นการศึกษาเรียนรู้ที่จะทําให้ผู้ต้องขังแดนประหารได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจิตใจ
ของตนได้      

คณะผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการวิจัย การเรียนการสอนด้วยการสะท้อนคิดในนักโทษชายบาง
ขวางขึ้น โดยดําเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-มิติทางจิตใจ ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นความร่วมมือ
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับเครือข่ายพุทธิกาเพ่ือพระพุทธศาสนาและ
สังคม เพ่ือให้ผู้ต้องขังเกิดการพัฒนาและเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดด้วยตนเอง 
(Self-reflection) เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับผู้ต้องขัง โดยมีผู้ต้องขัง
ชายจากเรือนจํากลางบางขวางเข้าร่วมโครงการ 30  คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพ่ือให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนตนเองและรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนผ่าน
เรื่องเล่าและงานเขียน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ได้มีโอกาสถ่ายทอด
บทเรียนชีวิตของตนเพ่ือเป็นอุทาหรณ์แก่สังคม 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังที่สนใจงานเขียนให้ได้พัฒนาตนเองไปสู่การเขียนงานอ่ืนๆ 
ที่ตนเองสนใจ 

4. เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ผู้ต้องขังเห็นโอกาสในการปรับตัวเพ่ือคืนสู่สังคมอย่างมั่นใจ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนตนเองและรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการมีคุณค่าในตนเอง ที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเรียนชีวิต

ของตนเพ่ือเป็นอุทาหรณ์แก่สังคม 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเขียนได้ดีขึ้น 
4.  ผลงานเขียนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม  ในการได้เรียนรู้ความผิดพลาดของ

ผู้ต้องขังอันเป็นบทเรียนที่มีค่าและเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ  เพ่ือไม่ให้พลาดพลั้งจนกลายเป็นปัญหา
สังคมในอนาคต 

 
การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ อาจารย์ 
วิทยากรผู้สอนและนักโทษชายเรือนจํากลางบางขวางที่เข้าร่วมโครงการเขียนสารคดีทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ โดยใช้ช่ือว่า “เรื่องเล่าจากแดนประหาร”  
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การเก็บข้อมูลในการวิจัย 
เป็นการสังเกตในสภาพการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมกลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม

การวิจัยและวิทยากร ครูผู้สอน จํานวนรวม 35 คน 
การเข้าร่วมงานวิจัยเป็นไปโดยความสมัครใจ โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการและการ

ดําเนินการวิจัย การเก็บข้อมูลจะเร่ิมดําเนินการพร้อมไปกับการอบรมการเขียน โดยการสังเกตในช้ัน
เรียน จากน้ันจะมีการสัมภาษณ์ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนเมื่อเริ่มมีการเรียนการสอนและสิ้นสุดการ
เรียนการสอน การเก็บข้อมูลดําเนินการต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2555 โดยผู้เข้าร่วมการ
วิจัยจะได้รับการช้ีแจงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ
และจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่าน้ัน  

การอบรมการเขียน 
อบรมทั้งหมด 14 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี เรียนเดือนละ 3 ครั้ง ต้ังแต่เวลา 9.00-14.30 น. (มี

หยุดพักกลางวันให้ทานข้าวในสถานที่เรียน) เป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึง
พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณะวิทยากรผู้สอนการเขียนสารคดี 3 คน และวิทยากรพิเศษ 5 คน    
 ลักษณะการอบรม จะไม่เน้นภาคทฤษฎีมากเท่าปฏิบัติ หลักสูตรเร่ิมจากให้ผู้เรียนบรรยาย
รูปภาพที่เห็น เรียนการเก็บข้อมูลเพ่ือการเขียน โดยแบ่งกลุ่มฝึกสัมภาษณ์เพ่ือน และมีตัวแทนกลุ่ม
ย่อย มาสรุปหน้าช้ันเรียน ให้เขียนเรื่องของรูปงานสารคดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยให้เขียน
เรื่องของตัวเอง และเรื่องของเพ่ือน แล้วครูผู้สอนจะให้ข้อคิดเห็นต่องานเขียนทั้งรายตัวและรายกลุ่ม 
เพ่ือผู้เรียนจะเรียนรู้ภาพรวมท้ังหมดจากกลุ่มอ่ืนด้วย  จากน้ันมีการแก้ไขงาน ซึ่งครูจะต้องอ่านและ
ตรวจการแก้ไขงานอย่างละเอียด อน่ึง โดยหลังจากพอทราบทฤษฎีแล้วให้ผู้เรียนเขียนเรื่องเอง 
รวมท้ังศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่ครูแนะนําและหามาให้อ่าน ในขั้นตอนสุดท้ายมีการเตรียมเขียน
เรื่องจากประสบการณ์ชีวิตของตนเอง เพ่ือจะนํามาเขียนหนังสือ แต่ละคนเลือกประเด็นการเขียน
และคุยกับครูผู้สอน แล้วให้ทําโครงเรื่องมาเสนอ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่แดน
การศึกษาเป็นคนตรวจและอนุญาตด้วย 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 การเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดขึ้นก่อนเข้าอบรมการเขียนสาร
คดีทุกครั้ง โดยให้ผู้ต้องขังพูดเก่ียวกับตนเองประมาณคนละ 1-2 นาที เพ่ือให้ทบทวนตัวเองและเปิด
ใจ ซึ่งการเปิดใจและเรียนรู้จากผู้อ่ืนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเขียน เน่ืองจากการเขียนเป็นการ
เล่าบอกประสบ การณ์ตัวเอง การสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
ระหว่างวิทยากร ครูผู้สอนกับผู้เรียนจึงมีความสําคัญมาก การเปิดใจแต่ละครั้งจะมีประเด็นคําถามที่
ทําให้ผู้ร่วมโครงการได้คิดทบทวนประสบการณ์ชีวิตตนเองในแง่มุมต่างๆ อาทิ ต้นไม้หรือดอกไม้ที่
ชอบ ชอบเพราะอะไร การเลือกคําหน่ึงคําที่มีความหมายกับเขามากที่สุด บอกเล่าความประทับใจมา
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หน่ึงเรื่องหรือหน่ึงเหตุการณ์  คนที่รักหรือมีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของเขาคือใคร? และเขาได้เรียนรู้
แบบอย่างอะไรจากคนนี้?  คุณอยากจะขอโทษใครเพราะอะไร?  อยากขอบคุณใครเพราะอะไร? 
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ผู้ร่วมโครงการได้ทบทวนตัวเองและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพ่ือนเป็นกลุ่มตลอดจนลดช่องว่างระหว่างวิทยากร ครูผู้สอนและผู้เรียน เน่ืองจาก
วิทยากรหรือครูผู้สอนจะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นเหล่าน้ีกับผู้เรียนด้วย  

คําถามในการวิจัย จําแนกเป็นคําถามกับผู้เรียนและคําถามกับครู อาจารย์ วิทยากรผู้สอน  
คําถามกับผู้เรียน เป็นคําถามที่เก่ียวกับการเรียนการเขียนและการได้พัฒนาตนเอง ได้แก่ 
- ท่านได้เรียนรู้หรือได้แง่คิด บทเรียนอะไรบ้างจากช้ันเรียนการเขียน และการเรียนรู้

ดังกล่าวมีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
- การสอนของอาจารย์เป็นอย่างไร ท่านพอใจมากน้อยเพียงใด  
- หลังจากเรียนจบและมีงานเขียนออกมา ท่านรู้สึกอย่างไร และภาคภูมิใจในตนเองมาก

น้อยเพียงใด อย่างไร 
- งานเขียนของท่านจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองและสังคมอย่างไร 
- ท่านจะใช้ความรู้หรือสิ่งที่ได้จากช้ันเรียนการเขียนไปต่อยอดในอนาคตอย่างไร 
คําถามกับอาจารย์ผู้สอน วิทยากร  
- การเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างไร มีความพยายามและความต้ังใจเรียนมากน้อยเพียงใด  
- ท่านมีความพอใจกับผลงานเขียนของผู้เรียนที่ออกมามากน้อยเพียงใด 
- ท่านเห็นว่าผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสะท้อนคิด ผ่าน

งานเขียนของตนเอง  
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์และจัดระบบ
ข้อมูล  

 
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย พบผลดังน้ี 

1.การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านการเขียน พบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถในการเรียนรู้เทคนิคการเขียนและพัฒนาการเล่าเรื่องด้วยการเขียนได้ดีย่ิงขึ้น จน
สามารถสร้างผลงานรวมเล่ม “เฟซคุก: เรื่องเล่าจากบางขวาง” ได้ โดยให้ผู้ต้องขังเขียนเรื่องราวของ
ตนเองและคัดเลือกเลือกเรื่องที่ดีที่สุด 13 เรื่องมาพิมพ์เป็นเล่มเพ่ือจําหน่ายเผยแพร่แก่ประชาชน
ทั่วไป ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์วิทยากร ครูผู้สอน เห็นว่าผู้เรียนทุกคนมีความต้ังใจและมีสมาธิใน
การเรียนสูงมาก เพราะในเรือนจําโทษสูง การได้รับโอกาสในการเรียนเป็นเรื่องยาก ทําให้ครูผู้สอน
รู้สึกดีมาก เพราะนักเรียนใส่ใจมาก เมื่อสอนไปสิ่งที่เห็นคือ นักเรียนเขียนได้ดีไม่ว่ามีการศึกษาใน
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ระดับไหน เพราะทุกคนมีวัตถุดิบที่ดีน่ันคือประสบการณ์ตรง ทําให้มีพลังในการเขียนมากกว่าที่
นักเขียนอาชีพที่ต้องหาข้อมูลมาเขียน ทุกคนเขียนจากใจและประสบการณ์จริงของตน   
 2. การสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Self-reflection) พบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดกระบวนการ
ทบทวนตนเองจากการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเขียนเรื่องราว
ตนเอง ได้แก่ 

2.1 การทบทวนชีวิตในมุมบวกและประสบการณ์ที่ดี ผู้กระทําผิดทุกคนได้ทบทวนย้อนรําลึก
ถึงชีวิตในวัยเด็กที่งดงาม และประสบการณ์ที่ดี อาทิ บางคนรําลึกถึงวันเวลาในวัยเด็ก อยู่บ้านนอก 
นอนหนุนตักแม่ นอนมองดวงดาว แม่ร้องเพลงให้ฟัง บางคนเล่าว่า วันหน่ึงกลับบ้าน แล้วพบ
จักรยานคันใหม่อยู่ที่บ้าน ทําให้ต่ืนเต้นมาก เพราะที่บ้านฐานะยากจนมาก ไม่คิดว่าจะมีจักรยานได้ 
แต่พอเขาบอกแม่ว่าอยากได้จักรยานแบบเพื่อน  แม่สู้อุตส่าห์เข้าไปในป่าหาหน่อไม้ แบกขึ้นลงหลาย
เที่ยว เพ่ือเอาไปขายเกือบเป็นเดือนเพ่ือเก็บเงินเอามาซื้อจักรยานให้ลูก หลายคนคิดถึงบ้าน คิดถึง
พ่อแม่พ่ีน้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง”แม่” ที่เสียสละเพ่ือเขา บางคนอยู่ที่น่ี แม่ยังเดินทางมาเย่ียม แม้จะ
ไกลเพียงไหนก็ตาม อย่างไรก็ดีชีวิตที่น่ีต้องใช้ความอดทนมากทั้งเรื่องกฎระเบียบ และความคิดถึง
ความห่วงใยคนที่บ้าน อิสรภาพ เป็นเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝัน เน่ืองจากการอยู่ในน้ีเป็นทุกข์มาก  

2.2. การทบทวนความผิดพลาดและความผิดบาป ผู้กระทําผิดทุกคนมีความรู้สึกผิดบาปติด
ค้างอยู่ในใจและอาจไม่สามารถแสดงออกมาได้ แต่เมื่อมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้เขาทบทวน
ตัวเอง ความรู้สึกเหล่าน้ันก็สะท้อนออกมาผ่านเรื่องเล่าและงานเขียน ดังที่พบว่า เมื่อทบทวนชีวิต 
บางคนอยากขอโทษต่อผู้ที่เขาเคยล่วงเกิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้มีพระคุณ  

ผู้เรียนคนหน่ึงบอกว่าอยากขอโทษแม่ เพราะในครั้งวัยยังหนุ่ม ตนเกเร ทําให้แม่ต้อง
เดือดร้อนลําบากใจ ครั้งหน่ึงตนเคยถูกตํารวจจับอยู่ในห้องขังบนโรงพัก แม่มาเย่ียมลูกด้วยความ
ห่วงใย แต่เพราะแข้งขาไม่ดี ต้องเดินกระย่องกระแย่งขึ้นบันไดโรงพักขึ้นมาอย่างลําบาก ภาพที่แม่ล้ม
ลงต่อหน้ายังฝังอยู่ในใจลูกชายอย่างเขาไม่เคยลืม 

“แต่ก่อนบ้านผมยากจนมาก แม่ผมหาบปลาร้าขาย ชีวิตแม่ลําบากมาก ผมโตมาเป็นเด็ก
เกเร ทําให้แม่เสียใจมาตลอด แต่แม่ก็ไม่เคยทิ้งผม ที่ผมเสียใจมากคือผมไม่มีโอกาสได้ดูแลท่าน ผมจึง
สัญญากับแม่ว่าผมจะทําให้ท่านภูมิใจให้ได้” เป็นความในใจของนักเรียนหนุ่มฉกรรจ์อีกคนหน่ึง 

อดีตตํารวจตระเวนชายแดนสะท้อนความในใจว่าครั้งที่ตนข้ามฟากไปทํางานที่เมืองลาว 
ยายผู้เลี้ยงดูมาสู้อุตส่าห์ข้ามโขงแวะไปเยี่ยม ด้วยความห่วงใยหลาน ยายจึงหอบข้าวของกินไปให้ แต่
ขณะน้ันตนกําลังมีอารมณ์ไม่ดี จึงขว้างปาข้าวของที่ยายให้อย่างไม่ใยดี ภาพท่ียายก้มลงเก็บข้าวปลา
อาหารที่สู้อุตส่าห์ทํามาด้วยนํ้ามือตนเอง ยังเป็นภาพที่ติดใจเขาอยู่จนทุกวันน้ี จนบัดน้ีที่เวลาผ่านไป
หลายสิบปี เขาก็ไม่เคยได้มีโอกาสขอโทษยาย จนยายจากไป 
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“ผมอยากขอโทษยายที่ผมทําร้ายความรู้สึกของยาย และอยากบอกให้ยายได้รับรู้ว่าผมรัก
ยายมาก” แววตาคู่น้ันบอกความหมายที่อยู่ในใจชัดแจ้งกว่าคําพูดนับพันคํา 

บางคนอยากขอโทษภรรยา ตอนอยู่ด้วยกันเจ้าชู้ ภรรยาอยากให้เปลี่ยนพฤติกรรม พอ
ภรรยารู้ ก็ขอโทษหลอกๆไป เมื่อสะสมความทุกข์ความผิดหวังมาตลอดจนวันหน่ึงภรรยาขอแยกทาง 
วันน้ีเขารู้สึกจากใจ อยากขอโทษ  

หลายคนอยากขอโทษคนท่ีเขาไปฆ่าด้วยบันดาลโทสะ อยากไปขอโทษแม้ไม่มีโอกาสแล้วก็
ตาม 

หลายคนออกมาพูดแล้วร้องไห้ การทบทวนทําให้เขาได้คลี่คลายบางอย่างในใจ ฝึกให้เขา
เปิดใจ มีความวางใจต่อกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างความคุ้นเคยวางใจกัน “การทํางานในพ้ืนที่เหล่าน้ี 
จึงไม่ใช่เพียงแต่การสอนให้เขาเขียน แต่คือการที่เราบอกนักเรียนว่า ขอให้พ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ของ
ครูกับศิษย์ เป็นที่อิสระ เป็นพ้ืนที่ของความสุข ไม่ต้องคิดว่าตนเองเป็นนักโทษ เราเป็นครูกับลูกศิษย์
กัน ทุกคนเป็นนักเรียนของครู” ครูผู้สอนท่านหน่ึงกล่าว 
 3. การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) หลังจากผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนและการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกต่อตัวเองในด้านดีขึ้น มีทั้งการ
สํานึกผิดต่อสิ่งที่ตนได้กระทําผิดพลาดในอดีต การเริ่มให้อภัยตนเอง และความต้ังใจจะเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ที่มีคุณค่ากว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีคนยอมรับในผลงานการเขียน บรรยากาศในวันที่มี
การเปิดตัวหนังสือ มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาให้กําลังใจ ช่ืนชมในผลงานและสื่อมวลชนมาทําข่าว
กันมาก ทําให้เขาเหล่าน้ันรู้สึกถึงคุณค่าใหม่ของตนและการให้โอกาสจากสังคม ดังคําพูดเหล่าน้ี  

“ผมค้นพบคุณค่าของชีวิตตนเอง ได้เรียนรู้ความทุกข์ แล้วพบว่าความทุกข์จากการสูญเสีย
อิสรภาพกลับให้อะไรหลายอย่างที่มีค่าแก่ชีวิต ได้พบเข็มทิศให้กับชีวิตตัวเอง มีเป้าหมายและสิ่งที่
ชีวิตจะต้องทําชัดเจนขึ้น แล้วผมก็ได้เขียนจดหมายถึงพ่อ ผู้ที่ผมเคยคิดว่าเกลียดเขา เป็นครั้งแรกใน
ชีวิต” 
          “ครูทําให้ผมละอายใจ รู้สึกเหมือนเป็นคนอกตัญญูที่ไม่เคยสํานึกถึงพระเมตตาคุณของ
พระพุทธเจ้า จนทําให้ผมต้องกลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่ชาวพุทธของตัวเองเสียใหม่ พร้อมกับเปิด
ใจศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก กับหนังสือธรรมะเล่มแรก “พระอานนท์ พุทธ
อนุชา” ที่ครูเอามาให้ผมอ่าน” 

“ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาชีวิตที่ผิดพลาดของผมอาจมองไม่เห็นภาพชัดเจน ไม่มีคะแนนช้ี
วัดว่าผ่านหรือไม่ เพ่ือบ่งช้ีว่าสิ่งที่ครูทําน้ันสําเร็จในระดับไหน…ที่แน่ๆ ผมรู้สึกว่าชีวิตผมได้ A บวก 
และผมก็ไม่ติด F กับชีวิตอย่างแน่นอน ในเมื่อผมต้ังใจแน่วแน่เป็นที่สุดแล้วว่าจะไม่หวนกลับไป
กระทําผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จนต้องกลับเข้ามาในดินแดนแห่งพันธนาการท่ีเรียกว่า “คุก” อีก
เป็นแน่” 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1.การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเขียน จากผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถ

พัฒนาการเรียนรู้ด้านการเขียน จนสามารถสร้างผลงานรวมเล่มขึ้นมาได้ สะท้อนให้เห็นว่าคนเรา

สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้จนตลอดชีวิต แม้จะอยู่นอกระบบสถานศึกษาก็ตาม สอดคล้อง

กับปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่จัดให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุ สัมพันธ์กับวิถีการ

ดําเนินชีวิตของบุคคล เพ่ือมุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีความรู้ ทักษะอย่างเพียงพอต่อการ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

เหมาะสมในทุกช่วงชีวิต (สุมาลี สังข์ศรี, 2543)  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับผู้กระทําผิดแล้ว การได้

ศึกษาเรียนรู้เพ่ือแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือจะก้าวผ่านความเจ็บปวด ความ

ผิดพลาดของชีวิตให้ได้    

2. การสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Self-reflection) ของผู้กระทําผิด สะท้อนให้เห็นถึงการ

ทบทวนความผิดพลาดและความผิดบาป เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้กระทําผิดได้ค้นพบตนเอง และสามารถ

ยอมรับตนเองในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือนัยหน่ึงคือการสามารถให้อภัยตนเองได้ ซึ่งเป็นจุดเปล่ียนแปลง

สําคัญที่จะทําให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ในการทําสิ่งดีงามต่อไป  กระบวนการทบทวนตนเองโดยเร่ืองเล่า 

และการเขียนน้ันสามารถช่วยเยียวยาจิตใจ คลี่คลายความขัดแย้งหรือความทุกข์จากความรู้สึกผิดใน

ใจของตนได้ ทั้งยังทําให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว คนที่กระทําผิดยังมีสํานึกของการทําผิด เพียงแต่อาจไม่มี

โอกาสแสดงออกให้ผู้อ่ืนรู้ หรือไม่ได้รับการเปิดเผยออกมาเท่าน้ัน จากงานวิจัยน้ีจึงช้ีให้เห็นว่า 

กระบวนการสะท้อนคิดจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเช่ือมโยงความรู้สึกไปสู่ประสบการณ์ และพยายามที่จะ

อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบ หาเหตุผล พร้อมทั้งมีการประเมินการกระทําของตนเอง (Wong 

et.al.,1997: 477)  

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)  ของผู้กระทําผิด หลังจากได้เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได้พัฒนาตนเองจากการเขียน ได้รับกําลังใจจากผู้สอน และประสบความสําเร็จในการ
สร้างผลงานเขียน พบว่าผู้เรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Depeza 
(2006) ที่พบว่านักโทษในเรือนจําความม่ันคงสูงสุดในตรินิแดดมีความรักในการอ่านมาก เมื่อได้เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างกําลังใจให้เรียนหนังสือและสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนได้อย่างดี 
นอกจากน้ียังพบว่าการเห็นคุณค่าในตนของนักโทษเหล่าน้ีมีสูงขึ้นหลังจากจบการศึกษาแล้ว 
เน่ืองจากสามารถหาความหมายของชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยในอิหร่านของ 
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Modarrres Gharavi et al., (2015) ที่พบว่านักโทษในเรือนจําที่ได้รับการให้คําปรึกษามีการเห็น
คุณค่าในตนสูงกว่านักโทษที่ไม่ได้รับคําปรึกษาและมีสุขภาพจิตดีกว่า ทั้งยังมีความซึมเศร้าและวิตก
กังวลน้อยกว่า ดังน้ันการได้รับกําลังใจ ความเข้าใจ ความเอาใจใส่จากครูผู้สอน วิทยากรและเห็น
ความสําเร็จของตนทําให้ผู้กระทําผิดสามารถพัฒนาความเช่ือมั่นและเห็นคุณค่าในตนขึ้นมาได้  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณคู่ไปกับข้อมูลเชิงคุณภาพในการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเห็นคุณค่าในตน รวมทั้งทัศนคติต่อการเรียนเป็นต้น ทั้งก่อนและหลังการศึกษาอบรมของ
กลุ่มผู้เรียน เพ่ือสามารถนําข้อมูลมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้น 

2.ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ศักยภาพและการเห็นคุณค่าในตนในผู้กระทําผิดด้วย
การสะท้อนคิดหรือด้วยวิธีการอ่ืนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเองใน
ผู้กระทําผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป  
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาไทย: เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ ผู้ประกอบการ 
Recommendation of Thailand’s Educational Development:  

Educational Technology and Entrepreneurs 
 

ณัฐสรณ ์เกตุประภากร1 
 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีนําเสนอการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมอิสระในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมี
แนวคิดพ้ืนฐานจากการแข่งขันทําให้เกิดการพัฒนา นอกจากน้ียังเปิดให้เห็นว่าไม่เพียงเทคโนโลยี
การศึกษานี้นอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาแล้วน้ันยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่อีกด้วย  
 
 
Abstract 

This paper presents an action plan to narrow the educational gap through 
local support and education technology to maximize student’s freedom of choice. 
The solution purposed is based on an idea of competition creates innovation concept. 
Besides this paper illustrate how the action plan could encourage local entrepreneurs 
as well.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหา 
ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยและปัญหาการเข้าถึงผู้ต้องการศึกษาทุกชนช้ันอย่างเท่าเทียม

เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพ่ือลดอัตราความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาต่อประชาชน
โดยรวม ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์สมองไหลและลดทอนคุณภาพการแข่งขันของชนบทในระยะยาว 
เน่ืองจากผู้ต้องการศึกษาที่ได้รับการศึกษาในเมืองอาจมีความผูกพันธ์กับท้องถิ่นตํ่าลง  

ขอบเขตของบทความน้ีรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงปัญหาของการศึกษาไทยและข้อเสนอใน
การแก้ไขปัญหาและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
ส่งเสริมอิสระทางการศึกษา การพัฒนาและกระจาย รวมถึงผลกระทบจากการปฏิบัติ  
 
วัตถุประสงค ์

บทความน้ีมีความประสงค์ในการนําเสนอแนวคิดอิสระทางการศึกษาการโดยเน้นยํ้าที่การ
บริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 
ปัญหาคุณภาพการศึกษา 

จากการเปรียบเทียบจากรายงานของ Global Competitive Report 2014-2015 โดย 
World Economic Forum (2014) ในขณะที่ GDP ต่อหัวของประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ใน
อาเซียน เป็นรองเพียงสิงคโปว์และมาเลเซยีและงบประมาณการศึกษาธิการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
สวนทางกับอัตราการเกิด คุณภาพการศึกษาไทยกลับตกตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง จัด
อันดับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 86 จาก 144 และตามหลังประเทศลาว ทั้งน้ีผลการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) สื่อให้เห็นว่าโรงเรียนภายในตัวเมืองมีคะแนนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
กับโรงเรียนในชนบท สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างชัดเจน 
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ท่ีมา: World Economic Forum (2557) 

ปัญหาการเข้าถึงการศึกษา 
จากการรายงานการสํารวจเด็กและเยาชนพบว่าผู้ต้องการศึกษาจํานวนมากให้ความเห็นต่อ

การไม่ได้เรียนต่อจากการขาดทุนการศึกษาถึง 1.37 ล้านราย และเหตุผลอ่ืนเช่น ต้องทํางาน หรือไม่
มีสัญชาติอีกกว่า 9.3 แสนราย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติระหว่างเขตและภูมิภาค ปรากฏการ
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจากผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 10 ในภาคเหนือ ภาคใต้ และนอ้ยที่สุดในภาค
อีสาน ขอ้มูลข้างต้นสื่อให้เห็นถึงปัญหาประสิทธิภาพและความเหลือ่มล้ําทางการศึกษาระหว่าง
ภูมิภาค อย่างชัดเจนซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารที่ไม่เข้าถึงประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
 
ปัญหาในระบบการบริหาร 

ประการแรก ระบบราชการ ปัญหาในระบบการบริหารงานแบบข้าราชการของภาครัฐมี
ปัญหาอย่างมากและส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมเป็นอย่างมากเน่ืองจาก “ระบบราชการ” คือ
ระบบการบริหารขนาดใหญ่ทีม่ีการทํางานซ้ําซ้อนในบทบาททําให้ยุ่งยาก ในขณะที่กฎระเบียบหรือ
วิธีการต่าง ๆ ยังล้าสมัยเมือ่เปรียบเทียบกับภาคเอกชน ส่งผลให้การจัดการขาดความยืดหยุ่น และ
ความคล่องตัว ทําให้ไมส่ามารถตอบสนองต่อโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557) เน่ืองจาก ระบบราชการ เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพ่ือสร้างกฎเพ่ือ
ควบคุมคนจํานวนมากที่ให้หลายอย่างถูกตัดสินด้วยเอกสาร ด้วยเหตุน้ีเป็นกระบวนการคัดสรร
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บุคลากรที่คาดการคํานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเช่น ความเช่ือ วิถีชีวิต หรือ รสนิยม จนทําให้
บุคลากรคุณภาพท่ีมีความแตกต่างจากบุคลากรในอุดมคติถูกมองข้ามและกลายเป็นคนส่วนน้อย 
(Gulen, 2559)  

นอกจากน้ีผู้มอํีานาจยังขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ฏิบัติงานและขาดความเข้าใจใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทําให้กรอบการตัดสินใจแคบลงเหลือเพียงมุมมองจากผู้บริหารมิใช่ผู้
ปฏิบัติ นโยบายหลายอย่างที่ จากส่วนกลางที่ออกมาขาดความเข้าใจในทอ้งถิ่นอย่างชัดเจนดังจะเห็น
ได้จากนโยบายที่เปิดให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการตนเอง จากนโยบายน้ีเมื่อมองในมุมของ
ส่วนกลางจะเหมือนกับรัฐบาลให้อิสระกับโรงเรียนในการบูรณาการความรู้ท้องถิ่น หากแต่สิ่งที่
รัฐบาลมิได้คํานึงถึงดังเห็นได้จากงานวิจัยของ World Bank ที่ช้ีชัดถึงนโยบายน้ีว่ามีประสิทธิภาพ
เฉพาะกับโรงเรียนที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ในทางกลับกันส่งผลเสียกับโรงเรียนที่ด้อยประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมภาระงานเอกสารจํานวนมากให้กับครูผู้สอนเน่ืองจากในโรงเรียนขนาดเล็ก
บุคลากรยังขาดแคลน ส่งผลให้ภาระเหล่าน้ีตกอยู่กับครูผู้สอน (World Bank Group, 2558) 

ประการที่สอง เสถียรภาพทางการเมือง การเปลื่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมา เกิดขึ้นบ่อยเกินไปจนทําให้ผู้เรียน ผู้สอน และ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและขาดความ
เช่ือมั่นเป็นอย่างมากอันเน่ืองมาจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง สะท้อนให้เห็นว่าความไม่มี
เสถียรภาพของระบบกีดกันการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ืองของบุคลากร ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
เกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบเขา้มหาวิทยาลัยมีการเปลื่ยนแปลงมากถึง 4 ครั้ง (ปัญดิษฐ์ 
ประเทศไทย., 2559) ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการจําเป็นต้องเสียงบประมาณเป็นจํานวนมากในการ
อบรมครูเพ่ือรองรับเน้ือหาหรือนโยบายใหม่ของภาครัฐ หลายครั้งที่การอบรมครูยังไม่ครบถ้วนก็มี
การเปลื่ยนแปลงการศึกษาอีกคร้ัง ทําให้ย่ิงเกิดความสับสนมากขึ้นกว่าเดิม 

ประการที่สาม การจัดซื้อจัดจ้าง จากการวิจัยของ พฤกษา เครือแสง (2558) ความล่าช้าและ
ปัญหาคอรัปช่ันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่ต้องรอเวลาในการประมูลและการใช้ระบบ
ราคากลาง ทําให้หลายคร้ัง หน่วยงานรัฐไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์และบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ
เพียงพอในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และเน่ืองจากหลายคร้ัง การผลัดเปลื่ยนรฐับาลผู้มีอํานาจบริหาร ทําให้
เกิดการตัดงบประมาณ ทําให้การบํารุงรักษาระบบอย่างต่อเน่ืองไม่สามารถทําได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาการพฒันาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

นอกจากการแก้ไขปัญหาการบริหารโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เพ่ือยกระดับการศึกษา
ในชนบทให้เทยีบเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วน้ัน กระทรวงศึกษาธิการควรจัดการสนับสนุนให้เกิดการ
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พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือใช้ในการกระจายการศึกษาคุณภาพสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม และ
ถึงแม้จะโครงการเน็ตประชารัฐจะมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาผ่านระบบ eDLTV จากมลูมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (เน็ตประชารัฐ, 2560) อย่างไรก็ตามการพัฒนาไม่สามารถทําได้
อย่างเต็มที่เน่ืองจากปัญหาของระบบราชการดังที่กล่าวไปข้างต้น ส่งผลให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาต่อยอดต่อเน่ืองและเท่าทันความเปลื่ยนแปลงของโลก และการออกแบบในลักษณะ
เดียวทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อรสนิยมที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคนได้ 
 
นําเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่แก้ไขปัญหา 
การแก้ไขปัญหา “ระบบราชการ” 

ในขณะทีแ่นวทางการแก้ไขโดยทั่วไปมีลักษณะในการขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือ
การขอความร่วมมือกับท้องถิ่นซึ่งประสบปัญหาจํานวนมากจากเน่ืองจากขาดความร่วมมือจาก
ข้าราชการท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานทําให้เกิดความล่าช้าในการปรังปรุงระบบ ในทางกลับกันเทคนิคการเป
ลื่ยนแปลงแบบเฉียบพลันโดยอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือกระจายการศึกษาทางอ้อมไม่ผ่านหน่วยงานเดิมที่
มีอยู่จะทําให้เกิดการแข่งขันเพ่ิมขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกพ้ืนที่และระดับการศึกษา หรืออีกนัยหน่ึง
คือการเพ่ิมแรงกดดันแทนการขอความร่วมมือกับองค์กรบริหารเดิมที่มีอยู่ให้ปรับปรุงหรือปิดตัว  

หน่ึงในแนวทางที่มีความเป็นไปได้คือการจัดต้ังองค์กรคู่ขนาน (Parallel Organization) ซึ่ง
หมายถึงองค์กรที่จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือบรรลุเป้าหมายใกล้เคียงกับองค์กรเดิมแต่ใช้กลุ่มบุคลากรและวิธีที่
แตกต่างออกไป การกระทาํเช่นน้ีมีความจําเป็นในกรณีที่องค์กรเดิมมีวัฒนธรรมหรือขั้นตอนมากทํา
ให้เกิดความไมค่ล่องตัว ในทางกลับกันองค์กรคู่ขนานมีความคล่องตัวในการบริหารมากกว่าเน่ืองจาก
เป็นองค์กรใหม่มีขนาดเล็กและมีวัฒนธรรมที่จํากัด (Talbot, 2560) ในกรณีน้ีองค์กรคู่ขนานควรมี
อํานาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีโดยตรงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้นโยบายและมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ  

นอกจากน้ีองค์กรคู่ขนานยังมีความสามารถในการจูงใจบุคลากรคุณภาพจากทุกภาค
ส่วนรวมท้ังผู้ทีท่ํางานอยู่ในองค์กรเอกชน เน่ืองจากองค์กรคู่ขนานน้ีมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก ระบบ
ราชการ อย่างสิ้นเชิงโดยมีวัฒนธรรมในลักษณะการเคารพสิทธิความเท่าเทียมและการรับฟังที่ดีและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ออกนโยบายได้อย่างรวดเร็วเพ่ือการสร้าง
เสริมนวัตกรมอยู่เสมอ (Gervase, 2532) 
 
การแก้ไขปัญหา “การเขา้ถึงทรัพยากรคณุภาพ” 

การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริมแนวคิดการศึกษาที่ปฏิบัติต่อผู้
ต้องการศึกษาอย่างเท่าเทียมในทุกฐานะ รวมถึงการตอบสนองผู้ต้องการศึกษาด้วยวิธีการให้การ
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เรียนการสอนที่แตกต่างกันตามลักษณะของความสนใจในเน้ือหาและประสิทธิภาพของการรับรู้ 
ในทางเดียวกันเทคโนโลยีการศึกษามีความสามารถในการครอบคลุมเน้ือหาและรูปแบบการสอน
อย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดทําและกระจายทุก
รูปแบบการสอน อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่จํากัด ทําให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถบรรจุเน้ือหา
และรูปแบบการสอนได้หลากหลาย เช่น การสอนรูปแบบปัจจุบัน การสอนรูปแบบทันสมัย การสอน
รูปแบบสื่อทางเลือก (เช่น Animation) หรือแม้แต่การเรียนการสอนโดยหลักสูตรต่างประเทศ โดย
การเพ่ิมเติมความหลากหลายของเน้ือหาและวิธีการสอนมิได้ทําให้งบประมาณการลงทุนสูงขึ้นอย่าง
เป็นนัยยะสําคัญ ทั้งน้ีการเจริญเติบโตในรูปแบบการสอนส่งผลให้เกิดอิสระในการเลือก (Freedom 
of Choice) เพ่ือตอบสนองต่อรสนิยมที่แตกต่างกันของผู้ต้องการศึกษาอย่างแท้จริง  

ยกตัวอย่าง คุณคณาธิป สุนทรรักษ ์ (2561) หรือ ครูลูกกอล์ฟ ได้นําเสนอการสอน
ภาษาอังกฤษในแนวทางที่ต่างออกไปจากการสอนโดยทั่วไป ด้วยการสร้างรายการ Loukgolf’s 
English Room ซึ่งมีการดึงผู้มีอิทธิพลทางความคิดจากหลากหลายอาชีพ มาทําการพูดคุยด้วย
ภาษาอังกฤษ โดยที่เน้ือหาภายในรายการมีความสนุกสนานแต่สอดแทรกไปด้วยความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ รายการเหลา่น้ีได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างมาก เน่ืองจากสามารถตอบสนองความสนใจ
และจริตของผูต้้องการศึกษาบางกลุ่มได้เป็นอย่างดี เสมือนผู้ต้องการศึกษาได้รับการบอกอย่างเป็น
นัยยะว่า การพูดคุยภาษาอังกฤษระหว่างคนไทยด้วยกันเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ใช่การแสร้งทํากิริยาหรือ
วาจาให้เกินควร อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องการศึกษาว่าการพูดภาษาอังกฤษช่วยเปิด
โอกาสอะไรได้บ้างในชีวิต ส่งผลให้เกิดแนวคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะทําให้ตนเก่งและประสบ
ความสําเร็จในชีวิตเหมือนผู้ทรงอิทธิพลที่จนเอาเป็นแบบอย่าง 

แนวคิดของคุณคณาธิปทําให้เกิดความคําถามที่ว่า ดารา นักแสดง หรือผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดเหล่าน้ี สามารถสง่ผลต่อผู้ต้องการศึกษาเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในการเพ่ิมความสนใจ ใหผู้้
ต้องการศึกษาเกิดสมาธิต่อการเรียนการสอนน้ัน ๆ (จําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมเน้ือหาและการตัด
ต่ออย่างรัดกุมเพ่ือควบคุมคุณภาพของเน้ือหาและการสื่อสารเน่ืองจากบุคลากรเหล่าน้ีไม่ได้ต้ังใจมี
อาชีพเป็นครู) 

เทคโนโลยีการศึกษาสามารถตอบสนองประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ต่างกัน นอกจากการ
เรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติ หรือ การอ่านจากหนังสือแล้ว เทคโนโลยีการศึกษายังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกยืนยันความถูกต้องแล้ว 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีการศึกษายังสามารถเปิดให้เกิดการปรับภาษา ความเร็วในการสื่อสาร 
การเรียนซ้ํา หรือการเปิดคําอธิบายโดยละเอียด ได้อีกด้วย ทําให้เกิดการเลือกปรับปรุงการสื่อสาร
อย่างตรงจุดกับผู้ต้องการศึกษาในทุกพ้ืนฐานความรู้หรือความเป็นอยู่ เช่น ผู้ต้องการศึกษาอาจมี
ความเข้าใจในการสอนด้วยภาษาท้องถิ่นมากกว่าภาษากลาง หรือ ผู้ต้องการศึกษาอาจต้องการเรียน
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ด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ผูต้้องการศึกษาอาจมีความจําเป็นในร่างกายและต้องการคําแปลภาษามือ 
เป็นต้น เช่นน้ีจะตอบสนองให้เกิดการศึกษาที่ตอบสนองต่อปัจจัยในการรับรู้ที่แตกต่างกันได้เป็น
อย่างดี 
 
การพัฒนาและกระจายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให้ตอบสนองต่อรสนิยมของผู้ใช่ที่มีความแตกต่าง
กันเฉพาะบุคคล กระทรวงศึกษาธิการควรเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมหลักในการพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษาตามรูปแบบของแต่ละองค์กร เน่ืองจากเอกชนมีประสบการณ์และความสามารถ
มากกว่าในการทําวิจัยการตลาดเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมาย  

แนวคิดหน่ึงในการพัฒนาและกระจายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพคือการมี
องค์กรคู่ขนานเป็นหน่วยงานในการอุดหนุนและยืนยันถึงความถูกต้องของเน้ือหาและจัดทําข้อมูล
การศึกษา เช่น หนังสือแบบเรียนและวิดีโอการสอนในรูปแบบ open source มี API ให้เอกชน
สามารถดึงข้อมูลไปไว้บนช่องทางของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือไม่ให้เกิดต้นทุนที่มากเกินไป
กับเอกชนเพ่ือทําให้เอกชนนําข้อมูลไปเผยแพร่ได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับผู้ใช้ นอกจากน้ีการ
เปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้จัดทํายังเป็นการสร้างงานลดภาระของรัฐบาลในการพัฒนาและกระจาย
เทคโนโลยีการศึกษาและยังสร้างรายได้ให้กับธุรกิจรายย่อยอีกด้วย โดยองค์กรคู่ขนานมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังน้ี 

ขั้นที่หน่ึง องค์กรคู่ขนานมหีน้าที่ในการจัดทําเน้ือหาและฐานข้อมูล โดยการจัดประชุมและ
รวบรวมผู้เช่ียวชาญจากแต่ละสาขาวิชารวมทั้งครูท้องถิ่น นักวิชาการ และ โรงเรยีนกวดวิชาช่ือดัง 
เข้าร่วมประชุมจัดแบ่งเน้ือหาการเรียนรู้ในแต่ละวิชาและภาคการศึกษาให้ชัดเจน และทําแผนผังการ
เรียนรู้รวมถึงเน้ือหาที่ครูผู้สอนอาจครอบคลุมในแต่ละชุดการสอน แต่ไมม่ีการบังคับลําดับหรือวิธีการ
สอน และจัดต้ังกรรมการเพ่ือตรวจสอบเน้ือหา เพ่ือยืนยันความถูกต้องของเน้ือหา รวมถึงการกําหนด
บรรทัดฐานขั้นตํ่าว่าในระบบโครงข่ายควรครอบคลุมอะไรบ้างเป็นขั้นตํ่า 

ขั้นที่สอง ในช่วงแรกองค์กรคู่ขนานมีหน้าที่ในการลงทุนเพ่ือสร้างสื่อการสอนท่ีจะถูกใช้
สําหรับเทคโนโลยีการศึกษาทั้งหมด รวมไปถึง วิดีโอการสอน หนังสือแบบเรียนออนไลน์ และนํา
เ น้ือหาข้างต้นจัดทํ า  Open Source Data Centre สําหรับใ ห้ภาคเอกชนนําไปใช้ไ ด้อ ย่าง
สะดวกสบาย โดยมีเง่ือนไขการนําไปใช้สองเง่ือนไขหลักคือห้ามดัดแปลงเน้ือหาโดยไม่ได้รับอนุญาต
และห้ามเก็บเงินโดยตรงกับผู้ใช้บริการ แต่อนุญาติให้ใช้ในเชิงพาณิชย์อ่ืน ๆ เช่นการแทรกโฆษณา
เพ่ือสร้างผลตอบแทน เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเน้ือหาได้อย่างเท่าเทียม และเมื่อมีการล่อใจ
เก่ียวกับผลตอบแทน เอกชนจะมีความกระตือรือร้นสูงในการพัฒนาเพ่ือแข่งขันกับเอกชนรายอ่ืนใน
ตลาด ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่อีกมากมาย ที่ทําให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายย่ิงขึ้นในการ
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รับรู้เน้ือหา ทั้งการพัฒนา User Experience และ User Interface หรือการเข้าถึงที่ง่ายดาย และ
การพัฒนาเน้ือหาให้ฟังง่ายย่ิงขึ้นไป ดังคํากล่าวที่ว่า Competition creates innovation หรือ การ
แข่งขันทําให้เกิดนวัตกรรม และเอกชนยังจะช่วยในการกระจายเน้ือหาให้เข้าถึงประชาชนได้มาก
ที่สุดเน่ืองจากจํานวนการเข้าถึงที่มากขึ้นหมายถึงผลตอบแทนที่มากขึ้น 

ขั้นที่สาม นอกจากการพ่ึงพาอินเตอร์เน็ตทางสายหรือไร้สาย (Wi-Fi) แล้วน้ันกระทรวง
ศึกษามีหน้าที่ในการขอความร่วมมือจากกระทรวงไอซีที โดยเฉพาะคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการออกมาตราการเพ่ือให้ผู้
ให้บริการโครงข่ายมือถือให้บริการเทคโนโลยีการศึกษาโดยไม่คํานวณอยู่ในปริมาณอินเตอร์เน็ตปกติ 
เ พ่ือให้ผู้ ใ ช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ที่ ไหนก็ตามที่สัญญาณโทรศัพท์ เข้าถึง เ น่ืองจาก 
ICT_Free_WiFi_by_TOT มีความเร็วที่จํากัดและความเสถียรตํ่ากว่าอินเตอร์เน็ต 3G และ 4G ผ่าน
โครงข่ายมือถือทั่วไป 

ขั้นที่สี่ กระทรวงศึกษาธิการอาจมีความจําเป็นในการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชนต่าง ๆ เพ่ือให้ความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการศึกษาและรับรองคุณภาพของผู้ได้รับ
ประกาศนียบัตรของผู้ศึกษาผ่านเทคโนโลยีการศึกษาและทดสอบกับข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัย 
และเช่ือได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจนผู้ศึกษาผ่านเทคโนโลยีการศึกษาได้พิสูจน์ตนเองแล้วน้ัน การศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาจะได้รับการยอมรับมากขึ้นตามลําดับ  

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวคือการจัดทําสื่อการ
สอน แต่ไม่มีการเอ้ือประโยชน์โดยตรงให้แก่เอกชนรายใดรายหน่ึง เป็นการลดภาระทางการเงิน
โดยตรงและลดปัญหาการคอรัปช่ัน และในกรณีที่มีการแทรกแซงทางการเมืองทําให้องค์กรคู่ขนานน้ี
ไม่คงอยู่เทคโนโลยีการศึกษาน้ีก็จะไม่หายไปเน่ืองจากในเวลานั้นเอกชนมีความเข้าใจถึงความ
ต้องการของตลาดเพียงพอและมีกําลังทรัพย์เบ้ืองต้นในการสร้างเน้ือหาข้ึนมาเองเช่นน้ัน 
อุตสาหกรรมอยู่ได้บนพ้ืนฐานของความต้องการของประชาชนเป็นหลักหักล้างความไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมือง  
 
ส่วนสรุป 

จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการศึกษามีประสิทธิภาพสูงในการกระจายการศึกษา
ทางเลือกสู่ผู้ต้องการศึกษาในทุกระดับช้ันและมีความสามารถในการสนับสนุนรสนิยมในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันของผู้เรียนด้วยงบประมาณที่จํากัด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพของระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน แก้ไขปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาคุณภาพของผู้ต้องการศึกษาได้เน่ืองจาก
เหตุผล 2 ประการ คือ เทคโนโลยีการศึกษาทําให้การศึกษาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาตาม
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เง่ือนไขของผู้เรียน (On Demand) และเทคโนโลยีการศึกษายังช่วยในการลดต้นทุนการศึกษาด้วย
คุณสมบัติของตัวเองที่สามารถทําซ้ําใหม่ได้ (Repeatable)  

นอกจากน้ียังพบว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจัดต้ังองค์กรคู่ขนานขึ้นเพ่ือทํางานร่วมกับ
ภาคเอกชนและมีอํานาจโดยตรงในการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและมีอํานาจปกครอง
ตนเอง ขึ้นตรงกับกระทรวงโดยตรงไม่ผ่านสํานักงานหรือกรมใดอีกและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาสูงสุด เอกชนควรได้รับหน้าที่ในการพัฒนาและกระจายเทคโนโลยีการศึกษาเน่ืองจากเอกชนมี
ความสามารถในการพัฒนาและกระจายการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากกว่าจากเหตุผลเรื่องการ
แข่งขันและความหลากหลายทางความคิด  
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สร้างเสริม Self-Esteem ผู้เรียน...พร้อมก้าวสู่โลกกว้างของสังคมแห่งการเรียนรู ้
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

Improving Learners’ Self-Esteem, Preparation for Learning Society  
in the Age of Thailand 4.0 

 

รัตนาภรณ์  ประวัติวัชรา1 

บทคัดย่อ 
ด้วยกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม”   
ซึ่งมีผลให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาของประเทศ  การจัดการศึกษาจึงต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ด้วย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ๆ ที่สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัว กระตือรือร้น ใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้า และมีความพร้อมก้าวสู่โลกกว้างของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองและดํารงชีวิตอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโลกได้  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 อันเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระยะยาวเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีกรอบ และแนวทางการจัดการศึกษาการเรียนรู้
สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตาย ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลกที่เป็นพลวัตร  ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา 
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือให้พลเมืองสามารถเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้มุ่งเน้นอยู่ภายในกรอบการ
เรียนรู้เท่าน้ัน   แต่มุ่งเน้นที่ความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ  สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในลักษณะเปิดและเข้าถึง
ได้ง่าย  เป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยแท้จริง เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้  พัฒนา
องค์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความพร้อมด้านต่างๆ ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและการ
วิจัย ที่สอดคล้องภารกิจสําคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 ได้    

                                                            
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวสู่โลกกว้างของสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ได้น้ันต้องพัฒนาทักษะสําคัญแห่งอนาคตใหม่ ที่ผู้สอนต้องมีทั้งทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึง  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมและกระบวนการการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง(Self-Esteem) ของผู้เรียน  ในอันที่จะพัฒนาสู่เยาวชนยุค
ใหม่ได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ที่ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ   

 

คําสําคญั: การเรียนรู้ตลอดชีวิต,  ทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตวรรษที ่21, การเรียนรู้ยุคไทยแลนด์   

             4.0 
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Abstract 
Due to the paradigm for national economy and social development plan 

called “Thailand 4.0”, Thailand needs to create a “value-based economy” or 
"innovation-driven economy", which results in the enhancement of knowledge, 
creativity, innovation, science, technology, research and development in the country. 
Moreover, the country has to organize a new educational system that helps motivate 
learners to be eager to study and be prepared for further learning in a changing world. 
This is in response to the National Education Plan 2060-2574, a long-term strategic 
plan of developing national human resources focusing on life-long learning in the 
context of economic and social dynamics of the country and the world, driven by 
innovation and creativity. In the society filled with wisdom, life-long learning, and 
helpful learning environments, people can learn and seek their knowledge on their 
own throughout life.  

Learning in the age of “Thailand 4.0” is not only focused on the learning 
strategies but also the learners’ ability to use the information technology as a study 
tool to gain more and newer knowledge. Also, learners have to be able to access to 
knowledge and information available. It is the learning that serves the real needs of 
the learners. Providing learners with the 21st century essential learning skills leads to 
the modification of knowledge management, the development of knowledge and 
abilities and preparation for creators of innovation and researches. These correspond 
to the national operation to reform the country in various aspects in the 21st century.  

Before preparing learners for the world of learning in the age of “Thailand 
4.0”, teachers will have to develop their own essential skills and attributes for the 
future. Teachers must be innovative and be able to management classes innovatively, 
paying attention to activities and learning and teaching processes that improve 
students’ self-esteem. This helps preparing future generation in a sustainable and 
consistent way. Besides, it is in accordance with the principles of education under 
Section 22, stating that all learners have the ability to learn and develop themselves. 
And learners are the most important matter. Education must encourage learners to 
develop themselves naturally and to maximize their own potential.  
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บทนํา 
จากสภาวการณ์ปัจจุบัน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านความรู้เป็นไป

อย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด    ในอนาคตชีวิตประชากรจะยืนยาวขึ้น   แนวโน้มอายุคาดเฉล่ียของ
ประชากรที่สูงขึ้น  ชีวิตจะอยู่กับเคร่ืองจักรที่ฉลาดมากข้ึน  ประชากรมีความสามารถทางวิสัยทัศน์
มากข้ึน  ข้อมูลช่วยให้มีการมองเห็นและรู้ได้มากขึ้นรวดเร็วขึ้นด้วยระยะทาง เวลา สถานที่เปลี่ยนไป    
ความสามารถในการเช่ือมต่อเครือข่ายทําให้ผู้คนกลายเป็นประชาคมโลก    จึงนับเป็นจุดเปลี่ยน
สําคัญที่ผู้สอนต้องพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่หรือเรียกว่า 
Education 4.0    ผู้สอนต้องพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่   เตรียม
คนเพ่ืออนาคตที่ต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีพลวัตที่ทําให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไป    
การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังน้ัน ผู้สอนยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมของสื่อใหม่ จึงต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อ  การแสวงหาความรู้ที่สามารถทําได้รวดเร็วมาก
ขึ้น  เทคโนโลยีจึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  วิธีการทํางาน และโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนไปจากเดิม  การ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะบุคคล การนําจุดเด่นความเก่งของผู้เรียนแต่ละคน  การเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง  การรู้จักนําความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้  การเข้ากันได้กับระบบเดิม  
การมีต้นทุนตํ่า   การเช่ือมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์  การเปลี่ยนกรอบความคิดสําหรับ 
Generation Z    การมีทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญมากกว่าเน้ือหาวิชา  กระบวนการ
เรียนรู้จึงสําคัญมากกว่าหลักสูตร ไม่ควรเน้นที่กรอบความคิด ต้องสามารถบูรณาการความรู้กับชีวิต
จริงและการใช้ประโยชน์   คิดได้เอง  สร้างสรรค์  วิเคราะห์  สังเคราะห์ได้ จึงมีความสําคัญมากกว่า
การท่องจํา    

สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้   แต่
จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  การเตรียมผู้เรียนเข้าสู่สังคมโลกแห่งการเรียนรู้ต้องปลูกฝัง
ทักษะ นิสัย เครื่องมือ และพ้ืนฐาน  เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ต้ังแต่วัยเด็ก และการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ต้องให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสําคัญและบทบาทของตนเอง รวมถึง
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในรูปแบบของการเรียนจากโครงงาน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
ในขณะเดียวกัน ต้องลงทุนและสร้างความร่วมมือ สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   สร้างคนให้มีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ นิสัยที่เพียงพอเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ใช้
การกระตุ้น สนับสนุน สร้างพลังอํานาจและความต่อเน่ือง   เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างเป็นระบบและเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป จึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่จําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3Rs 
x 8Cs (แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574) ซึ่ง 3Rs คือการอ่าน (Reading)  การ
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เขียน (wRiting) และการคิดเลข (aRithematics) ส่วนทักษะ 8Cs ได้แก่  ทักษะการเป็นผู้นําผู้ตามท่ี
ดี (Leadership)   ทักษะความรู้ความเข้าใจใช้ดิจิทัล(Digital Literacy)    ทักษะการสื่อสาร 
(Communication)   ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน(Emotional Intelligence)   ทักษะ
การเป็นผู้ริเริ่มก่อการ (Entrepreneurship)  ทักษะความเป็นนานาชาติ(Global Citizen)  ทักษะ
การแก้ปัญหา (Problem Solving)  ทักษะการทํางานเป็นทีม (Teamwork)   

การสร้างเสริมพลัง Self-Esteem ผู้เรียน ให้พร้อมก้าวสู่โลกกว้างของสังคมแห่งการเรียนรู้
ในยุคไทยแลนด์ 4.0  นับเป็นแนวทางสําคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
ทักษะที่จําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  การรับรู้ความสามารถในตนเองของผู้เรียนมี
ส่วนสําคัญในการกําหนดแนวคิด ทัศนคติที่มีต่อตนเองอันจะนําไปสู่ประสบความสําเร็จต่อไปใน
อนาคต ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนย่อมนําไปสู่การรับรู้คุณค่าในตนเอง   ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาทั้งในด้านความพร้อม ความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนรู้  มี
วุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ Coopersmith (1981a) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการที่บุคคล
ประเมินตนเองแล้วแสดงออกในลักษณะของการยอมรับหรือไม่ยอมรับตนเอง เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงขอบเขตความเช่ือของบุคคลที่มีต่อตนเองในเรื่องของความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และ
ความมีคุณค่าของตนเอง  หากเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเองก็จะมุ่งมั่นนําไปสู่หนทางแห่งการพัฒนา
ตนเอง ไม่ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดี และเลือกแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับ
ตนเอง    ด้วยใจที่รักที่ชอบอันเกิดจากความศรัทธาและเช่ือมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ทําแล้วย่อมจึงจะ
เกิดผลจริงตามควร  ตรงตามคําสอนในหลักพุทธศาสนา ”อิทธิบาท 4" อันเป็นแนวทางการเรียนการ
ทํางานเพ่ือให้ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
เป็นกระบวนการต่อเน่ืองหนุนเสริมกัน  เช่ือมโยงกันทั้ง 4 ขั้นตอนนําไปสู่ผลสําเร็จในชีวิตและการ
งานได้ตามความมุ่งหวังหากทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด จึงต้องเร่ิมด้วยความรัก ความชอบ ความพึงพอใจ  "อิทธิ
บาท 4"  จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสําเร็จในชีวิตและการ
งาน   เพราะหากทําได้ตามกระบวนความแล้ว ย่อมนําไปสู่สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจกชน
ความรู้ ต่อไป 

ดังจะเห็นได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญต่อการศึกษาซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นกลไกสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคนท่ีมีของชุมชน 
องค์กร และสังคมต่อไป จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องศึกษาถึง รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน อันหล่อหลอม สร้างเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
แห่งตน ในการได้เห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือความพร้อมก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ต่อไป 
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สังคมโลกแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากสังคมโลกในยุคปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและมีอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงมากย่ิงขึ้นตามลําดับ การศึกษาที่บุคคล
ได้รับในช่วงเวลาหน่ึงหรือจากสถานการณ์หน่ึงไม่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสและสถานท่ี
อ่ืนได้อีก   จึงจําเป็นที่บุคคลต้องได้รับความรู้เพ่ิมเติมในทุกช่วงชีวิตและในทุกสถานการณ์ของการ
ดํารงชีวิต   จึงต้องเรียนรู้วิธีการเรียนเพ่ือสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนองตอบ ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง  และจัดการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้น สามารถรับรู้และเรียนรู้เรื่องราวท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดช่วงชีวิต   

 “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society) ” หมายถึง สังคมที่ผู้คน
มีนิสัยรักการเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนใจและใฝ่หาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ผู้คนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและใช้
ความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมโดยรวม มีกระบวนการทางสังคมที่เก้ือหนุนส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน    
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทรัพยากร และแหล่ง
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ สะดวก รวดเร็ว  และมีการให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง   
เป็นสังคมที่มีการแบ่งปัน การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ทุกคนในสังคมร่วมกันมี
บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง องค์ความรู้จากผู้ทรงภูมิปัญญา  มีระบบการ
บริหารจัดการความรู้ที่ทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมได้  การพัฒนาสังคมเน้นที่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีแบบ
องค์รวมเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2554) 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบองค์รวมเพ่ือสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ย่ังยืน และมีความสุข   ความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
และนักคิดคนสําคัญ (UNESCO, 2005; OECD,1998; Schon, 1963; Hutchins, 1970; Husen, 
1974; Drucker,1993; Ranson S., 1994) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประกอบด้วย การส่งเสริมให้บุคคลเกิดความปรารถนาในการเรียนรู้    การส่งเสริมปัญญาความ
เฉลียวฉลาดให้แก่บุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตัวดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้   การส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดให้แก่บุคคลเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้   มีความสามารถในการคิดและนิสัยในการ
คิดที่ถูกต้อง และการส่งเสริมเสรีภาพของบุคลเพ่ือให้สามารถใช้พลังและศักยภาพของตนได้อย่าง
เต็มที่    หลักการสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พึงประสงค์ คือ มีเน้ือหาสาระท่ี
เก่ียวพันใกล้ชิดกับการดํารงชีวิต  และมีความต่อเน่ือง   เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีขีดจํากัดด้าน
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เวลา หรือช่วงวัย  เกิดขึ้นในสถานการณ์การดํารงชีวิตที่หลากหลาย และเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่ง เป็น
กิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจเพื่อให้บุคคลสามารถพ่ึงตนเองทางการเรียนรู้ได้ในระยะยาว เป็น
การเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน และ มีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลมี
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้    เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม   การเรียนรู้และปัจจัย
เก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  การที่จะพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้   มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง    โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะ
และคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนา
ผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 
ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

การจัดการศึกษาในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมุ่งไปในทิศทางของความสุขในการเรียนการ
สอนอย่างมีเป้าหมาย  เน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ
ตลอดชีวิต     โดยยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก / Teach Less  Learn More.” เพ่ือให้การศึกษา
ไทยก้าวไปสู่เป้าหมายในยุคความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 11)  จึงเป็นการเปลี่ยนวิธีการศึกษา     
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากความรู้ (Knowledge) ไปสู่ทักษะ (Skill or practices)     การเรียนรู้
เน้ือหาหลายส่วนที่ไม่จําเป็นต้องสอน   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง  จึงเป็นเรื่องสําคัญในการสร้าง
เสริมด้านทักษะและเจตคติในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนให้ได้    ในด้านพลังสมอง 5 ด้าน 
(Cognitive mind) ของผู้เรียนที่จําเป็นต้องพัฒนา (วิจารณ์ พานิช 2017: 20-27)  หมายถึง สมอง
ด้านวิชาและวินัย (Disciplined mind)   สมองด้านสังเคราะห์ (Synthesizing mind)  สมองด้าน
สร้างสรรค์ (Creating mind)   สมองด้านเคารพให้เกียรติ (Respectful mind)  และสมองด้าน
จริยธรรม (Ethical mind)   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมองทั้ง 5 น้ีต้องเรียนรู้ทุกด้านไปพร้อมๆ 
กัน   จึงต้องเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ไม่ใช่เรียนจากการสอน  แต่สามารถเรียนรู้ได้จากการลง
มือปฏิบัติเอง   ดังน้ัน ผู้สอนจึงมีความสําคัญในการออกแบบการเรียนรู้  กําหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   จัดแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยคละความสามารถด้านต่างๆ   ผลสัมฤทธ์ิ



  

1554 
 

ทางการเรียน  และเพศ  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกัน     ผู้สอนออกแบบกิจกรรมส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การช่วยเหลือ และการ
สร้างความคิดเร่ืองความรับผิดชอบร่วมกัน  เพ่ือให้สมาชิกทุกคนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ี
กําหนดร่วมกัน     

กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
ดําเนินชีวิต คือ การสอนกิจกรรมทักษะชีวิต (Life Skill teaching)   ทักษะชีวิตจะช่วยให้บุคคลมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น  ทักษะชีวิตจะ
ช่วยสนับสนุนการรับรู้เก่ียวกับความสามารถของตนเอง (Self efficacy)  ความเช่ือมั่นในตนเอง 
(Self confidence)    และความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) (รัตนา ปรากฏมาก, และนร
ลักขณ์ เอ้ือกิจ, 2555) อันเป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจตนิพิฐ สมมาตย์ (2550) ที่
ศึกษาพบว่า หลังการสอนทักษะชีวิตแล้วนักเรียนมีการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมดีขึ้น    

ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา (2556)  กล่าวถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) คือ 

ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับตนเองว่ามีความสําคัญ มี
ความสามารถและใช้ความสามารถท่ีมีอยู่กระทําสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้ัง
ไว้  ยอมรับนับถือตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง เคารพในตนและผู้ อ่ืน และมีชีวิตอยู่อย่างมี
เป้าหมาย นอกจากน้ีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็มีผลต่อความ
ภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลด้วย   กล่าวคือ (เทพ สงวนกิตติพันธ์ุ, 2545)  บุคคลท่ีมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูง (High Self-esteem) จะสามารถรับรู้ “ตน” ตามความเป็นจริง มีบุคลิกภาพ
ที่ดี เป็นคนที่มีความเช่ือมั่นในความคิดของตนเอง สามารถให้เหตุผลในสิ่งที่ตนเองกระทําได้กระจ่าง
ชัด มั่นใจในการกระทําหรือการตัดสินของตน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความคิด
สร้างสรรค์ มุ่งมั่นการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ  มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มั่นคงทาง
จิตใจ มองโลกในแง่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน   ดังน้ัน บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจึง
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีความวิตกกังวลน้อย มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต 
มีระบบภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณให้บุคคลเผชิญกับปัญหา และมีพลังในการขจัดสิ่งเลวร้ายในชีวิต
ออกไป (Coopersmith S., 1984) 

องค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต คือ ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตยังเก่ียวข้องกับความเป็นปกติสุข
ของบุคคลหรือเป็นตัวกําหนดให้มีความสุขหรือไม่มีความสุข (Dalkey and Rourke, 1973)   ดังน้ัน 
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คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากว่าคนที่มีคุณภาพชีวิตตํ่า มี
แนวคิด มุมมอง หรือทัศนคติในการดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
เมื่อเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคก็อาจจะเผชิญได้ดีกว่า มีความเข้มแข็งในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะ
เยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ ที่จะต้องมีการปรับตัว
ปรับสภาพจิตใจเพื่อรับกับสิ่งต่างๆ ที่ไม่พึงปรารถนา คนที่มีความเข้มแข็งจะสามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะคนที่มีความเข้มแข็ง
ในการมองโลก ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบทั้งภายในและ
ภายนอก โดยที่บุคคลน้ันสามารถอธิบายถึงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล
สามารถทํานายหรือคาดการณ์ได้ สามารถควบคุมหรือจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและเห็น
คุณค่าในการกระทําของตน (สุนันทา เทพหนู, 2550)  เยาวชนที่มีความเข้มแข็งในการมองโลกสูงจะ
ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เผชิญ ไม่มองความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเป็นปัญหา   ด้วยเหตุน้ีเอง การเห็นคุณค่า
ในตนเองนับเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนสําคัญในการกําหนดแนวคิด ทัศนคติที่
มีต่อตนเอง    

ความสําเร็จในชีวิตน้ัน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการท่ีจะมีความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่ทุกคนต่าง
แสวงหา (กิติมา อมรทัต, 2551) กล่าวถึงปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเอง ได้แก่ 
โอกาสที่บุคคลนั้นจะได้ใช้พลังความสามารถที่มีอยู่ในตนเองในการคุ้มครองดูแลตนเอง หรือมีโอกาส
ได้เก้ือกูลผู้อ่ืน ได้รับการให้ความสําคัญ ได้รับความเช่ือถือศรัทธา และประสบความสําเร็จในสิ่งที่
มุ่งหวัง    

เครือวัลย์ พนมหิรัญ (2551)   ได้ศึกษาวิจัยผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมแนะแนว  ได้พยายามศึกษาหาวิธีการท่ีจะจัดกิจกรรม     โดยศึกษาแผนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ จัดโครงการท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีสุข ได้ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนเป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม  

ความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง (Leslie J. Francis., 1997: 137)   การเห็นคุณค่า
ในตนเองเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคม และการเรียนรู้สําหรับเด็ก  มีคุณค่า
สูงย่ิงเพราะเป็นพ้ืนฐานของการมองชีวิต สมรรถนะทางด้านสังคม และอารมณ์  ดังน้ัน บุคคลที่เห็น
คุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต  สามารถยอมรับสถานการณ์ที่ทํา
ให้ตนเองรู้สึกผิดหวังและท้อแท้ใจด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง ความหวังและความกล้าหาญจึงเป็น
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จ สามารถดําเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาได้เป็นอย่างดี (Qubein.1983 
อ้างใน จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล. 2532)    นอกจากน้ี พบว่าผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีพลังในการ
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หลีกเลี่ยงปัญหารุนแรงในอนาคตได้เป็นอย่างดี (American Psychiatric Association.  1987 อ้างใน Pope 
and others.  1988 : 5)   

การเห็นคุณค่าในตนเองน้ีเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองตามความเป็นจริงและมีความ
ถ่อมตน (Bruno. 1983 อ้างในจันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล. 2532)  การเห็นคุณค่าในตนเองนับว่า มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตและสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน 
ผลงานวิจัยจํานวนมากได้ยืนยันและสรุปผลว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความสัมพันธ์กัน  ผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงมักจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง อาทิ  

ดวงกมล ทองอยู่ (2557) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และการ
รับรู้ความสามารถของตนด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตามทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถของตน   

กมลพันธ์ ดําสีนิล (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนทาง
วิชาการกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดี และปานกลาง  

สุทธิลักษณ์ หนูรอด (2548)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองและ 
การรับรู้ความสามารถในการปฏิเสธการด่ืมแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาจํานวน 900 
คนใน 5 วิทยาลัย พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการด่ืมแอลกอฮอล์ คือ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย การรับรู้ 
ความสามารถในการปฏิเสธการด่ืมแอลกอฮอล์ และการด่ืมของเพ่ือน   

Lane J. & Kyprianou A. (2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสําเร็จทางการศึกษาที่
ผ่านมา ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ การรับรู้ความสามารถของตน และการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักเรียนระดับปริญญาตรี พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนและการเห็นคุณค่าของตนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ        

“อิทธิบาท 4"  แนวทางสูค่วามสําเร็จทางการเรยีน การทํางาน 
ตามหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนา  “อิทธิบาท 4" เป็นแนวทางการเรียน การทาํงาน

เพ่ือให้ประสบความสําเร็จทีพ่ระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบยล   ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ  
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันเป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงกันจึงจะนําสู่ความสําเร็จในชีวิตและ
การงานได้  ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ฉันทะ (Aspiration)  หมายถึง ความรัก และความพอใจในสิ่งน้ันๆ คอื เมื่อทําสิ่งใดก็ทํา
ด้วยความพอใจ ด้วยความรักในสิ่งน้ัน ทําสิ่งน้ันด้วยความเต็มใจ ไม่เบ่ือหน่ายในกิจที่ทํา (การเต็มใจ) 

2. วิริยะ (Exertion) หมายถึง ความเพียรในการกระทําสิ่งน้ันๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วย
ความขยันหมัน่เพียร ด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะ ไม่ทอดทิง้กิจที่ทําน้ัน (การแข็งใจ) 
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3. จิตตะ (Thoughtfulness) หมายถึง ความเอาใจใส่ ความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ทํา ไม่วาง
ธุระในสิ่งน้ันๆ   คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ 
รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าถึง) 

4. วิมังสา (Investigation) หมายถึง  การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบในส่ิงน้ันๆ 
คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจ
พิ เ คราะห์  ทดลอง  ทดสอบ  ตรวจตราหาสา เหตุ ด้ วยความรอบคอบ  (การ เข้ า ใ จ  ) 
  หลักธรรมเร่ือง “อิทธิบาท 4”  ในการพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนน้ัน ได้มีการ
ศึกษาวิจัยหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบ  การให้
คําปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบ  การใช้ตัวแบบเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบ โปรแกรมการ
พัฒนาความรับผิดชอบอ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน
ตนเอง  อาทิ 

กองศรี เชิญชม (2547: 116)  ได้วิจัยโดยใช้โปรแกรมการเตือนตนเอง และโปรแกรมการ
ช้ีแนะด้วยวาจาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  

ภารดี ศรีทอง (2543: 65) ศึกษาถึง การใช้โปรแกรมฝึกกิจกรรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือพัฒนา
ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

คนึงนิจ พุ่มพวง  (2546: 67.) ศึกษาถึง การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี    

จารุมาศ เรืองสุวรรณ (2548: 253)  ได้ทําการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ แบบจําลองการสอน
วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของพลทหารในส่วนสนับสนุนกองบัญชาการ
กองทัพบก พบว่า แบบจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท 4 มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าการสอนแบบปกติ    

จากผลสรุปการวิจัยดังกล่าว มีผลที่สอดคล้องกันพบว่า นักเรียนและนักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนเพ่ิมขึ้น (จีรศักด์ิ บุญฤทธ์ิ, พระ. 2554: 77) 

รูปแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความมีคุณค่าในตนเอง พฤกษา สิน
ลือนาม. (2559). ได้เสนอไว้ว่า 

1. ส่งเสริมผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการกระทํา การได้ลงมือทําจริงให้ประสบการณ์ที่มีความหมาย 
2. ส่งเสริมผู้เรียน เรียนด้วยการทํางานเป็นกลุ่ม  แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกัน  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. มีการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เรียนด้วยความสุข ความสนใจ กระตือรือร้นใน

การทํากิจกรรมต่างๆ 
4. สอนให้สัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรเป็นอย่างดี 
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5. เช่ือมโยงสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับประเด็นในหลักสูตร 
6. ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ  ด้วยการซักถาม หรือให้แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาง่ายๆ  ผู้เรียนคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธ์ต่างๆ 
7. ส่งเสริมความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมการคิดทําสิ่งใหม่ๆ ที่ดีมี

ประโยชน์  ไม่ลอกเลียนแบบใคร  ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุนทรียภาพ และอ่ืนๆ  
8. ใช้เทคนิคการจูงใจในระหว่างเรียน เพ่ือช่วยให้เกิดความต่ืนตัว สนใจ ต้ังใจในการเรียน 
9. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ฝึกให้

รู้จักรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ยกย่องยอมรับความคิดเห็น
ความสามารถของผู้อ่ืน ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนกับครู 

10. มีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และตลอดเวลาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การซักถาม  การ 
สังเกต การทดสอบ เพ่ือตรวจสอบว่าการสอนตรงตามจุประสงค์มากที่สุด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัย และการศึกษาที่เก่ียวข้อง  พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอน วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง สรุปได้ดังน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Adult Learning  
สุภัสสรา ภูเมฆ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ในการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 ต่อการ
เรียนรู้โดยการช้ีนําตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ในความสามารถของตนเอง และ
ทักษะในการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองสูงกว่าก่อนการเรียนการสอนอย่างมี
นัยสําคัญ ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assisted Learning)  
Ross Kirkham and Damian Ringelstein (2008) วิจัยเรื่อง กรอบแนวคิดการดําเนินงานแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน (SPAM) พบว่า  การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองให้กับผู้เรียนที่ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนคนอ่ืนๆ และผู้เรียนที่ขอรับคําปรึกษา  โดย
ผู้เรียนที่ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองผู้ อ่ืน ที่สามารถ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้  เป็นการทบทวนเน้ือหาความรู้ต่างๆ ที่เรียนมา  เพ่ิมทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืน  
ฝึกลักษณะการเป็นผู้นํา  การทํางานเป็นทีม  ในส่วนของผู้เรียนที่ขอรับคําปรึกษาจะรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเองเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากมีความเข้าใจเน้ือหา บทเรียนมากขึ้น  มีความกล้าที่จะคิด แสดงออก 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนจึงเป็นผลดีแก่ผู้เรียนที่ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนคนอ่ืนๆ  
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ชะหน่าย มังคลารัตนศรี (2555) วิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใน
วิชาชีวเคมีพ้ืนฐานเร่ืองคาร์โบไฮเดรต โดยการจับคู่ดูแลกัน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมทางการเรียน
ของนักศึกษาดีขึ้น  เข้าเรียนตรงตามกําหนดเวลา  และให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมในช้ันเรียน
มากข้ึน  ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมการจับคู่ดูแลกัน  เน่ืองจากคู่เพ่ือนจะช่วยเตือนกันในการขาช้ันเรียน  
การทําการบ้าน  การส่งงาน การทบทวนเน้ือหาบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้วร่วมกัน  นอกจากน้ียังพบว่า
ในขณะดําเนินการเรียนการสอน  มีการตอบคําถามในช้ันเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือ 
กระตือรือร้น และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  แสดงว่ากิจกรรมจับคู่ดูแลกันสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น   

3. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction: 
CAI) Mohammad Reza Iravani & Hadi Delfechresh (2010)  ศึกษาถึง ผลการใช้ CAI ต่อความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับกลุ่ม
ทดลองหลังจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การ
เห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนมีค่าคะแนนที่แสดงให้เห็นว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง และลักษณะมี
บทบาทสําคัญต่อความสําเร็จและการสอบตกของนักเรียนแต่ละคน  

พิมพ์ชนก ทํานอง (2551) ได้วิจัยถึงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้นน้ันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ผู้เรียนให้ความสนใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสังเกตได้จากขณะท่ีบทเรียนมีการนําเสนอแบบฝึกหัด  ผู้เรียนพยายามที่จะตอบคําถามจาก
แบบฝึกหัดแต่ละข้อ  รวมทั้งผู้เรียนบางกลุ่มมรการสนทนากับเพ่ือนๆถึงวิธีการหาคําตอบของ
แบบฝึกหัดแต่ละข้อ และเมื่อตอบถูกจะแสดงความต่ืนเต้นดีใจ และชักชวนให้เพ่ือนๆ ดูผลงานของ
ตนเอง 

4. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออ่ืนๆ ประกอบการสอน 
Susan SZeZ (2004) ศึกษาถึงผลการใช้ดนตรีบําบัดกับเด็กที่มีความบกพร่อง พบว่า 

ดนตรีบําบัดมีบทบาทสําคัญในการศึกษาพิเศษ  เพราะนักเรียนจํานวนมากที่มีความบกพร่องต้องการ
เครื่องมือในการสอนแบบพิเศษ  พบว่า การใช้ดนตรีบําบัดสามารถช่วยคนที่มีความบกพร่องซึ่ง
แตกต่างกันในกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาด้านชีวะ จิต สังคมนอกจากนี้ ยังสามารถช่วย
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย 

 เกศรินทร์ ศรีธนะ (2553) วิจัยการใช้เพลงประกอบการเรียนเพ่ือส่งเสริมความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การใช้เพลงประกอบการเรียนทําให้ผู้เรียนมีระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงขึ้น ระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนหลังการใช้เพลงประกอบการเรียนการ
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สอนสูงกว่าก่อนเรียน  พบว่า นักศึกษามีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนใช้เพลง
ประกอบการเรียนโดยมีผลต่างของคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 
 รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ดังที่
กล่าวมาน้ี  มีผลการศึกษาวิจัยพบว่า สามารถช่วยเพ่ิมและสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้เรียน  ซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคํานึงในการจัดการเรียนการสอน  เน่ืองจาก
เป้าหมายของการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว  แต่จําเป็นต้องพัฒนาผู้เรียน
ในทุกด้านทั้งทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และสติปัญญา เพ่ือเตรียมให้พร้อมจะทําประโยชน์
ให้สังคมต่อไป  สามารถที่จะเผชิญหน้าและแก้ปัญหา โดยพยายามสร้างคนให้เห็นคุณค่าในตนเอง 
มุ่งมั่นทําให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ให้สําเร็จได้ พร้อมที่จะก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0  ต่อไป 
 

บทสรุป 
โลกแห่งการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0  เป็นเสมือนการนําผู้เรียนท่องโลกกว้างแห่งการ

เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งมีศักยภาพและความสามารถ
ที่ต่างกันของแต่ละคน ในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนมากมายหลากหลายรูปแบบ   ใช้เป็น
เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการส่ือสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้โดยแท้จริง การพัฒนากระบวนทัศน์
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยึดแนวความคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่จึงต้องเน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะจําเป็น  การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงในการตัดสินใจ เลือกปฏิบัติ 
หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน คือทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตน  เน่ืองจากการรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  
ดังน้ัน การเพ่ิมการรับรู้ความสามารถของตนตาม 

แนวทางทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน โดยใช้แนวทางการเพ่ิมประสบการณ์ที่ประสบ
ความสําเร็จให้กับวัยรุ่น การใช้ตัวแบบ การใช้คําพูดชักจูงและการกระตุ้นทางอารมณ์ จึงสามารถ
นํามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนได้ (พนม เกตุมาน. 2557)  การ
นําหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาเรื่อง “อิทธิบาท 4” มาปรับใช้เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยอิทธิบาท 4 น้ีเป็นแนวทางสู่ความสําเร็จ บุคคลใดมีฉันทะ มีความชอบ มีความ
พึงพอใจ มีความพยายามตั้งอยู่ในความเพียรประคองจิตตัวเองให้อยู่กับหน้าที่ให้มีความมุ่งมั่น เพ่ือ
สิ่งที่ทําและเมื่อได้ทําเต็มที่แล้ว  บุคคลน้ันย่อมประสบผลสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่พึงประสงค์ได้  

ดังน้ัน การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0  จึง
ควรจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งผู้สอนกับผู้เรียน  และผู้เรียนกับผู้เรียนที่
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เกิดขึ้นจากการแบ่งปันกันช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  การเรียนในปัจจุบันจึงควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
พร้อมเรียนทฤษฎีไปด้วยกัน เปลี่ยนไปจาก Lecture Based เป็น Project Based แทน โดยเปล่ียน
ผู้เรียนให้เป็นผู้ลงมือทําโครงงานด้วยตนเอง  ซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีคิด  ใฝ่หาทักษะใหม่ๆ  พยายาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ จนไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ
ศาสตร์ทั้งด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน   
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การสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูป 
 กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ตราแม่ประนอม  

Cultural Identity of Thai Culture through Product Packaging 
Design: 

A Case Study of brand Mae Pranom Instant food Packaging  
 

จินตนา พงษ์รามัญ1 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นปัจจัยด้านการออกแบบรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นตัวแทนและสื่อความหมายของวัฒนธรรม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ ตรา แม่
ประนอม เพ่ือนําเอาจุดเด่นเรื่อง อัตลักษณ์จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสร้างความแตกต่าง มูลค่า 
และคุณค่า ในการค้าแข่งขันระดับสากล  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักออกแบบ นักวิชาการ เอเจนซี่ และลูกค้าชาวต่างประเทศ 
ให้ความคิดเห็น รวมทั้งผลจากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ กล่าวได้ว่าความที่ประเทศไทยต้ังอยู่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าเหมาะกับการเพาะปลูก ดังน้ันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
ด้านการเกษตร สะท้อนสัญลักษณ์ทางวัตนธรรมประจําชาติ เช่น ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจําชาติ ดอก
ราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจําชาติ และศาลาไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจําชาติ อีกทั้งความเป็นไทย
ยังมีความหลากหลายแตกต่างกันในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั้งด้านรูปธรรม และนามธรรม ซึ่ง
สัมพันธ์กับความเป็นชาติ การนับถือศาสนา ความเคารพพระมหากษัตริย์ และวิถีชีวิตของประชาชน 
อาทิ วัด วัง บ้าน ชุมชนประเพณีที่สืบทอดกันต่อมา ความเช่ือในเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ การใช้ภาษาไทย 
ตัวอักษร รูปแบบเครื่องแต่งกาย สถาปัตยกรรม ส่งผลให้อัตลักษณ์มีความหลากหลาย ชัดเจน 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเพ่ือสร้างความแตกต่าง 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า การเรียนรู้งานออกแบบจากต่างประเทศ ทําให้เราดึงความเป็นไทย
มาใช้ในวงแคบ ไม่ว่าจะเป็นสีไทยโทน ตัวอักษร และภาพที่มีเอกลักษณ์ เพราะในด้านการออกแบบมี
การกลัวการนําไปใช้แล้วผิดหลักทางศาสนา นําไปใช้แล้วทําให้งานดูเชย รวมทั้งยังไม่สามารถการ
สื่อสารอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่เข้าใจในระดับสากล ในส่วนการศึกษาครั้งน้ีพบว่ามี ศูนย์บันดาลไทย 
และ TCDC ซึ่งเป็นหน่วยงานของไทย รวบรวม อีกทั้ง พยายามเข้าถึงความเป็นท้องถิ่นของชุมชนใน
แต่ละภูมิภาค แต่ยังอยู่ในกลุ่มของนักออกแบบเป็นหลัก ดังน้ันการขยายกลุ่มให้เข้าถึงชุมชนจึงเป็น

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เรื่องสําคัญและเป็นงานที่อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
รวมท้ังการรวมกลุ่มในภาคชุมชน หากในชุมชนเองรวมกลุ่ม คนในครอบครัว ของแต่ละชุมชน เช่น 
พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ สืบทอด พัฒนา และประยุกต์ใช้มรดกทางภูมิ
ปัญญาอย่างย่ังยืน 
 
คําสําคญั: อัตลักษณ์ความเป็นไทย บรรจุภัณฑ์ 
 
Abstract 
 
  The objectives of the study were to Cultural Identity of Thai Culture through 
product packaging design that how to represent Thainess and Thai Culture 
communication for add the value and make the differentiation in global marketing 
competition by a case study of brand Mae Pranom Instant food Packaging.  
 The research seeks to contribute knowledge through the following enquires: 
Thailand is alluvial plains basic for main of agriculture that reflect base of local Thai 
lifestyle, believe and faithful that be diversity cultural identity. Thainess is relate 
between Thai national, respect in religion, royal and citizen life style by temple, grand 
palace, residence, traditional, folklore, Thai font and language, cloth architecture 
character  for apply design to build value of Thainess. However, Thai nation identity 
is Chang Thai (elephant), Ratchapruek (Cassiafistula Linn.x, Sala Thai (Pavilion) 
 The current situation of Thai identity design is limitation knowledge design.  
Regarding to the pilot communities research, we have found that the community 
should be cooperatives to one another in order to preserve the valuable Thai identity 
in each community. Therefore, in the principle, the identities should be supported by 
the local community and also from the government sectors to conserve and preserve 
this intellectual heritage to be sustained with the community. 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นปัจจัยด้านการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถเป็นตัวแทนและสื่อความหมายของวัฒนธรรมได้ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ ตรา แม่ประนอม 
1.2 ปัญหานําวิจัย 
  1.2.1 อะไร คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่จัดว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม 

1.2.2 อัตลักษณ์ความเป็นไทยใดบ้างที่นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน  
1.2.3 การนําอัตลักษณ์ความเป็นไทยนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ด้านอาหารมีอุปสรรค 

อย่างไร 
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 
  ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปที่สามารถส่ือสาร
คุณค่าของอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้การออกแบบเพ่ือสร้างคุณค่าความเป็นไทย 
ก่อให้เกิดมูลค่าในการแข่งขันในตลาด 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
  สินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP (One Tambon One Product)  มาปลุก
กระแสความเป็นไทยซึ่งเร่ิมจากชุมชนอย่างตําบล โดยมีปรัชญาที่สําคัญเพ่ือสร้างความเจริญให้ชุมชน 
ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น คงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นน้ัน เพ่ือจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้รับแรง
บันดาลใจมาจาก หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น หรือ OVOP (One Village One Product)  
ซึ่งในที่น้ีผู้เขียนขอเช่ือมโยงความเป็นหมู่บ้านจากหนังสือประสบการณ์ย่ิงใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ ของ 
มาซาอิโกะ โอโต ผู้ซึ่งสามารถนําเอาวิถีชีวิตประจําวัน ประเพณี การละเล่นของเด็กๆ กีฬาสีของ
โรงเรียน ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน โดยการนําเอาความได้เปรียบทางทรัพยากรและทุนทาง
วัฒนธรรมสะท้อนเป็นเอกลักษณ์อย่างง่ายๆ เพ่ือสร้างเร่ืองราวกลายเป็นมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า คือ 
นํ้าส้มปรุงรสผสมโซหยุ หมู่บ้านยูสุ และนํ้าส้มยูสุพร้อมด่ืม เจ้าเอ้ือก บ้านอุมะจิ โดยถ่ายทอด
เรื่องราวการออกแบบผ่านบรรจุภัณฑ์ ป้ายโฆษณา สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้งสินค้าและการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน ทําให้เป็นบ้านนอกที่มีเสน่ห์ มีคุณค่าและเอกลักษณ์  
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รูปท่ี 1 หนังสือประสบการณ์ย่ิงใหญ่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ และ ผลิตภัณฑ์น้ําส้มยูสุ พร้อมด่ืม เจ้าเอ้ือก บ้านอุมะจิ 

  จากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนําของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา

บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป

ประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ

สามารถรับมือกับโอกาสและการเปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 น้ีได้ สําหรับการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือก้าวสู่การเป็น ‘ไทยแลนด์ 4.0’ น้ัน จะต้องเปลี่ยนจากความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันยังต้องเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ไปสู่การ

สร้างมูลค่า (High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) น่ันเองเพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการ

พัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ซึ่งหน่ึงในน้ัน คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการ

ท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 
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  การศึกษาเรื่อง การส่ือสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป :กรณีศึกษา 

ผลิตภัณฑ์ ตราแม่ประนอม ผู้ศึกษาได้รวบรวมทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการสําคัญ รวมทั้งผล

การศึกษาที่เก่ียวข้องมารวบรวม มีดังน้ี 

 

แนวคิดคุณค่าของแบรนด์ (brand equity), อัตลักษณ์ของตราสินค้า (brand identity) 

  แบรนด์ หรือ ตราสินค้า (brand) เป็นสิ่งที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ความรู้เก่ียวกับ

แบรนด์ของผู้บริโภค (brand knowledge) เองก็มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

การเลือกบริโภคสินค้าและบริการเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีเอง จะเห็นว่าแบรนด์มีพลังและอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนจะมีอิทธิพลมากหรือน้อยน้ัน ขึ้นอยู่กับพลังที่แฝงมากับแบรนด์ที่เรียกว่า 

brand equity การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าและสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์น้ัน ได้มีการทํา

ความเข้าใจ กลไก พยายามที่จะอธิบายคุณค่าหรือราคา ในการแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าและ

บริการ เป็นการค้นหาว่า “ทําไม” สินค้าหรือบริการ จึงมีราคาเท่าน้ี ทําไมจึงเป็นเช่นน้ัน และในที่สุด 

และได้พัฒนาต่อยอดไปเป็นทฤษฏีคุณค่า เพ่ือออกแบบกฎเกณฑ์ วิธีการคํานวณราคาที่ถูกต้องของ

สินค้าและบริการ คุณค่าและราคาของสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยช้ินน้ี จะพูดถึง

คุณค่าในมุมของผู้บริโภคท่ีมีแบรนด์เท่าน้ัน 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกายวิภาคศาสตร์ของคุณค่าของแบรนด์ (brand equity)(Keller, 1993) 
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 อัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) เป็นการแสดง จุดยืน และตัวตนของแบรนด์ อัต
ลักษณ์สามารถสร้างขึ้นได้โดยเจ้าของแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์จึงเป็นภาพที่เจ้าของแบรนด์
สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์ และให้ผู้บริโภคได้รับรู้ (Neumeier, 2004) 
ซึ่งแตกต่างจาก ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือช่ือเสียงของแบรนด์ (brand image) เพราะว่า
ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ โดยทั่วไปแล้ว มักจะมีช่องว่างหรือ
ความแตกต่างระหว่าง อัตลักษณ์ของแบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์เสมอ  

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเก่ียวกับ แนวคิดคุณค่าของแบรนด์ (brand equity), อัตลักษณ์ของ
ตราสินค้า (brand identity) ผู้วิจัยนํามาศึกษาในเร่ือง การส่ือสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์
อาหารสําเร็จรูป นํ้าพริกเผา ตราแม่ประนอม เพ่ือเรียนรู้และทําความเข้าใจการสื่อสารอัตลักษณ์ที่มี
คุณค่าต่อไปในอนาคต 
 
แนวคิดสญัวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and Signification) 
  สัญวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร์(Semiotics) เป็นศาสตร์ที่เพ่ิงได้รับการพัฒนาอย่าง
จริงจังในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยมีนักวิชาการหลายท่านเช่น ชาร์ล เพียร์ส (C. Peirce) ปี 1839-
1914 นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน และ เฟอร์ ดินันด์ เดอ โซซูร์ (F. de Saussure) ปี 1857-1913 
นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส ซึ่งปัจจุบันทฤษฎีดังกล่าวได้รับความนิยมในการใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
 
 

 

 

รูปท่ี 2 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทย (ลายไทย) และ ภาพสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่น (สัญลักษณ์)2 

 

                                                            
2 ภาพประกอบจาก www.dreamstime.com 
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   ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เป็นทฤษฎีที่ให้ความหมายของการศึกษาในกระบวนการสร้างสินค้า
เชิงสัญญะเพ่ือการบริโภค โดยให้การแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  สินค้า, สัญญะ และการบริโภค 
การศึกษาทฤษฎีการบริโภคสัญญะน้ี จะสามารถทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสินค้าที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตีความเพ่ือสร้างความหมายต่อประสบการณ์ของตนเองที่มีต่อการรับรู้ใน
การบริโภคเชิงสัญญะได้ ซึ่งในขณะที่เราบริโภคสินค้าเราก็บริโภคสัญญะไปในขณะเดียวกันด้วย การ
แปรสภาพสินค้าให้กลายเป็นสัญญะน้ี เป็นกลไกอันชาญฉลาดจากแนวคิดในยุคทุนนิยม ยุค
อุตสาหกรรมนิยม ที่เริ่มต้นมาจากการสร้างเรื่องราวในการระบายสินค้า โดย สัญญะ จะเห็นถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่าง 3 สิ่ง คือ  ของจริง( reference) สัญญะ (signifier ) แนวคิด ( signified ) 
โดยแนวคิดน้ีจะสามารถอธิบายถึงการแสดงสัญญะต่างๆท่ีอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษากาสื่อสารวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป กรณีศึกษา 
นํ้าพริกเผา ตราแม่ประนอม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) โดยจะศึกษาและสอบถามความคิดเห็นโดยการใช้การ
สัมภาษณ์ เป็นการพูดคุย โดยให้ความสําคัญกับความรู้สึกนึกคิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลหลากหลาย เชิงลึก 
ในด้านการนําอัตลักษณ์มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ เอเจนช่ี และกลุ่ม
ผู้บริโภค  
   
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
  สําหรับงานวิจัยการสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ ตราแม่ประนอม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาตามเป้าหมาย ดัง น้ันจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling, 
Judgment Sampling) เพราะงานวิจัยน้ีต้องใช้ความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้องและครอบคลุมกับงานวิจัย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 
ลักษณะ ได้แก่ 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและวัฒนธรรม 2. กลุ่มผู้เอเจนซ่ี ที่เช่ียวชาญใน
เชิงพาณิชย์ 3. กลุ่มผู้บริโภคชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
  การศึกษาเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก ตราแม่ประนอม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็ป
ไซต์ และช่องยูทูป ซึ่งเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview)  โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็น 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบและวัฒนธรรม 2. กลุ่มผู้เอเจนซี่ ที่เช่ียวชาญในเชิงพาณิชย์ 3. กลุ่มผู้บริโภคชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ  
  สัญลักษณ์ประจําชาติไทย (Nation Identity) มีอยู่ 3 สิ่ง โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2544 ว่า 
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ประธาน
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอ ซึ่งจะเป็นการ ช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย ดังน้ี 

1. สัตว์ประจําชาติไทย คือ "ช้างไทย" Chang Thai (Elephant หรือ Elephas Maximas) 
2. ดอกไม้ประจําชาติ คือ "ดอกราชพฤกษ์" (คนู) Ratchapruek (Cassiafistula Linn) 
3. สถาปัตยกรรมประจําชาติ คือ "ศาลาไทย" Sala Thai (Pavilion) 

 
เพราะอะไรเราจึงต้องมีสญัลักษณ์ประจําชาติ  
  ทั้งน้ี เน่ืองจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับ การกําหนดสัญลักษณ์
ประจําชาติ  ไทย  (Nation Identity) และการส่ง เสริมสัญลักษณ์ประจําชาติไทย เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ภาพลักษณ์ประเทศไทยให้มีผลระยะยาว โดยที่
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแล้ว จึงกําหนดให้มีสัญลักษณ์ประจํา
ชาติไทย 3 สิ่งดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงต่างประเทศเสนอ 

1. ช้างไทย 

 

 

   รูปที่ 3 ช้างไทย สัญลกัษณ์ประจาํชาติ 
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สําหรับภาพลักษณ์ "ช้างไทย"สัตว์ประจําชาติ ออกแบบโดยทางกรมศิลปากร และ
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งช้างเผือกเป็นสัตว์ที่เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ไทยและประเพณีไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและอายุยืนนาน 

2. ดอกราชพฤกษ์ 

 

 

รูปที่ 4 ดอกราชพฤกษ์ ซ่ึงเป็นดอกไม้ประจาํชาติ 

  ดอกราชพฤกษ์ เป็น ดอกไม้ประจําชาติไทย แสดงถึงความสวยงาม ร่มเย็น ดูสง่างาม อีกทั้ง

ยังมีสีตรงกับ สีประจําวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงถูกต้ังช่ือว่าเป็น 

"ต้นไม้ของในหลวง" และมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ์ เป็นหน่ึงใน 3 สัญลักษณ์ประจําชาติไทย 

ออกแบบโดย สวาสด์ิ พูลสวัสด์ิและคณะ ซึ่งมาจากการประกวดการออกแบบ 

 

รูปที่ 5  ศาลาไทย สถาปัตยกรรมประจาํชาติ 
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ศาลาไทย คือ สถาปัตยกรรมประจําชาติ เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาช่างไทยมี

ความสง่างามโดดเด่น จากสถาปัตยกรรมชาติอ่ืน ออกแบบโดย พงศกร ย้ิมสวัสด์ิและคณะ โดยท่ี

ศาลาไทยประเภทเรือนเครื่องสับ อยู่ภายในวงกลมต้ังอยู่บนพ้ืนสีเขียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

และความเป็นประเทศเกษตรกรรมของชาติไทย ฉากด้านหลังเป็นสีฟ้าแสดงถึงความสดใสของ

ประเทศไทย อันเป็นประเทศในเขตร้อน สีของท้องฟ้าที่สดใสจึงแสดงถึงความสดใสเบิกบาน 

 ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 จากการที่ประเทศไทย ต้ังอยู่ในภูมิประเทศราบลุ่มแม่นํ้า จึงทําให้มีความสมบูรณ์เหมาะแก่
การกสิกรรมเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าที่สําคัญในวิถีชีวิตไทย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทย ประเพณีที่เช่ือมโยงกับการ
ทํามาหากิน วิถีชีวิต การแต่งกาย การถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยจึงเช่ือมโยงผูกพันอยู่กับชาติ 
ศาสนา มหากษัตริย์ และประชาชน  อาจารย์ดร. ไพโรจน์ ทิพยมณี (สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2561)  
เป็นต้น 
 ดังน้ัน การอัตลักษณ์ความเป็นไทยจึงมีความหลากหลายตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั้ง
ทางด้านรูปธรรม อาทิ วัด วัง บ้าน ชุมชน และนามธรรม อันได้แก่ ประเพณีที่สืบทอดกันต่อมความ
เช่ือในเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  
 

 

รูปที่ 6 ภาพแสดงวิถีชีวิตชุมชน 
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ส่วนที่ 2  อัตลักษณ์ความเป็นไทยนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรม 
  อาจารย์ดร. ไพโรจน์ ทิพยมณี (สัมภาษณ,์ 13 เมษายน 2561) สรุปว่าเราสามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรม วิถชีีวิตและอัตลักษณ์ไทย ส่งผ่านในงานออกแบบ ซึ่งได้แก่ 1) โทนสีไทย 2) ตัวอักษรไทย 
3) ภาพที่มีเอกลักษณ์ไทย จะเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ไทยได้  
 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างสีและชื่อสีไทยโทน  

   

  จากรูปที่ 7 ตัวอย่างสีและช่ือสีไทยโทน ซึ่งรวบรวมโดยอาจารย์ดร.ไพโรจน์ ทิพยเมธี เป็นสี

และคําที่ใช้เรียกช่ือสีไทยโบราณ ในหมู่ช่างศิลปะไทย ใช้ในจิตรกรรมฝาผนัง งานประเพณี สีหัวโขน 

สีย้อมผ้าที่ปรุงกันเองจากธรรมชาติในสมัยโบราณ มีช่ือเรียกอย่างเช่น สีรง สีคาม สีเขียวหัวเป็ด ซึ่ง

ถือเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนส่งต่อรุ่นต่อรุ่น รวบรวมเป็นสีไทยโทน เทียบสีโดยใช้ CMYK เพ่ือให้

เกิดการใช้งานง่าย ได้มาตรฐาน สามารถแพร่หลายเป็นสากล 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างภาพสัญลักษณ์ ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากดอกบัว 

   ส่วนของภาพลักษณ์ที่มีพ้ืนฐานมาจากศาสนา ใเมืองไทย ถือได้ว่า เป็นเมืองพุทธ ซึ่งสะท้อน
ผ่านวัฒนธรรมที่จับต้องได้ วัด งานสถาปัตยกรรมในวัด ดังตัวอย่าง รูปที่ 10 เป็นตัวอย่างการ
ออกแบบลายไทยที่พ้ืนฐานมากจากดอกบัวบูชาพระ สะท้อนถึงวิถีชีวิตในอดีตที่ผูกพันชุมชนกับ
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สายนํ้าและพิธีกรรมทางศาสนา ดังจะเห็นได้จากพิธีโยนบัว ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยอัตลักษณ์
ความเป็นไทย ที่สะท้อนผ่าน สี ตัวอักษรและภาพสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นมิติทางวัฒนธรรมทางสัคม
ศาสตร์ที่เป็นสังคมที่เน้นการรวมกลุ่ม (collective) ในวิถีชีวิต การลงแขกเกี่ยวข้าว ความเช่ือทาง
ศาสนา การสร้างวัด สถาปัตยกรรมวัด ด้วยงานซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็น การ
ทอดกฐิน ในวันเข้าพรรษา การกวนกระยาสารท กาละแมร์ และสรงนํ้าพระในวันสงกรานต์ โดยท่ีวัด
เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาต้ังแต่อดีต 

 

 

รูปที่ 8 สัญลักษณ์แม่ประนอมผู้ก่อต้ัง บริษัท พิบูลย์ชัยน้ําพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด  

และบรรจุภัณฑ์น้ําพริกเผา ตราแม่ประนอม 

  การรับรู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันระหว่าง

บุคคลและสินค้า ผ่านการสื่อสารต่างๆโดยเน้นไปที่การส่ือสารผ่านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้าง

ความหมายที่อยู่ในรูปแบบของหีบห่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างความหมายตาม

ประสบการณ์ของผู้บริโภคนั้นๆได้ตามทฤษฎีของ Keller (1993) ดังจะเห็นได้จากการใช้สัญลักษณ์

ลายไทยในตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ด้านวัฒนธรรมของไทยใน

มุมมองของกลุ่มตัวอย่าง เช่ือมโยงจากประสบการณ์และภาพความทรงจําเก่ียวกับความเป็น

วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงเอกลักษณ์ไทย ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง ภาษาไทยซึ่งใช้เป็นโลโก้ และลาย

ไทยซึ่งแสดงในบรรจุภัณฑ์ น้ันทําให้เกิดจากการรับรู้ การสร้างความหมายตามประสบการณ์ 

(สัมภาษณ์ Chris, ชาวอเมริกา) การของผู้บริโภคจากลายไทยในวัดซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมของไทยที่

ผูกพันและเช่ือมโยงกับศาสนา ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและงดงามในประเทศไทยที่เกิด

ความรับรู้ผ่านประสบการณ์ของบริโภค รวมทั้งบริบทความเป็นไทย เช่น อักษรภาษาไทย และ ภาพ

อาหารไทย เช่น กุ้ง ทําให้ภาพจากประสบการณ์ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่างมองภาพความเป็นไทยได้
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ชัดเจนขึ้น (สัมภาษณ์ Doris, ชาวไต้หวัน, 10/03/2561)  สําหรับภาพที่เป็นผู้หญิง ไม่สามารถสื่อสาร

ได้ว่าเป็นชาวไทยหรือไม่ เพราะลักษณะหน้าตาของคนเอเชียใกล้เคียงกัน การใช้ช่ือแม่ประนอมน้ัน 

ทําให้คนจดจําได้ง่าย แม่ เป็นคําสั้น ๆ ที่แสดงถึงความเป็นลักษณะความเป็นหญิง (feminine) เก่ง

ด้านทําอาหาร ช่างปรนนิบัติ เอาใจ อบอุ่น (สัมภาษณ์ นพดล คงเหลือ , เอเจนซี่ชาวไทย , 

10/05/2561)   

ส่วนที่ 3 อุปสรรคในการนําอัตลักษณ์ไทยไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

 จากการที่อัตลักษณ์ไทย มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมท้ังมีพ้ืนฐานมาจากการที่เรา

เป็นเมืองพุทธ มีพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้งอัตลักษณ์ไทยน้ันที่แท้จริงมีการผสมผสานกับกลมกลืนกับ

เอกลักษณ์อ่ืนๆ ในภูมิภาค ดังน้ันการนําอัตลักษณ์ไปใช้น้ันต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ มีความรู้ เพ่ือคงคุณค่า

ของอัตลักษณ์น้ัน (สัมภาษณ์อาจารย์ดร. ไพโรจน์ ทิพยมณี, 13 เมษายน 2561) 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  ผลจากการศึกษา เรื่องการสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ทําให้เราเห็นถึงความหลากหลายของอัต

ลักษณ์ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีความซับซ้อนกันอยู่ ดังน้ัน การดึงความเป็นไทยมาใช้น้ัน จึงมีการใช้ในวง

แคบ ไม่ว่าจะเป็นสีไทยโทน ตัวอักษร และภาพที่มีเอกลักษณ์ เพราะในด้านการออกแบบมีการกลัว

การนําไปใช้แลว้ผิด นําไปใช้แล้วทําให้งานดูเชย และการเรียนรู้งานออกแบบจากต่างประเทศ รวมท้ัง

ไม่สามารถการสื่อสารอัตลักษณ์ไทยให้เป็นทีเ่ข้าใจในระดับสากล   
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ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว: การสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้หลักการวเิคราะห์ 

อภิมาน  
The Effect of Demographic Factors, Psychological Factors, and 

Marketing Mix Toward Travel Decision-Making: Synthesizing Research 
Using Meta-Analysis 

 

มยุรี เสือคําราม1, โกวิท รุ่งเสรีรัช2 และณัฏฐชา อุบลนุช3 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค์ เ พ่ืออธิบายลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเ ท่ียว  และเ พ่ืออธิบายขนาดอิทธิพลของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์มีจํานวนทั้งสิ้น 4 เล่ม โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ 
การรับรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความพึงพอใจ และส่วนประสมทางการตลาด และมีตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสินใจท่องเที่ยว  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกคุณภาพงานวิจัย แบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัย แบบบันทึกงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ และแบบบันทึกงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ และการคํานวณขนาดอิทธิพลโดยใช้สูตรประมาณค่าจากค่าสถิติ 
ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 ศึกษานักท่องเที่ยวที่ใช้
สื่อออนไลน์และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คุณภาพของงานวิจัยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 2.20 – 2.38 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 4 คะแนน งานวิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาบรรยาย เปรียบเทียบ 
หาความสัมพันธ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ผลการ
วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวพบว่า 1) อาชีพและรายได้เป็นตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ที่
มีขนาดอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวมากที่สุด 2) การรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดมีขนาด
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวมากที่สุด 

                                                            
1 อาจารย์ประจํา สังกัดสํานักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ E-mail: mayuree.s@bu.ac.th 
2 อาจารย์ประจํา International Tourism Management Department, Bangkok University International, E-mail:  
  govit.r@bu.ac.th 
3 อาจารย์ประจํา Marketing Department, Bangkok University International, E-mail: natacha.u@bu.ac.th 
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Abstract 
 This study aims to explain the research of graduate students in the major of 
Hospitality and Tourism Management and explain the effect size of demographic 
characteristics, psychological factors and the marketing mix toward travel decision-
making.  Four researches were synthesized to include the independent variables 
namely demographic characteristics, perceptions, motivations, attitude, satisfaction, 
and marketing mix where dependent variable was travel decision-making.   
 The research tools used in this study are record forms of research quality, 
research characteristics, comparative research, and correlative research. Frequency 
and estimated formula for calculating effect size were used for statistical analysis. The 
findings demonstrate that the research used for synthesis are between 2016-2017 
which the population are tourists that used online media and foreign tourists. The 
quality score of these researches are between 2.20 – 2.38 out of 4.   
 The objectives of these researches are to describe, to compare, to understand 
correlation and casual relationship.  The total population that used in these 
researches is 400.  The results of the effect size of demographic characteristics, 
Psychological factor and the marketing mix toward travel decision making are 1) 
occupation and income have the most effect size among demographic factors toward 
travel decision-making 2) perception and marketing mix have the most effect size 
toward travel decision making. 
 
Keywords: Demographic characteristics, Psychological factors, Marketing mix, Travel  
                decision making, Meta-Analysis  
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บทนํา 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เก่ียวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจที่สนับสนุนต่างๆมีส่วนอย่างมากต่อการ
ซื้อบริการของนักท่องเท่ียวทั้งที่อยู่ในประเทศน้ันเองหรือชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณี
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศน้ันๆถือได้ว่า การท่องเท่ียวเป็นสินค้า
ส่งออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ การ
ผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพ่ือให้นักท่องเที่ยวซื้อจึงต้องมีการลงทุน ดังน้ันผลประโยชน์จะตกอยู่ใน
ประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี
ทางด้านสังคมการท่องเท่ียวก็จะเป็นไปเพ่ือการพักผ่อน คลายความตึงเครียด พร้อมกับการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเป็นแหล่งที่มา
ของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชําระเงินได้เป็น
อย่างมาก นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมา
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านขายเป็นของที่
ระลึกสําหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทและความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 
 หากพิจารณาการท่องเท่ียวในระดับสังคมโลก ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของโลก จนเป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุก
ประเทศในโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตและกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบการค้า
ระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสําคัญอยู่ในระดับที่ 1 - 3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศต่างๆน้ันอีก
ด้วย (อานุภาพ จิรัฐติกาล, 2551: 31) และในปัจจุบันปี 2018 นักวิเคราะห์เช่ือว่า ยังเป็นปีที่ 
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะที่การแข่งขัน
ของแต่ละประเทศเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวก็จะทวีความรุนแรง โดยข้อมูลจากสมาคมการตลาด
อเมริกันระบุว่า จากการสํารวจนักท่องเท่ียว 10,000 คนทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ พบว่าในปี 2018 กลุ่ม
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังมุ่งเป้าหมายการเดินทางไปที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เช่นเคย
เหมือนกับปี 2017 อาทิ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น ขณะที่สัดส่วนนักท่องเที่ยว
ที่จะมาจากกลุ่มประเทศมุสลิม และอินเดียจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาจะเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก  
 องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เปิดเผยว่า จํานวนนักท่องเท่ียวทั่ว
โลก ณ ปี 2016 อยู่ที่ 1,235 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 4% จากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1,189 ล้านคน เทรนด์ที่
น่าสนใจคือ ปี 2018 จะเป็นปีการท่องเที่ยวของกลุ่ม Millennial หรือกลุ่มคนที่มีอายุต้ังแต่ 18-34 ปี 
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ทั้งยังนิยมการท่องเท่ียวแบบ “ทริประยะสั้น” 3-5 วัน และโฟกัสการท่องเท่ียวแบบหลายประเทศใน 
1 ทริป และกลุ่มน้ีนิยมที่พักประเภท “โรงแรมหรูขนาดเล็กและโฮสเทล” (Luxury Inns and 
Hostel)  นอกจากน้ี Trekksoft ผู้ให้บริการบุ๊กก้ิงออนไลน์ ระบุว่า ในปี 2017 นักเดินทาง 79% ใช้
สมาร์ทโฟนในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก พร้อมทั้งปิดดีลด้วยการจองออนไลน์แบบ
เบ็ดเสร็จ จากเมื่อปี 2016 ที่สัดส่วนอยู่ที่เพียง 31% เท่าน้ัน สอดคล้องกับข้อมูลจาก phocuswright 
บริษัทวิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว ที่ประเมินว่า ยอดการท่องเที่ยวที่มีการจองออนไลน์จะเพ่ิมขึ้นสูง
ถึง 21,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 จาก 9,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2015 ขณะที่หลายประเทศทั่ว
โลก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ให้ความสนใจกับการทําตลาดจองเท่ียว
ออนไลน์มากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ 2560: ออนไลน์) จากข้อมูลเหล่าน้ีจึงทําให้เห็นได้ถึงประโยชน์
และอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก 
(ศุภรางศุ์ จันทร์เมฆา, 2559: 4 ) 
 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นน้ี ได้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยอยู่ในลําดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอ่ืนๆ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่นํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้าง
งาน  และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วย
ให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวถึง 2.23 ล้านล้านบาท ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การท่องเที่ยวของไทยได้รับความนิยมมีหลาย
สาเหตุเช่น มีทรัพยากรการท่องเที่ยว อันอุดมสมบูรณ์ ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่สะดวก การเติบโตของสายการบิน
ต้นทุนตํ่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ (ปิยพร ทองสุข, 2558: 1) 
นอกจากน้ีปัจจัยที่มีบทบาทสําคัญมากอีกประการหน่ึงคือ อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลให้
เกิดการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเท่ียวและที่พัก องค์กรการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ 
(World Tourism Organization: UNWTO)รายงานว่า ปี พ.ศ. 2558 (เดือนมกราคม-เดือนเมษายน) 
มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกรวม ทั้งสิ้น 332 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2557 จํานวน 14 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ4) โดยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะเริ่มหันมาสืบค้นข้อมูลจากทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยทาง eRevMax สื่อออนไลน์ด้านการ



 

1585 
 

โรงแรม จัดทา Info Graphic “แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ในเอเชีย” พบว่า เมืองไทยยัง
ครองแชมป์อันดับหน่ึงที่นักท่องเที่ยวแถบเอเชียด้วยกันเองอยากมาเที่ยวมากท่ีสุด ส่วนพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวแถบเอเชียเริ่มเปลี่ยนไป การท่องเท่ียวแบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากย่ิงขึ้น (วิรัญ
ชนา ใจสม, 2560: 2)  
 จากความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความสําคัญของการท่องเที่ยวไทยจึงทํา
ให้มีผู้สนใจศึกษา จากการสืบค้นงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่ามีนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ให้ความสนใจศึกษา
การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง  ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือนําผลการวิจัยเหล่าน้ันมาเป็นแนวทางในการนําเสนอต่อองค์กรที่
เก่ียวข้องเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม สนับสนุนให้การท่องเที่ยวไทยได้
พัฒนาขึ้นอันส่งผลต่อประเทศไทยที่จะได้รับรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 
(Katanyu Hiransomboon, 2012; อานุภาพ จิรัฐติกาล, 2551; ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา, 2555; พิมพา
พร งามศรีวิเศษ, 2555; โศภิตสุภางค์ กุณวงศ์, 2556; ปิยพร ทองสุข, 2558; เพ็ญนภา เพ็งประไพ, 
2558; ละเอียด ศิลาน้อยและสุภาวดี สุทธิรักษ์, 2558; อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธ์ิและพัชนี เชยจรรยา, 
2559; รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร, 2559; ชุติมา นุตยะสกุลและประสพชัย พสุนนท์, 2559; จิรวรรณ ดี
ประเสริฐ, 2559).   
 นอกจากน้ียังเป็นประเด็นที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความสนใจ
ศึกษาในลักษณะการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ซึ่งศึกษาไว้อย่างน่าสนใจได้แก่ งานวิจัย
ของ ศุภรางศุ์ จันทร์เมฆา(2559) ศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียว นปภัสร์ ชูสุวรรณ(2559) ศึกษาปัจจัย
ด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือมาชมมวยไทยของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ พิชญ์ชาดา มีใจเย็น(2560) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิรัญชนา ใจสม (2560) ศึกษาปัจจัยการรับรู้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งงานวิจัยเหล่าน้ี 
เป็นงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณและงานวิจัยแต่ละเล่มจะกล่าวถึงเฉพาะในบริบทที่
ทําการศึกษาวิจัยน้ันๆ หากนักวิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยในอดีตไว้ด้วยวิธีการที่มีระบบ นักวิจัยรุ่น
หลังย่อมสามารถนําผลการสังเคราะห์งานวิจัยน้ันมาเป็นฐานและศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้
ด้วยระบบเดียวกัน เรียกการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างมีระบบนี้ว่า การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-
Analysis) ซึ่งหมายถึงการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่ง ที่นักวิจัยนํางานวิจัยที่ศึกษา
ปัญหาวิจัยเดียวกันจํานวนหลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
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ผลการวิจัยที่มีความกว้างขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2542). 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ืออธิบายลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือใช้พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบัณฑิต 
 2. เพ่ืออธิบายขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
 
นิยามศพัท ์
 ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งในงานวิจัยที่
นํามาสังเคราะห์ศึกษาถึงคุณสมบัตินักท่องเท่ียวที่ประกอบด้วย เพศ (sex) อายุ (age) การศึกษา 
(education) อาชีพ (occupation) รายได้ (income) และสถานภาพสมรส (status)  
 ปัจจัยทางจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการทางความคิดของนักท่องเท่ียว การศึกษาคร้ังน้ีได้
กําหนดการให้ความหมายเฉพาะใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การรับรู้ (perception) เป็นการแปล
ความหมายจากการสัมผัสสื่อหรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว โดยผ่านอวัยวะรับสัมผัส
ทั้ง 5 แล้วส่งไปยังสมองเพ่ือการแปลความ 2) ทัศนคติ (attitude) เป็นความคิดของนักท่องเที่ยวที่
แสดงความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงเก่ียวกับการท่องเที่ยว และ 3) ความพึงพอใจ 
(satisfaction) เป็นความรู้สึกทางบวกหรือความสุขของนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับผลจากการท่องเที่ยว  
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจท่องเที่ยวนํามาใช้เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยพิจารณาใน 4 ประเด็น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) 
สถานที่จําหน่าย (place) และการส่งเสริมการขาย (promotion) 
 การตัดสินใจท่องเท่ียว หมายถึง ความต้องการและกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึงที่จะเดินทางไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พิจารณา
หรือประเมินทั้งจากสื่อออนไลน์และ/หรือสื่อทั่วไปมาเป็นอย่างดีแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนักท่องเที่ยว 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 แนวความคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสําหรับการศึกษาครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดที่สําคัญ
ดังน้ี 
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1. แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การจําแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ 
ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความ
ต้องการที่แสดงออกต่อพฤติกรรมทั้งสิ้น (กิตติมา สุรสนธิ (2541) อ้างใน มัทนี คําสาราญ, 2557 ) 
ดังน้ันพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆทางประชากรศาสตร์เป็น
แนวทางในการศึกษา เน่ืองจากปัจจัยแต่ละปัจจัยของบุคคลหนึ่งที่แตกต่างกันตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ถือเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดให้การตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกัน ดังเช่นการศึกษา
ของชาวมุสลิมที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (มัทนี คําสําราญ, 2557: 11) 
 
2. แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยทางจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการทางความคิดของนักท่องเที่ยว ที่
มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว การศึกษาของผลงานวิจัยที่นํามาสงัเคราะห์น้ี ได้ศึกษาใน 3 ประเด็นที่
สําคัญ ได้แก่ การรับรู้ ความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว  
สําหรับแนวคิดของปัจจัยทางจิตวิทยาในแต่ละประเด็นมีแนวคิดพอเป็นสังเขปดังน้ี 
การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษย์จะเข้าใจสิ่งเร้าใด สิ่งเร้าหน่ึงที่ปรากฏกับ
ประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส แล้วนําสิ่ง
น้ันมาตีความ โดยแปลความหมายจากความรู้เดิม หรือจากประสบการณ์เดิมเพ่ือประเมินค่าตัดสินใจ
และแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งน้ันอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา (พรศิริ บินนาราวี, 2555:21) หากนํา
แนวความคิดเรื่องการรับรู้มาเก่ียวข้องกับประเด็นการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ก็จะทําให้เข้าใจได้
ว่า บุคคลที่ได้รับข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เก่ียวกับชนิด ประโยชน์ วิธีการใช้สื่อออนไลน์ 
สาระความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผ่านสื่อ ทั้งสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง การจัดการข้อมูลประกอบ
อ่ืน ๆ และข้อมูลการเตรียมการเพ่ือการท่องเที่ยว สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวไทย ( วิรัญชนา ใจสม, 2560: 4) จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
การรับรู้สื่อการตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันการสื่อสารการตลาด ด้านการใช้เครือข่าย
สื่อสารอิเลกทรอนิกส์มีความสําคัญมากต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภค (พัชรียา สุตา, 2555; 
พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย, 2553; เอกอุไร วังปรีชา, 2557 ). 
 
3. แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว    
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหวังกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด
อย่างไร หากคาดหวังมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม 
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เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ก็จะเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสิ่งที่
ต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย สอดคล้องกับ ฉัตรชัย คงสุข (2535) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึก ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหน่ึง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคล
ได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึกดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากความ
ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542; ฉัตรชัย คงสุข, 2535) 
หากพูดถึงความพึงพอใจในการด้านท่องเท่ียว Kotler, (2003) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นระดับ
ความรู้สึกของบุคคล หรือลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากประสิทธิ
ภาพสินค้ากับความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งถ้าหากจะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังการขายของลูกค้า
ว่าจะเกิดระดับความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการน้ัน โดยที่ถ้าผลที่ได้รับจากสินค้า
หรือบริการตํ่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลท่ี
ได้รับจากสินค้าหรือบริการ และถ้าหากตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ก็ทําให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ และถ้าผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความคาดหวังที่ลูกค้าต้ังไว้ก็ทําให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ ซึ่งความแตกต่างกัน 3 ระดับของความพึงพอใจที่กล่าวมา จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อซ้ําของลูกค้า (เจตน์สฤษฎ์ิ  สังขพันธ์และคณะ, 2559: 44).  
 
4. แนวความคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการ 
โดยส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือสําคัญในการจูงใจให้นักท่องเท่ียวเกิดความต้องการมา
ท่องเที่ยวและซื้อบริการท่องเที่ยวในแหล่งเที่ยว (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) อ้างถึงใน ชุติมา  นุต
ยะสกุลและประสพชัย  พสุนน, 2559: 136 ).ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนํามาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เครื่องมือทาง
การตลาดนี้ เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จําหน่ายและการส่งเสริมการขาย 
ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ   การออกแบบรูปทรง ตราย่ีห้อ บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ การรับประกัน ขนาด
และรูปร่่าง การบริการ  เป็นต้น 2) ราคา (Price) ประกอบด้วย ราคาสินค้า ส่วนลด การรับรู้ราคา 
สินค้าของผู้บริโภค ระยะเวลาการจ่ายเงิน  
เป็นต้น 3) สถานที่จําหน่าย (Place) ประกอบด้วยช่องทางการจําหน่าย สถานที่จําหน่ายสินค้า  
สินค้าคงคลัง การขนส่ง เป็นต้น 4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ประกอบด้วย การส่งเสริม
การขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์์ การขายตรง การส่งเสริมการขาย โดยผ่านตัวแทนจําหน่าย 
เป็นต้น (พิชญ์ชาดา มีใจเย็น, 2560: 8) 
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5. แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจท่องเที่ยว การตัดสินใจเป็นกระบวนการในการพิจารณาและ
หาทางเลือกใน การจะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยในการพิจารณา จะประกอบไปด้วยปัจจัยในหลาย ๆ ปั
จจัยเผื่อเลือก ทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้กระทําการตัดสินใจมากที่สุด นอกจากน้ียังสามารถกล่าวได้
ว่า การตัดสินใจเป็นผลสรุปหรือผลที่ได้จากขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือเลือก
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากรและบุคคล สามารถนําไปปฏิบัติและ
ทําให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ ซึ่งหากมองในแง่ของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ปัจจัยเหล่าน้ันได้แก่ ปัจจัยภายในประกอบด้วย การ รับรู้ แรงจูงใจ 
ทัศนคติ บุคลิกภาพ การเรียนรู้ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่
ครอบครัว ช้ันทางสังคม และวัฒนธรรมในมุมมองของพฤติกรรมผู้บริโภค (วิรัญชนา ใจสม, 2560: 
10) 
 
6. แนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์อภิมาน การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหน่ึงที่นักวิจัย
นํางานวิจัยซึ่งศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกันจํานวนหลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีความกว้างขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง 
ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานมี 4 ประเด็น ได้แก่ 1) 
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ต้องศึกษาปัญหาเดียวกัน 2) ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์อภิมาน คือ
ผลการวิจัยและคุณลักษณะงานวิจัย 3) หน่วยการวิเคราะห์คืองานวิจัย และ 4) ลักษณะเฉพาะของ
ผลการวิเคราะห์อภิมานที่มีขอบข่ายองค์ความรู้ลึกซึ้งมากกว่าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
1.แหล่งข้อมูล คณะผู้วิจัยสังเคราะห์งานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ต้ังแต่เปิดใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน 
จากการสืบค้นฐานข้อมูล dspace.bu.ac.th คณะผู้วิจัยพบงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว จํานวน 4 เล่ม (รายละเอียดปรากฏในบรรณานุกรมงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์)  
 
2. เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยประยุกต์จากงานวิจัยของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2551) ซึ่งประกอบด้วย 4 แบบ ได้แก่ 1) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 2) แบบบันทึกข้อมูลจาก
งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ/เชิงทดลอง 3) แบบบันทึกข้อมูลจากงานวิจัยสหสัมพันธ์ และ 4) แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ท่านซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและ/
หรือดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิจัย และมีความเช่ียวชาญการวิจัยท่องเที่ยว เป็นผู้
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ประเมินคุณภาพงานวิจัยทั้ง 4 เล่มด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยดังกล่าว แล้วหาค่าความเที่ยง
ระหว่างผู้สังเกต (interrater reliability) มีค่าเท่ากับ 0.610 0.604 0.460 และ 0.450  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยน้ีสังเคราะห์งานวิจัยโดยนับค่าความถ่ี เพ่ืออธิบายลักษณะงานวิจัยที่
นํามาสังเคราะห์ และคณะผู้วิจัยใช้หลักการการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-
analysis) เพ่ืออธิบายขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม โดยคํานวณหาค่าขนาดอิทธิพล 
(effect size) ที่ใช้สูตรประมาณค่าจากค่าสถิติใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 3.1 สูตรประมาณค่าจากค่าสถิติในงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์มี
เฉพาะการทดสอบทีแบบเป็นอิสระ (independent t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทิศทางเดียว (One-way ANOVA) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) มีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพล 
(d) ดังน้ี 
   สูตรประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าสถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระ 

    

   สูตรประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าสถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบทิศทาง
เดียว 

   2   ;   



  ;    
 3.2) สูตรประมาณค่าจากค่าสถิติในงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์มี
เฉพาะค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (pearson correlation) และค่าสถิติจากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบพหุ (multiple regression analysis) มีสูตรประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) ดังน้ี 
 สูตรประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย
, 2542)  

     
√

 

 สูตรประมาณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ (Aloe & 
Becker, 2012) 
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ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 หัวข้อตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. ลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 
 งานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจท่องเท่ียว มีจํานวน 4 เล่ม อยู่ระหว่างปีการศึกษา 
2559-2560 คุณภาพงานวิจัยทั้ง 5 เล่มอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.38  2.37  2.31  
และ 2.20 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน รายงานวิจัยทั้ง 5 เล่มมีลักษณะทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์และแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 2) ตัวแปรและสมมติฐาน และ 3)  วิธีวิทยาการวิจัย 
แสดงรายละเอียดดังน้ี 
 1.1 วัตถุประสงค์และแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์
และอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผล มีเพียง 1 เล่มที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเปรียบเทียบรวมด้วย 
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกรอบแนวคิด ได้แก่ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ส่วนประสม
ทางการตลาด ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการรับรู้ แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ ความพึงพอใจ และการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจากน้ี นักวิจัยยังทบทวนแนวคิดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความน่าเช่ือถือของข้อมูล และการวิเคราะห์ SWOT 

1.2 ตัวแปรและสมมติฐาน งานวิจัยทั้ง 4 เรื่องมีตัวแปรตามจํานวน 1 ตัวแปร ซึ่งเรียกช่ือ
แตกต่างกัน ได้แก่ การตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ และพฤติกรรมการเลือกการท่องเที่ยว ส่วน
จํานวนตัวแปรต้นมี 2 ตัวแปร  จํานวน 2 เล่ม (แรงจูงใจกับส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติ
และความพึงพอใจ) จํานวนตัวแปรต้นมี 7 ตัวแปร จํานวน 1 เล่ม (ปัจจัยประชากรศาสตร์และส่วน
ประสมทางการตลาด) และจํานวนตัวแปรมี 8 ตัวแปร จํานวน 1 เล่ม (ปัจจัยประชากรศาสตร์และ
การรับรู้) สมมติฐานที่กําหนดไว้มีจํานวน 2-4 สมมติฐาน ซึ่งแต่ละสมมติฐานนักวิจัยได้กําหนด
สมมติฐานย่อยภายใต้สมมติฐานเหล่าน้ัน งานวิจัยทุกเล่มและทุกสมมติฐานได้กําหนดไว้แบบไม่มี
ทิศทาง  

1.3 วิธีวิทยาการวิจัย แบบแผนงานวิจัยเป็นแบบงานวิจัยเชิงสํารวจ จํานวน 3 เล่ม และ
งานวิจัยแบบผสมวิธี (mixed method) จํานวน 1 เล่ม งานวิจัยทุกเล่มกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
สูตรที่ไม่ทราบจํานวนประชากร ขนาดตัวอย่างที่ได้ทั้ง 4 เล่มได้จํานวน 400 คน วิธีการเลือกตัวอย่าง 
ได้แก่ เลือกแบบสะดวก (conveniently sampling) โควตา (Quota) และบอลหิมะ (snow ball) 
ไม่ระบุวิธีการเลือกตัวอย่างจํานวน 1 เล่ม ประชากรที่ศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่อออนไลน์ จํานวน 
3 เล่ม และเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จํานวน 1 เล่ม เคร่ืองมือการวิจัยทั้ง 4 เล่มใช้แบบสอบถาม 
โดยทุกเล่มตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรงด้านเนื้อหา (content validity) และความเที่ยง 
(reliability) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบัค (Alpha-cronbach coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
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0.910 และ 0.913 ไม่ระบุค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบัคจํานวน 2 เล่ม สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ทั้ง 4 เล่ม 
ประกอบด้วย สถิติบรรยาย (descriptive statistic) การทดสอบทีแบบเป็นอิสระ (independent t-
test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทางเดียว (One-way ANOVA) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์
สัน (pearson correlation coefficient) และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ (multiple 
regression analysis)  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบัณฑิต จากการสังเคราะห์ลักษณะงานวิจัยทั้ง 4 
เล่ม พบประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพ ดังน้ี 

1) ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรในกรอบแนวคิด สมมติฐาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน 

2) การกําหนดสมมติฐานเป็นแบบไม่มีทิศทาง 
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเขียนสถิติในการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน  
4) การกําหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรสําหรับไม่ทราบจํานวนประชากร ซึ่งทั้งสูตรของ 

Yamane และ Cocharan ล้วนใช้สําหรับตัวแปรทวิภาค (dichotomous variable) ซึ่งเป็นตัวแปร
ที่มี 2 ค่าเท่าน้ัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) 

5) วิธีการเลือกตัวอย่างใช้แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ได้แก่ เลือกแบบสะดวก 
(conveniently sampling) โควตา (Quota) และบอลหิมะ (snow ball) ซึ่งการเลือกตัวอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็นมีข้อจํากัดในการอ้างผลการวิจัยสู่ประชากร (Generalization)  
2. ขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
 การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว พบว่า ตัว
แปรประชากรศาสตร์ที่มีขนาดอิทธิพล (effect size) ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ เพศ 
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.15 (การทดสอบมีเพียง 1 ครั้ง) รองลงมาคือ อาชีพ ขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 0.14 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.10 ถึง 0.18 รองลงมาคือ ตัว
แปรรายได้ สถานภาพสมรส อายุ และระดับการศึกษา ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ขนาดอิทธิพลของตัวแปรประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 

ตัวแปรต้น จํานวน 
การทดสอบ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าตําสุด ค่าสูงสุด 

เพศ 1 0.15 0.00 0.15 0.15 
อาชีพ 2 0.14 0.06 0.10 0.18 
รายได้ 4 0.11 0.04 0.07 0.15 
สถานภาพสมรส 3 0.10 0.02 0.08 0.12 
อายุ 1 0.09 0.00 0.09 0.09 
ระดับการศึกษา 1 0.05 0.00 0.05 0.05 
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 การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพล (effect size) ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวมากที่สุด 
คือ การรับรู้ ขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 ด้วยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.22 ถึง 1.21 รองลงมาคือ ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและความพึงพอใจ 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ขนาดอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยทางจิตวิทยาและส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว 

ตัวแปรต้น จํานวน 
การทดสอบ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าตําสุด ค่าสูงสุด 

การรับรู้ 11 0.73 0.36 0.22 1.21 
ส่วนประสมทางการตลาด 6 0.59 0.67 0.18 1.94 
ทัศนคติ 3 0.39 0.07 0.33 0.47 
ความพึงพอใจ 3 0.31 0.06 0.24 0.35 

 
อภิปรายผล 
 ข้อค้นพบที่น่าสนใจที่นํามาสู่การอภิปรายผลมี 3 ประเด็น ดังน้ี 

1) งานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว ยังควร
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เน่ืองจากงานวิจัยบางเล่มยังมีบางประเด็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิจัย จากการ
สังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 4 เล่ม ยังมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ การขาดความเชื่อมโยงภายใน
งานวิจัย การต้ังสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2555) การใช้วิธีการกําหนด
ขนาดตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมกับมาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย และการเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) เป็นต้น ดังน้ัน งานวิจัยในหลักสูตรจึงควรปรับปรุงใน
ประเด็นดังกล่าว 
 2) อาชีพและรายได้เป็นตัวแปรทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
สูงสุดเน่ืองจากอาชีพการงานที่มั่นคง การมีรายได้ประจําที่แน่นอน จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา, 2559) ซึ่งศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ปัจจัยเรื่องเพศ ปัจจัยเรื่องระดับรายได้ และปัจจัย เรื่องอาชีพ โดยนักท่องเที่ยว
ที่มีเพศหญิง อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และระดับรายได้ไม่เกิน 
35,000 บาท/เดือน มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศมากกว่านักท่องเที่ยว
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กลุ่มอ่ืน ดังน้ัน การพิจารณากลุ่มลูกค้าสําหรับการวางแผนการตลาดของการท่องเที่ยวควรพิจารณา
แยกกลุ่มลูกค้าตามอาชีพและระดับรายได้ 
 3) การรับรู้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสูงสุด เน่ืองจากการรับรู้เป็น
กระบวนการ โดยผ่านการรับรู้ทางสัมผัสทั้ง 5 จนเกิดการประมวลผล ตีความเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคจนทําให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวที่ดําเนินการค้นหาข้อมูล
การท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบัน ที่การเข้าถึงสื่อออนไลน์มีมากขึ้นทําให้เกิด
การตัดสินใจในการท่องเที่ยว  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชรียา สุตา, 2555; พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุล
ชัย, 2553). ที่พบว่าการรับรู้สื่อการตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันการสื่อสารการตลาดด้านการ
ใช้เครือข่ายสื่อสารอิเลกทรอนิกส์มีความสําคัญมากต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภค ดังน้ัน การ
โฆษณาเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของผู้บรโิภคจึงยังคงเป็นสิ่งสําคัญต่อการเลือกการท่องเที่ยว 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. งานวิจัยของบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวควร
พัฒนาคุณภาพในประเด็นดังน้ี 
  1.1 ควรตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยตัวแปรในกรอบ
แนวความคิด สมมติฐานการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.2 ควรกําหนดสมมติฐานการวิจัยแบบมีทิศทาง โดยผ่านการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือ
ทราบว่าทิศทางจะเป็นแบบใด เช่น ความสัมพันธ์เชิงบวกหรือลบ หรือประชากรในลักษณะใดที่มีค่า
ของตัวแปรตามสูงกว่าอีกกลุ่มประชากร 
  1.3 ควรเลือกใช้วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสมมากกว่า 
  1.4 ควรเลือกตัวอย่างโดยวิธีที่อาศัยความน่าจะเป็น เพ่ือสามารถอ้างอิงผลการวิจัยสู่
กลุ่มประชากรได้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่าอาชีพและรายได้เป็นตัวแปรทางประชากรศาสตร์
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวสูงสุด ผู้ประกอบการธุรกิจด้านท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการตลาด
ให้เหมาะสมกับอาชีพและรายได้ของนักท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์และเทคโนโลยีหลากหลายรปูแบบ 
เพ่ือทําให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการทําการตลาดยุคใหม เช่น กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่จะมี
ทั้ง สื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ มือถือ แอพพลิเคช่ัน โซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งหมดเหล่าน้ีนํามาสร้างเป็
นกลยุทธ์์ในการทําการตลาดเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป อีกทั้งผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวยังสามารถนําข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
การตลาดและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือดําเนินการทางการตลาดต่อไป 



 

1595 
 

 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวสูงสุด 
ดังน้ันผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียวจึงควรให้ความสําคัญในการพัฒนาสื่อที่ ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ดีย่ิงขึ้น เช่น ด้านข้อมูล ข่าวสาร การปรับตัวให้เข้ากับกระแส
ที่เกิดในสื่อสังคมออนไลน์ เน่ืองจากในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการ
ท่องเท่ียวเป้นจํานวนมาก การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางน้ีจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงทีได้รับความนิยม
อย่างสูง เนื่องจากสามารถเข้าถึงนักท่องเท่ียวผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย ทั้งสะดวกในการส่งสารไป
ยังผู้รับสาร นอกจากน้ีการโฆษณาเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคจึงยังคงเป็นสิ่งสําคัญต่อการเลือก
การท่องเที่ยวอีกด้วย. 
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แรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลี: 
กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

Motivation in Learning Korean Language:  
The Case Study of Korean Language Major Students at University of 

the Thai Chamber of Commerce, Thailand 
 

ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม1, อมรรัตน์ ค้าทวี2 และวรรณวิศา ใบทอง3 
 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลีของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาโดยใช้วิธีเชิงปริมาณ โดยนํากรอบทฤษฎีมาจาก Gardner (1972) 
และใช้คําถามปรับมาจาก Gardner’s Attitude Motivation Test Battery เป็นแบบสอบถามแจก
ให้กับนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ระหว่างช้ันปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการวิจัย
ช้ีให้เห็นว่าแรงจูงใจด้านการใช้เป็นเคร่ืองมือส่งผลต่อการเลือกเรียนวิชาสาขาภาษาเกาหลีมากกว่า
แรงจูงใจทางด้านความชอบภายใน ค่าสถิติในคําถามที่ว่า “ฉันอยากเรียนได้เกรด A ในรายวิชา
เกาหลีทุกวิชา”และ”ภาษาเกาหลีสําคัญเพราะช่วยให้ฉันได้งานทําในอนาคต” ได้คะแนนสูงที่สุด ซึ่ง
ผลลัพธ์เป็นไปทิศทางเดียวกับการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  
 
คําสําคัญ: การเรียนภาษาเกาหลี แรงจูงใจใช้เป็นเคร่ืองมือ แรงจูงในจากภายใน มหาวิทยาลัย 
             หอการค้าไทย นักศึกษาวิชาเอก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
1,2,3 อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract 
This research focuses on Motivation in Learning Korean Language. The targets are 
Students who chose Korean language as a major at UTCC. The methodology was 
adopted from questionnaire by Gardner’s Attitude Motivation Test Battery (AMTB). 
The questionnaire was sent to all students between Year 1 to Year 4 of Korean major. 
The result shows that “Instrumental motivation” is stronger than “Integrative 
motivation” The statement that “I want to get grade A in my Korean class all the 
time” and “studying Korean is important because I will need it for my career” gets 
the highest score for Korean major students which is the same direction as the studies 
of Learning English as second language. 
 
Keywords: Learning Korean Language, Instrumental Motivation, Integrative  
                Motivation, UTCC, Major Students 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย  
 
 ในยุคที่ผูค้นสามารถเดินทางข้ามประเทศได้อย่างเสรี การหลั่งไหลเข้ามาลงทุนของบรรษัท
ต่างชาติจากประเทศแถบเอเชีย และการไหลเข้ามาของอุตสาหกรรมบันเทิงจากฝากตะวันออก (Soft 
power) ส่งผลให้การเรียนภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เป็นสิ่งที่ผู้คนหันมาให้
ความสนใจมากข้ึน การทาํความเข้าใจถึงแรงจูงใจในการเรียนภาษาจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ช่วยให้
สถาบันการศึกษาและผู้สอนสามารถออกแบบการสอนและแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้เรียน ผู้สอน และองค์กรภายนอก  
 
 ปัจจุบันกระแสความนิยมเกาหลี หรือ KOREA WAVE ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 พบเห็นได้อย่างชัดเจนจากการไหลเข้ามาในประเทศไทยหลายรูปแบบ เช่น ละคร
เกาหลีพากษ์ไทยที่ฉายทางรายการโทรทัศน์ของประเทศไทย การขยายตัวของประเภทของ
ร้านอาหารเกาหลีในประเทศไทย การแต่งกายสไตล์เกาหลี การใช้คําภาษาเกาหลีบางคําในปัจจุบัน 
เช่น “โอป้า” แปลว่าพ่ีชาย (คําเรียกที่ผู้หญิงเรียกผู้ชายที่มีอายุมากกว่า) สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิผล
โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นไทย ซึ่งเรียนรู้และรับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาหลายด้าน จากกระแสทางด้าน
วัฒนธรรมเกาหลีที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้วัยรุ่นหรือกลุ่มผูท้ี่ช่ืนชอบด้าน
วัฒนธรรมเกาหลี เริ่มให้ความสนใจอยากเกี่ยวกับประเทศน้ีมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะด้านภาษา ส่งผลให้
มีผู้เรียนอยากศึกษาภาษาเกาหลีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
 
 จากจํานวนผู้ที่สนใจในภาษาเกาหลีเพ่ิมสูงขึน้ ส่งผลใหห้ลายสถาบันศกึษาเริ่มจัดใหม้ีการ
เรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเพ่ิมขึ้น จากรายงานของ The Office of the Basic Education 
Commission แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันโรงเรียนกว่า 70 กว่าโรงเรียนในประเทศไทย มีการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาเกาหลี นับเป็นจํานวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 20,000 คน (Sukbumperng, 
2014) และในปีพ.ศ.2561 กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มจัดให้มีการทดสอบทักษะความสามารถทาง
ภาษาเกาหลีเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย(the Professional Aptitude Test) หรอื 
PAT 7.7 เป็นปีแรก การเปลี่ยนแปลงครัง้น้ีจะส่งผลกระทบอย่างมากกับจํานวนความต้องการของ
นักเรียนที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษา  
 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาเอกภาษาเกาหลี ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย



 

1602 
 

หอการค้าไทย นอกจากน้ีบางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือก
เสรี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อต้ังขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2517 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของ
ประเทศไทย และเปิดให้มีการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรี และในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่มีสาขาวิชาภาษาเกาหลีเป็นสาขา
วิชาเอก สาขาวิชาภาษาเกาหลีเป็นหน่ึงในสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ซึ่งเริม่
เปิดเป็นวิชาเอกเมื่อปีพ.ศ.2556 และเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะต่างๆ 
สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นได้ทั้งวิชาโท วิชาเลือกเสรี จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมผู้วิจัยจึงเลือก
มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นแหล่งข้อมูล  
 
ตารางท่ี 1 – จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในวิชาสาขาภาษาเกาหลี และอัตราการเปล่ียนแปลง 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560
จํานวนนักศึกษาที่เข้า 30 58 57 107 109 

อัตราการเปลี่ยนแปลง - 93.33% 1.72% 87.71% 1.86% 
 
ตางรางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้ังแต่

ปีพ.ศ.2556 จนถึงพ.ศ.2561 ต้ังแต่เปิดสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลีมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ระหว่างปีพ.ศ.2557 และปีพ.ศ.2559 และมกีารเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยในปีพ.ศ.2558 และปีพ.ศ.2560 

 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม ี9 คณะที่เปิดให้เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ  
 

สาขาวิชาภาษาเกาหลีเป็นหน่ึงในสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จาก 8 
วิชาสาขาที่เปิดการเรียนการสอน จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นจํานวนนักศึกษาที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีแรก การเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเอกได้ต้ังแต่ตอนเข้าสมัครเข้าเรียน โดยไมจ่ําเป็นต้องมีพ้ืนฐานภาษาเกาหลี
มาก่อน เน่ืองจากหลักสูตรเริม่สอนต้ังแต่พยัญชนะ สระ การออกเสียง การประสมคํา และเพ่ิมระดับ
ความรู้ไปตามช้ันปี  
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ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาเกาหลีของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี ถึงปัจจัยทีส่่งผลให้นักศึกษากลุ่มน้ีเลือกเรียนในสาขาภาษาเกาหลีเป็น
ผลมาจากความชอบด้าน Korea Wave หรือเลือกเรียนเพราะต้องการใช้ภาษาเกาหลีเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารเพ่ือการใช้ชีวิตในอนาคต เช่น การทํางานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แทนที่
ภาษาอังกฤษทั้งๆที่เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างเป็นสากลมากกว่า  

 
 งานวิจัยฉบับน้ีได้ทําไปในช่วงเวลาเดียวกันกับงานวิจัยของ Oggungwan (2018) โดยมี
รูปแบบและแนวทางในการดําเนินงานไปพร้อมกันแต่กลุ่มศึกษาต่างกัน โดยงานของ Oggungwan 
(2018) มุ่งเน้นศึกษาแรงจูงใจกลุ่มนักศึกษาวิชาโทภาษาเกาหลี และงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาแรงจูงใจ
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลอืกเรียนวิชาสาขาภาษาเกาหลีเป็นวิชาเอก  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยจากแรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ  

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง  
 แรงจูงใจเป็นปัจจัยสําคัญที่เก่ียวข้องกับการเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญ เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจและสามารถนําไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการ Herzberg  กล่าวว่าแรงจูงใจ
ประกอบไปด้วยปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายใน ได้แก่  

1. ความสําเร็จ เมื่อผู้เรียนสามารถใช้ทักษะต่างๆเพ่ือบรรลุเป้าหมายได่สําเร็จจะเกิดความรู้สึก
พึงพอใจและภูมิใจในผลสําเร็จ  

2. การได้รับการยอมรับ การได้การยอมรับจากเพ่ือน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ หรือเพ่ือร่วมงาน 
เมื่อได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง จะทําให้เกิดความรู้สึกพอใจ และมกํีาลังใจในการทําสิ่ง
ต่างๆ  

3. ความก้าวหน้า ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวันอนาคต  
นอกจากน้ี Spaulding (1992) กล่าวว่าแรงจูงใจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ แรงจูงใจ

ภายนอกและแรงจูงใจภายใน  
1. แรงจูงใจภายนอก คือสิ่งผลักดันนภายนอกตัวบุคคลท่ีมากระตุ้นทําให้เกิดพฤติกรรมที่

ส่งเสริมหรือต่อต้านสิ่งน้ัน เช่น การได้รับคําชม เกียรติยศช่ือเสียง การยกย่อง แรงจูงใจน้ีไม่
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ถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการส่ิงตอบ
แทนเท่าน้ัน  

2. แรงจูงใจภายใน เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล เช่น ความคดิ ความสนใจ ทัศนคติ ความพอใจ 
ความต้องการ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทีม่ีความต่อเน่ืองและยาวนาน  

 
Gardner and Lambert (1972) กล่าวว่าแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่สองมีสองลักษณะ คือ 

แรงจูงใจจากความชอบภายใน(Integrative Motivation) และแรงจงูใจเพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
(Instrumental Motivation) กล่าวคือ แรงจูงใจจากความชอบภายใน หมายถึงความอยากเรียน
ภาษาเพ่ือที่จะนําไปสื่อสารหรือใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนตนเอง เช่น เรียนเพ่ือใช้ในการพูด
กับเจ้าของภาษาหรือใช้เพ่ือให้รับชมความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละครทีวี รายการวาไรต้ี สนุกมาก
ขึ้น และแรงจงูใจอีกอย่างหน่ึง คือ แรงจูงใจเพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือ หมายถึง การเรียนภาษาเพ่ือ
นําเอาทักษะการใช้ภาษาไปต่อยอดด้านการทํางานเพ่ือให้ได้ผลสอบที่ดีขึน้ เป็นต้น โดยงานวิจัยน้ีนํา
คําจัดความของ Sukbumberng (2014) มาปรับใช้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างและนําไปต่อยอด 

 
ตาราง 2 – คําจํากัดความของแรงจูงใจ 2 ลักษณะของ Sukbumperng (2014)  

แรงจูงใจจากความชอบภายใน(Integrative 
Motivation) 

แรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ (Instrumental 
Motivation)  

1.ผู้เรียนอยากเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม
เกาหลี 

ผู้เรียนอยากเรียนภาษาเกาหลีเพ่ือนําไปต่อ
ยอดชีวิตการทํางานในอนาคต เช่น การสอบ
วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลี 
(Topik)  

2.ผู้เรียนอยากมีปฏิสัมพันธ์หรือมีความ
กลมกลืนกับชุมชนเกาหลี 

 
ผลของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ แรงจูงใจการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอินโดนีเซีย

ใ น สถ าบั น  Pritchard English Academy ( PEACE )  ขอ ง  Suryasa, Prayoga, and W.  A. 
Werdistira (2017) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชาวอินโดนีเซียมีความแรงจูงใจในการเรียนด้านใช้เพ่ือ
เป็นเครื่องมือสูงกว่าแรงจูงใจจากความชอบภายใน Marlina (2007) พบว่า นักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นภาษาท่ีใช้กันทั่วโลก ถ้าเรียนภาษาอังกฤษจะมีโอกาสด้าน
การทํางานสูงกว่า แต่ทว่าจากงานศึกษาของ Li and Pan (2009) ผู้ เรียนภาษาอังกฤษจาก
มหาวิทยาลัย Qingdao Agricultural พบว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจด้านใช้เป็นเคร่ืองมือสูง ทั้งกลุ่มของ
ผู้เรียนที่ทักษะภาษาอังกฤษและกลุ่มของผู้ที่ทักษะภาษาอังกฤษอ่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เรียนที่
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ทักษะสูงกว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์ด้านแรงจูงใจจากภายในสูงกว่าเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แรงจูงใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนภาษา  

ปัจจัยหลักในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศมาจากปัจจัยหลากหลายด้าน เช่น ผู้ปกครอง 
ครูอาจารย์ ลักษณะทางสังคม สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย รวมไปถึง การทดสอบหรือสอบวัด
ความรู้ ซึ่งการศึกษาของ Sukbumperng (2014) มีความขัดแย้งกับงานวิจัยข้างต้นที่กล่าวมา 
ช้ีให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมมีความแรงจูงในด้านความชอบภายในมากกว่า 
แต่เธอได้ให้ความเห็นไว้ว่า เน่ืองจากภาษาเกาหลีไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษจึงทําให้ผลด้านแรงจูงใจ
ต่างกัน  
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย   

กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาในงานวิจัยน้ี คือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลีที่กําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปีที่ 1 ถงึ ปีที่ 4 นักศกึษากลุ่มน้ีมีความน่าสนใจในการศึกษาเน่ืองจากมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนจึงมีนักศึกษาทีม่ีภูมิหลังที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก พ้ืนเพจากทั้ง
ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ พ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาเกาหลีไม่เท่ากันของแต่ละช้ัน  
 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีเชิงปริมาณในการศึกษาแรงจูงใจ โดยการแจกจ่ายแบบสอบถามให้กับ
นักศึกษาวิชาสาขาภาษาเกาหลีทุกช้ันปี โมเดลแบบสอบถามมาจาก Attitude Motivation Test 
Battery (AMTB) โดย Gardner (1985) และใช้รูปแบบคําถามมาจากงานวิจัยของ Suryasa, 
Prayoga, and W. A. Werdistira (2017) ประกอบไปด้วย 10 คําถาม โดยแบ่งเป็นสองประเภทตาม
แรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ อย่างละ 5 คําถาม ตารางที่ 3 แสดงคําถามจาก
งานวิจัยของ  Suryasa, Prayoga, and W. A. Werdistira (2017) และการปรับใช้ในงานวิจัยน้ี  
 
ตารางท่ี 3 – คําถามในแบบสอบถามของ Suryasa, Prayoga, and W. A. Werdistira (2017) และงานวิจัย
นี้  

แรงจูงใจด้านความชอบภายใน
Suryasa, Prayoga, and W. A. Werdistira (2017) งานวิจัยน้ี 
1.การเรียนภาษาอังกฤษสําคัญเพราะว่าทําให้ผู้เรียน
ดูมีการศึกษามากขึ้น 

1.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่าทํา
ให้ผู้เรียนดูมีการศึกษามากขึ้น 

2.การเรียนภาษาอังกฤษสําคัญเพราะว่าคนอ่ืนจะให้
เกียรติเรามากขึ้น ถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษ 

2.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่าคน
อ่ืนจะให้เกียรติเรามากขึ้น ถ้าเรารู้ภาษา
เกาหลี 

3.ฉันหวังว่าฉันอยากพูดภาษาอังกฤษคล่อง 3.ฉันหวังว่าฉันอยากพูดภาษาเกาหลีคล่อง 
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4.ฉันหวังว่าฉันจะมีเพ่ือนชาวต่างชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ 

4.ฉันหวังว่าฉันจะมีเพ่ือนชาวเกาหลี 

5.ฉันอยากเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติและเข้าใจโลก
มากขึ้น 

5.ฉันอยากเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติและ
เข้าใจโลกมากขึ้น 

แรงจูงใจด้านการใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
6.การเรียนภาษาอังกฤษสําคัญเพราะว่าฉันจะใช้มัน
สําหรับการทํางานในอนาคต 

6.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่าฉัน
จะใช้มันสําหรบัการทํางานในอนาคต 

7.การเรียนภาษาอังกฤษสําคัญเพราะว่ามันจะช่วยให้
ฉันได้งานที่ดี 

7.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่ามัน
จะช่วยให้ฉันได้งานที่ดี 

8.ฉันอยากได้เกรด A ในทุกวิชารายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

8.ฉันอยากได้เกรด A ในทุกรายวิชาของ
ภาษาเกาหลี 

8.ถ้าฉันพูดภาษาอังกฤษได้ ฉันจะใช้มันในการไป
เรียนต่อต่างประเทศ 

8.ถ้าฉันพูดภาษาเกาหลีได้ ฉนัจะใช้มันใน
การไปเรียนต่อต่างประเทศ 

10.ฉันจะรู้สึกสบายใจถ้าฉันสามารถบอกทางเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

10.ฉันจะรู้สึกสบายใจถ้าฉันสามารถบอก
ทางเป็นภาษาเกาหลีได้ 

แบบสอบถามนี้ใช้วิธีวัดผลโดยใช้หลักการของ Likert เรียกว่า a 5-point Likert scale. 
ผู้เรียนตอบแบบสอบถามโดยการทําเคร่ืองหมายจากระดับความเห็นของคําพูดจากตารางที่ 3 
คําตอบจากระดับความเห็นประกอบไปด้วย 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ไม่เห็นด้วย เฉยๆ 
เห็นด้วย และ เห็นด้วยอย่างมาก ผู้วิจัยสรปุผลโดยใช้โปรแกรม SPSS อธิบายตัวเลขค่าเฉล่ีย(Mean 
score) และค่ามาตรฐาน (Standard Deviation)  
ระดับของผลการศึกษาใช้เกณฑ์เดียวกับ Suryasa, Prayoga, and W. A. Werdistira (2017) โดยมี
คะแนนหลักเกณฑ์ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4 – ระดับค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจ  

ค่าเฉลี่ย การตีความ 
3.68-5.00 แรงจูงใจสูง 
2.34-3.67 แรงจูงใจปานกลาง 
1.00-2.33 แรงจูงใจตํ่า 
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ก่อนทําการแจกจ่ายแบบสอบถามแก่นักศกึษากลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจยัได้ทําการส่งตัวอย่าง
แบบสอบถามให้ผู้เชียวชาญด้านภาษาเกาหลีและเกาหลศีกึษาทั้งหมด 3 ท่านเพ่ือช่วยพิจารณาโดย
ผลค่าประเมินความสอดคล้องหรือค่า IOC เป็นไปตามตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 – ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 

คําถามข้อที ่ ค่าเฉล่ีย IOC สรุปผล 

1 0.6 ใช้ได้ 
2 0.6 ใช้ได้ 
3 1 ใช้ได้ 
4 1 ใช้ได้ 
5 0.6 ใช้ได้ 
6 1 ใช้ได้ 
7 1 ใช้ได้ 
8 0.6 ใช้ได้ 
9 1 ใช้ได้ 
10 0.6 ใช้ได้ 

 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลงานวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ตารางแสดงค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยและค่ามาตรฐาน
และการตีความของแรงจูงใจจากภายใน (Integrative Motivation) ส่วนที่ 2 แสดงตารางแสดง
ค่าสถิติ ค่าเฉล่ียและค่ามาตรฐานและการตีความของแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ (Instrumental 
Motivation) และส่วนที่ 3 แสดงตารางเปรียบเทียบระหว่างแรงจูงใจจากภายใน (Integrative 
Motivation) และแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ (Instrumental Motivation)  
 
ตารางที่ 6 – ตารางแสดงผลแรงจูงใจจากภายใน 

แรงจูงใจจากภายใน 
(Integrative Motivation) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean 
Score) 

ค่า
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
แรงจูงใจ 

1.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่าทําให้ผู้เรียน
ดูมีการศึกษามากขึ้น 

2.73 0.24 ปานกลาง 
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2.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่าคนอ่ืนจะให้
เกียรติเรามากขึ้น ถ้าเรารู้ภาษาเกาหลี  

3.32 0.30 ปานกลาง 

3.ฉันหวังว่าฉันอยากพูดภาษาเกาหลีคล่อง 4.20 0.29 สูง 
4.ฉันหวังว่าฉันจะมีเพ่ือนชาวเกาหล ี 4.70 0.21 สูง 
5.ฉันอยากเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติและเข้าใจโลก
มากขึ้น 

3.55 0.49 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.31 สูง 
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจภายในทั้ง 5 ข้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง 

โดยเฉพาะข้อ 3 และ ข้อ 4 จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยที่สูงสุดคือ 4.70 และ 4.20 ตามลําดับ เน่ืองจาก
เป็นนักศึกษาวิชาเอกจึงมีความคาดหวังที่จะพูดภาษาเกาหลีคล่องเพ่ือให้สามารถมีเพ่ือนเป็นชาว
เกาหลีได้อย่างไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเม่ือมีการสนทนากัน แต่ทว่าสําหรับข้อ 1 อยู่ในระดับกลาง
เท่าน้ัน แสดงว่านักศึกษาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทําตนเองดูมีการศึกษามากกว่า โดยใช้ภาษา
เกาหลีเป็นตัววัด นอกจากน้ีนักศึกษายังมีความเช่ือว่าถ้ารู้ภาษาเกาหลีจะมีโอกาสในการเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างชาติ 
 
ตารางท่ี 7 – ตารางแสดงผลแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ  

แรงจูงใจเพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือ 
(Instrumental Motivation) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean 
Score) 

ค่า
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
แรงจูงใจ 

6.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่าฉันจะใช้มัน
สําหรับการทํางานในอนาคต 

4.31 0.29 สูง 

7.การเรียนภาษาเกาหลีสําคญัเพราะว่ามันจะช่วยให้
ฉันได้งานที่ดี 

4.09 0.27 สูง 

8.ฉันอยากได้เกรด A ในทุกรายวิชาของภาษาเกาหล ี 4.97 0.11 สูง 
8.ถ้าฉันพูดภาษาเกาหลีได้ ฉันจะใช้มันในการไป
เรียนต่อต่างประเทศ 

4.00 0.35 สูง 

10.ฉันจะรู้สึกสบายใจถ้าฉันสามารถบอกทางเป็น
ภาษาเกาหลีได้ 

3.97 0.51 สูง 

รวม 4.27 0.31 สูง 
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 ตารางที่ 7 ทุกข้ออยู่ในระดับที่สูงทั้งหมด เน่ืองจากนักศึกษาเป็นกลุ่มวิชาเอกภาษาเกาหลี จึง
ให้ความสําคญักับภาษาเกาหลีเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษจากงานวิจัยของ Suryasa, Prayoga, and 
W. A. Werdistira (2017) โดยเฉพาะข้อ 8 ฉันอยากได้เกรด A ในทุกรายวิชาของภาษาเกาหลี 
นักศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจอย่างมากเพ่ือให้ตัวเองได้เกรดที่ดีที่สุด รองลงมาคือข้อ 6 นักศึกษามี
แนวโน้มว่าจะทํางานในองค์กรที่มีการใช้ภาษาเกาหลี  
 
ตารางท่ี 8 – ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างแรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ  

แรงจูงใจ ค่าเฉลี่ย ค่ามาตรฐาน ความหมาย 
แรงจูงใจจากภายใน 3.70 0.31 สูง 
แรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 4.27 0.31 สูง 

รวม 3.98 0.31 สูง 
 เมื่อนําปัจจัยทั้งสองมาเปรียบเทียบกันแสดงให้เห็นว่า สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี
ปัจจัยทั้งแรงจูงใจจากภายในและเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือต่างมีความสําคัญไมย่ิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งเมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของ Oggungwan (2018) ด้านแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษา
เกาหลีเป็นวิชาโทแสดงผลที่แตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาวิชาเอก สําหรบักลุ่มนักศึกษาวิชาโทปัจจัย
แรงจูงใจจากภายในมีค่าเฉล่ียที่สูงกว่าปัจจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 4.29 และ 3.38 ตามลําดับ สามารถ
วิเคราะห์ผลได้ว่ากลุ่มนักศึกษาวิชาโทกับวิชาเอกมีแรงจูงใจที่ต่างกันสําหรับการเลือกเรียนภาษา แต่
ทว่าเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันสําหรับนักศึกษาวิชาเอกการเลือกเรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีจะมองว่า
ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สอง และสําหรับกลุ่มนักศึกษาวิชาโท การเรียนภาษาเกาหลีจะเปรียบเหมือน
เป็นภาษาที่สาม จึงไม่อาจกลา่วสรุปได้อย่างชัดเจน แต่แสดงให้เห็นว่าผลจากกระแส Korean Wave 
ส่งผลใหม้ีจํานวนนักศึกษาสนใจในการเรียนภาษาเกาหลีเพ่ิมมากขึ้น  
 
ตารางท่ี 9 – ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับความสําเร็จและแรงจูงใจ  

ระดับความสาํเร็จ 
แรงจูงใจ

แรงจูงใจจากภายใน แรงจูงใจเพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 3.99 (High) 4.04 (High) 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 3.81 (High) 4.19 (High) 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 3.71 (High) 4.26 (High) 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 3.29 (Moderate) 4.59 (High) 

ค่าเฉลี่ย 3.70 4.27 
ค่ามาตรฐาน 0.31 0.31 
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ตารางที่ 9 เมื่อลองนําผลจากศึกษามาแยกย่อยเพ่ือมองในอีกแง่มุมหน่ึง นําผลวิเคราะห์ของ
แต่ละช้ันปีมาลองเปรียบเทียบกันแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้นตัวเลขจากแรงจูงใจ
ภายในมีค่าตัวเลขที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ในทางกลับกันปัจจัยแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือกลับ
เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งก็คาดการได้ว่าย่ิงโตมากขึ้น ย่ิงเห็นความสําคัญของภาษาเกาหลีและมีความมุ่งหวังที่จะ
ใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือเป็นใบเบิกทางในการทํางานในอนาคตมากย่ิงขึ้น เมื่อลองเปรียบแรงจูงใจทั้งสอง
ระหว่างช้ันปี ช้ันปีที่ 1 แรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ มีค่าต่างกันเพียง 0.05 
แต่เมื่อสอบถามนักศึกษาในช้ันปีที่ 4 ปัจจัยทั้งสองมีความต่างกันถึง 1.3 
 
 อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ระหว่างช้ันปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 
จํานวน 331 คน โดยใช้ปัจจัยแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่สองของ Gardner (1985) ซึ่งแบ่งแรงจูงใจ
ออกเป็นสองอย่าง ได้แก่ แรงจูงใจจากภายในเป็นแรงจูงใจมาจากความต้องการส่วนบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ เช่น สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้หรือเพ่ิมอรรถรสในการชมรายการ 
วาไรต้ีจากเจ้าของภาษา และแรงจูงใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ สําหรับหน้าที่การงานในอนาคตหรือใช้ใน
การสอบแข่งขันต่างๆ และใช้นํา 10 คําถาม เป็นแนวทางในการทําแบบสอบถาม ประมวลการวิจัย
โดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลีมีแรงจูงใจด้านการ
ใช้เป็นเคร่ืองมือสูงกว่าแรงจูงใจจากภายใน นักศึกษาพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของภาษาเกาหลี
มุ่งมั่นในการเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A และมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาเกาหลีในการทํางานหรือเรียนต่อ
ต่างประเทศมากข้ึนตามระดับช้ันปี อาจเพราะย่ิงเรียนช้ันสูงขึ้น หลักสูตร วิชา และประสบการณ์ที่ได้
เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมเกาหลีมากข้ึนช่วยช้ีให้เห็นถึงโอกาสในการทํางานหรือการศึกษาเพ่ิมเติม 
ส่งผลให้แรงจูงใจจากภายในลดลงไปตามวัยและประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ทว่าแรงจูงใจภายในก็ยัง
เป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้นักศึกษาเพ่ิมความอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
เช่น การมีเพ่ือนสนิทเป็นชาวเกาหลี การเดินทางไปเยือนประเทศเกาหลีด้วยตัวเอง สิ่งเหล่าน้ีทําให้
การเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สองมีโอกาสประสบผลสําเร็จที่ไม่ใช่แค่ในสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน 
แต่ยังสามารถนําความรู้ที่ได้จากร้ัวมหาวิทยาลัยไปต่อยอดประสบการณ์ชีวิต เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับแก่
คนรอบข้าง เพ่ือค้นหาความสามารถและความสําเร็จในรูปแบบของตนเองได้ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมาย
สูงสุดและกําลังใจของผู้สอนทุกคน  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากกระแส Korea wave ในปัจจุบันได้นํามาสู่ความสนใจในภาษาเกาหลี จนกระทั่งส่งผล
ให้เกิดแรงจูงใจและตัดสินใจเลือกมาเรียนในสาขาวิชาภาษาเกาหลี และในระหว่างที่เรียนและฝึก
ทักษะด้านภาษา หลักสูตรในวิชาสาขาภาษาเกาหลียังสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นไปของ
สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต จนกระทั่งเกิดเป็นแรงจูงใจในการนําภาษาเกาหลีไปใช้
เป็นเคร่ืองมือในการทํางานหรือพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร
และวิชาต่างๆท่ีอยู่ในหลักสูตรสามารถช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษา นําความรู้ที่ศึกษาและสั่งสมมา ไป
ปรับใช้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งต่างๆในอนาคตได้ แต่ทว่างานวิจัยน้ีอาจจะยังไม่สามารถวัดผลหรือ
ระดับทักษะความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาได้  
 ทั้งน้ีงานวิจัยช้ินน้ีอาจเป็นเพียงหน่ึงมุมมองของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่สอง
ซึ่งผลลัพธ์อาจดูไม่แตกต่างจากภาษาอังกฤษที่มีหลายงานวิจัยได้กล่าวถึง แต่เน่ืองจากภาษาเกาหลี
เป็นภาษาใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษาและมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นเพียง
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เปิดสาขาเกาหลีเป็นวิชาเอก ซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างเม่ือไปศึกษา
กับกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกในมหาวิทยาลัยรัฐบาล  
 นอกจากน้ีนักศึกษาอีกกลุ่มหน่ึงที่น่าศึกษาคือกลุ่มปริญญาตรีใบที่สอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้
ทํางานจริงและต้องการนําเอาภาษาเกาหลีไปใช้เพ่ือต่อยอดด้านการทํางานอย่างเห็นได้ชัดจึงเป็นอีก
กลุ่มหน่ึงที่สามารถศึกษาปัจจัยนอกจากแนวทางน้ีได้เป็นอย่างดี  
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การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาส 
ของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและการตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล: 

กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Crime Control Through Environmental Design on Campus for Reducing 

Crime Victimization and Personal Safety Awareness: 
A Case Study of Chulalongkorn University1 

 

อู่ธนา สุระดะนัย2 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือเสนอแนวทางในการลดปัญหาอาชญากรรม

ในสถานศึกษา โดยมีแนวคิดและทฤษฎีเป็นฐานเครื่องมือที่ช่วยในการอธิบายสาเหตุ ปัจจัยและ
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม ตลอดจนนํามาใช้เสนอเป็นแนวทางในการควบคุมอาชญากรรม
จากสภาพแวดล้อมและลดความโอกาสของการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม อีกทั้งเสนอเป็น 
แนวทางการตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ศึกษาจากเอกสารและการสํารวจพ้ืนที่ ผลการศึกษาพบว่า ข้อเด่นของการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา คือ มีกล้องวงจรปิด มีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วทุกพ้ืนที่ ทําให้
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสถานศึกษายังให้ความสําคัญใน
เรื่องการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและ
นักศึกษา ส่วนข้อด้อย คือ ผลลัพธ์ผกผันกันกล่าวคือคนในสถานศึกษาส่วนใหญ่กลับไม่ทราบช่องทาง
ในการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉิน สถานศึกษามีประตู
เข้า-ออกหลายช่องทาง หากมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในสถานศึกษาอาชญากรสามารถหลบหนีได้
อย่างง่าย รวมทั้งถนนบางแห่งทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษามีแสงไฟส่องสว่างน้อย ทําให้
บริเวณพ้ืนที่น้ัน ๆ กลายเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมได้ ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย คือ ควร
มีการจัดอบรมปลูกฝังความตระหนักรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการใช้ชีวิตภายในสถานศึกษาให้

                                                            
1 บทความน้ีได้ประยุกต์มาจากวิทยานิพนธ์เร่ือง การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอ้ืออํานวย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
2 อู่ธนา สุระดะนัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Email: Authana.ozar@gmail.com 
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ปลอดภัยจากอาชญากรรม ควรมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ครบทุกพ้ืนที่ทั้งภายในและบริเวณ
โดยรอบสถานศึกษา ย่ิงไปกว่าน้ันควรพัฒนาบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในเร่ืองวิธีการสังเกตจดจําบุคคลต้องสงสัยและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งควรสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตํารวจและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ในการช่วยกันเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ: ควบคุมอาชญากรรม สภาพแวดล้อม เหย่ืออาชญากรรม สถานศึกษา การตระหนักถึง 

             ความปลอดภัย 
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Abstract 
The major objectives of this study aim to suggest the propose ways to reduce 

the crime on campus problems, by apply the theories which are the tools to explain 
the risk factors and behaviors that cause of crime. According to the theory of the 
crime control through environmental design for reducing crime victimization and also 
offers a personal safety awareness approach. This research is a qualitative research, 
the methods used in this research conducted by documentary and regional survey.  
The results of this research found that the strength of environmental enhancement 
of university such as CCTV, emergency telephone numbers are posted all over the 
area, so it secures in the university. Moreover, the university gives an importance on 
public relations of security for living and properties of all staffs and students. On the 
other hand the weaknesses, most of people in campus have not known how to ask 
for helps from security staffs in emergency cases. This University has too many gates, 
so it is a problem when the crime happened. The criminal could escape easily.  
Moreover, some inside – outside road of campus were not properly lightened, it’s 
quite dark.  It could be risk that the crime might be easily happened The suggestions 
of this study are: the training courses should be set for all students and staffs for 
acknowledgement how to stay inside the university securely without crimes, CCTV 
should be installed to cover all areas and surround the university, security staffs 
should be improved their skills continuously, especially on tracing of strangers and 
resolving the urgent problems including to create the networks, and collaborate 
between security staffs, policeman, and surrounding communities in order to find the 
ways to watch out and participate in regional crime resolutions. 

Keywords: crime control, environment, victimization, campus, safety awareness 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
เมื่อกล่าวถึงสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่เพาะบ่มความรู้ ขัดเกลาเยาวชนให้มีความรู้ทั้ง

ทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมและปลอดภัย คนโดยทั่วไปมักวาดฝันเอาไว้ว่าสถานศึกษา
เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานของตนเข้ารับการศึกษาโดยอาจไม่คาดคิดมาก่อน
ว่า สักวันหน่ึงบุตรหลานของพวกเขาอาจตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมก็เป็นได้  

น่าเสียดายอย่างย่ิงที่สถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยทุกวันน้ีไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่หลาย
คนคิด สถานศึกษายังคงมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นและยังมีนักเรียนนักศึกษาตกเป็นเหย่ือ
อาชญากรรมอยู่เสมอ นอกเหนือจากนักเรียนนักศึกษาแล้วยังรวมถึงบุคลากรของสถานศึกษานั้น ๆ 
ย่ิงไปกว่าน้ันยังหมายถึงบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาติดต่อธุระหรือสัญจรผ่านเข้า-ออก หรือเป็น
ผู้บุกรุก ปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่มักเกิดจากบุคคลภายนอก นอกจากเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยแล้ว นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาเองมีการควบคุมดูแลคนแปลกหน้าที่
เข้ามาในสถานศึกษาน้อย เน่ืองจากมิได้ตระหนักรู้หรือรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนเองในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมในสถานศึกษา ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานศึกษาให้
ง่ายต่อการกระทําความผิด จึงอาจมีเพียงนโยบายของสถานศึกษาเท่าน้ันที่ควบคุมบุคคลภายนอกได้ 
เช่น การจํากัดการเข้าถึงสถานศึกษาหรือมีเป้าหมายทําให้การเข้าถึงสถานศึกษายากขึ้น ตัดโอกาส
และช่องที่อาชญากรจะลงมือกระทําความผิด ทําให้บุคลากรของสถานศึกษามีความเสี่ยงในการตก
เป็นเหย่ืออาชญากรรมลดน้อยลง  

ปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามีประเภทของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาที่มักจะพบบ่อย
คืออาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์ เช่น การลัก ว่ิง ชิง ปล้นทรัพย์ หรือ อาชญากรรมเกี่ยวกับเพศ เช่น 
การคุกคามทางเพศทั้งทางกายภาพและวาจา การข่มขืน และอาชญากรรมเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
เช่น การทําร้ายร่างกายด้วยกําลังกายภาพ หรือด้วยวาจา เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่
สถานศึกษาบางแห่งในประเทศไทยมีมุมมองว่าอาชญากรรมเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นส่วนบุคคลมิได้เกิดจากสถานศึกษา จึงมิได้มีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง อย่างไรก็ตามเราสามารถลดปัญหาอาชญากรรมให้น้อยลงหรือตัดช่องโอกาสการก่อ
อาชญากรรมเหล่าน้ันได้โดยใช้สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบของสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม และบุคลากรเองต้องมีความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลเพ่ือลดโอกาสในการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือเสนอแนวทางการลดโอกาสของการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในสถานศึกษาโดยการ

ควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 



   

1617 
 

2.เพ่ือเสนอแนวทางลดโอกาสของการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในสถานศึกษาโดยการสร้าง
การตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยได้ทําการค้นคว้าเอกสารเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษานําแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเหย่ืออาชญากรรมมาใช้
อธิบายถึง สาเหตุ ปัจจัย และพฤติกรรมของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนนําทฤษฎี
ควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมมาใช้เป็นแนวทางในการอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมท่ี
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม อีกทั้งนําแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางมาตรการ
ในการช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ซึ่งมีสาระสําคญัโดยสังเขปดังต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรม 
1. ทฤษฎีว่าด้วยเหย่ือเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม 
2. ทฤษฎีรูปแบบการดํารงชีวิต หรือ วิถีชีวิต 
3. ทฤษฎีว่าด้วยสถานที่ที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
4. ทฤษฎีกิจวัตรประจําวัน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมอาชญากรรม 
1. ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรม 
1.ทฤษฎีว่าด้วยเหย่ือเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม (Victim precipitation) 
บุคคลผู้เป็นเหยื่ออาจเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทําผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผล

ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การก่อให้เกิดการกระทําความผิดในทางอ้อมน้ัน บางครั้งตัวเหย่ือ
เองอาจจะแสดงพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวหรือไม่รู้สํานึก หรือมีลักษณะการแสดงออกบางประการท่ีทําให้
เกิดหรือส่งเสริมให้เกิดการกระทําความผิด เช่น เหย่ือเป็นผู้หญิงชอบแต่งกายรัดรูปจึงถูกล่วงละเมิด
ทางเพศเนื่องจากการแต่งกายเป็นตัวกระตุ้นให้อาชญากรก่อเหตุ (Larry J. Siegel, 2008: p.73) 

2.ทฤษฎีรูปแบบการดํารงชีวิต หรือ วิถีชีวิต (Lifestyle)  
บุคคลตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเพราะมีรูปแบบการเลือกใช้ชีวิตหรือการดํารงชีวิตตาม

ความพึงพอใจของตนเองซึ่งอาจทําให้เปิดเผยตนเองต่ออาชญากรและตกเป็นเป้าหมายได้ รวมท้ัง
การอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดอาชญากรรมได้ง่าย เช่น การเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนหรือการไปใน
ที่เปลี่ยวคนเดียว, การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย, การคบค้าสมาคมกับอาชญากร, การ 
สําส่อนทางเพศ หรือการใช้ยาเสพติด ตามทฤษฎีน้ีการตกเป็นเหย่ือของอาชญากรรมไม่ใช่เรื่อง
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บังเอิญ แต่เกิดจากการเลือกวิถีชีวิตของผู้ตกเป็นเหย่ือเอง วิถีชีวิตที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) เช่น 
เด็กหนุ่มวัยรุ่นที่เรียนอาชีวะจะมีความเสี่ยงสูงในการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมจากความเป็นปรปักษ์
ระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น  หรือหญิงสาวระดับมหาวิทยาลัยที่ชอบใช้ชีวิตที่หรูหรา
ฟุ่มเฟือยมักจะชอบเท่ียวตามแหล่งสถานบันเทิงต่าง ๆ อาจถูกหลอกให้เสพยา หรือถูกมอมยาทําให้
ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมทางเพศได้ง่าย (Larry J. Siegel, 2008: p.73) 

3.ทฤษฎีว่าด้วยสถานที่ที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน (Deviant place)  
การเข้าไปในสถานที่ที่มีอันตรายมากกว่าผู้ อ่ืนซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลน้ันกลายเป็นเหย่ือ

อาชญากรรมได้มากกว่า ต่างจากทฤษฎีว่าด้วยเหย่ือเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม ซึ่งการเปิดเผย
ตัวในที่มีความเสี่ยงสูงผู้เป็นเหยื่อไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทําผิดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแต่ตก
เป็นเหยื่อเพราะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ การทําให้บุคคลมีโอกาสตกเป็นเหยื่อน้อยลงด้วยการไม่อยู่ในที่มี
ความเส่ียงหรือมีสถิติอาชญากรรมสูง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีสถานที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิด
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อชีวิตและร่างกาย ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ (Larry J. Siegel, 2008: p.74) 

4.ทฤษฎีกิจวัตรประจําวัน (Routine activities)  
โคเฮนและเฟลสัน  (Cohen and Felson) นักอาชญาวิทยาได้ให้ความหมายของปกติวิสัย 

(Routine Activity) คือ กิจวัตรหรือการกระทําใดของบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นประจํา เช่น 
การออกไปทํางานปล่อยให้บ้านไม่มีคนเฝ้า การสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง และหมายความ
รวมถึงลักษณะของบุคคลที่อาจตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมได้ง่ายด้วย เช่น เพศหญิงที่อายุน้อยหรือ
คนชรา เน่ืองจากผู้ก่อต้ังทฤษฎีมีสมมติฐานว่าการเกิดอาชญากรรมน้ันเกิดจากการกระทําที่เป็นนิสัย
ประจําของเหย่ืออาชญากรรมน่ันเอง เช่น นักศึกษาชอบเดินพร้อมกับก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ
บริเวณริมถนนมีโอกาสที่จะถูกอาชญากรทําการชิงหรือว่ิงราวทรัพย์ได้ เป็นต้น (พรชัย ขันตี, 2558) 
โดยมีเง่ือนไข 3 ประการในการเกิดอาชญากรรม ดังน้ี 

4.1 เหย่ือ หรือ เป้าหมายที่เหมาะสม (Suitable Target) เง่ือนไขประการแรกของ
การเกิดอาชญากรรมคือ เหย่ือหรือเป้าหมายที่เหมาะสม โดยเหย่ือหรือเป้าหมายสามารถจําแนก
ออกเป็น 3 ประเภท คือ คน สิ่งของ และสถานที่ ซึ่งอะไรก็ตามที่เคยเป็นเหย่ือหรือเป้าหมายมาแล้ว 
ก็สามารถกลับไปเป็นเหย่ือหรือเป้าหมายได้อีกครั้ง เช่น นักศึกษาวางกระเป๋าซึ่งมีทรัพย์สินมีค่า
ภายในวางไว้เพ่ือจองโต๊ะในโรงอาหาร กระเป๋าของนักศึกษามีโอกาสถูกลักขโมยได้, นักศึกษาทํา
กิจกรรมซ้อมเชียร์จนดึก กลับบ้านคนเดียวในซอยเปลี่ยวเสี่ยงต่อการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ฯลฯ 

4.2 ความอ่อนแอของผู้ดูแล (Absence of Capable Guardian) เง่ือนไขประการ
ที่สอง คือ ผู้ดูแลไม่อยู่ หรือมีอยู่แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ดูแลก็คือสิ่งใดก็ตามท่ีสามารถยับย้ังไม่ให้
อาชญากรรมเกิด ส่วนใหญ่จะเป็นคน หรืออาจเป็นอุปกรณ์ก็ได้ เช่น ตํารวจลาดตระเวน พนักงาน
รักษาความปลอดภัย เพ่ือนบ้าน คนเฝ้าประตู กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
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4.3 บุคคลที่มีแนวโน้ม หรือแรงจูงที่จะกระทําความผิด (Likely and motivated 
offenders) เง่ือนไขประการที่สาม คือ ตัวอาชญากรซึ่งคิดว่าเหย่ือหรือเป้าหมายมีความเหมาะสม 
และผู้ดูแลอ่อนแอ และตัดสินใจท่ีจะกระทําความผิด ซึ่งตัวอาชญากรมีเหตุผลหลายประการที่จะ
กระทําการไปเช่นน้ัน เช่น ความยากจน ติดยาเสพติด เด็กหรือเยาวชนที่ขาดการดูแลเอาใจใส่แต่ทั้งน้ี
นอกจากองค์ประกอบแวดล้อมที่เหมาะแก่การประกอบอาชญากรรมแล้ว สิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหน่ึง คือ 
ความต้องการและสภาพจิตใจของอาชญากรที่มีความประสงค์จะประกอบอาชญากรรม เป็นสิ่งสําคัญ
ที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมอาชญากรรมขึ้น หากสภาพจิตใจความคิดไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทํา
พฤติกรรมอาชญากรรมก็จะไม่เกิดขึ้น 

สรุปทั้ง 4 ทฤษฎีดังที่ได้กล่าวมาเหล่าน้ี ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างและความคล้ายคลึง
กันในการอธิบายการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมและปัญหาของอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะแตกต่างกันในสถานการณ์ต่าง ๆ เหตุใดบุคคลบางคนจึงตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
นอกจากน้ีการทําความเข้าใจทฤษฎีดังกล่าวทําให้เราทราบถึงรูปแบบการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม
ซึ่งนํามาปรับใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทําให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล และลด
โอกาสการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมอีกด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมอาชญากรรม 
1.ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม  (Crime Control Through 

Environmental Design) 
ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ทฤษฎีน้ีมีแนวความคิดรวม (synthesis) 

ระหว่างทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นแนวความคิดริเริ่ม (thesis) และทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
แนวความคิดแย้ง (antithesis) โดยนํามาประยุกต์ผสมผสานกัน แต่ในสถานการณ์และสภาพพื้นที่ที่
ต่างกัน จึงควรที่นํากรอบทฤษฎีและมาตรการภายใต้แนวทฤษฎีทั้งสองนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์เก้ือกูลกัน (ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์, 2545) นับเป็นมาตรการหรือมรรควิธีที่จะนําไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของการป้องกันอาชญากรรม และเป็นการลดช่องโอกาสในการมีที่บุคคลมีพฤติกรรม
ที่ละเมิดต่อกฎหมาย พอสรุปข้อกําหนดเบ้ืองต้นบางประการได้ ดังน้ี  1. มุ่งลดช่องโอกาสในกระทํา
ความผิดหรือก่ออาชญากรรมในสภาพแวดล้อม แต่มิได้ละเลยความสําคัญของตัวบุคคลซึ่งมีแนวโน้ม
หรือสํานึกที่จะละเมิดหรือไม่ละเมิดกฎหมาย 2. มีความเพียงพอในการควบคุมอาชญากรรมประเภท
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 

ปุระชัย เ ป่ียมสมบูรณ์ ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมรูปธรรมว่าหมายถึง 
สภาพแวดล้อมรอบบุคคลท่ีมีรูปร่างตัวตนสัมผัสได้ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ ในการลดช่อง
โอกาสของการประกอบอาชญากรรมได้ (ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์, 2545) สภาพแวดล้อมดังกล่าว
สามารถแบ่งตามลักษณะการเข้าครอบครองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ 3 ประเภท ดังต่อไปน้ี 
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1. พื้นที่ปฐมภูมิ (Primary Space) หมายถึง อาณาบริเวณที่ครอบครองและใช้ประโยชน์
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจํานวนจํากัด รวมท้ังสามารถควบคุมพ้ืนที่ดังกล่าวได้ในลักษณะถาวร เช่น 
บ้านพักอาศัย พ้ืนที่ดังกล่าวมีเอกลักษณ์ความเป็นเจ้าของปรากฏโดยเด่นชัด การผ่านเข้าออกโดย
สาธารณชนไม่สามารถทาํได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 

2. พื้นที่ทุติยภูมิ (Secondary) หมายถึง อาณาบริเวณซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถ
แสดงสิทธิการครอบครองพ้ืนที่ รวมทั้งควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของคนแปลกหน้าได้ในระดับ
หน่ึง แม้อาจจะไม่เท่ากับพ้ืนที่ปฐมภูมิก็ตาม แต่อีกนัยหน่ึงพ้ืนที่ทุติยภูมิจัดเป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อระหว่าง
พ้ืนที่ปฐมภูมิกับพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ทางเดินหน้าห้องพักตามหอพัก เป็นต้น พ้ืนที่ดังกล่าวมี
ความสําคัญอย่างย่ิงในการป้องกันอาชญากรรมจากการจัดสภาพแวดล้อมรูปธรรม โดยการจํากัดการ
สัญจรไปมาอย่างเสรี การใช้พ้ืนที่ทุติยภูมิของคนแปลกหน้าอย่างน้อยต้องอยู่ภายในสายตาของผู้พัก
อาศัย ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน 

3. พื้นที่สาธารณะ (Public Space) หมายความถึงอาณาบริเวณซ่ึงบุคคลโดยท่ัวไป
สามารถเข้าไปได้โดยชอบธรรม หรือใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยอิสระภายใต้กรอบหรือขอบเขตของ
กฎระเบียบที่กําหนดไว้ เช่น สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สถานีรถไฟ เป็นต้น พ้ืนที่สาธารณะจึงไม่อยู่
ในความควบคุมของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

สาระสําคัญของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม สรุปได้ 4 ประการ คือ  
ประการที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสํานึกไม่ละเมิดกฎหมาย (O+) กับสภาพแวดล้อมขัดขวาง

การละเมิดกฎหมาย (E+) ก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่ละเมิดกฎหมาย (B+) 
ประการที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสํานึกละเมิดกฎหมาย (O-) กับสภาพแวดล้อมขัดขวางการ

ละเมิดกฎหมาย (E+) ก่อให้เกิดพฤติกรรมพยายามละเมิดกฎหมาย (B-+) 
ประการที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสํานึกไม่ละเมิดกฎหมาย (O+) กับสภาพแวดล้อมเอ้ืออํานวย

ต่อการละเมิดกฎหมาย (E-) ก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่ละเมิดกฎหมายแฝง (B+-) 
ประการที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสํานึกละเมิดกฎหมาย (O-) กับสภาพแวดล้อมเอ้ืออํานวย

ต่อ การละเมิดกฎหมาย (E-) ก่อให้เกิดพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย (B-) 
ในที่น้ี O (Organism) คือ สํานึกของบุคคลในการละเมิดกฎหมายหรือไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่ง

มีลักษณะต่อเน่ืองเชิงปริมาณภายใต้มิติเดียวกัน สํานึกของบุคคลเช่นที่กล่าวมีสภาวะไม่คงที่ แต่
แปรปรวนมากน้อยตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลต่างกําไรขาดทุนของสถานการณ์และการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล O+ สํานึกไม่ละเมิดกฎหมาย / O-  สํานึกละเมิดกฎหมาย 

E (Environment) คือ สภาพแวดล้อมรอบบุคคลในทางเอ้ืออํานวยหรือขัดขวางต่อแนวโน้ม
ละเมิดหรือไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะต่อเน่ือง เชิงปริมาณภายใต้มิติเดียวกัน 
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E+ สภาพแวดล้อมขัดขวางต่อการละเมิดกฎหมาย/ E- สภาพแวดล้อมเอ้ืออํานวยต่อการ
ละเมิดกฎหมาย 

B (Behavior) คือ พฤติกรรม 
B+ พฤติกรรมไม่ละเมิดกฎหมาย / B- พฤติกรรมละเมิดกฎหมาย 
B+- พฤติกรรมไม่ละเมิดกฎหมายแฝง กล่าวคือ ในสภาวะปกติบุคคลประเภทน้ีจะมีสํานึกไม่

ละเมิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่สภาพแวดล้อมเปิดโอกาสให้ แต่เมื่อใดที่บุคคลประเภทนี้มีความจําเป็นต้อง
กระทําผิด ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมจาก B+ มาเป็น B- ได้ 

B-+ พฤติกรรมพยายามจะละเมิดกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลมีสํานึกที่จะละเมิดกฎหมายใน
ช่วงเวลาหน่ึง แต่เน่ืองจากสภาพแวดล้อมขัดขวาง หรือไม่เอ้ืออํานวย จึงทําให้การกระทําน้ัน 
เป็นเพียงการพยายามกระทําความผิด กรณีเช่นน้ีแสดงถึงความแข็งแกร่งของสภาพแวดล้อม 

กล่าวโดยสรุปการวางแผนผังเมืองและสภาพชุมชนน้ันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิต
ของประชาชนทั่วไปในสังคมน้ัน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกอาชญากรมักอาศัยโอกาสจาก
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการละเมิดกฎหมายในการประกอบอาชญากรรม ทฤษฎีน้ีจึงให้
ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เพราะถ้าหากจัดสภาพแวดล้อมให้แข็งแกร่งก็จะสามารถ
ขัดขวางการละเมิดกฎหมายได้ อาชญากรกระทําผิดไม่สําเร็จ แต่ในทางกลับกันหากจัด
สภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์อาจจะทําให้พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ละเมิดกฎหมายกลายเป็นพฤติกรรม
ละเมิดกฎหมายแฝง และนําไปสู่พฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือการกระทําผิดได้ในที่สุด 

หลักการหรือกลยุทธ์ของการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 
ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ ได้นําทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม เข้ามาเผยแพร่

ในประเทศไทย เพ่ือให้นําหลักการวางผังเมืองมาประยุกต์ใช้ คํานึงถึงความสําคัญของการป้องกันและ
ควบคุมอาชญากรรม โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออํานวย หัวใจสําคัญของการควบคุม
อาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม คือปรับสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมในการลด
โอกาสการก่ออาชญากรรม และช่วยทําให้สภาพแวดล้อมดูปลอดภัยไม่น่ากลัว  

1. เฝ้าระวังโดยธรรมชาติ (natural surveillance) เช่น ทําให้ดูโล่ง เอาสิ่ง ที่กําบังสายตา
ออกไป เช่น ทําให้ดูโล่ง เอาสิ่งที่กําบังสายตาออกไป เพ่ือให้คนทั่วไปสามารถมองเห็นผู้บุกรุกได้ง่าย 
ทําหน้าต่างประตูให้หันออกไปทางถนน หรือที่จอดรถปรับทางเท้าหรือถนน ติดไฟแสงสว่าง  
ทําระเบียงหรือกําแพงให้โปร่งใส กําจัดมุมอับและที่ลับตาออกไป จัดกิจกรรมเพ่ือให้มีคนพลุกพล่าน
ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่ล่อแหลมเพ่ือให้มีคนช่วยเฝ้าระวังมากขึ้น 

2. ควบคุมการเข้าออกโดยธรรมชาติ (natural access control) เช่น การใช้ประตูรั้ว 
พุ่มไม้เต้ียๆ แนวต้นไม้ เพ่ือกันผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกไปจากบริเวณน้ัน หอพักติดต้ังกลอน เหล็กดัด หรือ
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ถ้าเป็นพ้ืนที่สาธารณะ หรือก่ึงสาธารณะ มีการควบคุมการเข้า-ออกเป็นพิเศษ เช่น จัดทางเข้า 
ทางออก ทํารั้ว จัดทิวทัศน์ (landscaping) ติดต้ังไฟแสงสว่าง หรือ ตรวจตราการเข้าออก หรือ ใช้วิธี
ควบคุมโดยใช้สิ่งกีดขวางทางจิตวิทยา เช่น ติดป้าย ทําเคร่ืองหมาย ตีเส้นบนพ้ืน ไม้ก้ัน เพ่ือบ่งบอก
ว่าพ้ืนที่น้ีเป็นพ้ืนที่เฉพาะ 

3. แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน (territorial reinforcement) ทําพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมและ
หวงห้าม ไม่ใช่ที่สาธารณะ ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องจะรู้สึกว่ากําลังบุกรุกหรือละเมิดสิทธ์ิผู้อ่ืน เช่น สร้างทาง
เท้าเป็นแนวแบ่งพ้ืนที่ ทําทิวทัศน์โดยใช้ต้นไม้ คูร่องนํ้า ให้แบ่งเป็นแนวเขตหรือรั้วเต้ีย ๆ ก้ันเป็นแนว 
ช่วยแบ่งพ้ืนที่ส่วนตัว ออกจากพ้ืนที่สาธารณะ 

4. บริหารจัดการและบํารุงรักษา (maintenance & management) เป็นความร่วมมือ 
ของคนในชุมชนที่มีความห่วงใยหวงแหนพ้ืนที่ชุมชนของตน โดยการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการในส่วนที่ร่วมกันของชุมชน โดยทั่วไปในชุมชนอาจจะมีที่รกร้าง พ้ืนที่ที่
ไม่ได้ใช้สอย สิ่งปรักหักพัง ต้นไม้ พงหญ้า บ้านร้าง บางครั้งกลายเป็นที่เสื่อมโทรมที่ซ่องสุมพวก
มิจฉาชีพ ชุมชนต้องสอดส่องดูแล กําจัดที่รกร้างให้โปร่งตา ไม่เป็นพ้ืนที่ล่อแหลมให้เกิดอาชญากรรม 

กลยุทธ์ทั้ง 4 ข้อน้ี ดูค่อนข้างซ้อนและคาบเก่ียวกัน เพราะต่างอาศัยธรรมชาติของ
สภาพแวดล้อมมาเป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างจากระบบรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปซึ่งเน้นที่การติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัย การติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด แต่ระบบ
รักษาความปลอดภัยของการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมน้ันจะเน้นการใช้สภาพแวดล้อม
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ทําให้อาชญากรรู้สึกว่าเป็นเขตหวงห้าม และถูกเฝ้าระวังอยู่ อาชญา
กรจึงไม่กล้ากระทําผิด สรุปก็คือการเพิ่มการพ่ึงพาความปลอดภัยโดยธรรมชาติ (natural security) 
นํามาปรับใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีในการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา ให้เป็นไปตามทฤษฎีและ 
ลดโอกาสการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในขณะเดียวกันก็เพ่ิมความรู้สึกปลอดภัยแก่บุคลากรใน
สถานศึกษาอีกด้วย (ธเนศ เกษศิลป์, 2560) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้ วิจัยได้ทําการค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) 

ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ขณะเดียวกันก็ได้สํารวจพ้ืนที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบโดยใช้การเลือก
กรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น
บ่อยคร้ัง มีกรณีศึกษาเพียงพอสําหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะทําการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ในโอกาสต่อไป 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารจากสมุดบันทึกสถิติคดีอาญาของสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน ต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2553 – 25583 (ตารางที่ 1)  พบว่ามีคดีอาญาเกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีนิสิต
และบุคลากรในสถานศึกษาตกเป็นเหย่ือรวมจํานวน 158 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย์จากตารางดังกล่าวทําให้เราทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้ันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
ยังคงมีเหตุอาชญากรรมข้ึนบ่อยครั้งและพบว่าบางคดีไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทําความผิดได้แม้ว่า
จะมีภาพอาชญากรจากกล้องวงจรปิดก็ตามและจากผลการสํารวจพ้ืนที่พบว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในการป้องกันเหตุอาชญากรรม เช่น มีกล้องวงจร
ปิดติดต้ังภายในและนอกอาคาร ตลอดจนถนนและลานจอดรถต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์เบอร์
โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินในผ่านโทรทัศน์ในโรงอาหาร ห้องสมุดและอาคารท่ัวไป รวมท้ังสถานศึกษา
ยังให้ความสําคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรและนักศึกษาและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การปรับเวลาเปิดปิดประตู
ทางเข้า-ออก, เพ่ิมจุดแจ้งเหตุหรือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น (ภาพท่ี 1) อีกทั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ "ส่งน้องกลับบ้าน ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 
เน่ืองจากมีการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของบุคลากรและมีการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตที่ต้องทํา
กันจนล่วงเลยไปจนถึงเวลากลางคืน วัตถุประสงค์ของโครงการน้ีก็เพ่ือเข้าไปดูแลความปลอดภัยของ
บุคลากร นิสิต หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการภายในเขตมหาวิทยาลัยในเวลากลางคืน 

 
 
 
 
 

                                                            
3 ช่วงปี พ.ศ.2553 – 2558 เป็นช่วงเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและเป็นบริเวณพ้ืนที่
พาณิชย์ของสํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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จํานวนคดีที่เกิดในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สน.ปทุมวัน จํานวนคดีที่เกิดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 : สถิติคดีอาญาของสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2558 

ที่มา : สมุดบันทึกคดีอาญา สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน, 2560 
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ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นิสิต ที่ไม่มีพาหนะนําส่งป้ายรถเมล์หรือหอพัก (วิศาล 
สิทธิพล และคณะ, 2554) และ ยังมีโครงการ “ลดทรัพย์สินสูญหาย ในพ้ืนที่โรงอาหารมหาวิทยาลัย 
(ฝั่งทิศตะวันออก)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน ระหว่างการใช้บริการ
บริเวณภายในโรงอาหาร เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
ป้องกันปัญหาของสูญหายเกิดขึ้น (สรรค์ คงยืน และคณะ, 2554) 

แต่จากการศึกษาเอกสารรายงานสัมมนาเ รื่อง  “ความปลอดภัยรอบจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย :  ปัญหาทางกายภาพ-พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต” (คณะนิสิตช้ันปีที่ 3, 2558)  
ช้ีให้เห็นว่าคนในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบช่องทางในการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉิน ความตระหนักรู้หรือความระแวดระวังภัยของนิสิตอยู่ในระดับกลาง
ถึงตํ่า มีนิสิตถึงร้อยละ 77.7 ที่ใช้งานเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ขณะเดินทาง และร้อยละ 89.6  
ไม่ทราบหมายเลขฉุกเฉิน เบอร์โทร 80000 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

อีกทั้งยังมีปัจจัยทางด้านกายภาพคือโครงสร้างของพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ
ที่ เ อ้ือต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น สถานศึกษามีประตูเข้า-ออกหลายช่องทาง หากมีเหตุ
อาชญากรรมเกิดขึ้นอาชญากรสามารถหลบหนีได้อย่างง่าย รวมทั้งถนนบางแห่งของสถานศึกษา
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีจํานวนไม่เพียงพอ ทําให้บริเวณพ้ืนที่น้ัน ๆ กลายเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิด
อาชญากรรมได้ ทางเท้าริมถนนรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางเส้นทางมีความแคบ อาชญากร
สามารถเข้าถึงผู้สัญจรบนทางเท้าได้ง่าย ทัศนียภาพโดยภาพรอบมีต้นไม้และอาคารต่าง ๆ บดบังแสง
สว่างจากไฟฟ้า ย่ิงไปกว่าน้ันบริเวณสะพานลอยและป้ายรถโดยสารประจําทางที่มีป้ายใหญ่บดบังทํา
ให้กลายเป็นจุดอับและเกิดอาชญากรรมได้ง่าย จํานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอต่อ
การดูแล มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยคนละหน่วยงานกันซึ่งทําให้เกิดพ้ืนที่ทับซ้อนของการบังคับบัญชาและดูแลความสงบ 

งานวิจัยน้ียังกล่าวถึงสภาวะทางสังคมรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนจากการเป็น
ชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นย่านการค้า ทําให้ระดับความสัมพันธ์ของนิสิตกับคนในชุมชนอยู่ในลักษณะของ
ผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่มีการเก้ือกูลกันหรือช่วยกันเฝ้าระวังอาชญากรรมบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานศึกษา 

ภาพที่ 1 : จุฬาฯ เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ที่มา : ศูนย์ส่ือองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 
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สรุปผลการวิจัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข้อเด่นคือ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพเพ่ือลด

ปัญหาอาชญากรรมในสถานศึกษา รวมถึงยังมีการประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลเพ่ือลดการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในสถานศึกษา แต่ก็มีข้อด้อยคือ ยังมี
อาชญากรรมเกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ช่องทางในการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานศึกษามีประตูเข้า-ออก
หลายช่องทางหากมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นอาชญากรสามารถหลบหนีได้ง่าย อีกทั้งถนนภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาบางแห่งมีแสงไฟส่องสว่างน้อยกลายเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมได้ 
ในส่วนความตระหนักถึงความปลอดภัยของนิสิตน้ันอยู่ในระดับตํ่า ประกอบกับจํานวนเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยต่อบุคลากรและต่อพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการดูแล อีกทั้งยังมีพ้ืนที่รับผิดชอบทับ
ซ้อนกัน ย่ิงไปกว่าน้ันความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับชุมชนที่ไม่ช่วยกันเฝ้าระวังอาชญากรรมบริเวณ
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการจัดการสภาพแวดล้อมและมีการเพ่ิมมาตรการเพ่ือ

ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างผสมผสานกลมกลืนไปกับแนวคิด
ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเหย่ือ เช่น การติดต้ังกล้อง
วงจรปิดโดยรอบสถานศึกษา มีการเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นการกําจัดมุม
อับและที่ลับตาออกไปสอดคล้องกับหลักการเฝ้าระวังโดยธรรมชาติ (natural surveillance) และยัง
เป็นการตัดโอกาสหรือช่องทางของอาชญากรท่ีจะกระทําความผิด เป็นไปตามแนวทางของทฤษฎี
กิจวัตรประจําวันโดยการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับผู้ดูแล ผู้เฝ้าระวัง (Guardian) อีกทั้งมีการเพ่ิม
มาตรการในการควบคุมเปิดปิดประตูเข้า-ออก เพ่ือยับย้ังอาชญากรไม่ให้หลบหนีได้ง่ายเป็นไปตาม
หลักการควบคุมการเข้าออกโดยธรรมชาติ (natural access control) ตลอดจนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรและเพ่ิมความตระหนักรู้หรือความระแวดระวังภัยให้แก่บุคลากรซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
กิจวัตรประจําวัน มีวิถีการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและไม่ทําตนเองให้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม  

ถึงแม้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการจัดการและมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ในการ
ป้องกันอาชญากรรม แต่กลับพบว่ายังมีอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีความเหมือนและ
สอดคล้องกับวิจัยของคณะนิสิตช้ันปีที่ 3 ในรายงานสัมมนาดังกล่าวข้างต้นที่ศึกษาพบว่ายังมีปัญหา
ทางด้านกายภาพ และความตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับตํ่า ตลอดจน
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ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่สถานศึกษา แต่ก็ยังมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติอยู่
หลายประการมิอาจแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้หมดไปได้ หรืออีกนัยหน่ึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการ
หรือนโยบายรักษาความปลอดภัยตามแนวและคิดทฤษฎีน้ันยังมิอาจป้องกันอาชญากรรมได้ทั้งหมด 
อรัญ สุวรรณบุปผา (2518) ให้คําจํากัดความของอาชญากรรมว่า อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์หน่ึง
ทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลซึ่งการกระทําน้ัน ๆ ผิดต่อกฎหมาย (อรัญ สุวรรณบุปผา
, 2518) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยสังคมหน่ึง จึงมิอาจหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์น้ีได้โดย
สิ้นเชิง ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขหรือลดปัญหาลงให้ได้มากท่ีสุดให้อยู่ในระดับที่สังคม
ยอมรับได้ ดังจะได้กล่าวแนวทางแก้ไขต่อไปในข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือลดโอกาสของ

การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม และแนวทางเพ่ิมความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยให้แก่นิสิต อาจารย์
และบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี  

1. ผู้บริหารของสถานศึกษาต้องดําเนินนโยบายให้เป็นรูปธรรมตามหลักทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม และทฤษฎีการตกเป็นเหย่ือ ได้แก่   

1.1 เพ่ิมการติดต้ังกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
1.2 เพ่ิมแสงไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม 
1.3 ดําเนินการกําจัดมุมอับและที่ลับตาออกไป ทําให้ผู้คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้เพ่ือ

ตัดโอกาสอาชญากรในการประกอบอาชญากรรม ตามหลักการเฝ้าระวังโดยธรรมชาติ (natural 
surveillance) เช่น เคลื่อนย้ายป้ายโฆษณาบริเวณป้ายรถโดยสารประจําทางที่บดบังสายตาออก 

1.4 มีการควบคุมการเข้าออกโดยธรรมชาติ (natural access control) โดยมีการ
ควบคุมการประตูเข้า-ออก ตรวจตราเป็นพิเศษและกําหนดเวลาเปิดปิดประตูชัดเจน หรือจัดให้มี
สต๊ิกเกอร์ติดยานพาหนะเป็นสัญลักษณ์สําคัญ หรือ ใช้วิธีควบคุมโดยใช้สิ่งกีดขวางทางจิตวิทยา เช่น 
ติดป้าย ทําเคร่ืองหมาย ตีเส้นบนพ้ืน ไม้ก้ัน เพ่ือบ่งบอกว่าพ้ืนที่น้ีเป็นพ้ืนที่เฉพาะ 

1.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมให้เพียงพอที่จะดูแลสอดส่องความ
ปลอดภัยได้ทั่วถึง ระงับเหตุได้ทันท่วงที และมีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน 

1.6 ควรพัฒนาบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
ในเรื่องวิธีการสังเกตจดจําบุคคลต้องสงสัยและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน  

1.7 สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร ตํารวจและชุมชน
โดยรอบสถานศึกษาในการช่วยกันเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
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2. ควรมีการจัดอบรมปลูกฝังเพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากรในการใช้
ชีวิตภายในสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ดังต่อไปน้ี 

2.1 ใช้สื่อในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือสร้างทัศนคติในการ
ระแวดระวัง และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล  

2.2 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุหมายเลขฉุกเฉินทั่วทุกพ้ืนที่ 
2.3 รณรงค์ให้นิสติไม่ใช้งานเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ขณะเดินทาง 
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การจัดการความหลากหลายของกําลงัแรงงานของกลุ่มเพศและกลุ่มเชื้อชาติใน
องค์การ 

Workforce Diversity Management of Gender and Racial Groups  
in the Organization 

 

สุชาวดี  เดชทองจันทร์  ลมิปนนาคทอง1 
 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นบทความวิชาการ ซึ่งผู้เขียนมีความมุ่งหมายในการเขียนและการศึกษาเพ่ือให้
ผู้อ่านบทความน้ีเกิดความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายของกําลังแรงงาน 
และการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
จัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การทางด้านเพศและเช้ือชาติ รวมท้ังข้อเสนอแนะ
ในการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ  บทความน้ีจึงถือเป็นการศึกษาในเชิง
วิชาการด้วยวิธีการในเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม 
โดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง (documentary research)  อันประกอบด้วย หนังสือ 
ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความหลากหลายของกําลัง
แรงงานในองค์การทั้งในกลุ่มเพศและกลุ่มเช้ือชาติ มาประกอบกับประสบการณ์ของผู้เขียน โดย
นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ (analysis and synthesis) เรียบเรียงขึ้นใหม่ในลักษณะของ
บทความวิชาการ   

ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานของกลุ่มเพศใน
องค์การนั้น มีความเหมือนกับการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานของกลุ่มเช้ือชาติใน
องค์การ โดยการออกแบบและการนําระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาปฏิบัติด้วยความยุติธรรม 
ความเสมอภาค และการไม่มีการเลือกปฏิบัติของเพศหรือเช้ือชาติที่มีความแตกต่างกันในองค์การ 
นอกจากน้ี ปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงเพ่ิมเติมในการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานของกลุ่ม
เพศและกลุ่มเช้ือชาติน้ัน คือ วัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ของแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
 
คําสําคญั: ความหลากหลายของกําลงัแรงงาน, การจัดการความหลากหลาย, ความแตกต่างทางเพศ, 
ความแตกต่างทางเช้ือชาติ 
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Abstract 
 This article is an academic paper. The purposes of article is the readers 
comprehend the principle and concept of workforce diversity and workforce diversity 
management in the organization, and to analyze comparatively the workforce 
diversity management with gender and racial diversities. It also propose practical 
suggestion for workforce diversity management in the organization. This article is a 
qualitative study in the form of literature review, as documentary research including 
books, textbooks, academic articles, and related researches, supplemented by the 
experiences of the researcher. The data will be analyzed and synthesized and rewrite 
in the form of academic paper.  

The results of this study found that the management of heterogeneous staff 
in the organization is the same as the management of employees with diverse racial 
groups in the organization. Human resource management must be design and 
implement with fairness, equality and non-discrimination. The factors that need to be 
considered in addition are culture, values, and beliefs of each locality. 
 

Keywords: workforce diversity diversity management gender differences  
racial differences 
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บทนํา : ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
การบริหารจัดการองค์การในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างไปจากยุคสมัยด้ังเดิมอย่าง

มากมาย อันเกิดจากบริบทขององค์การที่มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทั้งในด้านของความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่มีจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น การยอมรับ
ในความแตกต่างของเพศและเพศทางเลือก (ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย) รวมไปถึงความ
ร่วมมือกันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของกลุ่มประเทศต่างๆ จนนํามาสู่การบัญญัติกฎระเบียบ
ในทางสากลที่ทุกประเทศต้องนํามาใช้ แม้แต่ทางด้านการบริหารจัดการองค์การ เช่น เรื่องของสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถกล่าวในที่น้ีได้หมด  

อย่างไรก็ตาม แม้บริบทขององค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเพียงใด สิ่งหน่ึงที่ทุกองค์การ
ยังคงให้ความสนใจเป็นลําดับแรกๆ คือ การจัดการ คน (man) หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (human 
resource) เน่ืองจากคนหรือทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการจัดการองค์การ และ
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การได้
กําหนดไว้ หากองค์การได้มีการให้ความสําคัญกับการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (human resource management) ที่มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ย่อมจะนํามา
ซึ่งความสําเร็จขององค์การและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่งอย่างย่ังยืน 
(sustainable competitive advantage) 

ทั้งน้ี ประเด็นสําคัญสําหรับการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ต้อง
ตระหนักและให้ความสําคัญอีกประการหน่ึงในปัจจุบัน คือ กําลังแรงงาน หรือ คน หรือ ทรัพยากร
มนุษย์ที่อยู่ในตลาดแรงงาน (workforce) มีความหลากหลาย (diversity) ในแต่ละปัจเจกบุคคล ทั้ง
ในด้านวัฒนธรรม (culture), ชาติพันธ์ุ (ethnicity), เช้ือชาติ (nationality), อายุ (age), ศาสนา 
(religion), ความพิการหรือทุพพลภาพ (disability), เพศ (gender) การศึกษา (education), และ
ความเช่ือ (beliefs)  (Edwin, 2001 cited in Ardakani et al., 2015, p.408) หรืออาจกล่าวอย่าง
กว้างๆได้ว่า ความหลากหลายของกําลังแรงงาน (workforce diversity) เป็นเร่ืองของความแตกต่าง
ระหว่างปัจเจกบุคคลในคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งสะท้อนออกมาเมื่อคนนั้นมีการเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน 
(Brimhall et al., 2014, p.79)  

ความหลากหลายของกําลังแรงงานที่เกิดขึ้นในสังคมโลกน้ัน (ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งความ
เหมือนกันหรือแตกต่างกัน) ก่อให้เกิดความแตกต่างในกระบวนการคิด การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ 
จนนํามาสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของคนแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การเดียวกัน 
ทั้งน้ี การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ จึงกลายเป็นกลยุทธ์หน่ึงของการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ที่ต้องคํานึงถึงความหลากหลายของกําลังแรงงาน
หรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทั้งในด้านคุณลักษณะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็น
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ความสามารถขององค์การในการบริหารและจัดการท่ามกลางความหลากหลาย ความแตกต่างทาง
คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงการคํานึงการจัดกระบวนการต่างๆทางด้านทรัพยากร
มนุษย์ ให้เกิดความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ต้ังแต่โอกาสในการจ้างงาน การเติบโตในหน้าที่งาน 
(ประเวศน์  มหารัตน์สกุล, 2558: 131) ตลอดจนแนวทางในการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ
ให้ค่าตอบแทนแบบจูงใจ และการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน มิติของการจัดการความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (workforce 
diversity management) จึงกลายเป็นแนวคิดที่สําคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การใน
ศตวรรษที่ 21 โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากองค์การใดสามารถจัดการความหลากหลาย 
(diversity management) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถนําความหลากหลายดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ ย่อมนํามาซึ่งการเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานรวมถึงการสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันและการก่อให้เกิดช่ือเสียงขององค์การได้ด้วย (Cooke and Saini, 2010, 
p.480) 

บทความวิชาการเร่ือง การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานของกลุ่มเพศและกลุ่ม
เช้ือชาติในองค์การน้ีจึงเกิดขึ้น โดยผู้เขียนมีความต้ังใจในการสร้างคุณค่าต่อแวดวงวิชาการและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ ในการสร้างความเข้าใจหลักการและแนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายของกําลังแรงงานและ
การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการ
ความหลากหลายของกําลังแรงงานทางด้านเพศและเช้ือชาติ รวมทั้งนําเสนอข้อเสนอแนะในการ
จัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ  โดยเน้ือหาทั้งหมดน้ี จะนําไปสู่การตระหนัก
ถึงการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ และการเลือกใช้แนวทางการจัดการ
ความหลากหลายที่ถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของบทความ 
 ผู้เขียนมีความมุ่งหมายว่า ในการเขียนบทความน้ีจะทําให้ผู้อ่านได้ตระหนักและคํานึงถึง
ความสําคัญของการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ จนนําไปสู่การจัดการความ
หลากหลายที่ถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ โดยผ่านวัตถุประสงค์ของ
บทความดังน้ี 

1. เพ่ือการสร้างความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายของกําลัง
แรงงานและการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ  
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2. เพ่ือนําเสนอเชิงเปรียบเทียบของการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานที่มีความ
แตกต่างทางด้านเพศและเช้ือชาติ รวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะในการจัดการความ
หลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ   

 
หลักการ แนวคิด และสาระสําคัญของความหลากหลายของกําลังแรงงานและการจัดการความ
หลากหลายของกําลังแรงงาน 
 ความหลากหลายของกําลังแรงงาน (workforce diversity) 
 ความหลากหลาย (diversity) ที่กล่าวในแวดวงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ ความ
หลากหลายของกําลังแรงงาน (workforce diversity) หรือความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ 
(human resource diversity) ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประชากร
ศาสตร์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น การท่ีมีผู้หญิงเข้าสู่
ตลาดแรงงานมากกว่าอดีต การมีอายุของคนแต่ละรุ่น (generation) ที่แตกต่างกันในองค์การ เป็น
ต้น  

ความหลากหลายของกําลังแรงงาน (workforce diversity) หรือมักเรียกสั้นๆว่า ความ
หลากหลาย (diversity) หมายถึง การพิจารณาถึงความแตกต่างของคนคนหน่ึงกับคนอ่ืนๆ ซึ่งมีความ
แตกต่างและหลากหลายมากมาย เช่น อายุ, กลุ่มชาติพันธ์ุ, การศึกษา, รสนิยมทางเพศ, ลักษณะการ
ทํางาน, เช้ือชาติ, เพศสภาพ และอ่ืนๆ (Dolezalek, 2008 cited in Noe, 2010, p. 405) 

Rosado,2008 (p.5) ได้ให้ความหมายของความหลากหลายของกําลังแรงงาน (workforce 
diversity) ว่า คือความแตกต่างทั้งหมดทั้งสิ้นที่บุคคลนําติดตัวมาเมื่อเข้ามาในองค์การ  ซึ่ง Rosado 
จึงกล่าวเสริมว่า การจัดการความหลากหลาย (diversity management) ที่แต่ละบุคคลนําติดตัวมา
ในองค์การน้ัน จึงถือเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์และความสามารถท่ีหลากหลายของ
สมาชิกขององค์การ ที่มีการแสดงและกระทําต่อองค์การ ชุมชน หรือสังคมน้ัน อันนําไปสู่การเพ่ิม
ศักยภาพและประโยชน์สูงสุดให้กับองค์การ ชุมชน และสังคมได้ด้วย 

ประเภทความหลากหลายของกําลังแรงงาน (type of workforce diversity) 
Daft,2008 (อ้างถึงใน พิมลพรรณ  เช้ือบางแก้ว,2554, หน้า 154) ได้แบ่งความหลากหลาย

ของกําลังแรงงานไว้ 2 มิติ คือ มิติระดับปฐมภูมิ (primary dimensions) และ มิติระดับทุติยภูมิ 
(secondary dimensions) ซึ่ งมีความคล้ายกันกับการแบ่งประเภทความหลากหลายของ 
Rosado,2008 (p. 7)  ที่ทําการแบ่งประเภทความหลากหลายของกําลังแรงงานไว้ 2 มิติ คือ มิติ
ระดับปฐมภูมิ (Primary Dimensions) และ มิติระดับทุติยภูมิ (secondary dimensions) เช่นกัน 
ทั้งน้ี Rosado, C. ได้ให้คําจํากัดความของมิติปฐมภูมิ คือ ความหลากหลายที่ติดตัวมาของคนผู้น้ัน 
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ส่วนมิติทุติยภูมิ เป็นความหลากหลายที่เกิดจากการสั่งสมหรือการสร้างขึ้นมาของบุคคลน้ัน  ดัง
แผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2  

-  

-  
แผนภาพที่ 1  มิติความหลากหลาย 

ที่มา : Daft,R.L. (2008, อ้างถึงใน พิมลพรรณ  เช้ือบางแก้ว, 2554, หน้า154 ) 
 

 
แผนภาพที่ 2  ตัวแบบมิติความหลากหลาย 

ที่มา : Rosado,C. (2008, p. 7) 
 

การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงาน (Workforce Diversity Management) 
การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงาน ถือเป็นประเด็นสําคัญในการบริหารองค์การ

และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 การจัดการความหลากหลายเสมือนเป็นเคร่ืองมือ
ในการประสานพลัง (synergize) ของทุนมนุษย์ที่มีในองค์การ ถือเป็นการป้องกันการบริหารจัดการ
องค์การด้วยการตีความแบบเหมารวม (stereotyping)  การมีอคติล่วงหน้า (prejudice) รวมถึงการ
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นําไปสู่การเลือกปฏิบัติ (discrimination) (ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี, 2559, หน้า 277)  ซึ่งอาจนําไปสู่
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดประสิทธิภาพ 

ความสําคัญของการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ 
จากนิยามความหลากหลายของกําลังแรงงานในข้างต้นน้ัน (เช่น นิยามความหลากหลายของ

กําลังแรงงานของ Edwin, 2001ในบทนํา และDolezalek, 2008 ในหัวข้อความหลากหลายของ
กําลังแรงงาน) ได้สะท้อนให้เห็นถึงทุนมนุษย์ของกําลังแรงงานในองค์การที่มีอยู่มากมายและแตกต่าง
กัน อย่างไรก็ตาม การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การที่มีมากมายและแตกต่าง
กันน้ัน มิใช่เรื่องที่เป็นความยุ่งยากหรือวุ่นวายแก่องค์การแต่อย่างใด กลับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การมากมาย ดังตารางที่ 1 ต่อไปน้ี  

ตารางที่ 1 ประโยชน์ของการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ 
(อ้างอิงจาก Lockwood, 2005; Cox and Blake, 1991, cited in Raymond, 2010, p. 405) 

ประเด็น เหตุผล

ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่าย (cost)  

การที่องค์การเปิดรับประเด็นความหลากหลายของกําลังแรงงาน ทําให้

องค์ การมีการรับบุคลากร โดยคํานึงถึงความหลากหลายในมิติต่างๆ มาก

ย่ิงขึ้น ย่อมจะทําให้มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันมากย่ิงขึ้น 

การสรา้งแรงดึงดูด 

ให้พนักงานเข้ามา

ทํางานกับองคก์าร 

และรักษาพนกังาน

ให้อยู่กับองค์การ

(employee 

attraction and 

retention)  

องค์การใดที่มีการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานที่มี

ประสิทธิผล ทําให้สามารถสร้างช่ือเสียงให้แก่องค์การ เพราะองค์การเปิด

กว้าง ทําให้คนมีความต้องการจะเข้ามาเป็นสมาชิกหรือเป็นพนักงานของ

องค์การ พร้อมกับความหลากหลายที่มีอยู่ในตัวของบุคคลผู้น้ัน 

ประเด็น เหตุผล

การเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาด 

(market share) 

ในกรณีขององค์การข้ามชาติ การมีพนักงานหรือสมาชิกขององค์การท่ีมา

จากหลากหลายเช้ือชาติ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม มาจากหลากหลาย

ภูมิภาค หรือหลากหลายท้องถิ่น ย่อมกลายเป็นโอกาสขององค์การที่จะ
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ขยายช่องทางในการขยายตลาดของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ขององค์การ

ได้มากย่ิงขึ้น 

ความคิดสร้างสรรค์ 

(creativity) 

การที่บุคคลมีทัศนะหลากหลายแตกต่างกัน ย่อมนําไปสู่การเปิดกว้างและ

กระตุ้นให้บุคคลคิดต่าง คิดหลากหลาย ซึ่งจะนําไปสู่ความคิดในเชิง

สร้างสรรค์ หากมีการจัดการที่เหมาะสมและสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

การแก้ไขปัญหา 

(problem 

solving) 

ความแตกต่างในความคิด หรือการหาคําตอบ หาทางออกของปัญหาต่างๆ

ที่เผชิญอยู่ ย่อมจะช่วยให้องค์การได้คําตอบที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด

จากตัวเลือกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา 

ความ ยื ดห ยุ่น ใน

การบริหารจัดการ 

(flexibility) 

องค์การท่ีมีความหลากหลายของกําลังแรงงานมาก ย่อมจะเพ่ิมขีด

ความสามารถและความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้

อย่างรวดเร็ว 

  
การเปรียบเทียบการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การทางด้านเพศและเช้ือ
ชาติ 

จากการแบ่งมิติความหลากหลายของ Rosado, C. ในข้างต้น มีกลุ่มความหลากหลายอยู่
หลายกลุ่มที่มีความน่าสนใจ รวมถึงความแตกต่างของเพศ (gender) และเช้ือชาติ (race) ที่อยู่ในมิติ
ปฐมภูมิ สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มของ ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ์ (2559: 4-6) ซึ่งได้แบ่งความ
หลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การไว้ 15 กลุ่ม รวมถึงมีการกล่าวถึงความสําคัญของความ
แตกต่างของกําลังแรงงานของกลุ่มที่มีความแตกต่างทางเพศ โดยมีการกล่าวถึงเพศที่ 3 ที่ไม่ใช่เพศ
ชายหรือเพศหญิง แต่คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางเพศ หรือ “กลุ่มชายไม่จริงหญิงแท้” ซึ่ง
หากทํางานในองค์การเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่าง ประเด็นในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงต้องให้ความสําคัญ เช่น การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตําแหน่งต่างๆ สิทธิ
ประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาตนเอง การเข้าฝึกอบรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
องค์การ รวมถึงการพูดคุย สื่อสาร การให้ความสําคัญและการละเลยต่อความรู้สึกนึกคิดของคนต่าง
เพศ เป็นต้น 
 นอกจากน้ี ได้มีหลักฐานสนับสนุนว่า ในประเทศสหรัฐเมริกาได้มีงานวิจัยในยุคใหม่เกิดขึ้น
เป็นอย่างมากท่ีมุ่งเน้นศึกษาการจัดการความหลากหลายโดยมุ่งเน้นเก่ียวกับผลลัพธ์ขององค์การและ
เส้นทางอาชีพในกลุ่มความแตกต่างทางเพศและเช้ือชาติ (Mustafa and Ahu, 2016, p.784) 
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 จากเหตุผล ความน่าสนใจ และความสําคัญของความแตกต่างของกําลังแรงงานทางด้านเพศ
และเช้ือชาติดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอนําเสนอการเปรียบเทียบการจัดการความหลากหลายของกําลัง
แรงงานทางด้านเพศจากงานวิจัยของเจษฎา นกน้อย (2552) ช่ืองานวิจัยเรื่อง การจัดการความ
หลากหลายในองค์กร: ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์
หลากหลายทางเพศ และ การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานทางด้านเช้ือชาติจาก
งานวิจัยของ ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และคณะ (2559) ช่ืองานวิจัยเร่ือง องค์กรแห่งความสุข... 
ท่ามกลางความหลากหลาย ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
 งานวิจัยของ เจษฎา นกน้อย (2552) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ การจัดการความหลากหลาย
ในองค์การทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์การยอมรับผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน 
ในประเด็นทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในองค์กร ศึกษา
ผลกระทบทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากการท่ีผู้เก่ียวข้องไม่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีอัต
ลักษณ์หลากหลายทางเพศในองค์กร และศึกษานโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความ
หลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาใช้การศึกษาแบบเชิงคุณภาพ 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศที่ทํางานในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน และใช้เทคนิคการเล่าเรื่องโดยให้กลุ่มตัวอย่างเล่าอัตชีวประวัติ และทําการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ทั้งน้ีเหตุผลที่สําคัญซึ่งผู้ศึกษาเลือกศึกษาเก่ียวกับผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศน้ัน 
เน่ืองจากในประเทศไทยมีผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศที่สามารถมองเห็นได้ชัดมากขึ้น แต่ยังมี
การเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางานบางแห่ง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
ปฏิบัติในประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่าเทียมและเป็นธรรมกับเพศอ่ืนๆในองค์การ 
เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาจะมีการพิจารณาผลงานและความรู้ความสามารถเป็นสําคัญ โดยไม่คํานึงถึง
ความแตกต่างที่เพศที่มี  
 ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้มีอัต
ลักษณ์หลากหลายทางเพศในองค์กร ประกอบด้วย 1) ลักษณะของบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ การ
แสดงออก และการรับรู้ของบุคคลอ่ืนว่าเป็นผู้มีอัตลักาณ์หลากหลายทางเพศ 2) การจัดการความ
หลากหลายในองค์การ ได้แก่คณะกรรมการบริหารองค์การมีความหลากหลาย การฝึกอบรมและการ
ให้ความรู้เก่ียวกับความหลากหลายขององค์การเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์ การมีที่ปรึกษา/กลุ่มที่ไม่
เป็นทางการให้คําแนะนํา และนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดๆ 3) บริบทอ่ืนๆได้แก่ บรรทัดฐาน
ของสังคม และกฎหมาย 



 

1637 
 

 สําหรับผลกระทบทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากการที่ผู้เก่ียวข้องไม่ให้ความเป็น
ธรรมต่อผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในองค์การ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าตนเอง
ถูกเลือกปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศทั้งหมดจึงมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ดี มีความรักและความผูกพันต่อองค์การ สามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี และมีความสุขในการทํางาน อย่างไรก็ตามองค์การที่กลุ่มตัวอย่างผู้มีอัตลักษณ์
หลากหลายทางเพศทํางานอยู่ บางองค์การมีคณะกรรมการบริหารองค์การที่มีความหลากหลาย บาง
องค์การมีกลุ่มที่ไม่เป็นทางการคอยให้คําแนะนําในประเด็นทางด้านความหลากหลายของเพศของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 ในขณะที่งานวิจัยของฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และคณะ (2559, 1-7,79-82) ซึ่งได้
ดําเนินการศึกษากรณีศึกษาองค์การต้นแบบ 6 แห่ง ที่มีการจัดการความหลากหลายของกําลัง
แรงงานทางด้านเช้ือชาติ เหตุผลซึ่งผู้ศึกษาเลือกศึกษาความหลากหลายของกําลังแรงงานทางด้าน
เช้ือชาติ เน่ืองจากผู้ศึกษามองว่า จากการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน หรือ AEC จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือและการติดต่อกันมากขึ้น รวมถึงความต้องการของพนักงานต่างชาติในประเทศไทย และการ
เพ่ิมความสะดวกในการเข้ามาทํางานของพนักงานต่างชาติมากข้ึน ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มี
แนวโน้มของพนักงานต่างชาติชาวเมียนมาร์ กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพ่ิมในประเทศไทยมากขึ้น  
 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 องค์การที่ผู้ศึกษาเลือกมาน้ันมีการ
จัดการความหลากหลายด้านเช้ือชาติที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานต่างทํางานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข สามารถปรับตัวในการทํางาน รวมถึงก่อให้เกิดทีมงานและสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างดี 
จนนําไปสู่การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจากผลการศึกษาได้มีการสรุปแนวทางดูแล
พนักงานที่มีความหลากหลายของกําลังแรงงานทางเช้ือชาติในองค์การ หรือพนักงานต่างชาติไว้ 4 
ประเด็นที่สําคัญ ได้แก่ 
 ประการที่ 1 การดูแลพนักงานต่างชาติหรือพนักงานที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติอย่าง
เท่าเทียมกับพนักงานคนไทย กล่าวคือ องค์การดําเนินการจ้างพนักงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และจัดสวัสดิการแก่พนักงานต่างชาติเท่ากับพนักงานคนไทย ทั้งในด้านของค่าตอบแทน สวัสดิการ
อาหารและที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ตลอดจนโอกาสในการเติบโต
ทางสายอาชีพ หมายถึงพนักงานต่างชาติสามารถได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตําแหน่งได้เท่าเทียมกับ
พนักงานคนไทย 
 ประการที่ 2 การจัดต้ังทีมพ่ีเลี้ยงหรือผู้เช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
พนักงานต่างชาติ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ช่วยถ่ายทอดนโยบายหรือสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน 
รวมทั้งเพ่ือช่วยแก้ปัญหาของพนักงานต่างชาติ 
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 ประการที่ 3 การเรียนรู้วัฒนธรรมของพนักงานแต่ละเช้ือชาติ ทั้งในรูปแบบการใช้ชีวิตและ
การทํางานของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้ทํากิจกรรมที่ตนเองชอบ พร้อมทั้งถ่ายทอดความเช่ือ
และแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันให้แก่พนักงานคนไทย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 ประการสุดท้าย การสร้างบรรยากาศในการทํางานแบบพี่น้อง ด้วยการมีพ่ีเลี้ยง การจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสัมพันธ์ที่ดี ความเป็นกันเองของผู้บริหาร และวัฒนธรรมการทํางานแบบพ่ีน้อง 
 
บทวิเคราะห์และสรุป 
 ความท้าทายในการบริหารจัดการขององค์การในศตวรรษท่ี 21 คือ การให้ความสนใจกับ
การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานที่เกิดขึ้นในสังคมโลกซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภท 
ความหลากหลายของกําลังแรงงานที่เกิดขึ้น แม้จะก่อให้เกิดความแตกต่างในกระบวนการคิด การ
รับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ จนนํามาสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของคนแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายในองค์การเดียวกัน แต่กลับเป็นผลบวกต่อองค์การ คือ ความหลากหลายของกําลังแรงงานคือ
ความหลากหลายของทุนมนุษย์ ที่องค์การต้องเลือกหยิบคุณลักษณะแต่ละด้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
รวมถึงการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานที่ต้องมีระบบและแนวทางที่เหมาะสมกับความ
หลากหลายแต่ละประเภท ทั้งน้ี การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานในองค์การ จึงได้กลาย
เป็นกลยุทธ์หน่ึงของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ที่ต้องคํานึงถึงความ
หลากหลายของกําลังแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ความเจริญรุ่งเรืองขององค์การ จนนําไปสู่การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างย่ังยืนให้แก่
องค์การต่อไป 

จากการศึกษาสาระสําคัญงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการความหลากหลายของกําลัง
แรงงานทางด้านเพศ (ผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ) ของเจษฎา นกน้อย (2552) และ งานวิจัย
การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานทางด้านเช้ือชาติของ ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และ
คณะ (2559) ทําให้เห็นได้เชิงประจักษ์ว่า แม้จะเป็นการจัดการความหลากหลายที่มีความแตกต่าง
กันในทางประเภทความหลากหลายของกําลังแรงงาน แต่แนวทางที่สอดคล้องกันในการจัดการความ
หลากหลายของกําลังแรงงานคือ 
 ประการที่ 1 การจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงาน ต้องคํานึงถึงความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันกับสมาชิกทุกกลุ่มในองค์การ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุก
กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสรรหาและการคัดเลือก การพิจารณาความดีความชอบ การ
พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
 ประการที่ 2 การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และบรรยากาศการทํางานที่ดี ถือได้ว่าเป็น
สิ่งสําคัญ  ซึ่งผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องร่วมมือกันในการจัดบรรยากาศ กิจกรรม 
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แนวทางปฏิบัติต่างๆในองค์การ ที่สามารถทําให้พนักงานทั้งหมดไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง อันนําไปสู่
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียว ความรักใคร่กลมเกลียว จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององค์การได้ 
 ทั้งน้ี หากองค์การใดท่ีสามารถจัดการกําลังแรงงานที่มีความหลากหลายได้ ย่อมนํามาสู่
ประโยชน์สู.สุดของอค์การและการนํามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง ดังเช่นความสําคัญ
ของการจัดการความหลากหลายของกําลังแรงงานที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติของ
องค์การ (policy and practical suggestion) คือ องค์การควรมีการจัดต้ังคณะทํางานด้านการ
จัดการความหลากหลายในองค์การข้ึน องค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เป็นเลขานุการ และมีตัวแทนผู้บริหารแต่ละสายงานเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน โดยทําการพิจารณาถึง
กําลังแรงงานในองค์การที่มีความหลากหลายและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถ
เปิดรับกําลังแรงงานประเภทใดได้บ้าง เช่น คนต่างชาติ คนพิการ คนมีอัตลักษณ์ทางเพศ ฯลฯ ที่
สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การ และร่วมกันออกแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้แก่กําลัง
แรงงานท่ีมีความหลากหลาย ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม อันนํามาสู่ประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่อไป 
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ที่มาและรปูแบบการควบคมุตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญ 

ประจําสภาผู้แทนราษฎร 

Causes and Form of the Thailand House of Representative  

Standing Committees’ Oversight 
 

ชยภัทร ประจวบมอญ1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุม

ตรวจสอบกับรูปแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรของ

ไทย 2) เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาใช้หาแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมาธิการไทย โดยได้ดําเนินการศึกษาคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 23 และชุดที่ 24 ชุดละ 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ , 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม, และคณะกรรมาธิการการทหาร  ผลการศึกษาพบว่าการทําหน้าที่

ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทยเป็นผลมาจากสภาพกําหนด (Setting) โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการแทรกแซงจากพรรคการเมืองและฝ่ายบริหาร รวมทั้งวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของสังคมไทย เมื่อผนวกกับการขาดอํานาจในการเรียกเอกสารและบุคคลมาช้ีแจง 

รวมท้ังการขาดสภาพบังคับให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนํามติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไป

ปฏิบัติ  ทําให้การทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเกิดขึ้นไ ด้ยากและขาดความกระตือรือร้น 

คณะกรรมาธิการไทยจึงมีการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบน้อย แต่จะทําหน้าที่ในพิจารณาสอบสวน

เรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก ในขณะที่การทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ

ไม่ได้รับความใส่ใจทั้งจากผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุม 

 

คําสําคัญ: การควบคุมตรวจสอบ; กรรมาธิการสามัญ; สภาผู้แทนราษฎร  

 

 

 

                                                                          
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ prajuabmon@gmailcom 



 

1642 

 

Abstract 

This article has 2 purposes. 1) To find the factors affecting the oversight of the 

Thailand House of Representatives Standing Committee and the Form of its oversight 

2) To use the analysis to find out Guidelines for improving factors related to 

performance of the Standing Committees’ oversight. The sample in this study were 

the 23rd and 24th committees composed of the Agriculture and Cooperatives 

Committee, Transport Committee and the Military Committee. The study found that 

the form of the Thailand Committees’ oversight was causes from the setting, 

especially interventions by political parties and the government. Including the 

patronage system, which is characteristic of Thai society. Combine with the lack of 

power to hearing. Failure to enforce the relevant agencies to adopt the resolutions 

and suggestion of the committees. Making the oversight difficult to do and 

lackadaisical. Therefore, the Thailand Standing Committees has relative little 

oversight, but it is most responsible for investigating matters and complaints. 

 

Keywords: Oversight; Standing Committees; House of Representatives 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรคือคณะบุคคลท่ีประกอบเข้าด้วยกันเป็น

องค์กรขนาดเล็กภายในสภา และเป็นกลไกสําคัญของรัฐสภาในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สภาวะที่

พึงปรารถนา อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯของไทย กลับไม่สามารถดําเนินการ

ได้ตามท่ีคาดหวังมากนัก ทั้งน้ีงานศึกษาวิจัยจํานวนมากช้ีให้เห็นถึงปัญหาของคณะกรรมาธิการฯใน

ด้านต่างๆ ทว่าภายใต้สภาพการณ์ที่มีปัญหามากมาย ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เหตุ

ปัจจัยดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ แต่ที่น่าสนใจคือท่ามกลาง

ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวคณะกรรมาธิการฯมีวิธีการทํางานอย่างไร กล่าวอีกนัยหน่ึงคือผลกระทบ

ของปัจจัยเหล่าน้ีต่อการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯทําให้เกิดรูปแบบหรือแนวทางการทํางาน

ของคณะกรรมาธิการฯอย่างไร จากปัญหาและข้อสงสัยดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน บทความนี้จึงมุ่งทําการ

สํารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ และผลกระทบที่มีต่อรูปแบบของควบคุม

ตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯไทย เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของแนวทางการทํางานภายใต้ภาวะ

เง่ือนไขน้ันๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพ่ือนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ กับ

รูปแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯไทย 

2. เพ่ือนําผลการศึกษาวิเคราะห์มาใช้หาแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯไทยต่อไป 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะเลือกทําการศึกษาคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร 

ชุดที่ 23 และ 24 ชุดละ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ , 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม, และคณะกรรมาธิการการทหาร เน่ืองจากเป็นคณะกรรมาธิการตาม

ระบอบประชาธิปไตย 2 ชุดล่าสุด และเป็นช่วงรอยต่อในเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย

ซึ่งจะทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงเปรียบเทียบ ทั้งน้ีจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เน้ือหาที่นําเสนอในบทความน้ีจะเน้นการวิจัย

เอกสารเป็นหลัก โดยจะทําการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องเช่น สรุปการประชุม/บันทึกการ
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ประชุม, รายงานการศึกษา, สรุปผลการสัมมนา, ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์, หนังสือ, เอกสารการ

วิจัย วิทยานิพนธ์, บทความและเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

ขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย ในการศึกษาคร้ังน้ีจะทําการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อการทํา

หน้าที่ควบคุมตรวจสอบทั้งหมด แต่ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่นําปัจจัยที่ได้จากการ

สํารวจมาใช้ทั้งหมด โดยจะยกเว้นปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในเอาไว้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดในการพัฒนา

เครื่องมือวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาครั้งน้ีจะทําการทบทวนวรรณกรรมใน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มแรกปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ กลุ่มที่สอง รูปแบบการทําหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ อันเป็นผลมาจากปัจจัย
เง่ือนไขข้างต้น 
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ 

ในส่วนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ ผู้

ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของ

คณะกรรมาธิการในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน เป็นต้น (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Bibby, John F. 1966., Kaiser, Fred. 1977., Aberbach, Joel D. 1979., 

Rockman, Bert A 1984., Benda, Susan R. 1996., Martin, Shane. 2010., Olson, David M. 

and Crowther, William E. 2014., Aldrich, John H., Perry, Brittany N., and Rohde, David 

W. n.d., United Nations Development Programme, n.d.) โดยในแต่ละประเทศจะมีความ

แตกต่างกันในการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ เช่น ในสหรัฐอเมริกาคณะกรรมาธิการสามัญจะมี

บทบาทสําคัญในการการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงการไต่สวนหรือการเรียกเอกสาร

หรือบุคคลมาช้ีแจง (Hearing) ระบอบประธานาธิบดีซึ่งฝ่ายบริหารถูกเลือกมาโดยตรงและไม่ได้

ขึ้นกับเสียงข้างมากของสภานิติบัญญัติ ในการควบคุมสํานักงาน (hold office) สมาชิกสภานิติ

บัญญัติจะเป็นผู้ร่างและเป็นผู้แก้ไขเน้ือหาซึ่งกําหนดลักษณะของร่างกฎหมาย คณะกรรมาธิการ

สามัญของสหรัฐอเมริกาจึงมีบทบาทสําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ และเป็นที่รับทราบกันว่ามี

ความแข็งแกร่งมากกว่าคณะกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติของโลกตะวันตกอ่ืนๆ ส่วนรัฐสภาอังกฤษ 

คณะกรรมาธิการสามัญแม้จะมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารแต่ไม่มี

อํานาจในการพิจารณาร่างกฎหมาย คณะกรรมาธิการจะมีอํานาจจํากัด รัฐสภาในจารีตแบบเวสต์มิน
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เสตอร์น้อยมากท่ีจะมีระบบกรรมาธิการสามัญที่มีอํานาจ (Benda, Susan R. 1996, p. 4, 5, 9, 10)  

ทั้งน้ี Loewenberg และ Patterson (อ้างใน Rockman,1984 p.430) ช้ีให้เห็นความแตกต่างของ

อังกฤษจากสหรัฐอเมริกา ที่คณะกรรมาธิการไม่สามารถใช้อํานาจการควบคุมตรวจสอบเพ่ือมีอิทธิพล

ต่อการกําหนดนโยบายได้ เช่นเดียวกับประเทศเยอรมันจากจารีตความเป็นอิสระอย่างย่ิงของฝ่าย

บริหารทําให้เกินกว่าที่จะการตรวจสอบควบคุมหรือสามารถเข้าไปควบคุมเหนือการนํานโยบายไป

ปฏิบัติได้ ความอ่อนแอของคณะกรรมาธิการอังกฤษเป็นผลมาจากระบบรัฐสภาซึ่งผู้นําของพรรค

เสียงข้างมากในรัฐสภาคือสมาชิกของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ซึ่งจะครอบงํากระบวนการนิติบัญญัติ

ภายในคณะกรรมาธิการและในสภา (Plenary session) ดังน้ันคณะรัฐมนตรีจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญ

ในการควบคุ ม รั ฐ สภา  (Benda, Susan R. 1996 , p.7)  จะ เห็ น ไ ด้ ว่ า ก า รทํ าห น้ าที่ ข อ ง

คณะกรรมาธิการสามัญในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันเช่น 

ความเข้มแข็งและการจัดระเบียบ (Organization) ของพรรคการเมือง รวมทั้งทรัพยากรและปัจจัย

ทางการเมืองอ่ืนๆของประเทศน้ันๆ (United Nations Development Programme, n.d. p.1) 

ทั้งน้ีผู้ศึกษาได้ประมวลปัจจัยที่เก่ียวข้องออกเป็น 2 กลุ่มคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังน้ี 

1.1 ปัจจัยภายใน 
1.1.1 การสรรหาและการดํารงตําแหน่งคณะกรรมาธิการ  
1.1.2 จํานวนและขนาดของคณะกรรมาธิการ 
1.1.3 ขอบเขตอํานาจหน้าที่ 
1.1.4 จํานวนคณะอนุกรรมาธิการ  
1.1.5 การเพ่ิมทรัพยากรบุคคล (Increasing staff resource)  
1.1.6 การจัดสรรตําแหน่งของประธานคณะกรรมาธิการ 
1.1.7 แรงจูงใจภายใน 

1.2 ปัจจัยภายนอก 
1.2.1 สิ่งจูงใจภายนอก 
1.2.2 อิทธิพลของพรรคการเมืองต่อกรรมาธิการ  
1.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ  

2. รูปแบบการควบคุมตรวจสอบ 

Mccubbins และ Schwartz ได้เสนอรูปแบบในการควบคุมตรวจสอบไว้ 2 แบบคือ 

2.1 การตรวจสอบควบคุมแบบตํารวจลาดตระเวน (Police Patrols) มีลักษณะของการ

ทํางานเชิงรุก และเป็นไปอย่างกระตือรือร้น 
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2.2 การตรวจสอบควบคุมแบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) จะมีลักษณะตรงข้าม

กับแบบแรกคือ เน้นการทํางานเชิงรับ และกระตือรือร้นน้อยกว่า 

 

3. กรอบการวิเคราะห์ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ จะส่งผลให้

เกิดรูปแบบการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ซึ่งอาจจะมีลักษณะเหมือนกับ

รูปแบบที่ทําการทบทวนข้างต้นหรือมีลักษณะที่แตกต่างออกไปก็ได้ 

 

 
 

สรุปผลการวิจัย  

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทยน้ันมีด้วยกัน

หลายปัจจัย ดังจะได้นําเสนอตามลําดับดังต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยภายใน 

1.1 การสรรหาและการดํารงตําแหน่งคณะกรรมาธิการฯ การสรรหาและการคัดเลือก

คณะกรรมาธิการไทยน้ันอยู่บนหลักเกณฑ์ของสัดส่วนหรือโควตา การคัดเลือกสมาชิกกรรมาธิการมี

ทั้งที่อาศัยความสนใจและความชํานาญ แต่ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นสมาชิกกรรมาธิการส่วนใหญ่ไม่เคย

ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการน้ันๆมากก่อน หรือมีประสบการณ์การทํางานและความรู้

ความสามารถในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของคณะกรรมาธิการน้ันๆ การจัดสรรและการแต่งต้ัง

กรรมาธิการของไทยน้ันพบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมาธิการมาจากพรรคร่วมรัฐบาล 

(8-10 คน) จากทั้งหมด 15 คน การที่มีสมาชิกคณะกรรมาธิการที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลและพรรค
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ร่วมฝ่ายค้านในอัตราส่วนที่แตกต่างกันมาก จะมีผลในการถ่วงดุลอํานาจในการพิจารณาและการ

ตัดสินใจของคณะกรรมาธิการ ในกรณีของไทยน้ันจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของกรรมาธิการโดยส่วนใหญ่

มาจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทําให้การทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเกิดขึ้นได้ยาก เพราะเสียงส่วนใหญ่

มาจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคเสียงข้างมากเหมือนกัน 

1.2 จํานวนและขนาดของคณะกรรมาธิการฯ คณะกรรมาธิการสามัญของไทยมีทั้งสิ้น 

35 คณะแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจํานวน 15 คน แต่เน่ืองจากภาระงานมีเป็นจํานวนมาก 

ประกอบกับระยะเวลาการทํางานจํากัด ทําให้เกิดปัญหาการไม่สามารถทํางานได้ทัน ย่ิงทําให้การทํา

หน้าที่ควบคุมตรวจสอบซ่ึงเดิมทีได้รับความใส่ใจน้อยอยู่แล้วย่ิงได้รับความใส่ใจน้อยลงไปอีก 

นอกจากน้ีการที่จํานวนกรรมาธิการสามัญของไทยซึ่งมีมากถึง 35 คณะ ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของ

ความซ้ําซ้อนในการปฎิบัติหน้าที่ หรือมีเรื่องที่จะต้องทําการศึกษาพิจารณาที่มีเน้ือหาซับซ้อน

ระหว่างคณะกรรมการหลายคณะ เช่น ทั้งคณะกรรมาธิการการทหาร, คณะกรรมมาธิการความ

มั่นคงแห่งรัฐ,  คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย, และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ทุก

คณะกรรมาธิการจะทําการพิจารณาศึกษาประเด็นสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ศึกษาปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชากรณีเขาพระวิหาร หรือ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์กับคณะกรรมาธิการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร ที่ทําการ

พิจารณาศึกษาเช่น การพิจารณาโครงการรับจํานําข้าว, แนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกตํ่า

เหมือนกัน เป็นต้น 

1.3 ขอบเขตอํานาจหน้าที่ ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมาธิการฯชุดที่ 23 แม้ว่าจะมี

กฎหมายกําหนดให้อํานาจคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะในการเรียกเอกสารและบุคคลมาช้ีแจง แต่ใน

ความเป็นจริงกลับไม่มีสภาพบังคับ เช่น ในการพิจารณาประเด็นการสลายการชุมนุมทางการเมือง

เมื่อวันที่ 10 เมษายนพ.ศ. 2553 ที่มีความสําคัญมากเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวน

มากโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเสียชีวิตของพลตรีขัตติยะ สวัสดิผล  ปรากฎว่าการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการการทหารไม่สามารถดําเนินการไปจนสําเร็จลุล่วงได้ เน่ืองจากศูนย์อํานวยการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินหรือ (ศอฉ) ไม่สามารถมาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการได้ ทําให้ขาด

สาระสําคัญที่ควรจะได้นําเสนอในที่ประชุม สําหรับคณะกรรมาธิการฯชุดที่ 24 น้ันได้มีการบัญญัติ

กฎหมายเพิ่มเติม และกําหนดบทลงโทษท้ังทางวินัยและทางอาญาสําหรับผู้ที่ขัดขวางหรือไม่ให้ความ

ร่วมมือ ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 
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2554 แต่ทว่าการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการชุดที่ 24 ก็ไม่ได้เป็นไปอย่าง

เข้มข้นมากนัก เน่ืองจากยังคงไม่มีบทบัญญัติหรือมาตรการในการบังคับให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไป

ปฏิบัติจริงอยู่เช่นเดิม และยังคงเน้นการทําหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่, ประเด็นสําคัญ

หรือมีความเร่งด่วน และเรื่องร้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุน้ีการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบจึง

ไม่ได้รับความสนใจทั้งผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุมเน่ืองจากผู้ควบคุมเน่ืองจากเห็นว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะ

ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการระดับสูงและฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลยังสามารถ

ปฏิเสธอํานาจในการควบคุมตรวจสอบ โดยการเพิกเฉยต่อมติหรือผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ

น้ันๆน่ันเอง 

1.4 จํ านวนคณะอนุกรรมาธิการ  พบว่าคณะกรรมา ธิการไทยมีการ จัด ต้ั ง

คณะอนุกรรมการข้ึนมาหลายคณะเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการต้ังแต่ 2 คณะไป

จนถึ ง  7 คณะ  คณะกรรมาธิการชุดที่  23 จะมีการ จัด ต้ังคณะอนุกรรมา ธิการน้อยกว่า

คณะกรรมาธิการชุดที่ 24 คือ อยู่ระหว่าง 2-3 คณะในขณะที่คณะกรรมาธิการชุดที่ 24 จะมีการ

จัด ต้ังคณะกรรมาธิการ ต้ังแต่  3-7 คณะ  ทั้ ง น้ีหลั งจากมีพระราชบัญญั ติคํ าสั่ ง เรียกของ

คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ. 2554  ที่ทําให้คณะกรรมการมีอํานาจในการขอ

เอกสารและเชิญบุคคลมาช้ีแจง โดยมีสภาพบังคับซึ่งเปิดโอกาสในการทําหน้าที่มากย่ิงขึ้น ดังจะเห็น

ได้จากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ชุดที่ 23 ที่มุ่งเน้นภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา

ด้านการเกษตร การปศุสัตว์และการประมง ต่อมาในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ชุดที่ 

24 ปรากฏว่ามีคณะกรรมาธิการท่ีทําหน้าที่พิจารณาศึกษาตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐบาล

มากขึ้น เช่น คณะกรรมาธิการศึกษาโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล คณะอนุกรรมการศึกษา

ข้อเท็จจริงกรณีปัญหาทุจริตโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีพ.ศ. 2554/2555 ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นต้น 

1.5 การเพิ่มทรัพยากรบุคล การมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอหรือเพ่ิมมากขึ้นจะมีส่วน

ในการช่วยสนับสนุนการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการ โดยเจ้าหน้าที่ที่ทํางาน

สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการไทย เช่นที่ปรึกษา, ผู้ชํานาญการ, นักวิชาการและ

เลขานุการมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวนบุคลากรยังขาดความ

เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการท่ีเป็นข้าราชการมี

จํานวนไม่เพียงพอ และอาจมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากน้ีการ
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แต่งต้ังที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการบางส่วนยังเป็นไปเพ่ือตอบสนองทางการเมือง โดยไม่ได้

คํานึงถึงความรู้ความสามารถ บางคนได้รับการแต่งต้ังมาเพราะเหตุว่าเป็นคนสนิทคุ้นเคยหรือเป็น

เครือญาติกัน (จีระพงศ์ วัฒนะรัตน์ และคณะ, 2555: น. 91, 105, 117, 122, 123, อภิงค์ญฎา 

วงษานุทัศน์, 2548. น. 109-110.) 

1.6 การจัดสรรตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ ผู้ ดํารงตําแหน่งประธาน

คณะกรรมาธิการแทบทั้งหมดมาจากพรรครัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล ยกเว้นกรรมาธิการการ

คมนาคมชุดที่ 24 ที่มีนายเจือ ราชสีห์เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่

เป็นพรรคฝ่ายค้าน ในส่วนของรองประธานคณะกรรมาธิการน้ันมีหลายคนต้ังแต่ 4-5 คนโดยส่วน

ใหญ่มาจากพรรคร่วมรัฐบาล และมีพรรคฝา่ยค้านดํารงตําแหน่งอยู่ด้วยในสัดส่วนที่น้อย เมื่อประธาน

คณะกรรมาธิการมาจากฝ่ายเสียงข้างมากหรือรัฐบาล มักจะได้รับความร่วมมือในการประสานงานกับ

หน่วยงานราชการต่างๆเป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามหากประธานคณะกรรมาธิการมาจากฝ่ายค้าน

หรือฝ่ายเสียงข้างน้อย มักจะไม่ได้รับความร่วมมือ รูปแบบของความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะของ

การขอข้อมูลเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ีถ้ารัฐมนตรีมีสังกัด

พรรคการเมืองเดียวกับประธานคณะกรรมาธิการ มักจะขาดการติดตามการบริหารงานของฝ่าย

บริหาร ในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐมนตรีสังกัดพรรคการเมืองต่างกับประธานคณะกรรมาธิการ จะมีการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากกว่า (จีระพงศ์ วัฒนะรัตน์ และคณะ, 2555: น.102, 

104) โดยส่วนใหญ่ผู้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการจะมาจากสังกัดเดียวกันกับรัฐมนตรี 

ดังน้ันระบบคณะกรรมาธิการของไทยน้ันจึงถูกครอบงํา โดยท้ังประธานและสมาชิกกรรมาธิการท่ีมา

จากพรรคร่วมรัฐบาลและมักจะมีสังกัดพรรคเดียวกันกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เก่ียวข้อง จึงไม่น่า

แปลกใจนักที่การทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทยไม่ได้เป็นไปอย่างกระตือรือร้น

และเป็นการดําเนินการในเชิงรุก  

2. ปัจจัยภายนอก 

2.1 สิ่งจูงใจภายนอก สิ่งจูงใจภายนอกโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทรัพยากรเชิงสถาบันที่มี

ส่วนในการกระตุ้นการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการที่สําคัญก็คือ ความเป็นอิสระ

ในการปฎิบัติหน้าที่ (Rockman, Bert  A. 1984: p. 425-426) ซึ่งพบว่าคณะกรรมาธิการไทยไม่มี

ความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าที่ เน่ืองจากมีการแทรกแซงจากพรรคการเมืองต้นสังกัดและจาก

ฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีหน่วยงานที่ทําหน้าที่องค์กรสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมาธิการ ยัง
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ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็น

อีกปัจจัยหน่ึงซึ่งบ่ันทอนแรงจูงใจในการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ นอกจากน้ีคณะกรรมาธิการ

ไทยจะให้ความสําคัญประเด็นที่เร่งด่วนและเป็นที่สนใจของสาธารณชน ที่จะส่งผลต่อการได้รับ

คะแนนนิยมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีน้ันๆ หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือ ข้อร้องเรียนจํานวนมาก

ที่มาจากการเสนอญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการใน

คณะกรรมาธิการน้ันๆที่เสนอญัตติข้อร้องเรียนของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่หรือเขตการเลือกต้ังของ

ตนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  

2.2 อิทธิพลของพรรคการเมืองต่อกรรมาธิการ กรรมาธิการไทยส่วนหน่ึงจะกําหนด

จุดยืนของตนเองโดยเป็นไปตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด (จีระพงศ์ วัฒนะรัตน์ และ

คณะ, 2555: น. 90) ทั้งน้ีการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการจะมีความเข้มแข็งเป็น

อย่างมากในประเทศท่ีมีการปกครองในรูปแบบประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงสหรัฐอเมริกา 

อย่างไรก็ตามประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบรัฐสภาก็สามารถมีคณะกรรมาธิการท่ีมีการทําหน้าที่

ควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มแข็งได้ ถ้าไม่ใช่ประเทศที่เป็นระบบพรรคใหญ่พรรคเดียวมีอํานาจ แต่ใน

กรณีของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย พรรคไทยรักไทย/พรรคพลังประชาชน/พรรคเพื่อไทย เป็นพรรค

การเมืองเดียวที่ ได้รับคะแนนนิยมอย่างท่วมท้นเหนือพรรคการเมืองอ่ืน ทําให้ได้รับโควตาทั้งในส่วน

ของการดํารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรี, การดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการและสมาชิก

กรรมาธิการในคณะต่างๆเป็นจํานวนมาก ซึ่งน่ันเท่ากับเป็นการควบคุมการดําเนินงานทั้งในส่วนของ

ฝ่ายบริหารและในส่วนของการทํางานของคณะกรรมาธิการไปในคราวเดียวกัน โดยสัดส่วนของ

รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง, ประธานคณะกรรมาธิการ, และสมาชิกกรรมาธิการโดยส่วนใหญ่จะมาจาก

พรรครัฐบาล หรือพรรคเสียงข้างมาก ยังผลให้การทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบไม่สามารถเกิดขึ้นได้

หรือเกิดขึ้นได้ยาก  

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย

บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยน้ัน เป็นไปในทิศทางที่ฝ่ายบริหารมีอํานาจในการครอบงําฝ่ายนิติ

บัญญัติ โดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลมักจะแทรกแซงการทําหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบของ

คณะกรรมาธิการ (สุฑาทิพย์ ถิ่นวัฒนากูล และคณะ: 2548. น.178, จีระพงศ์ วัฒนะรัตน์ และคณะ, 

2555: น.113) การที่มีกรรมาธิการทั้งชุดที่ 23 และชุดที่ 24 ล้วนอยู่ภายใต้รัฐบาลพรรคพลัง
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ประชาชนและพรรคเพ่ือไทยที่ครองที่น่ังในสภาผู้แทนราษฎรเกินก่ึงหน่ึงของที่น่ังทั้งหมดแทบทุกคร้ัง 

ทําให้สัดส่วนการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในฝ่ายบริหารของพรรคพลังประชาชน/พรรคเพ่ือไทยมีมาก

ตามไปด้วย เดิมทีฝ่ายบริหารก็ครอบงําฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้ว การมีทั้งฝ่ายบริหาร, ประธาน

คณะกรรมาธิการและสัดส่วนของสมาชิกคณะกรรมาธิการที่มาจากพรรครัฐบาลหรือพรรคเสียงข้าง

มากเป็นส่วนใหญ่ จึงดูเหมือนจะมีการครอบงําการดําเนินงานของสภาโดยผ่านสมาชิกของพรรคที่

ดํารงตําแหน่งอยู่ในทุกองคาพยพของสภาผู้แทนราษฎรมากย่ิงขึ้น  

 

อภิปรายผล 

ผลกระทบหรืออิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบน้ันจะ

แตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีประเทศไทยรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่

ครองเสียงข้างมากในสภามักจะครอบงําฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการการทํางานต่างๆ เมื่อประกอบ

กับผลการเลือกต้ังที่พรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพ่ือไทยสามารถครองท่ีน่ังในสภาผู้แทนราษฎรได้

มากเกินก่ึงหน่ึงของที่น่ังทั้งหมดในสภาฯแทบทุกครั้ง น่ันย่อมหมายถึงการการได้รับสิทธ์ิในสัดส่วน

หรือโควตาที่จะดํารงตําแหน่งทั้งในคณะรัฐมนตรี การดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการและ

สัดส่วนการดํารงตําแหน่งสมาชิกกรรมาธิการในคณะต่างๆ ที่มากกว่าพรรคการเมืองอ่ืน ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อโครงสร้างอํานาจ ทั้งในระดับสภาผู้แทนราษฎรและในระดับของคณะกรรมาธิการด้วย  ซึ่ง

พบว่าผู้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการส่วนใหญ่และผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการส่วน

ใหญ่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคเสียงข้างมาก มีเพียงคณะกรรมาธิการการคมนาคมชุดที่ 24 

เพียงชุดเดียวที่ประธานคณะกรรมาธิการมาจากพรรคฝ่ายค้าน การที่ประธานคณะกรรมาธิการและ

สมาชิกกรรมาธิการโดยส่วนใหญ่มีที่มาจากสังกัดพรรคเดียวกันกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

จึงทําให้เกิดภาวะที่การทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบถูกละเลยหรือละเว้นไม่ได้ให้ความสําคัญทั้งจากผู้

ควบคุมและผู้ถูกควบคุมเน่ืองจากความเป็นพรรคพวกเดียวกัน สิ่งน้ีสะท้อนรากฐานของวัฒนธรรม

ไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมอุปถัมภ์ ในอีกทางหน่ึงการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในลักษณะ

ของการถ้อยทีถ้อยอาศัยในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วย โดยจะมีความพยายามในการสร้างความ

ปรองดองเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการทํางานของคณะกรรมการที่ตนสังกัดอยู่ เมื่อผนวกกับ

พฤติกรรมการแต่งต้ังคนใกล้ชิดให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา, เลขานุการ, ประจําคณะกรรมาธิการ ย่ิง

เป็นการตอกยํ้าวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ของคณะกรรมาธิการไทย ปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ

การขาดอํานาจในการบังคับให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเอามติหรือข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ที่ทําให้การ
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ทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบไม่ได้รับความสนใจท้ังจากผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุม ส่วนปัจจัยอ่ืน เช่น 

การเพ่ิมจํานวนคณะอนุกรรมการ, จํานวนและขนาดของคณะกรรมาธิการ, การเพ่ิมทรัพยากรบุคคล, 

แม้จะมีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการแต่ไม่ใช่ปัจจัย

หลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการไทย  

 สภาพกําหนด (Setting) ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่กําหนดความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่

ส่งผลกระทบต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการอย่างสําคัญ  และเป็นสิ่งที่

กําหนดสร้าง (Shape) รูปแบบการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทย โดย

คุณลักษณะการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทย จะมีคุณลักษณะที่ผสมผสานทั้ง

รูปแบบ Fire alarm และ Police patrols กล่าวคือมีคุณลักษณะที่เน้นการทํางานเชิงรับมากกว่า

การทํางานเชิงรุก, การทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบขาดความกระตือรือร้น, การควบคุมตรวจสอบจะ

ไม่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงต่อการทํางานของฝ่ายบริหาร, และประเด็นที่ทําการควบคุมตรวจสอบมี

ลักษณะเป็นเหตุการณ์เฉพาะ (Event drive) อย่างไรก็ตามคุณลักษณะพิเศษของคณะกรรมาธิการ

ไทยในการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบประการหน่ึงก็คือวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ รวมทั้งรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มีทั้งลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยและภาวะที่ฝ่าย

บริหารมักจะครอบงําและแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

รูปแบบความสัมพันธ์ของขุนนางและบ่าวไพร่ หรือในที่น้ีจะใช้คําว่า “ทนายหน้าหอ” ที่มีลักษณะ

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เสมอภาคกันโดยคณะกรรมาธิการมักจะได้รับมอบหมายหรือถูกช้ีนําใน

การทํางานทั้งจากฝ่ายบริหารและพรรคการเมือง ผลของการทํางานจะเป็นที่พึงพอใจหรือยอมรับ

จากเจ้านายหรือไม่ก็ได้ เน่ืองจากทนายหน้าหอเป็นเพียงผู้รับใช้ ไม่มีอํานาจเสมอหรือทัดเทียมนายที่

จะบังคับให้นายพอใจหรือยอมรับในผลการกระทําใดๆของตน ซึ่งคล้ายกับคณะกรรมาธิการไทยในใน

ปัจจุบัน พ่ีขาดอํานาจในการบังคับให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องนําเอามติหรือข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีการที่ทั้งฝ่ายบริหารและคณะกรรมาธิการซึ่ง

มีสัดส่วนของประธานคณะกรรมาธิการและสมาชิกคณะกรรมาธิการที่มาจากพรรครัฐบาลหรือพรรค

เสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่ทําให้มีความเป็นพรรคพวกเดียวกันซึ่งทําให้ยากท่ีจะเกิดการทําหน้าที่

ควบคุมตรวจสอบ ก็สอดรับกับคุณลักษณะของทนายหน้าหอกับมูลนายซึ่งมีการแบ่งสังกัดมูลนาย 

บ่าวหรือทนายหน้าหอที่สังกัดมูลนายใดก็จะมีความจงรักภักดี และพยายามที่จะสนองงานของ

เจ้านายเพ่ือที่ตนจะได้รับประโยชน์หรือความชอบจากเจ้านายในรูปแบบต่างๆ โดยไม่คิดที่จะทําการ

อันใดที่จะทําให้เจ้านายขุ่นเคืองหรือไม่พอใจ เพราะนั่นอาจนํามาซึ่งภัยแก่ตัวเองได้ ทั้งน้ีรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์กล่าวคือมูลนายจะทําหน้าที่อุปถัมภ์ชุบเลี้ยง ส่วน
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ทนายหน้าหอก็ตอบแทนการหน้าที่รับใช้สนองงาน ซึ่งต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและ

กัน ดังน้ันผู้ศึกษาได้นิยามรูปแบบการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทยว่าเป็น

รูปแบบความสัมพันธ์แบบทนายหน้าหอ ซึ่งหมายถึงหัวหน้าคนรับใช้ออกหน้าออกตา ที่มักจะได้รับ

คําสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้านายน่ันเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1 ควรมีมาตรการในการกําหนดให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ความสําคัญและ

นําเอามติ, ข้อเสนอแนะและผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการไปปฏิบัติ และกําหนดแนวทางในการ

ติดตามผลของการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยออกบทบัญญัติให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเมื่อ

ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯแล้ว ให้ทําหนังสือตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร และทํา

รายงานผลความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมาธิการภายในระยะเวลาอัน

สมควร 

2. พิจารณานําระบบการจัดสรรตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการที่กําหนดให้ประธาน

กรรมาธิการมาจากพรรครัฐบาลและรองประธานกรรมาธิการมาจากพรรคฝ่ายค้านเพ่ือก่อให้เกิดการ

ถ่วงดุลอํานาจ และก่อให้เกิดการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบที่กระตือรือร้นมากย่ิงขึ้นแบบในสวีเดน  

หรือหรือรูปแบบที่ประธานคณะกรรมาธิการมาจากพรรคเสียงข้างมากและมีรองประธานอีกหลายคน

ที่มาจากพรรคการเมืองอ่ืนที่ไม่ใช่พรรคของประธานคณะกรรมมาธิการแบบรัสเซีย  (Olson, David 

M. And Crowther, William E. 2014: p.16-17) โดยควรมีการจัดสรรสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านให้

ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการในสัดส่วนที่มากกว่าพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งน้ีประธาน

คณะกรรมาธิการท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเช่น กรรมาธิการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตควรมาจากฝ่ายค้าน แบบเดียวกับที่สหราชอาณาจักรกําหนดให้

ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบสาธารณะต้องมาจากฝ่ายค้าน  

3. ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่ทํางานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอย่าง

เพียงพอ เพ่ิมค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่ และกําหนดเกณฑ์ในการทํางานและการคัดเลือกที่

ปรึกษาผู้เช่ียวชาญและเลขานุการให้ชัดเจน  

4. ควรพัฒนาหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการเช่น สํานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สํานักคณะกรรมาธิการ, ให้มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้

ความสามารถ, พัฒนาห้องสมุดให้มีความสะดวกและทันสมัย, มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
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ระบบและเข้าถึงได้ง่าย, รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสําหรับการทําหน้าที่ของ

คณะกรรมาธิการแต่ละคณะด้วย 

5. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในประเด็นแรงจูงใจภายใน หรือแรงจูงใจส่วน

บุคคลที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ ซึ่งไม่สามารถทําการศึกษาและ

วิเคราะห์ได้ในครั้งน้ี เน่ืองจากมีข้อจํากัดในการพัฒนาเครื่องมือวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในประเด็นเรื่องแรงจูงใจส่วนตัวจะทําให้สามารถทําความเข้าใจต่อที่มาและรูปแบบการทํา

หน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทยได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น 
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การพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทองโดยวิธีบอกซ์ – เจนกินส์   
และวิธีการของวินเตอร์ 

A  Forecasting Methods for Durian Mon Thong’s Prices: Box - Jenkins 
Method and Winter’s Method 

 

บุญหญิง สมร่าง1  สุณี ทวีสกุลวัชระ2 ยุพิน กาญจนะศักด์ิดา3 และลักขณา เศาธยะนันท์3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง 2 วิธี 
คือ วิธีบอกซ์–เจนกินส์  และวิธีการของวินเตอร์  สําหรับการตรวจสอบความแม่นยําของการ
พยากรณ์ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ย เปอร์ เซ็น ต์ความคลาดเคลื่อนสัม บูรณ์  (Mean Absolute 
Percentage Error: MAPE) ผลการวิจัยพบว่า การพยากรณ์โดยวิธีการของวินเตอร์ ให้ค่า MAPE ตํ่า
กว่า วิธีบอกซ์–เจนกินส์  โดยมีตัวแบบพยากรณ์  ณ  ช่วงเวลา t l  จากเวลาปัจจุบัน t  คือ 

t t t t+l-m
ˆˆ ˆˆY (l)=(μ +l β )s , l 1,2,...,m  แ ล ะ

t t t t+l-km
ˆˆ ˆˆY (l)=(μ +l β )s , l (k 1)m 1,(k-1)m 2,...,km    ; 

k 1,2,3...  ซึ่งปรับค่าประมาณของพารามิเตอร์ดังน้ี μ (  βt t t m t 1 t 1
ˆˆ0.035 Y / s ) 0.965( )ˆ ˆ      ,

t t t 1 t 1
ˆ ˆ0.996(  ) 0.004ˆ ˆ         , t t t t mˆ ˆs 0.145(Y / ) 0.855sˆ     
 
คําสําคัญ: การพยากรณ์ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีวินเตอร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail: boonying_som@utcc.ac.th 
2 สาขาเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (คณิตศาสตร์และสถิติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract 

 This research aims to compare two forecasting methods for the durian Mon 
Thong’s prices by using the Box–Jenkins and Winter’s method. To examine the 
accuracy of forecasting methods via the criteria of Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE). Results show that Winter’s method gives the lower Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE) than Box–Jenkins method. The forecasting equation at 
period t l  from present period t is

t t t t+l-m
ˆˆ ˆˆY (l)=(μ +l β )s , l 1,2,...,m  and

μ βt t t t l km
ˆ ˆ ˆY (l) ( l )sˆ    , l (k 1)m 1,(k-1)m 2,...,km    ; k 1,2,3... where
μ (  μ βt t t m t 1 t 1

ˆˆ0.035 Y / s ) 0.965( )ˆ ˆ     ,
t t t 1 t 1

ˆ ˆ0.996(  ) 0.004ˆ ˆ          and 

t t t t mˆ ˆs 0.145(Y / ) 0.855sˆ    . 
 

Keywords: forecasting, Box-Jenkins method, Winter’s method   
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
  ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก ตลาดหลักของไทย ได้แก่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และไต้หวัน โดยการส่งออกในรูปทุเรียนผลสดมากกว่า
ร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมด เน่ืองจากความไม่แน่นอนของราคาและความนิยมของตลาดทําให้
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกเฉพาะทุเรียนพันธ์ุการค้าเพียง 5 พันธ์ุ คือ หมอนทอง กระดุมทอง  
ชะนี ก้านยาว และพวงมณี โดยโค่นทุเรียนพันธ์ุพ้ืนเมือง เพ่ือเปล่ียนยอดเป็นพันธ์ุการค้า เน่ืองจาก
ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน   
ซึ่งเป็นตลาดหลักสําหรับทุเรียนสดของไทยปรับตัวสูงขึ้น ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละที่เกษตรกร
ขายได้มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น แต่พันธ์ุทุเรียนการค้าในปัจจุบันโดยเฉพาะพันธ์ุหมอนทองอ่อนแอต่อ
โรครากเน่าโคนเน่า ทําให้ต้นทุเรียนตายเป็นจํานวนมาก เกษตรกรจึงต้องโค่นต้นทุเรียนทิ้ง ประกอบ
กับความแปรปรวนของสภาพอากาศทําให้ทุเรียนออกดอกหลายรุ่น และผลทุเรียนร่วงหล่นก่อนเก็บ
เก่ียว รวมท้ังเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน และ
ยางพารา ส่วนปัญหาเดิมที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน แม้จะมีการดําเนินการแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ ราคาผลผลิตตกตํ่าในช่วงกลางฤดูการผลิต เน่ืองจากผลทุเรียนมากกว่าร้อยละ 50 
ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ และของแต่ละแหล่งผลิตที่สําคัญ โดยเฉพาะภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเวลา 2 - 3 สัปดาห์ของช่วงกลางฤดู
เก็บเก่ียว คือ เดือนพฤษภาคม-ต้นมิถุนายน ทําให้ราคาขายทุเรียนตกต่ํา เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิต
มากเกินกว่าความสามารถของตลาดจะรองรับได้ ประกอบกับการตลาดที่ด้อยประสิทธิภาพ และขาด
มาตรการท่ีเข้มแข็ง ทําให้ราคาผลผลิตตกตํ่าลงไปอีก นอกจากน้ีปัญหาการคละปน/ปลอมปนทุเรียน
อ่อนของผู้ประกอบการส่งออกที่ขาดความรู้ ความชํานาญ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ทําให้คู่ค้า
ในตลาดต่างประเทศไม่ยอมรับสินค้า และมักอ้างข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น ด้านสุขอนามัย 
โรค แมลง และสารพิษตกค้างที่ติดไปกับผลผลิต จนทําให้ผู้ประกอบการบางรายขาดทุนการค้า
ทุเรียน จึงแก้ปัญหาการขาดทุนด้วยการกดราคาการรับซื้อทุเรียนในช่วงกลางฤดูการผลิตในราคาที่
ตํ่ามาก สถานการณ์เช่นน้ีเกิดเป็นประจําทุกปี และจากปัญหาต่างๆดังกล่าวก็ส่งผลทําให้ราคาทุเรียน
หมอนทองมีความผันผวนไม่แน่นอนเช่นกัน  
(https://mangobar.wordpress.com/.../ยุทธศาสตร์การพัฒนางานว/, 20 กุมภาพันธ์ 2561, 
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2 5 6 0 . pdf, 20 
กุมภาพันธ์ 2561)   

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาราคาทุเรียนหมอนทองในอดีตมาสร้างตัวแบบพยากรณ์ โดย
การศึกษาครั้งน้ีให้ความสนใจกับการพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทองด้วยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ 2 
วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์-เจนกินส์  และวิธีการของวินเตอร์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือหาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง 
2.   เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง 2 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์–เจนกินส์ 

และวิธีการของวินเตอร์ 
 

เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
นายองอาจ เสาวภาค ผู้อํานวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ในปี 

2559 ผลิตภัณฑ์ผลไม้สดมีสัดส่วนการส่งออกสูงที่สุด คือมีมูลค่า 32,412 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
27 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้ทั้งหมด ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 โดยการส่งออกส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกทุเรียนสดกว่าร้อยละ 52 ของมูลค่าการส่งออกผลไม้สดทั้งหมด หรือประมาณ 16,800 
ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ลําไย มังคุด เงาะ และลองกอง เป็นต้น โดยในปี 2560 น้ีคาดว่าจะมีมูลค่า
ส่ ง อ อ ก ถึ ง  40,000 ล้ าน บ าท  โด ย ทุ เรี ย น เป็ น ผ ล ไม้ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว าม นิ ย ม ม าก ที่ สุ ด ใน
ข ณ ะ น้ี ”(https://www.manager.co.th/Smes/ViewNews.aspx?NewsID=9600000059647, 
20 กุมภาพันธ์ 2561) 

ทุเรียนปี2560 เน้ือที่ให้ผล 581,659 ไร่ ผลผลิต 517,955 ต้น เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
เน่ืองจาก 3-4 ปีที่ผ่านมาราคาขายของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ดี บางพ้ืนที่มีการขยายการปลูกเพ่ิมมาก
ขึ้น เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับเกษตรกรดูแลเอาใจใส่สวนทุเรียนมากขึ้น มีการ
ปรับปรุงดิน รวมถึงการรวมกลุ่มผลิตทุเรียนคุณภาพเพ่ือการส่งออกจึงทําให้ผลผลิตมีคุณภาพ การ
ส่งออกมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีน การส่งออกมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากความต้องการของตลาด
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ราคาการส่งออกทั้งทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง และทุเรียนกวนเพ่ิมขึ้น คาดว่าปี
2561จะมีเน้ือที่ให้ผล 611,186 ไร่ ผลผลิตอยู่ที่ 760,032 ต้น เน่ืองจากการขยายพ้ืนที่ปลูกในปี 
2556 จะเริ่มให้ผลผลิตในปี 2561 การส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ราคาเกษตรกรขายได้ใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา (https://www.kehakaset.com/newsactivities_details.php?view_item=327, 20 
กุมภาพันธ์ 2561) 

วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2557) ได้ศึกษาการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนกวน ด้วย
วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการทําให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีกําลัง
ของโฮลต์ และวิธีพยากรณ์รวม ผลการวิจัยพบว่า วิธีพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ วิธี
พยากรณ์รวม 

วรางคณา เรียนสุทธ์ิ (2560) ได้ศึกษาตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง ผลการศึกษา
พบว่า จากวิธีพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการทําให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีกําลังของโฮลต์ 
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วิธีการทําให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีกําลังของบราวน์ และวิธีการทําให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีกําลังที่มี
แนวโน้มแบบแดม พบว่าวิธีการทําให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีกําลังของบราวน์มีความเหมาะสมกับ
อนุกรมเวลาชุดที่ศึกษาอยู่มากที่สุด 

จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ
พยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง 2 วิธี คือ วิธีการพยากรณ์ของบอกซ์–เจนกินส์ อีกวิธีคือเทคนิคการ
ปรับให้เรียบ (Exponential smoothing method)  และเน่ืองจากทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรที่มี
ฤดูกาล เทคนิคการปรับให้เรียบที่ใช้คือวิธีการของวินเตอร์ เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการปลูก ทําให้ผู้ผลิตมีความมั่นใจถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ และสามารถคาดการณ์ราคา
ทุเรียนหมอนทองได้ล่วงหน้า 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง 
2. ผู้ผลิตสามารถนําตัวแบบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตในอนาคต 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง มีขั้นตอนดังน้ีคือ 
 

1. การจัดเตรยีมข้อมูล  
 ข้อมูลที่นํามาศึกษาเป็นราคาทุเรียนหมอนทองตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2540 ถึงไตรมาสท่ี 4 
พ.ศ.2560 ทั้งหมด 84 ไตรมาส แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2540 ถึงไตรมาส
ที่ 4 พ.ศ.2559 จํานวน 80 ไตรมาส  เป็นข้อมูลที่นํามาใช้ในการสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียน
หมอนทอง ชุดที่ 2 ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560 เป็นข้อมูลที่นํามาทดสอบผลของ
การใช้ตัวแบบพยากรณ์ที่สร้างขึ้น ที่มาของแหล่งข้อมูลคือ เวปไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจการ 
เกษตร  (http://www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/Horticulture/durian.pdf, 
20 กุมภาพันธ์ 2561)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์  (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ของวิธี
พยากรณ์ 2 วิธีคือ  วิธีพยากรณ์ของบอกซ์–เจนกินส์   และวิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์  
 2.1  วิธีพยากรณ์ของบอกซ์-เจนกินส์ (Box, et al., 1994) เป็นวิธีที่ใช้สําหรับเลือกรูปแบบ
ที่เหมาะสมให้กับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาจากสหสัมพันธ์ระหว่าง Y ที่คาบเวลา t (Yt) และที่
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คาบเวลาที่ผ่านมา (Yt-1, Yt-2, …)  เมื่อได้ตัวแบบที่เหมาะสมแล้วจะใช้ตัวแบบนี้ในการพยากรณ์ Yt+1, 
Yt+2,… ในอนาคต อนุกรมเวลาที่จะกําหนดรูปแบบโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ จะต้องเป็นอนุกรมเวลาที่
อยู่ในสภาวะน่ิง (Stationary data  series ) เท่าน้ัน ซึ่งหมายถึงคงที่ในค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน  
และความแปรปรวนร่วม ไม่แปรผันตามเวลา 

      ขั้นตอนของวิธีพยากรณ์ของบอกซ์-เจนกินส์ที่สําคญัประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่   
(1) ตรวจสอบสภาวะน่ิงโดยพิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลา และจากกราฟฟังก์ชัน   

อัตสหสัมพันธ์ตัวอย่าง (Sample Autocorrelation Function: SACF) แทนด้วย kr    
(2) ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าอนุกรมเวลาไม่อยู่ในสภาวะคงที่ในค่าเฉล่ีย จะทําการแปลง

เป็นอนุกรมเวลาชุดใหม่  tW ที่มีลักษณะคงที่ในค่าเฉล่ีย โดยการหาผลต่างของอนุกรมเวลา และถ้า
ไม่คงที่ในความแปรปรวน จะแปลงอนุกรมเวลาด้วยลอการิทึมธรรมชาติ หรือรากที่สอง เป็นต้น  

(3) กําหนดตัวแบบที่คาดว่าจะเหมาะสมให้กับอนุกรมเวลาโดยพิจารณากราฟ SACF 
และSPACF (Sample Partial Autocorrelation Function: SPACF) แทนด้วย kkr  

(4) ประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการที่เลือกไว้ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 
least Squares)    

(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบจากกราฟ SACF และSPACF ของส่วน
ตกค้าง (Residuals: ttt ŶYe  )  
  จากวิธีของบอกซ์ -เจนกินส์จะได้ ตัวแบบอนุกรมเวลาที่ เรียกว่า ตัวแบบ  ARIMA 
(Autoregressive Integrated Moving Average)  และตัวแบบที่ศึกษาในคร้ังน้ีเป็นตัวแบบ ARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q) มีรูปแบบดังน้ี   

S d S D S
p P t q Q t(B) (B )(1 B) (1-B ) Y (B) (B )          

โดยที่   
2 p

p 1 2 p(B ) 1 B B ... B          
2 q

q 1 2 q(B ) 1 B B ... B          
S S 2S PS

P S 2S PS(B ) 1 B B ... B           
S S 2S QS

Q S 2S QS(B ) 1 B B ... B          

1 p,...,  คือ สัมประสทิธ์ิการถดถอย (Autoregressive Coefficients ) 

1 q,...,  คือ สัมประสทิธ์ิค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average Coefficients ) 
      คือ ค่าคงที ่
B       คือ ตัวดําเนินการถอยหลังเวลา (Backward Shift Operator)  

        น่ันคือ m
t t mB Y Y   

d           คือ จาํนวนคร้ังของการทําผลต่างเพ่ือให้อนุกรมเวลา  tY  เป็นอนุกรมเวลาที่   
                  อยู่ในสภาวะคงที่ในค่าเฉล่ีย  
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D     คือ จํานวนครั้งของการทําผลต่างฤดูกาล 
p      คือ อันดับของตัวแบบการถดถอย 
P     คือ อันดับของตัวแบบการถดถอยฤดูกาล 
q      คือ อันดับของตัวแบบค่าเฉล่ียเคลื่อนที ่
Q      คือ อันดับของตัวแบบค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ฤดูกาล 
S     คือ ความยาวของคาบฤดูกาล 

t     คือ ตัวแปรสุ่มอิสระและมีการแจกแจงปกติ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับศูนย์และความ 

        แปรปรวนคงที่เท่ากับ 2
  เรียก t ว่าความคลาดเคล่ือนสุ่ม หรือกระตุกสุ่ม  

         (Random  Shocks) 
2.2  วิธีพยากรณ์ของวินเตอร์ (มานพ, 2552)         

อนุกรมเวลา  tY  ที่มีแนวโน้ม มีองค์ประกอบฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงหรือการ
แกว่งของฤดูกาลไม่คงที่ แปรผันตามเวลาหรือแปรผันตามระดับของอนุกรมเวลา กล่าวคือ การแกว่ง
จะมากขึ้น ขณะที่ระดับของอนุกรมเพ่ิมขึ้น ในกรณีน้ีควรเลือกใช้วิธีวินเตอร์เชิงคูณ (Multiplicative  
Winter’s  method)  ซึ่งมีตัวแบบอนุกรมเวลาดังน้ี 

  t t tY ( t)s , t 1, 2, ..., n        
 
โดยที่     เป็นพารามิเตอร์แทนระดับ หรือค่าเฉล่ียของอนุกรมเวลา 
     เป็นพารามิเตอร์แทนความชันของอนุกรมเวลา 
 ts    เป็นพารามิเตอร์แทนองค์ประกอบฤดูกาลของอนุกรมเวลา  และ 
 t    เป็นค่าคลาดเคลื่อนสุ่ม หรือองค์ประกอบไม่ปกติ  ซึ่งมีข้อสมมติพ้ืนฐานคือ มีค่า 
  เฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ความแปรปรวนคงที่ ไม่มีสหสัมพันธ์กันและมีการแจกแจงปกติ 
ตัวแบบพยากรณ์ t lY   แบบจุดที่เวลา t l  จากเวลาปัจจุบัน t (t 1,2,...) เป็นดังน้ี    
  

t t t t+l-m
ˆˆ ˆˆY (l)=(μ +l β )s , l 1,2,...,m  

และ  μ βt t t t l km
ˆ ˆ ˆY (l) ( l )sˆ    , l (k 1)m 1,(k-1)m 2,...,km     ; k 1,2,3...  

โดยปรับค่าประมาณของพารามิเตอร์ดังน้ี 
  t̂  เป็นค่าประมาณระดับ ซึ่ง μ α( α   μ βt t t m t 1 t 1

ˆˆY / s ) (1 ) ( )ˆ ˆ           
     (0 1)     แทน ค่าคงที่ปรับให้เรียบสําหรับปรับระดับของอนุกรมเวลา                     

         t̂  เป็นค่าประมาณแนวโน้ม ซึ่ง t t t 1 t 1
ˆ ˆ(  ) (1 ) ˆ ˆ             

              (0 1)      แทน ค่าคงที่ปรับแนวโน้มหรือความชันของอนุกรมเวลา    
   tŝ  เป็นค่าประมาณฤดูกาล ซึ่ง t t t t mˆ ˆs (Y / ) (1 )sˆ        

     (0 1)     แทน ค่าคงที่ปรับให้เรียบสําหรับฤดูกาลของอนุกรมเวลา 
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3. การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์   
การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ทั้ง 2 วิธีจะพิจารณาจากค่าค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ต์ความ

คลาดเคลื่อนสมับูรณ ์( Mean Absolute Percentage Error : MAPE)    

   

n
t t

t 1 t

ˆY Y100
MAPE

n Y


   

 
สรุปผลการวิจัย 

1. วิธีบอกซ์-เจนกินส์ ผลการวิจัยในแต่ละขัน้ตอนเป็นดังน้ี 
    (1) ตรวจสอบสภาวะน่ิง จากกราฟ (t,Yt) ซึ่งแสดงอนุกรมเวลาของราคาทุเรียนหมอนทอง 
ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2540 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2559 จํานวน 80 ไตรมาส พบว่าการเคลื่อนไหว
ของอนุกรมเวลาของราคาทุเรียนมีความไม่คงที่ในค่าเฉล่ียและความแปรปรวน ดังรูปที่ 1   

 
รูปที่ 1 การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคาทุเรียนหมอนทอง 

 (2)  เมื่อพิจารณาจากกราฟ SACF พบว่าการเคลื่อนไหวของ kr มีลักษณะลดลงช้า แสดงว่า
อนุกรมเวลาอยู่ในสภาวะไม่คงที่ในค่าเฉล่ีย และค่า kr มีค่าสูงที่ k = 4, 8, 12, 16 แสดงถึงอิทธิพล
ของฤดูกาล ดังรูปที่ 2 

                                   

 

                                      

    
 

รูปที่ 2 กราฟ SACF และ SPACF  ของอนุกรมเวลาราคาทุเรียนหมอนทอง 
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 จากกราฟอนุกรมเวลาและกราฟ SACF แสดงว่าอนุกรมเวลาอยู่ในสภาวะไม่คงที่ในค่าเฉล่ีย 
และความแปรปรวน และมีอิทธิพลของฤดูกาล จึงต้องแปลงข้อมูลโดยการถอดรากที่สองอนุกรมเวลา 
แล้วหาผลต่างของอนุกรมเวลา 1 ครั้ง และผลต่างฤดูกาล 1 ครั้ง ได้กราฟ SACF และSPACF ของ
อนุกรมเวลาชุดใหม่ดังรูปที่ 3  

       

  

             

     

 
 รูปที่ 3 กราฟ SACF และ SPACF ของรากที่สองของอนุกรมเวลาราคาทุเรียนหมอนทองที่มีการหา 
 ผลต่าง 1 ครั้ง และหาผลต่างฤดูกาล 1 ครั้ง 
  

(3) กําหนดตัวแบบที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากกราฟ SACF และSPACF ของอนุกรมเวลา
ชุดใหม่พบว่า kr มีค่าลดลงเร็วใกล้ศูนย์เมื่อ k มีค่ามากขึ้น และ kkr มีค่าเข้าใกล้ 0 เมื่อ k มีค่าต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป และ kr ที่ k = 4, 8, 12 มีค่าลดลงเร็ว ส่วน kkr มีค่าสูงที่ k = 4 และมีค่าลดลงเข้าใกล้ 0 ที่ k = 
8, 12, …   

ดังน้ันตัวแบบที่เหมาะสมคือ ARIMA (2,1,0)(1,1,0)4   
 4 4

2 1 t q Q t(B) (B )(1 B)(1 B ) W (B) (B) a          
 2 4 4

1 2 4 t t(1 B B )(1 B )(1 B)(1 B ) W a            
เมื่อ  

t tW Y   
 

(4) จากตัวแบบที่กําหนด ARIMA (2,1,0)(1,1,0)4 ของอนุกรมเวลา tW ประมาณค่า 
พารามิเตอร์ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด ได้ค่าพารามิเตอร์ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ARIMA Model Parameters 
 
 Estimate SE t Sig. 
price-
Model_1 

price Square 
Root 

AR Lag 1 -.605 .114 -5.322 .000 
Lag 2 -.300 .114 -2.631 .010 

Difference 1    
AR, Seasonal Lag 1 -.547 .112 -4.884 .000 
Seasonal Difference 1    

ดังน้ัน ตัวแบบ ARIMA (2,1,0)(1,1,0)4  คือ  

 2 4 4
1 2 4 t t(1 B B )(1 B )(1 B)(1 B ) W a          

โดยที่ 1̂  -0.605  ,  
2

ˆ  -0.3  , 
4

ˆ -0.547    
 

(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ โดยตรวจสอบจากกราฟ SACF และ SPACF  
ของส่วนตกค้าง พบว่า kr และ kkr ของส่วนตกค้างตกอยู่ในขอบเขตความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ทุกค่า lag 
ดังรูปที่ 4 แสดงว่าค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 
 

 
 
รูปที่ 4 กราฟ SACF และ SPACF  ของส่วนตกค้าง 
 

 และเมื่อตรวจสอบด้วยสถิติ Kolmogolov-Sirminov พบว่าค่าความคลาดเคล่ือนสุ่มมีการ
แจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (P-value = 0.021) น่ันคือตัวแบบ ARIMA (2,1,0)(1,1,0)4 

ที่เลือกมีความเหมาะสม  
2. วิธีพยากรณ์ของวินเตอร์ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าและ  และ ที่ให้ค่า MSE ตํ่าสุด คือ = 0.035 = 0.996 และ 
 = 0.145  ดังน้ันตัวแบบพยากรณ์ค่าจริง t lY   แบบจุดที่เวลา t l  จากเวลาปัจจุบัน t (t=1, 2, …,l) 
เป็นดังน้ี   
 

t t t t+l-m
ˆˆ ˆˆY (l)=(μ +l β )s , l 1,2,...,m  และ 

  μ βt t t t l km
ˆ ˆ ˆY (l) ( l )sˆ    , l = (k-1)m+1, (k-1)m+2, …, km; k = 1, 2, 3, …  

โดยที่ค่าประมาณของพารามิเตอร์องค์ประกอบต่างๆเป็นดังน้ี 
t̂   เป็นค่าประมาณระดับ ซึ่ง   μ (  μ βt t t m t 1 t 1

ˆˆ0.035 Y / s ) 0.965( )ˆ ˆ          
        t̂   เป็นค่าประมาณแนวโน้ม ซึง่  

t t t 1 t 1
ˆ ˆ0.996(  ) 0.004ˆ ˆ          

t̂s   เป็นค่าประมาณฤดูกาล ซึ่ง t t t t mˆ ˆs 0.145(Y / ) 0.855sˆ     
กําหนด  0̂ = 31.96428    0̂ = 0.37661  และค่าเริ่มต้นของดัชนีฤดูกาล คือ 

1s   129.32926, 2s   96.48773, 3s   86.92258, 4s   87.26043  
 

ผลการพยากรณ์เมื่อตรวจสอบจากกราฟ SACF และ SPACF ของส่วนตกค้าง พบว่า kr และ 
kkr ตกอยู่ในขอบเขตความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ทุกค่า lag ดังรูปที่ 5 แสดงว่าตัวแบบจากวิธีการวินเตอร์ 
มีความเหมาะสม 
 

 
 

รูปที่ 5 กราฟ SACF และ SPACF ของส่วนตกค้าง 
 

3. การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์  
จากการใช้วิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ ผลการตรวจสอบพบว่า 

วิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ มีความแม่นยําในการพยากรณ์มากกว่าวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ เน่ืองจาก
ให้ค่า MAPE ตํ่ากว่า ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ราคาทุเรียนหมอนทอง ค่าพยากรณ์ราคา ค่า MAPE(%) ที่ได้จากวิธีพยากรณ์ทั้ง 2 วิธี 
 

ปี/ไตรมาส 
ที่พยากรณ์ 

อนุกรมเวลาราคา
ทุเรียนหมอนทอง 

(บาท/ก.ก.) 

ค่าพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง (บาท/ก.ก.) 

วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีวินเตอร์ 

2560/1 134.98 94.28 79.01 
2560/2 78.77 89.17 71.48 
2560/3 71.81 82.26 66.2 
2560/4 71.81 82.59 67.15 

MAPE(%) 18.23% 16.26% 
 
 

  
 
รูปที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลอนุกรมเวลา ค่าพยากรณ์และช่วงความเช่ือมั่นของ 
         ค่าพยากรณ์ จากวิธีพยากรณ์บอกซ-์เจนกิ้นส ์
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รูปที่ 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลอนุกรมเวลา ค่าพยากรณ์และช่วงความเช่ือมั่นของ 
         ค่าพยากรณ์ จากวิธีพยากรณ์วินเตอร ์

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีได้นําเสนอวิธีการพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง 2 วิธีคือ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ 
และวิธีพยากรณ์ของวินเตอร์ พบว่าวิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ให้ความแม่นยําในการพยากรณ์
มากกว่าของวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ ซึ่งต่างจากงานวิจัยของวรางคณา เรียนสุทธ์ิ (2560) ที่
นําเสนอตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง และผลการวิจัยพบว่า วิธีการทําให้เรียบด้วยเส้น
โค้งเลขช้ีกําลังของบราวน์ เป็นวิธีที่ให้ความแม่นยําในการพยากรณ์มากท่ีสุด เน่ืองจากข้อมูลอนุกรม
เวลาของราคาทุเรียนหมอนทองที่นํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายเดือนที่ผู้วิจัยนําเสนอว่าไม่มีความผัน
แปรตามฤดูกาล แต่การวิจัยครั้งน้ีเป็นข้อมูลรายไตรมาสที่มีความผันแปรตามฤดูกาลมาเก่ียวข้อง ทํา
ให้ได้ตัวแบบพยากรณ์ที่ต่างกัน    
 
ข้อเสนอแนะ 
 วิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลามีได้หลายวิธี แต่ทุกวิธีจะเป็นการพยากรณ์ข้อมูลใน
อนาคต โดยอาศัยการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอดีต ดังน้ันการนําวิธีการพยากรณ์ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือความแม่นยําในการพยากรณ์  
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Health  Behavior Status Utilized Welfare in Kohmak  Subdistrict 
Pakphayun Distric, Phatthalung Province 

 

กัลยา   ตันสกุล1  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การรับรู้ต่อสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และ

เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาวะต่อการใช้บริการ ตลอดทั้งความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาวะการ
ใช้บริการตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับลักษณะพฤติกรรมสุขภาวะบุคคลของประชาชนใน
ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ตัวอย่างได้แก่ประชาชนในตําบลเกาะหมาก  
อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง จํานวน 379   คน  ซึ่งกําหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีของ Taro 
Yamane รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย สถิติทดสอบที (T–test), สถิติ
ทดสอบเอฟ (F–test) และสหสัมพันธ์ (Correlation)  ผลการวิจัยพบว่า  ตัวอย่างมากกว่าคร่ึงเป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 70.7) อายุเฉลี่ย 46 ปี มากกว่าคร่ึงหน่ึง มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 
56.5) ตามลําดับ และ มีมากกว่า 3 ใน 4 มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (ร้อยละ 80.7)  ตัวอย่างใช้
บริการเฉล่ีย 4 ครั้ง/ปี   มากว่า 3 ใน 4  ใช้บริการที่สถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
เพราะอยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 77.3)  ด้านความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาวะกับปัจจัยอ่ืน ๆ น้ันพบว่า 
ประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์มีสาเหตุที่แตกต่างกัน  ซึ่งจะมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดีในการใช้
บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยประชาชนที่มารับบริการทาง
การแพทย์โดยมีผู้แนะนําบริการจะมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดีกว่า ผู้มารับบริการเพราะระบุสิทธิการ
รักษาไว้ในบัตร    
 
คําสําคัญ: สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า,  พฤติกรรมสุขภาวะ, การได้รับบริการสุขภาพ   
 
 
 

                                                            
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ E-mail:kanlaya_t@hu.ac.th 
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Abstract 
 The objectives of the research were study in people at Kohmak subdistrict, 
Pakphayun distric, Phatthalung province has a perception of universal health 
insurance and health behaviors status. The difference in health-care behaviors of 
people in Koh mak subdistrict, Pak Phayun District. The 379 people were collected 
by Taro Yamane sample calculation using the questionnaire. Data using packages 
software statistics analysis were frequency, percentage, mean, t–test, f–test and 
correlation. The research found that more than half of the samples were female 70.7 
%, average aged 46 years old, more than half primary level education 56.5% 
respectively. More than three quarters of them had universal   health insurance 80.7% 
of the gold cards were used. The people were used the health-service average 4 
times/ year. More than three quarters used the service at the health promoting 
hospital because near home 77.3%, the relationship between health status and other 
factors was found. People receiving medical services for different reasons. There was 
a statistically significant difference at the .05 level of health-care behaviors.  The 
health status of the patients who recommended.by someone be higher health status 
than patients was provided on the universal health insurance card. 

 
Keyword:  Univalsal Coverage Welfare, Health Behavior Status, Utilized Health 

Services 
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บทนํา 
 ตําบลเกาะหมาก ต้ังอยู่ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เป็นตําบลในเขตการปกครอง
พ้ืนที่ของอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา, หมู่ที่ 
2 บ้านช่องฟืน, หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด, หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ, หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช, หมู่
ที่ 6 บ้านเกาะหมาก, หมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน, หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ, หมู่ที่ 9 บ้านนํ้าบ่อหมาก, หมู่ที่ 10 
บ้านหัวหิน, หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมือง  ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3  แห่งคือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะหมาก รับผิดชอบ หมู่ที่ 6, 8  และ 11   โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านแหลมกรวด  รับผิดชอบ หมู่ที่ 3,  หมู่ที่ 7, หมู่ที่  9,  และหมู่ที่ 10  สําหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านช่องฟืน รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,  หมู่ที่  2,  หมู่ที่ 4  และหมู่ที่  5   
ซึ่งเป็นสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริมป้องกันโรค
กับประชากรกรในเขตรับผิดชอบ ประชากร ทั้งสิ้น 7,366 คน แยกเป็นชาย 3,576 คน หญิง 3,790 
คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,291 ครัวเรือน (สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง, 2559) 

การดูแลสุขภาพของประชากรในเขตพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
มีทั้งงานส่งเสริมฟ้ืนฟูและป้องกันดูแลทุกกลุ่มวัย  ต้ังแต่ทารกแรกเกิด จนตาย และมีระบบการส่งต่อ
ในการรักษา พยาบาลไปยังโรงพยาบาลชุมชน 1 คือ  โรงพยาบาลปากพะยูนซึ่งเป็นสถานบริการ
ระดับทุติยภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สิทธิ
ประกันสังคม  ตลอดถึงสิทธิข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ  ในการให้บริการประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย 
อย่างครอบคลุม เป็นอีกพ้ืนที่หน่ึงที่ได้ดําเนินการตามโครงการ ดังกล่าว (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ปากพะยูน, 2560) และได้ดําเนินงานสาธารณสุขเพ่ือให้สถานพยาบาลสามารถจัดบริการแก่
ประชาชนได้  นอกจากจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่าง
ทั่วถึงครอบคลุม สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองค่าใช้จ่าย นอกจากน้ันยังเน้นในเร่ือง การสร้าง
เสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค  ทั้งรายบุคคลและครอบครัว เช่น ผู้ที่ไปรับบริการ
ฝากท้องตรวจครรภ์ การคุมกําเนิด การฉีดวัคซีนตามแผนการให้วัคซีนของชาติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนไปรับบริการมาก ๆ เพ่ือลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ซึ่งจะมากกว่าการส่งเสริมและการป้องกันโรค (สํานักงานหลักประกันสุขภาพ, 
2560) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพ้ืนที่ตําบลเกาะ
หมาก  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  
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2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล  จําแนกตามปัจจัยการ
ใช้บริการในพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง   

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นําผลการวิจัยไปเป็นประโยชน์ในงานส่งเสริมสุขภาพพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก  ในเร่ืองสุข
ภาวะ พฤติกรรมในการใช้ใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชนใน
พ้ืนที่  และยังสามารถนําไปสู่การค้นหาปัญหาทางสาธารณสุข  เพ่ือบริหารจัดการด้านพลานามัย  
การให้ความรู้  เพ่ือพัฒนาการเร่ืองการดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชน รวมท้ังการจัดบริการ
วิชาการให้ลังคม ในพ้ืนที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกันและเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน ตลอดจนการศึกษาวิจัยในประเด็นอ่ืนที่ลึกซึ้งต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรเป้าหมายคือผู้รับบริการทางการแพทย์ในตําบลเกาะหมาก ที่สถานบริการ
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เกาะ
หมาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแหลมกรวด  และสําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านช่องฟืน จํานวนประชากรในพ้ืนที่ เท่ากับ 7,366  คน   

2. พ้ืนที่เป้าหมายคือพ้ืนที่ ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
3. ตัวแปรปัจจัยลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้สุทธิของครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย/ปี ประเภท
บัตร จํานวนคร้ังที่มารับบริการในรอบปี  และสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่มารับบริการที่สถานบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ 

ประชากรประกอบด้วย  ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 3  แห่ง ในพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก ซึ่งกําหนดจํานวนตัวอย่างโดยวิธีของ Taro Yamane  
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีอย่างง่ายแบ่งช้ันตามสัดส่วน (Proportional  Stratified  Random  
Sampling)  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นเก็บข้อมูล 379 
ราย  รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย สถิติทดสอบที (T–test) สถิติทดสอบเอฟ (F–test) และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation  Analysis)   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น 
  

ตัวแปรตาม 
   

   
   

 
                     
 

 
 
 
ผลการวิจัย 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

    ประชาชนมากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.7 อายุเฉลี่ย 46 ปี มากกว่าครึ่งหน่ึง มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 56.5 และ 70.7 ตามลําดับ มากกว่า 
1 ใน 4 มีอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 25.6 มากกว่าครึ่งมีรายได้สุทธิของครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายจ่าย พอใช้ ร้อยละ 68.1  มากกว่า 3 ใน 4 มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่าบัตรทอง 
ร้อยละ 80.7  กลุ่มตัวอย่างใช้บริการเฉล่ีย 4 ครั้ง/ปี มากกว่า 3 ใน 4 ใช้บริการท่ีสถานบริการแห่งน้ี 
เพราะอยู่ใกล้บ้าน ร้อยละ 77.3 ตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ( n = 379) 

ข้อมูลท่ัวไปของตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
111 
268 

 
29.3 
70.7 

2. อายุ 
1. ไม่เกิน 25 ปี 
2. 26 – 35 ปี 
3. 36 – 45 ปี 
4. 46 ปี ข้ึนไป 

 
27 
38 
68 
246 

 
7.1 
10.0 
17.9 
64.9 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. อาชีพ 

6. รายได้สุทธิของครอบครัวเม่ือเปรียบเทียบกับ
รายจ่าย/ปี 

7. ประเภทบัตร 

8. จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ 

9. สาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมารับบริการท่ีสถานบริการ

 
    พฤติกรรมการใช้บริการ  

     ตามสิทธิการรักษาพยาบาล 
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ข้อมูลท่ัวไปของตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ

X = 51.8 ปี, S.D. = 16.3, Min = 18, 
                                Max = 86 

  

3. ระดับการศึกษา 
1. ไม่ได้เรียน 
2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น 
4. มัธยมศึกษาปลาย และ ปวช. 
5. อนุปริญญา/ปวส.ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
24 
214 
84 
33 
23 

 
6.3 
56.5 
22.2 
8.7 
6.1 

4. สถานภาพสมรส 
1. โสด 
2. คู่ 
3. หม้าย/หย่า/แยก 

 
50 
268 
61 

 
13.2 
70.7 
16.1 

5.   อาชีพ 
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
2. ค้าขาย 
3. รับจ้างทั่วไป 
4. แม่บ้าน 
5. นักเรียน/นักศึกษา 
6. ทํางานโรงงาน/ลูกจ้าง 
7. เกษตรกรรม / ประมง 
8. อ่ืน ๆ 

 
36 
81 
62 
97 
14 
10 
49 
31 

 
9.2 
21.4 
16.4 
25.6 
3.7 
2.6 
12.9 
8.2 

6.   รายได้สุทธิของครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบ 
      กับรายจ่าย/ปี 

1. พอใช้ 
2. ไม่พอใช้ 
3. เหลือเก็บ 

 
 

258 
108 
13 

 
 

68.1 
28.5 
3.4 

7.  ประเภทบัตร 
1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
2. สิทธิประกันสังคม 
3. สิทธิราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 
4. ไม่มีสิทธิใดๆ หรือ ไม่ทราบ 

 
306 
17 
33 
23 

 
80.7 
4.5 
8.7 
6.1 
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ข้อมูลท่ัวไปของตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ

8.  จํานวนคร้ังที่มาใช้บริการที่สถานบริการ 
1.  ไม่เกิน 3 ครั้ง 
2.   4 – 6 ครั้ง 
3.   7  ครั้ง ขึ้นไป 

 
241 
89 
49 

 
63.6 
23.5 
12.9 

X = 4 ครั้ง, S.D. = 3.3, Min = 0, Max = 16   

9.  สาเหตุที่สําคัญทีสุ่ดที่ท่านมารับบริการที่สถาน 
    บริการแห่งน้ี 

1. ใกล้บ้าน 
2. มีผู้แนะนํา 
3. พอใจในบริการ 
4. ให้บริการดี 
5. เป็นสถานบริการที่ระบุในบัตร 
6. อ่ืน ๆ  

 
 

293 
22 
14 
28 
12 
10 

 
 

77.3 
5.8 
3.7 
7.4 
3.2 
2.6 

 
ส่วนที่ 2 ระดับพฤติกรรมสขุภาวะการใชบ้ริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพ้ืนที ่

 พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพ้ืนที่ส่วนมาก มีพฤติกรรม
การใช้บริการในเรื่อง  อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์  ดูคลิป เก่ียวกับการป้องกันโรคเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ 65.7 ความเครียดส่งผลเลียต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ร้อยละ 64.9  ไม่รับประทาน
อาหารทอด หรือของเค็ม อันเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 64.6 และการรับประทาน
ผักและผลไม้ จะส่งผลดีต่อสุขภาพ  ร้อยละ 63.9 ตามตารางที่ 2 
 
 
ตารางที่ 2  พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล รายข้อ 
 

ข้อคําถาม 
จํานวน (ร้อยละ)  

มาก ปานกลาง น้อย ไม่
1. เม่ือร่างกายมีอาการปวดเมื่อยเลือกท่ีจะไป 
    รักษาพยาบาลท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม   
    สุขภาพตําบล แทนการกินยาแก้ปวด 

220(58.0) 130(34.3) 21(5.5) 8(2.1) 
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ข้อคําถาม 

จํานวน 
(ร้อยละ)  ข้อคําถาม 

จํานวน 
(ร้อยละ)  ข้อคําถาม 

2. สังเกตอาการเปล่ียนแปลงของร่างกายตนเอง  
    เช่น เบื่ออาหาร อ้วนข้ึน ผอมลง ท้องผูกหรือ 
    ท้องเสีย 

205(54.1) 152(40.1) 22(5.8) 0 

3. ศึกษาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพกับผู้รู้ 
    ก่อนนําไปใช้หรือปฏิบ้ติ และก่อนไปโรงพยาบาล 
    ส่งเสริมสุขภาพ 

252(66.5) 106(28.0) 21(5.5) 0 

4. ความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย และ 
    สุขภาพจิต 

246(64.9) 108(28.5) 22(5.8) 3(0.8) 

5. ไม่รับประทานอาหารทอด หรือของเค็ม อันเป็น 
    สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง 

245(64.6) 106(28.0) 24(6.3) 4(1.1) 

6. การรับประทานผักและผลไม้ จะส่งผลดีต่อ 
    สุขภาพ 

242(63.9) 110(29.0) 24(6.3) 3(0.8) 

7. ออกกําลังกายนานติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาที 
    ทุกวัน 

220(58.0) 137(36.1) 18(4.7) 4(1.1) 

8. การออกกําลังกายทําให้สุขภาพ แข็งแรงและ 
    ป้องกันโรค 

241(63.6) 115(30.3) 20(5.3) 3(0.8) 

9.  อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์  ดูคลิป เกี่ยวกับการ 
     ป้องกันโรคเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 

249(65.7) 105(27.7) 16(14.2) 9(2.4) 

10. รับฟังคําแนะนําในการปฏิบัติตน 
     หลังการรักษาจากเจ้าหน้าท่ี 

248(65.4) 106(28.0) 22(5.8) 3(0.8) 

11. อ่านใบกํากับและคําแนะนําในการใช้ยา 216(57.0) 147(38.8) 12(3.2) 4(1.1) 
12. ตรวจเช็คร่างกายอย่างสมํ่าเสมอ เช่นวัดความ 
      ดัน  ชั่งน้ําหนัก และ วัดรอบเอว 

202(53.3) 149(39.3) 25(6.6) 3(0.8) 

13. การพูดคุยปรึกษากับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการ 
     ออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

119(52.5) 162(42.7) 15(4.0) 3(0.8) 

  
ส่วนที่  3 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ

รักษาพยาบาลกับลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลของเพศชาย
และเพศหญิง พบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05  ตามตารางที่ 3 



 

1678 
 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลของเพศ
ชายและเพศหญิง 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน X S.D. T-test P-value

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
111 
268 

 
1.62 
1.49 

 
0.669 
0.590 

 
1.87 

 
.062 

  
ประชากรที่มีการศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ

รักษาพยาบาลไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05  ตามตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ

รักษาพยาบาลกับการศึกษา 
     
แหล่งความแปรปรวน D.F. SS MS F-Ratio P-value

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
374 

4.62 
341.78 

1.54 
0.91 

1.69 .169 

รวม 379 346.41  

 
 ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 ตามตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ

รักษาพยาบาลกับ สถานภาพสมรส 
     
แหล่งความแปรปรวน D.F. SS MS F-ratio P-value

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
375 

2.06 
108.62 

.687 

.290 
2.370 .070 

รวม 378 110.68  
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ประชาชนที่มีอาชีพของครอบครัวแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิ
การรักษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 6 

โดยคนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/ประมง  จะมีพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล  ตํ่ากว่าอาชีพทุกอาชีพ  ไม่ว่าเป็นทํางานโรงงาน/ลูกจ้างรับราชการ นักเรียน/
นักศกึษา แม่บ้าน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ตามตารางที่  7 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ

รักษาพยาบาลกับอาชีพ     
 

แหล่งความแปรปรวน D.F. SS MS F-ratio P-value
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

7 
371 

37.16 
257.88 

5.31 
.695 

7.638 .000* 

รวม 378 295.04  

* P-value < .05 
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ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลกับ อาชีพ (รายข้อ) 

 
 

อาชีพ 
 

X 
 

รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
 

รับจ้าง
ท่ัวไป 

แม่บ้าน นักเรียน/ 
นักศึกษา 

ทํางาน
โรงงาน/ 
ลูกจ้าง 

เกษตรกรรม
/ 
ประมง 
 

 
อ่ืน ๆ 

รับราชการ/   
รัฐวิสาหกิจ 
 
ค้าขาย 
 
รับจ้างท่ัวไป 
 
แม่บ้าน 
 
นักเรียน/  
นักศึกษา 
 
ทํางาน
โรงงาน/ 
ลูกจ้าง 
 
เกษตรกรรม/ 
ประมง 
 
อ่ืน ๆ 

 

2.17 
 
 
1.37 
 
1.26 
 
2.00 
 
1.38 
 
 
1.86 
 
 
 
1.08 
 
 
1.06 

- .80 
 
 
- 

.91 
 
 

.11 
 
- 

.17 
 
 

.63 
 

.74 
 
- 

.79 
 
 

.01 
 

.12 
 

.61 
 
- 

.31 
 
 

.49 
 

.60 
 

.14 
 

.48 
 
 
- 

1.09* 
 
 

.29 
 

.18 
 

.92* 
 

.30* 
 
 

.78* 
 
 
 
- 

1.11 
 
 

.31 
 

.19 
 

.94 
 

.32 
 
 

.79 
 
 
 

.02 
 
 
- 

* P-value < .05 
 

รายได้ของครอบครัวแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 ตามตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลกับรายได้ของครอบครัว 

 
แหล่งความแปรปรวน D.F. SS MS F-ratio P-value

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
375 

4.101 
108.521 

1.367 
.289 

4.723 .397 

รวม 378 112.62  

 
 ประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ตามสาเหตุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี
ในการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์โดยมีผู้แนะนําบริการ จะมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดีในการใช้
บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลสูงกว่าผู้มารับบริการเพราะระบุไว้ในบัตร ตามตารางที่ 9 และ 10 
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ

รักษาพยาบาลกับสาเหตุที่ไป ใช้บริการที่สถานบริการ     
แหล่งความแปรปรวน D.F. SS MS F-Ratio P-value

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
395 

16.36 
278.68 

3.272 
.747 

4.379 .001* 

รวม 400 295.04  

* P-value < .05 
 
ตารางที่ 10  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลกับสาเหตุที่ไป ใช้บริการที่สถานบริการ (รายข้อ) 

สาเหตุ X ใกล้บ้าน มีผู้แนะนํา 
พอใจใน บริการมี ระบุใน

บัตร 
อื่นๆ

บริการ คุณภาพ 
ใกล้บ้าน 1.33 - 0.81 0.10 0.14 0.08 0.57 
มีผู้แนะนํา 2.14  - 0.71 0.67 0.89* 0.24 
พอใจในบริการ 1.43   - 0.04 0.18 0.47 
บริการมีคุณภาพ 1.46    - 0.21 0.45 
ระบุในบัตร 
อ่ืนๆ 

1.25 
1.90 

    - 0.65 
- 

* P-value < .05 
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลกับอายุ
และจํานวนคร้ังที่มารับบริการทางการแพทย์ พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมสุข
ภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05  ส่วนจํานวนคร้ัง
ที่มารับบริการจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยประชาชนที่มารับบริการหลายครั้งจะมี
พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลลดลง ตามตารางที่ 11 

 
ตารางท่ี 11 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลกับ

อายุและจํานวนคร้ังที่มารับบริการทางการแพทย์     
 

ตัวแปร จํานวน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุข
ภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล

กับอายุและจํานวนครั้งท่ีมารับบริการทาง
การแพทย์ 

P-value

1. อายุ 379 - .004 .935 
2. จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ 379 .134 * .009 

* P-value < .05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาวะต่อบริการทางการแพทย์ตามโครงการบัตร

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า น้ัน ซึ่งขณะน้ีเป็นนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ซึ่งจากการศึกษาครัง้น้ี พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลเกาะหมาก อําเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดีในการใช้บริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล  ในพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก พบว่า ตัวอย่างมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.7 อายุ
เฉลี่ย 46 ปี มากกว่าครึ่งหน่ึง มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 56.5 
และ 70.7 ตามลําดับ มากกว่า 1 ใน 4 มอีาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 25.6 มากกว่าครึ่งมีรายได้สุทธิของ
ครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย พอใช้ ร้อยละ 68.1 มากกว่า 3 ใน 4 มีบัตรประกันสุขภาพถ้วน
หน้า หรือที่เรยีกว่าบัตรทอง ร้อยละ 80.7 ประชาชนใช้บริการเฉล่ีย 4 ครั้ง/ปี มากกว่า 3 ใน 4 ใช้
บริการที่สถานบริการแห่งน้ี เพราะอยู่ใกล้บ้าน ร้อยละ 77.3 ในภาพรวมโดยเฉล่ียการเข้าถึงการใช้
บริการทางการแพทย์อยู่ในระดับมาก โดยส่วนมากจะมีพฤติกรรมสุขภาวะการรับข้อมูลข่าวสาร ใน
ด้านความรู้สุขภาวะการปฏิบัติตน จากการอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์  ดูคลิป เก่ียวกับการป้องกันโรค
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ลําดับรองลงมาคือ พฤติกรรมตระหนักในเรื่องความเครียดส่งผลเลียต่อสุขภาพ
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กายและสุขภาพจิต  ตามด้วยการไม่รับประทานอาหารทอด หรือของเค็ม อันเป็นสาเหตุของโรคความ
ดันโลหิตสูง  และการรับประทานผักและผลไม้จะส่งผลดีต่อสุขภาพ ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งน้ี
สอดคล้องกับการศึกษาของด้านความรู้เก่ียวการดูแลสุขภาพ  มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพโดยสอดคล้องกับแนวคิดของ (Green, 1980) ที่ว่าความรู้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานและก่อให้เกิด
แรงจูงใจใน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกด้านหน่ึงจะเป็นความพอใจของบุคคลซึ่งได้จาก 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้  ซึ่งอาจมีผลทั้งสนับสนุนหรือยับย้ังการแสดงพฤติกรรม  เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของ (จรีาภรณ์ และคณะ, 2550) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า ความรู้มี
ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพของอาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ (สุภามิตร, 2549) ทีศ่ึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การ
ดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความรู้มี
ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม  

จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า เพศชายและเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรม
สุขภาวะต่อบริการทางการแพทย์ (P-value >.05) ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพและเอาใจใส่ต่อสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 
(Harris and Guten,1979) พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ดีกว่าเพศชาย และไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Orem, 1985) ที่กล่าวว่า เพศเป็นตัวกําหนดบทบาทและบุคลิกภาพใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่นเดียวกันไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ (ไพโรจน์, 2540) ซึ่งศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของคนงาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยคนงานหญิงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกว่า
คนงานชาย ร้อยละ 90 และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ (ดวงพร, 2546) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากรทางการพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
ทางการพยาบาล โดยพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกว่าเพศชาย สําหรับใน
งานวิจัยเรื่องน้ีพบว่าประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์โดยมีผู้แนะนําในบริการ จะมีพฤติกรรม
สุขภาวะต่อบริการทางการแพทย์สูงกว่าผู้มารับบริการเพราะระบุไว้ในบัตร (P-value <.05)  ในพ้ืนที่
ตําบลเกาะหมาก  ชาวบ้านที่มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี โดยมีผู้แนะนําจะมีสุขภาวะดีขึ้น การท่ีผู้ป่วย
มารับการรักษาตามสิทธิ และมารับการรักษาในสถานบริการที่ระบุไว้ในบัตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยคร้ังต่อ ๆ ไปก็จะมารับบริการด้านการแพทย์ที่สถานบริการแห่งเดิมอีก  
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งน้ีพบประเด็นที่น่าสนใจสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อยอดหลายประการ ซึ่ง
สถานพยาบาลดังกล่าวควรมีการดูแลสุขภาวะในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก ควรมีการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนให้มากขึ้น  เพ่ือพฤติกรรมสุขภาวะของประชาชน ในพ้ืนที่ตําบลเกาะหมากโดยรวมดี
ขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดจํานวนคร้ังที่มาใช้การรักษาพยาบาลให้ลดลง 

2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูน  จังหวัด
พัทลุง  ควรมีการวิจัย  หรือจัดอับดับความสําคัญของปัญหาทางสุขภาพของประชาชน  โดยการ
สํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในโอกาส ต่อไป 

3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูน  จังหวัด
พัทลุง  ควรสํารวจผลการใช้บริการทางการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาล ในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหา
โรคเรื้อรัง  โรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
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การเปรียบเทียบความแกร่งของวิธีการประมาณค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยสําหรับตวั
แบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เม่ือข้อมูลมีค่านอกเกณฑ ์

Robust Comparison of Regression Coefficient Estimation Methods for 
Multiple Linear Regression Model when Dataset Contains Outliers 

 

กฤตพร ธิตะจารี1 จุฑาภรณ์ สินสมบูรณท์อง2 และธิดาพร ศุภภากร3 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแกร่งของวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยสําหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ระดับไม่รุนแรงในตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยศึกษาวิธีการประมาณ 4 วิธี คือ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด วิธี LTS วิธี M-
Andrews และวิธี GM-Huber ทั้งน้ีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความแกร่ง คือ ค่าประมาณความคลาด
เคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (EMSE) โดยจําลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลในสถานการณ์แตกต่างกัน
รวมท้ังหมด จํานวน 18 สถานการณ์ และกระทําซ้ํา 1,000 รอบ โดยใช้โปรแกรม R ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังน้ี กรณีไม่เกิดค่านอกเกณฑ์ในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า วิธีกําลังสองน้อยที่สุด มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกสถานการณ์ กรณีเกิดค่านอกเกณฑ์ในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เมื่อ
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 วิธี LTS มีความแกร่งดีที่สุด ทุกร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ และเมื่อขนาด
ตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่วิธี M-Andrews มีแนวโน้มให้ความแกร่งดีที่สุด ในเกือบทุก
ระดับของร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ ยกเว้นกรณี ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 ที่ร้อยละการเกิดค่า
นอกเกณฑ์ 20% พบว่าวิธี GM-Huber มีความแกร่งดีที่สุด  
 
คําสําคญั: การถดถอยเชิงเส้นพหุ ค่านอกเกณฑ์ สมัประสิทธ์ิการถดถอย ความแกร่ง 
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Abstract 
 The purpose of this research was to compare the robust of four regression 
coefficient estimation methods for multiple linear regression model when dataset 
contain mild outliers on independent and dependent variables. The four studied 
method consisted of ordinary least squares, least trimmed squares (LTS), M-Andrews 
and GM-Huber methods. The criterion for robust comparison was the estimated mean 
square error (EMSE). The dataset was generated by Monte Carlo simulation technique 
for 18 situations and repeated 1,000 times with R programming. The results of this 
research were as follows: in case of no outliers on the dataset, ordinary least squares 
estimator is the most efficient estimator for all situations. In case of outliers on 
independent and dependent variables, LTS estimator provided the most robust 
estimator for sample size was 10. Moreover, M-Andrews estimator was likely to be 
the most robust estimator for a large sample size and almost all percentage of outliers 
except percentage of outliers was 20% and sample size was 20, GM-Huber estimator 
was the most robust estimator. 
 
Keywords: multiple linear regression model, outliers, regression coefficient, robust 
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บทนํา 
 การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ  (Multiple Linear Regression Analysis) เ ป็น
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มากกว่า 1 ตัว กับ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยท่ี X  เป็นตัวแปรอิสระ Y  เป็นตัวแปรตาม การ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 

Square Method: OLS Method) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง เน่ืองจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุถ้าเป็นไปตามข้อกําหนดสมมุติพ้ืนฐานของความคลาดเคล่ือนสุ่ม คือ ความคลาด
เคลื่อนสุ่มเป็นอิสระต่อกันมีการแจกแจงปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ความแปรปรวนคงท่ี จะทําให้
การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด มีคุณสมบัติเป็นตัว
ประมาณเชิงเส้นไม่เอนเอียงที่ดีที่สุด (Best Linear Unbiased Estimator: BLUE) แต่ในทางปฏิบัติ 
ความคลาดเคลื่อนสุ่มอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Error) 
ความผันแปรที่มีอยู่แล้วในหน่วยทดลอง (Inherent Variability) ข้อผิดพลาดในการดําเนินการ 
(Execution Error) เป็นต้น (Anscombe, 1960) ซึ่งในงานวิจัยน้ี สนใจเมื่อข้อมูลมีปัญหาค่านอก
เกณฑ์ในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เมื่อค่านอกเกณฑ์ปลอมปนในชุดข้อมูลจะมีผลต่อความ
แม่นยําที่ลดลงของการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุโดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด 
ดังน้ันการวิเคราะห์การถดถอยที่มีความแกร่ง (Robust) จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ ซึ่งการวิเคราะห์การถดถอยที่มีความแกร่งน้ี ได้มีผู้คิดค้นไว้อย่าง
มากมาย ดังต่อไปนี้ ในปี ค.ศ. 1964 Huber ได้เสนอวิธี M (M Method) เป็นวิธีที่นําค่าฟังก์ชันที่ถูก
เลือกอย่างเหมาะสมมาแทนที่ค่าความคลาดเคล่ือนกําลังสองในวิธีกําลังสองน้อยที่สุด และวิธี M ยัง
สามารถหาตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันถ่วง
นํ้าหนักที่แตกต่างกันไป ในที่น้ีใช้ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Andrews (Holland and Welsch, 1977)  
ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 Rousseeuw ได้เสนอวิธี LTS (Least Trimmed Squares Method) เป็นวิธี
ที่มีหลักการเดียวกับวิธีกําลังสองน้อยที่สุด แต่วิธี LTS จะเลือกชุดข้อมูลที่มีค่าความคลาดเคลื่อนที่
ใกล้เคียงกันมาวิเคราะห์ และในปี ค.ศ. 1996 Simpona and Montgomery ได้ทําการพัฒนาจาก
วิธี M มาเป็นวิธี GM (Generalized M Method) โดยทําการปรับฟังก์ชันของความคลาดเคลื่อนที่
ถูกเลือกอย่างเหมาะสม โดยเลือกฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Huber (Holland and Welsch, 1977) 
 จากการศึกษาวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่มีความแกร่งข้างต้น ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะเปรียบเทียบความแกร่งของวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุที่มีตัว
แปรอิสระ 2 ตัว เมื่อข้อมูลไม่มีค่านอกเกณฑ์ และข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ระดับไม่รุนแรงในตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยใช้วิ ธี OLS วิ ธี LTS วิ ธี M-Andrews และวิ ธี GM-Huber ภายใต้
สถานการณ์ 18 สถานการณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากการจําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยใช้
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โปรแกรม R เกณฑ์ในการเปรียบเทียบความแกร่งใช้เกณฑ์ตามงานวิจัยของ Ozkale and Arican 
(2015) คือ พิจารณาจากค่าประมาณความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ย (Estimated Mean Square 
Error: EMSE) โดยวิธีที่ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุด วิธีน้ันจะให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดหรือมีความแกร่งดีที่สุด 
 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1.   ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression Model)  
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
มากกว่า 1 ตัวขึ้นไปกับตัวแปรตาม 1 ตัวโดยมีตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ คือ  

i 0 1 i1 2 i 2 k ik iY X X ... X              เม่ือ   i 1, 2, ..., n  
 
โดยที่ Y  คือตัวแปรตาม 
 iX  คือตัวแปรอิสระของค่าสังเกตที่ i  
 kβ , β , ...,β0 1  คือพารามิเตอร์ของตัวแบบ 
 i  คือความคลาดเคล่ือนสุ่มของค่าสังเกตที่ i  ซึง่มีการแจกแจงปรกติมาตรฐาน 

2.  ค่านอกเกณฑ์ (Outliers) 
 ค่านอกเกณฑ์ คือ ค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามที่มีค่าสูงผิดปกติ หรือตํ่าผิดปกติจาก
ค่าสังเกตส่วนใหญ่ในชุดข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 1 ตามเง่ือนไขการตรวจสอบด้วยแผนภาพกล่อง (Box 
and Whisker Plot) สามารถแบ่งค่านอกเกณฑ์ออกได้เป็น 2 ระดับ (Barnett and Lewis, 1995) 
ดังน้ี 

2.1. ค่านอกเกณฑ์ระดับไม่รุนแรง (Mild Outliers)  คือค่าของตัวแปรอิสระหรือ

ตัวแปรตามที่อยู่ในช่วง    1 1Q 3 IQR ,Q 1.5 IQR      หรือ    3 3Q 1.5 IQR ,Q 3 IQR      
2.2. ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรง (Extreme Outliers) คือค่าของตัวแปรอิสระหรือตัว

แปรตามที่อยู่นอกช่วง  1,Q 3 IQR     หรือ  3Q 3 IQR ,     
เมื่อ 1Q  เป็นค่าควอร์ไทล์ที่ 1 ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม 
 3Q  เป็นค่าควอร์ไทล์ที่ 3 ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม 
และ IQR  เป็นพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ น่ันคือ IQR   เป็นผลต่างระหว่างควอร์ไทล์ที่ 3 กับ 

ควอร์ไทล์ที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงระดับค่านอกเกณฑ์ 
 

3.  วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ 
3.1. วิธีกําลังสองน้อยที่สุด หรือวิธี OLS (Ordinary Least Square Method) เป็นวิธีที่

นิยมใช้กันอย่างมาก เน่ืองจากมีคุณสมบัติเป็นตัวประมาณเชิงเส้นไม่เอนเอียงที่ดีที่สุด มีหลักการคือ 
ทําให้ผลบวกกําลังสองของค่าความคลาดเคลื่อน มีค่าน้อยที่สุด (จิราวัลย์ จิตรถเวช, 2558) กล่าวคือ 
  min 

β
   (1) 

และทําการหาอนุพันธ์ย่อยลําดับที่ 1 ของ SSE เทียบกับ β̂  แล้วกําหนดเท่ากับ 0 จะได้

 

   1ˆ  β X X X Y   

เมื่อ β̂ คือ เวกเตอร์ของตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ขนาด  k 1 1    
 k คือ จํานวนตัวแปรอิสระ   

 Y  คือเมทริกซข์องตัวแปรตาม n 1   

  X  คือเมทริกซข์องตัวแปรอิสระ ขนาด  n k 1   
3.2. วิธี LTS (Least Trimmed Square Method) ในปี ค .ศ . 1984 Rousseew ได้

เสนอวิธี LTS ซึ่งเป็นวิธีที่มีหลักการคล้ายกับวิธี OLS แต่วิธี LTS จะเลือกชุดข้อมูลที่มีค่าความคลาด
เคลื่อนที่ใกล้เคียงกันมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยซึ่งทําให้ผลรวมกําลังสองของค่า
คลาดเคลื่ อนมีค่ า น้อยที่ สุ ด  ซึ่ ง ตัวที่ กํ าหนดจํ านวนชุดข้อมูลที่ นํ ามา วิ เคราะห์  คือ  ค่ า 

    h n 2 p 1 / 2    เมื่อ p คือ จํานวนพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ น่ันคือ 
 

 

h
2
i

i 1

min e



 (2) 

โดย      
2 2 2
1 2 ne e ... e    คือ ค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองที่ทําการเรียงลําดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก 
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3.3 วิธี M (M Method) ในปี ค.ศ. 1964 ได้ศึกษาวิธีการหาตัวประมาณแบบแกร่งที่
เรียกว่า วิธี M มีหลักการคือหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่ทําให้ผลรวมฟังก์ชัน ρ มีค่าน้อยที่สุด 
เมื่อ ρ เ ป็นฟังก์ ชันของค่าคลาดเคลื่อนที่ถูกเลือกอย่างเหมาะสม และในปี ค .ศ .  2012 
Montgomery, Peck, and Vining ได้ศึกษาวิธี M เพ่ิมเติมจาก Huber โดยมีหลักการดังน้ี 
    n n

i i i
i 1 i 1

ˆmin e min y
 

  
- X βρ ρ  (3) 

เมื่อ β̂  เป็นเวกเตอร์ของตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ขนาด  k 1 1   

 i
X   เป็นเมทริกซ์ของตัวแปรอิสระในแถวที่ i  ขนาด  1 k 1   

 iy   เป็นตัวแปรตามตัวที่ i  
 ie   เป็นค่าคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตที่ i  
 n   เป็นขนาดตัวอย่างที่สุ่ม 
เน่ืองจากฟังก์ชัน  มีความสัมพันธ์กับฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น (Likelihood Function) จึงทําการ
ปรับเปลี่ยนค่าคลาดเคลื่อนในสมการที่ (3) ให้เป็นค่ามาตรฐาน โดยการหารด้วย s ที่เป็นตัว
ประมาณที่มีความแกร่ง จะได้ 
 n n

i i i

i 1 i 1

ˆe y
min min

s s 

          
  

- X β
ρ ρ  (4) 

เมื่อ   i i
i i

s median e median e 0.6745   โดย   i 1, 2, ..., n         
จากสมการที่ (4) สามารถแก้สมการ โดยการหาอนุพันธ์ย่อยลําดับที่ 1 เทียบกับ β̂  แล้วกําหนด
เท่ากับ 0 จะได้ 
 n

i
ij

i

ˆy
x

s

 
  
 
 

 i

1

X β
0y  โดย   j 0, 1, ..., k  

(5) 

เมื่อกําหนดให้  (z) zρy
 
โดยท่ี ie

z
s


 
และ ijx  เป็นตัวแปรอิสระตัวที่ j  ของค่าสังเกตตัวที่ i  

เมื่อมีตัวแปรอิสระทั้งหมด k ตัว 
เน่ืองจากสมการที่ (5) เป็นสมการแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) ดังน้ันการแก้สมการจะ

อาศัยเทคนิค คือ วิธีกําลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงนํ้าหนักซ้ําหลายรอบ (Iteratively Reweight Least 

Square : IRLS) ซึ่งวิธี IRLS จะต้องมีการกําหนดค่าเร่ิมต้น β̂ และคํานวณ s แล้วหาฟังก์ชันถ่วง

นํ้าหนักที่เหมาะสมของแต่ละค่าสังเกต เพ่ือหาตัวประมาณ β̂ จากวิธีกําลังสองน้อยที่สุดที่ถูกถ่วง
นํ้าหนัก (Weight Least Square Method : WLS) ดังน้ี 
  n

ij i i i
i

ˆx w y


 
1

X β 0  โดย   j 0, 1, ..., k  
(6) 
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เมื่อกําหนดให้ 
 

i

z
w (z)

z


y
 

ดังน้ัน ตัวประมาณของ  จากวิธี WLS อยู่ในรูปของ  

 -1ˆ  β XWX XWY  
เมื่อ W เป็นเมทริกซ์ทแยงมมุ (Diagonal Matrix) ขนาด n n  ที่มี  iw z  เป็นสมาชิกในแนว

ทแยงมุม เมื่อ  i 1, 2, ..., n  ในที่น้ี  iw z  เป็นฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักตัวที่ i  ของ Andrews ซึ่ง
ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Andrews ปรากฏในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ฟังก์ชัน  zρ  ฟังก์ชัน  zy  และฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Andrews 
 

เกณฑ์ความ
แกร่ง 

 zρ   zy   w z  
ขอบเขตของ 

z  

Andrews  c 1 cos z c      sin z c  
 

 
sin z c

z c
 z c  

c 1.339  2 c  0  0  z c   
  

ในการคํานวณด้วยวิธี IRLS น้ีจะหยุดทําการคํานวณเม่ือค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง
ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรอบที่ m 1  กับค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรอบที่ 
m  มีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 0.001 น่ันคือจะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโดยวิธี M 

3.4 วิธี GM (Generalized M Method) ปี ค.ศ. 1996 Simpsona and Montgomery 
ได้พัฒนาวิธี GM มาจากวิธี M   โดยทําการถ่วงนํ้าหนักเพ่ิมเข้าไปในฟังก์ชันของค่าคลาดเคล่ือนที่ถูก

เลือกให้เหมาะสม  ρ  โดยมีหลักการ คือ หาตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่ทําให้ผลรวม

ของฟังก์ชันของค่าคลาดเคลื่อนที่ถูกเลือกให้เหมาะสม  ρ  มีค่าน้อยที่สุด คือ 
 n

i i
i

i 1 i

ˆy
min

s

 
 
 
 



X β
p

p
ρ  (7) 

เมื่อ ̂   เป็นเวกเตอร์ของตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ขนาด  k 1 1   

 ρ  เป็นฟังก์ชันของค่าคลาดเคลื่อนที่ถูกเลือกให้เหมาะสม 

s  เป็นตัวประมาณสเกลทีม่ีความแกร่ง จาก 

  i i
i i

s median e median e 0.6745   
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 ip   เป็นค่าถ่วงนํ้าหนักซึ่งสามารถคํานวณจาก i
i

i
i

median z

z
p เมื่อ 

i
i

e
z

s
  
   

 
ie   เป็นค่าคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตที่ i   โดยท่ี i 1, 2, ..., n  

จากสมการที่ (7) สามารถแก้สมการ โดยการหาอนุพันธ์ย่อยลําดับที่ 1 เทยีบกับ β̂  แล้วกําหนด

เท่ากับ 0 จะได้ 

 n
i i

i i
i 1 i

ˆy
0

s

 
  
 
 

 X β
Xy p

p
 

โดย   j 0, 1, ..., k  

(8) 

เมื่อกําหนดให้  (u) uρy
 
โดยที่ i

i

e
u

s

 
  
 p  

 

เน่ืองจากสมการที่ (8) เป็นสมการแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) ดังน้ันการแก้สมการจะ
อาศัยเทคนิค คือ วิธีกําลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงนํ้าหนักซ้ําหลายรอบ (Iteratively Reweight Least 

Square : IRLS) ซึ่งวิธี IRLS จะต้องมีการกําหนดค่าเริ่มต้น β̂ และคํานวณ s แล้วหาฟังก์ชันถ่วง

นํ้าหนักที่เหมาะสมของแต่ละค่าสังเกต เพ่ือหาตัวประมาณ β̂ จากวิธีกําลังสองน้อยที่สุดที่ถูกถ่วง
นํ้าหนัก (Weight Least Square Method : WLS) 

ดังน้ัน ตัวประมาณของ β จากวิธี WLS อยู่ในรูปของ  

 -1ˆ  β XWX X WY  
เมื่อ W เป็นเมทริกซ์ทแยงมมุ (Diagonal Matrix) ขนาด n n  ที่มี  iw u  เป็นสมาชิกในแนว

ทแยงมุม เมื่อ  i 1, 2, ..., n  ในที่น้ี  iw u  เป็นฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักตัวที่ i  ของ Huber ซึ่งฟังก์ชัน
ถ่วงนํ้าหนักของ Huber ปรากฎในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ฟังก์ชัน  uρ  ฟังก์ชัน  uy  และฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Huber 
 

เกณฑ์ความ
แกร่ง 

 uρ   uy   w u  
ขอบเขตของ 

u  
Huber 2u 2  u  1 u c  

c 1.345  
2c u c 2   csign u  c u  u c   
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ในการคํานวณด้วยวิธี IRLS น้ีจะหยุดทําการคํานวณเม่ือค่าสมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง
ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรอบที่ m 1  กับค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรอบที่ 
m  มีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 0.001 น่ันคือจะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโดยวิธี GM-
Huber 

 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
1. สร้างข้อมูลตัวแปรอิสระ 

1X  และ 
2X  มีการแจกแจงเอกรูปต่อเน่ือง (Uniform 

Distribution) ตามรูปแบบ (Faris and Al-Amleh, 2016) ดังน้ี  

 1X U 5,5  และ  2X U 3,3   
1.1 กรณีตัวแปรอิสระไม่มีค่านอกเกณฑ์ น่ันคือ ค่าของตัวแปรอิสระอยู่ในช่วง  

    1 3Q 1.5 IQR ,Q 1.5 IQR   

1.2 กรณีตัวแปรอิสระมีค่านอกเกณฑ์ เมื่อศึกษาค่านอกเกณฑ์ในระดับไม่รุนแรง ตาม
เง่ือนไขของการตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ของแผนภาพกล่อง น่ันคือ ค่าของตัวแปรอิสระอยู่ในช่วง 

    1 1Q 3 IQR ,Q IQR1.5   หรือ     3 3Q IQR ,Q IQR1.5 3   และมีร้อยละการเกิดค่านอก
เกณฑ์ในตัวแปรอิสระแต่ละตัว เท่ากับ 0%, 10% และ 20% ของแต่ละขนาดตัวอย่าง 

2. สร้างข้อมูลค่าความคลาดเคลื่อนสุ่ม มีการแจกแจงปรกติ (Normal Distribution) โดยมี

ค่าเฉล่ียเป็น 0 และความแปรปรวนเป็น 1 น่ันคือ  iε N 0,1  
 3. สร้างข้อมูลตัวแปรตาม โดยมีรูปแบบดังน้ี 

i 0 1 i1 2 i2 iY X X          เมื่อ i 1, 2, ..., n   
โดย n  คือขนาดตัวอย่างซึ่งเท่ากับ 10, 20, 30, 50, 100 และ 150 เมื่อกําหนดให้ 

0 11, 1    
และ 

1 1   และกําหนดให้ตัวแปรตามมีค่านอกเกณฑ์ระดับไม่รุนแรง ตามเง่ือนไขของการ
ต ร ว จ ส อบค่ า น อ ก เ กณฑ์ ข อ ง แ ผ นภ าพ ก ล่ อ ง  คื อ  ค่ า ข อ ง ตั ว แ ป ร ต า ม อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 

    1 1Q 3 IQR ,Q 1.5 IQR  หรือ     3 3Q 1.5 IQR ,Q 3 IQR   และมีร้อยละการเกิดค่านอก
เกณฑ์ในตัวแปรตาม เท่ากับ 0%, 10% และ 20% ของแต่ละขนาดตัวอย่าง (n)  

4. ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุทั้ง 4 วิธี 
4.1 วิธีกําลังสองน้อยที่สุด ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ    ดังน้ี  

 -1

OLS
ˆ  β X X X Y  

เมื่อ Y  คือเมทริกซข์องตัวแปรตาม ขนาด n 1  

 X  คือเมทริกซข์องตัวแปรอิสระ ขนาด  n k 1   
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4.2 วิธี LTS ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ    ดังน้ี  

 -1

LTS
ˆ  β X X X Y  

เมื่อ Y  คือเมทริกซข์องตัวแปรตาม ขนาด h 1  

 X  คือเมทริกซข์องตัวแปรอิสระ ขนาด  h k 1   

     h n 2 p 1 / 2     
p  คือ จํานวนพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ ในที่น้ี p 3   

4.3 วิธี M เมื่อใช้ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Andrews หรือวิธี M-Andrews สามารถ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ β  ดังน้ี  

    -1
k k

MA
ˆ  β XW X XW Y

 
เมื่อ Y  คือเมทริกซ์ของตัวแปรตาม ขนาด n 1  

 X  คือเมทริกซข์องตัวแปรอิสระ ขนาด  n k 1   

  kW   เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ขนาด n n  ที่มี  k
iw  เป็นสมาชิกในแนวทแยงมุม โดยที่ 

iw เป็นฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Andrews 
4.4 วิธี GM เมื่อใช้ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Huber หรือวิธี GM-Huber ประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ β ดังน้ี  
    -1
k k

GM
ˆ  β XW X XW Y

 
เมื่อ Y  คือเมทริกซ์ของตัวแปรตาม ขนาด n 1  

 X  คือเมทริกซข์องตัวแปรอิสระ ขนาด  n k 1   

  kW   เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ขนาด n n  ที่มี  k
iw  เป็นสมาชิกในแนวทแยงมุม โดยที่ 

iw เป็นฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Huber 
  5.  เปรียบเทียบความแกร่งวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ โดยใช้
เกณฑ์ตามงานวิจัยของ  Ozkale  and Arican (2015) คือพิจารณาจากค่าประมาณความ

คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Estimated Mean Square Error : EMSE) ของ β̂ 

  
p 11,000 2

jj t
t 1 j 0

1 ˆEMSE β β
1,000



 

 
 

เมื่อ jβ   คือค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยที่กําหนด ตัวที่ j   โดยที่ j 0,1, ..., p 1   

  jβ̂  คือค่าของตัวประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอย ตัวที่ j  
  p คือจํานวนพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ  ในที่น้ี p 3  
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุป ดังตาราง 3 ได้ดังน้ี 
  1. กรณีที่ไม่เกิดค่านอกเกณฑ์ พบว่า วิธี OLS มีค่า EMSE ตํ่าที่สุดในทุกสถานการณ์ 
  2. กรณีเกิดค่านอกเกณฑ์ในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 พบว่า 
วิธี LTS ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุดในทุกร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 และ
ร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ 10% วิธี M-Andrews ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุด แต่เมื่อร้อยละการเกิดค่า
นอกเกณฑ์เท่ากับ 20% วิธี GM-Huber ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุด เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30, 50, 
100 และ 150 ทุกร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ วิธี M-Andrews ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุด  
  3. ขนาดตัวอย่างมีผลต่อค่า EMSE กล่าวคือ เมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น ค่า EMSE ของ
ทุกวิธีมีแนวโน้มลดลง ในเกือบทุกสถานการณ์ ยกเว้น วิธี LTS เมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมขึ้นจาก 100 
เป็น 150 ค่า ร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์เท่ากับ 10% ค่า EMSE มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
 
ตารางที่ 3 ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ยทั้ง 4 วิธี 
 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ร้อยละการเกิด
ค่านอกเกณฑ์ 

วิธี 

OLS LTS M-Andrews GM-Huber 

10 

0% 0.18930** 0.25940 0.22479 0.27502 

10% 7.06907 0.745813** 1.05580 1.10105 

20% 10.46847 2.85948** 5.45017 3.43974 

20 

0% 0.07805** 0.10808 0.08565 0.12084 

10% 3.56722 0.41380 0.10728 0.13485 

20% 7.51954 0.53814 0.30377 0.19478** 

30 

0% 0.05307** 0.06938 0.05654 0.08013 

10% 2.61820 0.35071 0.06008 0.07752 

20% 4.11092 0.23988 0.07130** 0.08514 

50 

0% 0.02982** 0.03975 0.03343 0.04674 

10% 1.82565 0.34270 0.03441** 0.04364 

20% 2.43812 0.18292 0.03719** 0.04395 
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100 

0% 0.01456** 0.01802 0.01510 0.01967 

10% 1.07993 0.31905 0.01616** 0.02027 

20% 1.67752 0.14863 0.01897** 0.02152 

150 

0% 0.00964** 0.01233 0.01020 0.01349 

10% 0.92612 0.32748 0.01035 0.01306 

20% 0.75202 0.12819 0.01222** 0.01470 

หมายเหตุ ** หมายถึง ค่า EMSE ตํ่าที่สุดในสถานการณน้ั์น 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยสําหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อ
ความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงปรกติค่าเฉล่ียเท่ากับ 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1 จากตาราง
ที่ 4 พบว่า เมื่อข้อมูลไม่มีค่านอกเกณฑ์ในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วิธี OLS มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
10 วิธี LTS มีความแกร่งดีที่สุด ในทุกร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์และเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น 
วิธี M-Andrews มีแนวโน้มความแกร่งดีที่สุด ในเกือบทุกร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ ยกเว้นกรณี
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 ที่ร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ 20% พบว่าวิธี GM-Huber มีความแกร่งดี
ที่สุด 
 
ตารางที่ 4 วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นพหุ ที่ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุด 

ขนาดตัวอย่าง (n) 
ร้อยละการเกิดค่านอกเกณฑ์ 

0% 10% 20% 
10 OLS LTS LTS 
20 OLS M-Andrews GM-Huber 
30 OLS M-Andrews M-Andrews 
50 OLS M-Andrews M-Andrews 
100 OLS M-Andrews M-Andrews 
150 OLS M-Andrews M-Andrews 

 

ข้อเสนอแนะ 
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปสําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยสําหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ นอกเหนือจาก 4 วิธีใน
งานวิจัยคร้ังน้ี พบว่ายังมีวิธีการประมาณแบบอ่ืนที่น่าสนใจ เช่น วิธี GS Estimation (Rousseew 
and Hossjer, 1994),  - Estimation (Yohai and Zamar, 1988), ROS Estimation (Xiong and 
Joseph, 2013) และวิธี M โดยใช้ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักอ่ืนๆ ที่ยังไม่มีผู้วิจัยท่านใดเคยศึกษามาก่อน 
เช่น ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักของ Cauchy และ Fair (Holland and Welsch, 1977)  เป็นต้น  
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การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสําหรบัสมมติฐานเชงิเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย 
กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี 

A Comparison of Test Statistics for Linear Hypotheses in 
Regression Analysis for Heteroscedasticity 

 

กรองกาญจน์ สุขพันธ์1 อําไพ ทองธีรภาพ2 และอภิญญา หริัญวงษ3์ 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมอัตราการเกิดความ

ผิดพลาดประเภทท่ี 1 และอํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบ สําหรับการทดสอบสมมติฐานเชิงเส้น
ในการวิเคราะห์การถดถอย กรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ สถิติทดสอบท่ีนํามา
เปรียบเทียบทั้งหมด 8 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก พัฒนาจากตัวประมาณกําลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Square: OLS) มีการแจกแจงแบบเอฟ ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย F   กลุ่มที่สอง 
พัฒนาจากตัวประมาณ Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix: HCCM มีการแจก
แจงแบบเอฟ มีทั้งหมด 5 ตัว ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย F , F , F , F , F  และกลุ่มที่
สาม พัฒนามาจากตัวประมาณ HC2 มีการแจกแจงแบบไคสแควร์ ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย C  และ 
C  ศึกษาด้วยข้อมูลจําลองโดยใช้โปรแกรม R ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว 
กําหนดค่า β 1,1,1 ′ และโครงสร้างความแปรปรวน 4 รูปแบบ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10, 20, 
30, 50, 100, 200 และกระทําซ้ํา 1,000 รอบ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีความ
แปรปรวนไม่คงที่ สถิติทดสอบ F  และ F  สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาด
ประเภทที่ 1 ได้ในเกือบทุกขนาดตัวอย่าง และเมื่อพิจารณาอํานาจการทดสอบ พบว่า กรณีที่ความ
คลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ สถิติทดสอบ F  มีอํานาจการทดสอบสูงที่สุดสําหรับ
ตัวอย่างขนาดเล็ก (n=10, 20) สถิติทดสอบ F  มีอํานาจการทดสอบสูงที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาด
กลาง (n=30, 50) และสถิติทดสอบ F , F  มีอํานาจการทดสอบสูงที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาด
ใหญ่ (n=100, 200) 

 
คําสําคญั: การวิเคราะห์ถดถอย ความแปรปรวนไม่คงที่ ตัวประมาณ HCCM 
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Abstract 
 The purpose of this research was to compare the abilities to control type I 
error rate and powers of the test of test statistics for linear hypotheses in regression 
analysis for heteroscedasticity. There were eight test statistics used for this comparison 
and divided into three groups. The first group, developed from Ordinary Least Square 
estimator: OLS. The test statistic had an F distribution and be written as F . The 
second group, developed from Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix 
estimator: HCCM. The test statistics had an F distribution and be written as F , F , 
F , F , F . The third group, the test statistics C  and C  which had a Chi-
square distribution. A simulation was conducted by the R software in linear regression 
model with two independent variables and β 1,1,1 ′. The four patterns of variance 
are determined. Sample sizes were 10, 20, 30, 50, 100, 200 with 1,000 replications. 
The results show that F  and F  had abilities to control type I error rate for 
almost all sample sizes when heteroscedasticity existed. To consider the power of 
the test, when heteroscedasticity existed, F  had the highest power of the test for 
small sample size (n=10, 20). F  had the highest power of the test for medium 
sample size (n=30, 50). F , F  had the highest power of the test for large sample 
size (n=100, 200). 
 
Keywords:  Regression Analysis, Heteroscedasticity, HCCM estimator 
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บทนํา 
 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นเป็นวิธีการทางสถิติที่มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ เพ่ือนําไปพยากรณ์ตัวแปรตาม และสามารถระบุ
ทิศทางและระดับของความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยรูปแบบของ
ความสัมพันธ์น้ีอธิบายได้ด้วยตัวแบบถดถอย y Xβ ε ซึ่งในตัวแบบจะมีค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า ซึ่ง
เรียกว่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่นิยมใช้คือ วิธีกําลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares Method: OLS) ตัวประมาณท่ีได้จากวิธี OLS จะมี
คุณสมบัติเป็นตัวประมาณเชิงเส้นที่ไม่เอนเอียงที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเกาส์-มาร์คอฟ (Gauss-
Markov Theorem) ทั้งนี้ จะต้องควบคุมความคลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อสมมติ ได้แก่ (1) ค่า
คาดหมายของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ (2) ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ และ 
(3) ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน แต่ในทางปฏิบัติมักพบว่า ความแปรปรวนของค่า
คลาดเคลื่อนมักไม่คงที่ ทําให้ค่าประมาณของความแปรปรวนของตัวประมาณ β และค่าประมาณ
ของความแปรปรวนร่วมระหว่าง β เป็นค่าประมาณที่เอนเอียงและไม่คงเส้นคงวา ซึ่งทําให้การ
อนุมานทางสถิติโดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุดขาดคุณสมบัติความเช่ือถือได้ 
  การอนุมานทางสถิติที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการทดสอบสมมติฐานเชิงเส้น ซึ่งเป็นการทดสอบ
ค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอย หากข้อมูลเป็นไปตามข้อสมมติ จะสามารถใช้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุดได้ ซึ่งตัวประมาณท่ีได้มีการแจกแจงแบบเอฟ จึงใช้สถิติ
ทดสอบเอฟ (F ) ในการทดสอบสมมติฐานเชิงเส้น แต่เมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อสมมติเรื่องความ
แปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนมีค่าคงที่ ซึ่งส่งผลให้การอนุมานทางสถิติขาดคุณสมบัติความเช่ือถือได้ 
จึงมีผู้พัฒนาตัวสถิติต่างๆ ขึ้นมา เช่น ตัวประมาณ Heteroscedasticity-Consistent Covariance 
Matrix: HCCM ซึ่งสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นไปตามข้อสมมติ และข้อมูลที่มีความแปรปรวนของ
ค่าคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ โดยตัวประมาณ HCCM ที่ศึกษามีทั้งสิ้น 5 ตัว ได้แก่ (1) ตัวประมาณ 
HC0 เสนอโดย White’s (1980) (2) ตัวประมาณ HC1 เสนอโดย Hinkley (1977) (3) ตัวประมาณ 
HC2 เสนอโดย Horn, Horn and Duncan (1975) (4) ตัวประมาณ HC3 เสนอโดย Davidson and 
MacKinnon (1993) และ (5) ตัวประมาณ HC4 เสนอโดย Cribari-Neto (2004) โดยการทดสอบ
สมมติฐานเชิงเส้นจะใช้สถิติทดสอบเอฟซึ่งเป็นการแจกแจงของตัวประมาณ HCCM  (F , F , 
F , F , F ) นอกจากน้ี Cai and Hayes (2008) ได้นําเสนอสถิติทดสอบ C  และ C  
ซึ่งเป็นตัวสถิติที่พัฒนามาจากตัวประมาณ HC2 แต่มีการแจกแจงแบบไคสแควร์ ที่มีความสามารถใน
การควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ดีกว่าตัวประมาณแบบ OLS และตัวประมาณ HCCM ตัว
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลมีขนาดเล็ก 
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  ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบสถิติทดสอบสําหรับการทดสอบสมมติฐานเชิงเส้นใน
การวิเคราะห์ถดถอยเมื่อความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 และอํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบ 
F , F , F , F , F , F , C  และ C  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 และ
อํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบ F , F , F , F , F , F , C  และ C  
สําหรับการทดสอบสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์การถดถอย กรณีที่ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
มีความแปรปรวนไม่คงที่ 
 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)  
 การวิเคราะห์ถดถอยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
ต้องการประมาณค่าตัวแปรตัวหน่ึง ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) นิยมเขียนแทน
ด้วย Y โดยอาศัยความรู้จากตัวแปรอ่ืน ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) นิยม
เขียนแทนด้วย X โดยรูปแบบของความสัมพันธ์น้ีอธิบายได้ด้วยตัวแบบถดถอย y Xβ ε ซึ่งในตัว
แบบจะมีค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า ซึ่งเรียกว่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยที่นิยมใช้คือ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ตัวประมาณที่ได้
จากวิธี OLS จะมีคุณสมบัติเป็นตัวประมาณเชิงเส้นที่ไม่เอนเอียงที่ดีที่สุด (Best Linear Unbiased 
Estimator: BLUE) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเกาส์-มาร์คอฟ (Gauss-Markov Theorem) ซึ่งตัวประมาณ
โดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุดคํานวณจาก β X′X X′y ทั้งน้ี จะต้องควบคุมความคลาดเคลื่อนให้
เป็นไปตามข้อสมมติ อันได้แก่ (1) ค่าคาดหมายของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ (2) ความแปรปรวน
ของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ และ (3) ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน 
  แต่หากข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อสมมติที่กําหนดให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมี
ค่าคงที่ (homoscedasticity) ในทุกๆ ตัวอย่าง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของตัวประมาณ โดยที่การ
เกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติความไม่เอน
เอียงของตัวประมาณท่ีได้จากวิธีกําลังสองน้อยที่สุด แต่จะทําให้ค่าความแปรปรวนของ β แตกต่างไป
จากค่าความแปรปรวนของ β กรณีที่ไม่เกิดปัญหา และจากที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า ค่าความ
แปรปรวนของ β เป็นค่าความแปรปรวนของตัวประมาณของพารามิเตอร์ β ที่มีค่าตํ่าที่สุดในบรรดา
ตัวประมาณการของพารามิเตอร์ β จึงสรุปได้ว่า การเกิดปัญหาความไม่คงที่ของค่าความแปรปรวน
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ของความคลาดเคลื่อนส่งผลให้ค่าความแปรปรวนของ β ไม่ได้มีค่าตํ่าสุด และทําให้ β ไม่ได้เป็นตัว
ประมาณเชิงเส้นที่ไม่เอนเอียงที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์ β 

2.  การทดสอบสมมติฐานเชิงเส้น (Testing linear hypotheses) 
 การทดสอบสมมติฐานเชิงเส้นคือการทดสอบค่าพารามิเตอร์ β  ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นว่ามีค่าตามที่ต้องการทดสอบหรือไม่ หรือเพ่ือทดสอบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตามหรือไม่ 
  Searle (1971) สรุปรูปแบบของสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นออกเป็น 4 
รูปแบบ ได้แก่ (1) H: β 0 หมายถึง ทุกๆ สมาชิกใน β มีค่าเท่ากับศูนย์ (2) H: β  หมายถึง 
แต่ละค่าของสมาชิกใน β มีค่าเท่ากับค่าคงที่หน่ึงๆ (3) H: λ′β m หมายถึง ผลรวมเชิงเส้นของ
สมาชิกใน β บางค่า มีค่าเท่ากับค่าคงที่หน่ึงๆ (4) H: β 0 หมายถึง มีค่าของสมาชิกใน β บางตัว 
มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยรูปแบบทั่วไปสามารถเขียนได้ว่า 

H: L′β θ  
  เมื่อ L′ เป็นเมทริกซ์ขนาด q p  โดยที่ p k 1; k คือ จํานวนตัวแปรอิสระ X 
       และ L′  ต้องมีค่าลําดับช้ันของแถวเต็ม (Full row rank) 
  β เป็นเวกเตอร์ขนาด p 1 ของพารามิเตอร์ในตัวแบบ 
  θ  เป็นเวกเตอร์ขนาด q 1 ของค่าคงที่ที่มีการกําหนดค่าไว้ 
 โดยใช้หลักการของวิธีกําลังสองน้อยที่สุด จะได้สถิติทดสอบสําหรับการทดสอบสมมติฐาน
เชิงเส้น H: L′β θ  มีการแจกแจงแบบ F ด้วยองศาอิสระ q และ N p โดย F H  มีค่าดังน้ี 

F H
L′β θ L X X L L β θ

sσ
 

 เมื่อ β   เป็นตัวประมาณของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย คํานวณจาก X X X′y  
  σ  เป็นตัวประมาณของความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน  

     โดยที่ σ  = SSE/(N-p) เมื่อ SSE คือ ผลรวมกําลังสองของความคลาดเคลื่อน 
3.  สถิติทดสอบสําหรับสมมติฐานเชิงเส้น 

  สมมติฐานเชิงเส้นที่มีอันดับ (rank) q ในตัวแบบการวิเคราะห์ถดถอย อยู่ในรูปแบบ 
H : L β θ  เมื่อ L′ คือเมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธ์ิขนาด q p และ θ  คือเวกเตอร์ของค่าคงท่ี
ขนาด q 1 สถิติทดสอบจะอยู่ในรูปของ Q L β θ ′ L ΣL L β θ  เมื่อ Σ Var β  
เป็นตัวประมาณเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของ β  
  โดย Q จะมีการแจกแจงเชิงกํากับแบบไคสแควร์ ด้วยองศาอิสระ q และเมื่อใช้ตัวประมาณ  
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของพารามิเตอร์โดยวิธี OLS (The OLS estimator of the parameter 
covariance matrix: OLSCM) เป็นตัวประมาณแทน Σ จะได้สถิติทดสอบ 

F Q /q L β θ ′ L Σ L L β θ /q 
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โดย F  มีการแจกแจงแบบ F q, N p  

 และเมื่อแทนที่ค่า OLSCM ด้วย Σ ของ HCCM ต่างๆ จะได้สถิติทดสอบ F , F , FHC2, 
F , F   

โดยที่ Σ X′X X diag e X X′X   

ΣHC1 N/ N p Σ  
  ΣHC2 X′X X diag X X′X  

  Σ X′X X diag X X′X  

  Σ X′X X diag X X′X ;	δ min	 4, Nh /p  
 สําหรับสถิติทดสอบ CHC2 และ C  ที่ถูกเสนอโดย Cai and Hayes (2008) มีขั้นตอนการ
คํานวณดังต่อไปน้ี 
 เ ริ่ ม ต้น ด้วยการ พิจารณาการแยกส่ วนของ  L Σ L คื อ  Γ′L Σ LΓ Λ และ 
L Σ L ΓΛ Γ′ เมื่อ Γ เป็นเมทริกซ์เชิงต้ังฉากซึ่งบรรจุไอเกนเวกเตอร์ของ L Σ L และ 
Λ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมของค่าไอเกน น่ันคือ Λ diag λ  เมื่อ λ  เป็นค่าไอเกนที่ j ดังน้ัน Q  
เขียนได้เป็น 
 Q  L β θ ′ L Σ L L β θ L β θ ′ΓΛ Γ′ L β θ  
    ∑ γ L β θ / λ ∑ t  

เมื่อ γ  เป็นไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับค่าไอเกนที่ j และ t  

  จาก Γ′L Σ LΓ Λ สรุปได้ว่า λ γ L Σ 	L	γ var γ L β  ดังน้ัน ถ้าเราทราบ
พารามิเตอร์ของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมแล้ว ค่าของ t  จะแจกแจงแบบปรกติมาตรฐานภายใต้
สมมติฐานหลัก ค่าของ t  จะเป็นไปตามการประมาณค่าของ Student’s t ซึ่งแต่ละตัวจะมีองศา
อิสระ f  ซึ่งค่า f  หาได้จากการประมาณค่าของ Satterwaite (Cai and Hayes, 2008) 

f
2 E var γ L β

var var γ L β

2 E λ

var λ
 

 และเพ่ือที่จะหาค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของ λ  จึงเขียนสรุปรวมอีกคร้ังว่า 

Γ′L Σ LΓ Γ L X X X diag
e

1 h
X X X LΓ Λ 

 โดยให้ c c , c , … , c ′  เป็นแถวที่ j ของเมทริกซ์ Γ L X X X ; 	j 1, … , q 

ซึ่งแต่ละค่าของ λ  เป็น quadratic form ในรูป e เ น่ืองจาก λ 	 	∑ 	 	 	e′A e เมื่อ 
A diag c 	/ 1 h  
 โดยสมบัติของตัวแบบเชิงเส้น (linear model) และทฤษฎีปกติ (normal theory) ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จาก moments of quadratic forms (Searle, 1971) จะพบว่า E λ tr A Ω  และ 
var λ 2tr A Ω   เมื่อ Ω I H ϕ I H  เป็นเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
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เวกเตอร์ค่าคลาดเคลื่อน e และเน่ืองจากไม่ทราบค่า ทั้งค่าเฉล่ียและความแปรปรวน จึงต้อง
ประมาณค่า	Ω ด้วย Ω I H ϕ I H  เมื่อ ϕ diag e / 1 h  องศาอิสระของแต่
ละค่า t  สามารถประมาณได้ดังน้ี 

f
2 E λ

var λ

2 tr A Ω

2tr A Ω

tr A Ω

tr A Ω
 

 เมื่อคํานวณค่า f  แล้ว จะสังเกตได้ว่า เน่ืองจากค่า t  เป็นอิสระกัน การแปลง normalizing 
transformation แต่ละค่าของ t  จะให้ค่าเบ่ียงเบนแบบปกติมาตรฐานที่เป็นอิสระกัน กําหนดให้
การแปลงดังกล่าวเขียนอยู่ในรูป T[] ดังน้ัน จะได้ z T t  สําหรับ j 1, … , q เมื่อค่าของ z  
เป็นการแจกแจงปรกติมาตรฐาน การยกกําลังสองและหาผลรวมของค่า z  จะได้ตัวสถิติทดสอบ            
C ∑ z   
 C  มีการแจกแจงแบบไคสแควร์ ด้วยองศาอิสระ q สมมติฐานเชิงเส้นตามสมการ 
H : L β θ  จะถูกปฏิเสธ ถ้าค่า C  เกินกว่าค่าวิกฤตของไคสแควร์ ที่องศาอิสระ q และเพ่ือใช้
ผลที่ได้จากสมการ CCH2 ∑ z  จึงต้องมีการแปลง normalizing transformation โดยมีการ
แปลงอยู่ 2 วิธี ที่มีความถูกต้องแม่นยําและเหมาะแก่การนํามาใช้ การแปลงแบบแรกเป็นของ Hill 
(Cai and Hayes, 2008) ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก a generalized Cornish-Fisher expansion โดยให้ 
a f 0.5,  b 48a , c a	ln 1 t /f /  การแปลงคือ 

T t c
c 3c

b
4c 33c 240c 855c

10b 8b 1,000b
 

   การแปลงแบบที่สองเป็นของ Wallace (Cai and Hayes, 2008) ซึ่งอยู่ในรูปของ 

T t 1
2

8f 3
1 e f ln	 1 t /f /  

เมื่อ s 0.184 8f 3 	f ln	 1 t /f /  
  จากการแปลงทั้งสองแบบข้างต้น จะได้ตัวสถิติทดสอบ C ∑ T t  และ C
∑ T t  
 
วิธีการดําเนนิงาน 

1. การจําลองข้อมูล 
 1.1 จําลองข้อมูลตามตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น y Xβ ε ให้มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว 
คือ X และ X  โดยที่ X ~N 0,1 , X ~N 0,1  และ ε∗~N 0,1  และค่าคลาดเคลื่อนเป็นไปตาม
โครงส ร้ างที่ กํ าหนด  4 รูปแบบ  คือ  (1 )  ε ε∗ (2)	ε X ε∗ ( 3 ) 	ε |X |ε∗ ( 4) 	ε
|X | |X |ε∗ 

   กําหนด β เป็นค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าคงที่ โดยที่ β 1,1,1 ′ และกําหนดให้ตัว
แปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน น่ันคือ กําหนดให้ค่าสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับศูนย์ 
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1.2 กําหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10, 20, 30, 50, 100 และ 200 
1.3 กําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 

2. คํานวณค่าสถิติทดสอบ FOLS, FHC0, F , F , FHC3, F , C  และ CHC2 
 3. คํานวณค่าร้อยละของการเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 โดยคํานวณจากร้อยละของ
การปฏิเสธสมมติฐานหลัก เมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริง โดยการพิจารณาความสามารถในการควบคุม
ความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ใช้เกณฑ์ของ Cochran (1952: 328-329) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อ
ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทท่ี 1 จากผลการจําลองสถานการณ์อยู่ในช่วง [0.04, 0.06] 
จะสรุปว่าสถิติทดสอบนั้นสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ได้  
 4. คํานวณค่าอํานาจการทดสอบของแต่ละสถานการณ์ ซึ่งคํานวณจาก ร้อยละของการ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก เมื่อสมมติฐานหลักไม่เป็นจริง โดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่สถิติทดสอบน้ัน
ควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ได้ 

5. สรุปผลที่ได้จากการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

1. กรณีที่ความแปรปรวนคงที่ สถิติทดสอบที่สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาด
ประเภทที่ 1 ได้ดี โดยสามารถควบคุมได้ในทุกขนาดตัวอย่าง คือสถิติทดสอบ F  รองลงมาคือ 
สถิติทดสอบ F  โดยสามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ได้ เมื่อขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 20 เป็นต้นไป ส่วนสถิติทดสอบ FOLS สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาด
ประเภทที่ 1 ได้ เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20, 30, 100, 200 ในขณะที่สถิติทดสอบ CHC2 และ CHC2 
สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 เพียงกรณี
เดียวเท่าน้ัน 

2. กรณีที่ความแปรปรวนไม่คงที่ สถิติทดสอบ F  สามารถควบคุมอัตราการเกิดความ
ผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ดีที่สุด โดยสามารถควบคุมได้เกือบทุกขนาดตัวอย่าง รองลงมาคือ สถิติ
ทดสอบ F  ส่วนสถิติทดสอบ F  ไม่สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 
ได้ในทุกขนาดตัวอย่าง เช่นเดียวกับสถิติทดสอบ C  และ C  
 จากตารางที่ 2 แสดงอํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบ พิจารณาเฉพาะกรณีที่สถิติ
ทดสอบนั้นสามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ได้ สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. กรณีที่ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี สถิติทดสอบ F  มีอํานาจการทดสอบ
สูงที่สุด เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20, 30, 200  
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2. กรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ สถิติทดสอบ F  มีอํานาจการ
ทดสอบสูงที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาดเล็ก (n=10, 20) สถิติทดสอบ F  มีอํานาจการทดสอบสูง
ที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาดกลาง (n=30, 50) และสถิติทดสอบ F , F  มีอํานาจการทดสอบสูง
ที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ (n=100, 200) 
ตารางที่ 1 อัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ของสถิติทดสอบที่ศกึษาทั้ง 8 ตัว 

ขนาด
ตัวอย่าง 

สถิติทดสอบ 
OLS HC0 HC1 HC2 HC3 HC4 C  C  

โครงสร้างความแปรปรวน ε ε∗ 
10 0.032 0.149 0.099 0.076 0.027 0.044* 0.020 0.019 
20 0.051* 0.122 0.085 0.076 0.046* 0.059* 0.034 0.035 
30 0.045* 0.094 0.073 0.064 0.044* 0.043* 0.031 0.031 
50 0.066 0.099 0.084 0.076 0.060* 0.060* 0.040* 0.041* 
100 0.044* 0.064 0.060* 0.058* 0.046* 0.048* 0.034 0.034 
200 0.050* 0.053* 0.050* 0.046* 0.040* 0.040* 0.029 0.030 

โครงสร้างความแปรปรวน ε X ε∗

10 0.135 0.211 0.136 0.099 0.044* 0.058* 0.025 0.022 
20 0.157 0.128 0.100 0.074 0.035 0.042* 0.019 0.020 
30 0.192 0.110 0.083 0.067 0.045* 0.046* 0.019 0.021 
50 0.193 0.088 0.072 0.061 0.041* 0.039 0.014 0.014 
100 0.214 0.071 0.063 0.058* 0.051* 0.049* 0.027 0.028 
200 0.245 0.066 0.062 0.061 0.052* 0.051* 0.017 0.017 

โครงสร้างความแปรปรวน ε |X |ε∗ 
10 0.064 0.173 0.106 0.076 0.034 0.042* 0.017 0.017 
20 0.099 0.123 0.088 0.073 0.042* 0.047* 0.020 0.020 
30 0.116 0.095 0.072 0.065 0.036 0.038 0.017 0.017 
50 0.140 0.090 0.079 0.070 0.059* 0.055* 0.034 0.034 
100 0.128 0.071 0.066 0.059* 0.049* 0.048* 0.025 0.027 
200 0.135 0.048* 0.047* 0.045* 0.044* 0.044* 0.025 0.025 

โครงสร้างความแปรปรวน ε |X | |X |ε∗ 
10 0.102 0.197 0.121 0.087 0.036 0.047* 0.017 0.015 
20 0.143 0.128 0.099 0.078 0.048* 0.053* 0.022 0.021 
30 0.181 0.114 0.090 0.073 0.046* 0.044* 0.018 0.018 
50 0.193 0.099 0.090 0.075 0.055* 0.052* 0.026 0.026 
100 0.021 0.060* 0.057* 0.053* 0.047* 0.046* 0.026 0.026 
200 0.219 0.052* 0.048* 0.046* 0.041* 0.041* 0.024 0.025 

หมายเหตุ * หมายถึง อัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 อยู่ในช่วง [0.04,0.06] 
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ตารางที่ 2 อํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบที่ศึกษาทัง้ 8 ตัว  

ขนาด
ตัวอย่าง 

สถิติทดสอบ 
OLS HC0 HC1 HC2 HC3 HC4 C  C  

โครงสร้างความแปรปรวน ε ε∗ 
10 - - - - - 0.105** - - 
20 0.216** - - - 0.175 0.201 - - 
30 0.347** - - - 0.284 0.283 - - 
50 - - - - 0.532 0.533** 0.427 0.430 
100 0.879 - 0.887** 0.881 0.869 0.863 - - 
200 0.993** 0.992 0.992 0.992 0.991 0.991 - - 

โครงสร้างความแปรปรวน ε X ε∗

10 - - - - 0.099 0.115** - - 
20 - - - - - 0.193** - - 
30 - - - - 0.304** 0.297 - - 
50 - - - - 0.435** - - - 
100 - - - 0.726** 0.695 0.680 - - 
200 - - - - 0.934** 0.927 - - 

โครงสร้างความแปรปรวน ε |X |ε∗ 
10 - - - - - 0.105** - - 
20 - - - - 0.197 0.216** - - 
30 - - - - - - - - 
50 - - - - 0.524** 0.507 - - 
100 - - - 0.851** 0.831 0.823 - - 
200 - 0.991** 0.991** 0.991** 0.990 0.989 - - 

โครงสร้างความแปรปรวน ε |X | |X |ε∗ 
10 - - - - - 0.125** - - 
20 - - - - 0.223 0.234** - - 
30 - - - - 0.321** 0.314 - - 
50 - - - - 0.504** 0.484 - - 
100 - 0.818** 0.807 0.793 0.773 0.758 - - 
200 - 0.974** 0.974** 0.972 0.968 0.965 - - 

หมายเหตุ ** หมายถึง อํานาจการทดสอบท่ีมีค่าสูงสุดในสถานการณ์นั้น 
    - หมายถึง สถิติทดสอบไม่สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ได้  
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ตารางที่ 3 สถิติทดสอบที่สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ และมีอํานาจ
การทดสอบสูงสุด 

 
ขนาด

ตัวอย่าง 
ความแปรปรวน ความแปรปรวนไม่คงที่ 

ε ε∗ ε X ε∗ ε |X |ε∗ ε |X | |X |ε∗ 
10 HC4 HC4 HC4 HC4 
20 OLS HC4 HC4 HC4 
30 OLS HC3 - HC3 
50 HC4 HC3 HC3 HC3 
100 HC1 HC2 HC2 HC0 
200 OLS HC3 HC0,HC1,HC2 HC0,HC1 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการเปรียบเทียบสถิติทดสอบสําหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณี
ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ พบว่า กรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ 
สถิติทดสอบ F , F  และ F  สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ใน
เกือบทุกขนาดตัวอย่าง โดยสถิติทดสอบที่มีอํานาจการทดสอบสูงที่สุด ในกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
20, 30, 200 คือสถิติทดสอบ FOLS แต่ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ สถิติ
ทดสอบ FHC3 และ F  สามารถควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ในเกือบทุกขนาด
ตัวอย่าง โดยสถิติทดสอบ F  มีอํานาจการทดสอบสูงที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาดเล็ก (n=10, 20) 
สถิติทดสอบ F  มีอํานาจการทดสอบสูงที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาดกลาง (n=30, 50) และสถิติ
ทดสอบ F , F  มีอํานาจการทดสอบสูงที่สุดสําหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ (n=100, 200) 
 
ตัวอย่างการนาํไปใช้กับข้อมูลจริง 

จากการนําสถิติทดสอบทั้ง 8 มาทดสอบกับข้อมูลจริง โดยข้อมูลที่นํามาศึกษานี้ เก็บ
รวบรวมโดย Darlene Gordon4 แห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดู ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากนักเรียนเกรด 7 จํานวน 78 คน จากโรงเรียนในแถบชนบททางตะวันตกกลางของ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) กับผลการเรียนใน
โรงเรียน ข้อมูลประกอบด้วย OBS (ลําดับที่ของค่าสังเกต) GPA (เกรดเฉลี่ย) IQ (คะแนนทดสอบ IQ) 
AGE (อายุ) SEX (เพศ) โดยให้ 1 แทนเพศหญิง และ 2 แทนเพศชาย SC (คะแนนอัตมโนทัศน์) ซึ่งมี 

                                                            
4 สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก http://people.math.aau.dk/~rw/BusinessStats/Spis/data.html 



 

1711 
 

6 กลุ่ม คือ SC1 ถึง SC6 ดังน้ี SC1 (พฤติกรรม) SC2 (สถานะทางโรงเรียน) SC3 (บุคลิกลักษณะ) 
SC4 (ความกระตือรือร้น) SC5 (ความนิยม) SC6 (ความสุข)   
 กําหนดให้ GPA เป็นตัวแปรตาม (y) ใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น y Xβ ε ที่มีตัวแปร
อิสระ 2 ตัว คือ SC1 (X ) และ SC4 (X ) ทําการทดสอบสมมติฐานเชิงเส้น L′β θ  เมื่อ 

L 0 1 0
0 0 1

 และ θ 1,1  คํานวณค่าสถิติทดสอบและ P-value ของสถิติทดสอบทั้ง 8 ตัว
ได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 ค่าสถิติทดสอบและ P-value ของสถิติทดสอบที่ศึกษาทั้ง 8 ตัว 
 

สถิติทดสอบ ค่าสถิติทดสอบ P-value 
F 165.971 2.87E-28 
F  211.045 1.58E-31 
F  202.928 5.49E-31 
F  195.940 1.66E-30 
F  181.608 1.78E-29 
F  172.596 8.62E-29 
C  35.239 2.23E-08 
C  34.780 2.80E-08 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การเลือกสถิติทดสอบสําหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอยน้ัน หากใช้เกณฑ์การ
พิจารณาจากการมีความสามารถในการควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ได้ และมี
อํานาจการทดสอบสูงที่สุด กรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงท่ี ผู้ทดสอบควรเลือกใช้
สถิติทดสอบ F  แต่ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ ผู้ทดสอบควรเลือกใช้
สถิติทดสอบ F  เมื่อตัวอย่างขนาดเล็ก (n=10, 20) สถิติทดสอบ F  เมื่อตัวอย่างขนาดกลาง 
(n=30, 50) และสถิติทดสอบ F , F  เมื่อตัวอย่างขนาดใหญ่ (n=100, 200) 
 สําหรับงานวิจัยครั้งต่อไปในเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมอัตราการเกิด
ความผิดพลาดประเภทท่ี 1 และอํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบ สําหรับการทดสอบสมมติฐาน
เชิงเส้นในการวิเคราะห์การถดถอย กรณีที่ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีความแปรปรวนไม่คงที่น้ัน 
ขอเสนอแนะให้ผู้ที่จะทํางานวิจัยต่อไป ศึกษารูปแบบโครงสร้างความแปรปรวนที่หลากหลายและ
แตกต่างออกไปจากรูปแบบที่มีในบทความน้ี รวมถึงการนําสถิติทดสอบอ่ืนที่นอกเหนือจาก 8 ตัวน้ี 
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มาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบด้วย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้สถิติทดสอบอย่าง
เหมาะสมแก่ผู้ใช้งานจริงได้ 
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การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์ 
การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม 

A Comparison of the Imputation Methods for Missing Independent 
Variable in Binary Logistic Regression Analysis 

 

ปูเป้ สุดศิลา1, อําไพ ทองธีรภาพ2 และบุญอ้อม โฉมท3ี 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี ได้แก่ วิธี mean 

imputation (Mean) วิ ธี  multiple imputation (MI) วิ ธี  k-nearest neighbor (KNN) และ วิ ธี  
weight locally linear reconstruction (WLLR) สําหรับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 
กลุ่ม กําหนดตัวแปรอิสระเชิงปริมาณจํานวนสองตัว ( 1 2X , X ) เมื่อมีการสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Missing Completely at Random: MCAR) ในตัวแปรอิสระ 1X  เพียงตัวเดียวเท่าน้ัน ศึกษาด้วย
ข้อมูลจําลองและข้อมูลจริง โดยจําลองข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลทําซ้ํา 1000 ครั้ง กําหนดขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 60, 100, 300 และ 500 ร้อยละการสูญหายเท่ากับ 5, 10, 15, 20, 30, 40 และ 50 
เกณฑ์ในการเปรียบเทียบคือ ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (EMSE) ผลการวิจัย
พบว่า ที่ทุกร้อยละการสูญหายท่ีกําหนด เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 60 100 และ 300 วิธี Mean มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 500 วิธี MI มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด นอกจากน้ีพบว่า
ค่า EMSE เพ่ิมขึ้น เมื่อร้อยละการสูญหายเพ่ิมขึ้น และลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมขึ้น 

 
คําสําคญั: การประมาณค่าสญูหาย การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 นิสิตปริญญาโท สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
2,3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.; คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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Abstract 
 The objective of this research is to compare the four imputation methods: 
mean imputation method (Mean), multiple imputation method (MI), k-nearest 
neighbor method (KNN) and weight locally linear reconstruction method (WLLR) for 
the independent variable in binary logistic regression when missing completely at 
random (MCAR). This research study with both the simulation and real data. A 
simulation study is conducted by Monte Carlo technique with 1000 replications. The 
sample sizes are 60, 100, 300 and 500, the percentage of missing values are 5, 10, 15, 
20, 30, 40 and 50. The criterion is the Expected Mean Squared Error (EMSE). The result 
showed that the Mean method performs best when sample sizes are 60, 100, 300 
and the MI method performs best when sample size is 500 for all the percentage of 
missing. In addition, the EMSE increases when the percentage of missing increases and 
decreases when the sample size enlarges. 
 
Keywords: imputation, logistic regression analysis, missing completely at random  
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บทนํา 
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่มี

การนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การทํานายการเป็นโรค (เป็น, ไม่เป็น) ทํานายการซื้อ
สินค้า (ซื้อ, ไม่ซื้อ) ทํานายการเลือกใช้เส้นทางการสัญจร (รถส่วนตัว, รถไฟ, รถโดยสาร) เป็นต้น การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกประกอบด้วยตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression Analysis) แตกต่างกันที่การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกมีตัวแปรตาม
เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพหรือตัวแปรเชิงกลุ่ม โดยตัวแปรตามที่มีเพียง 2 ค่า เรียกว่าการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม (Binary Logistic Regression)  

ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานวิจัย คือการเกิดค่าสูญหายในข้อมูลที่ต้องการนํามาวิเคราะห์ ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจาก ผู้ตอบไม่ให้ข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เน่ืองจากเครื่องมือชํารุด เป็นต้น 
ทั้งน้ี ในปี ค.ศ. 1976 Rubin ได้จําแนกประเภทของข้อมูลสูญหายไว้ 3 ประเภท (Little & Rubin, 
2002)  โดยปิยะภรณ์และสุคนธ์ ได้ทําการสรุปไว้ดังน้ี (ปิยะภรณ์ ประสิทธ์ิวัฒนเสรี และสุคนธ์ ประ
สิทธ์ิวัฒนเสรี, 2551) (1) การสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ (Missing completely at random: MCAR) 
เป็นลักษณะการสูญหายที่เกิดขึ้นอย่างสุ่มจากค่าสังเกตทั้งหมด ไม่ขึ้นกับตัวแปรตัวอ่ืนหรือการสูญ
หายของตัวเอง (2) การสูญหายแบบสุ่ม (Missing at random: MAR) เป็นลักษณะการสูญหายอย่าง
สุ่มที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอ่ืน  และ (3) การสูญหายแบบไม่สุ่ม (Not missing at random: NMAR) เป็น
ลักษณะการสูญหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่ม แต่ขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวกัน รวมถึงตัวแปรตัวอ่ืนด้วย  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล หากตัดค่าสังเกตที่มีค่าสูญหายของข้อมูลทิ้ง อาจทําให้การประมาณ
ค่า พารามิเตอร์ในตัวแบบเกิดการเบ่ียงเบน และนําไปสู่การสรุปผลที่ผิดพลาด จึงมีนักวิจัยหลายท่าน
คิดค้นวิธีการจัดการกับค่าสูญหายเหล่าน้ี ด้วยการประมาณค่าเพ่ือนําไปแทนให้กับค่าที่สูญหาย 
เรียกว่าวิธีการประมาณค่าสูญหาย เช่น Wilks (1932) นําเสนอวิธีประมาณค่าสูญหาย ด้วยค่าเฉล่ีย
ของข้อมูลที่ไม่ได้สูญหาย ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย จึงนิยมนําไปใช้อย่างกว้างขวาง ต่อมา Rubin (1978) 
นําเสนอวิธี multiple imputation เป็นวิธีประมาณค่าข้อมูลสูญหายขึ้นมาหลาย ๆ ชุด จาก
หลากหลายเทคนิค จากน้ันนําข้อมูลแต่ละชุดมาประมาณค่าพารามิเตอร์ แล้วคํานวณหา
ค่าพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมท่ีสุด ด้วยการนําค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากข้อมูลทุกชุดมาเฉลี่ยกัน และ 
Kang (2013) นําเสนอวิธีการประมาณค่าสูญหายที่เรียกว่า locally linear reconstruction ซึ่ง
พัฒนามาจาก k-nearest neighbor โดยปรับปรุงวิธีการหาจํานวนค่าสังเกตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ค่าสูญหายจํานวน k  ตัว และค่าถ่วงนํ้าหนัก (weight) ที่เหมาะสมให้ดีย่ิงขึ้น (Kang, 2013)   
          ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี ได้แก่ วิธี mean 
imputation (Mean)  วิธี multiple imputation (MI)  วิธี k-nearest neighbor (KNN)  และวิธี 
weight locally linear reconstruction (WLLR)  สําหรับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 
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กลุ่ม เมื่อตัวแปรอิสระมีการสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ (MCAR) ซึ่งเป็นประเภทการสูญหายท่ีพบได้
มาก เกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พิจารณาจากค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ ย  (Estimated Mean Square Error: EMSE)  โดย วิ ธีที่ ใ ห้ ค่ า  EMSE ตํ่ าที่ สุ ด  คื อ วิ ธีที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (Ozkale & Arican, 2015) 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

1. ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม 
ตัวแปรตาม ( Y ) และตัวแปรอิสระ ( X ) มีความสมัพันธ์ภายใต้ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก

แบบ 2 กลุ่ม (Binary Logistic Regression)    

                    
0 1 i1 2 i2 r ir

0 1 i1 2 i2 r ir
i

β +β X +β X +...+β X

β +β X +β X +...+β X
 =E(Y|X) =      i = 1, 2,..., n    r = 1,...,p

e
π(x )    ; 

1+e
  

        โดยที่      
i

π(x )      คือ ค่าเฉล่ียแบบมีเง่ือนไขของ Y  ที่กําหนดโดย X  
                      

ir
X     คือ ค่าสังเกตที่ i  ของตัวแปรอิสระตัวที่ r  

             
0 1 p
β , β ,...,β      คือ สัมประสทิธ์ิการถดถอย  

                       n        คือ จํานวนค่าสังเกตทั้งหมดหรือขนาดตัวอย่าง 
                       p        คือ จํานวนตัวแปรอิสระ 

 

 ให้ iY  มีการแจกแจงแบบเบอร์นูลลี (Bernoulli Distribution) และ iX  เป็นตัวแปร
อิสระจํานวน p  ตัว ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจคือ  i(x )  

 

                                                    1   ด้วยความน่าจะเป็น   i(x )  

                                                    0   ด้วยความน่าจะเป็น    1- i(x )             
 

ตัวแปรตามมี 2 ค่าคือ 0 กับ 1 จึงทําให้ความสัมพันธ์ไม่อยู่ในรูปเส้นตรงแต่เป็นกราฟคล้าย
รูปตัว S เน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ( iX ) กับความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์

i(x )  ไม่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น จึงต้องปรับให้ความสัมพันธ์เป็นรูปเชิงเส้น โดยเขียนตัวแบบการ
ถดถอยโลจิสติกให้อยู่ในรูป log ของ odds เรียกว่า logit ดังน้ันจะทําการแปลง i(x )  จากช่วง 
(0,1) เป็นค่า ilogit( (x ))  ที่อยู่ในช่วง ( ,  ) ซึ่งฟังก์ชันการแปลงโลจิสติกของ i(x )  คือ 

i
i 0 1 i1 2 i2 p ip

i

0 1 i1 2 i2 p ipi

i

0 1 i1 2 i2 p ip

i 0 1 i1 2 i2 p ip

β +β X +β X +...+β X

β +β X +β X +...+β X

β +β X +β X +...+β X

π(x )
logit(π(x ))   =   ln  = β +β X +β X +...+β X

1-π(x )

π(x )
    =   e

1-π(x )

e
        π(x )   =   

1+e

 
 
  

 
 
  

                 

iY         =    
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2. การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกด้วยวิธีภาวะนา่จะเป็นสงูสุด 
(Maximum Likelihood Estimation: MLE)  

ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น (likelihood function) ของ   ในสมการถดถอยโลจิสติก (สายชล  
สินสมบูรณ์ทอง, 2559) คือ 

 

  

i i

p0 1 2i1 i2 ip

N
y 1-y

i i
i=1
N

i i i i
i=1
N

i 0 1 i1 2 i2 p ip
i=1

β +β X +β X +...+β X

   L(β)   = (π(x )) (1-π(x ))

ln(L(β)) = y ln(π(x ))+(1-y )ln(1-π(x ))    

              = y β +β X +β X +...+β X -ln(1+e )







 

 

 
          หรือฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นสูงสุดของ   คือ  

          
 
   

N

i
i=1

N N

i
i=1 i=1

ln(L(β)) = y ( ) - ln(1+e )

              = y ( ) )  ln(1+e )



 

T
ij

T
ij

ij

ij

X βT

X βT

X β

X β

 จากน้ันประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ทําให้ L(β))ln(  มีค่ามากที่สุด โดยการหาอนุพันธ์บางส่วน 
(partial derivative) เทียบกับพารามิเตอร์แต่ละตัวคือ 0 1 pβ , β ,..., β   แล้วกําหนดให้เท่ากับศูนย์ 
ซึ่งได้นําวิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson Method) เข้ามาช่วยในการคํานวณ และเรียก
ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ ได้ว่า ตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood 
Estimator)  

3. วิธีการประมาณค่าสูญหายที่ใช้ในงานวิจัย 
3.1 วิธี Mean Imputation (Mean)  

นําเสนอ โดย Wilks ในปี ค.ศ. 1973 โดยใช้หลักการแทนค่าสูญหายด้วยค่าเฉล่ีย
ของข้อมูลที่ไม่ได้สูญหาย โดยข้อมูลที่สูญหายในตัวแปรเดียวกันจะถูกแทนด้วยค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน โดย
มีสูตรคํานวณสําหรับการสูญหายในตัวแปรอิสระ 1X  ดังน้ี   

  

C

i=1
i1

X=      ;  i = 1, 2,..., c
c

x
       เมื่อ c  คอืจํานวนค่าสังเกตที่มีข้อมูล

ครบถ้วน 
3.2 วิธี Multiple Imputation (MI) 

นําเสนอคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1978 โดย Rubin นําหลายเทคนิคมาช่วยในการ
ประมาณค่าสูญหาย โดยวิธีดําเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การประมาณค่าข้อมูล
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สูญหาย ซึ่งจะทําการประมาณค่าสูญหายให้กับข้อมูลที่มีการสูญหายหลายชุดข้อมูล โดยท่ัวไป
กําหนดจํานวน 3-5 ชุดข้อมูลก็มีความเพียงพอ (Rubin, 1996) (2) วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละชุดแยกกัน 
เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ (3) นําค่าที่ประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จากแต่ละชุดข้อมูลที่มีการ
ประมาณค่าสูญหาย มาสรุปให้ให้กับชุดข้อมูลที่มีการสูญหาย  ข้อดีของวิธีน้ีคือ มีความถูกต้องสูง 
เน่ืองจากการคํานวณหลายคร้ังเพ่ือให้ได้ค่าหลายๆค่า และนําค่ามาสรุปเพ่ือให้ได้ค่าที่ดีที่สุด แต่
ข้อเสียคือ มีความยุ่งยากในการคํานวณ (วุฒิ สุขเจริญ, 2558) 

ในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีคําสั่งช่วยในการประมาณค่าสูญหายด้วยวิธี MI 
ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น เช่นโปรแกรม SAS 9.4 ใช้วิธี Fully Conditional Specification Regression 
Method (FCS Regression Method) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสําหรับขอบเขตการวิจัย โดยมีขั้นตอน
การประมาณค่าสูญหายในแต่ละคร้ังหรือต่อหน่ึงชุดข้อมูลดังน้ี (SAS Institute Inc., 2015) 

1.  เลือกใช้ค่าสังเกตที่ไม่มีค่าสูญหายเกิดขึ้น โดยให้ตัวแปรที่มีการสูญหายเป็นตัว
แปรตาม ( jY ) และตัวแปรที่เหลือเป็นตัวแปรอิสระ สร้างตัวแบบการถดถอย (regression model) 

j 0 1 1 2 2 p pY   =  β  + β X + β X + ... + β X  เพ่ือหาค่าประมาณพารามิเตอร์  0 1 p
ˆ ˆ ˆˆ = (β , β  ,..., β )β   

และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 2
j jσ̂ V  เมื่อ jV  เป็นเมทริกซ์ผกผันของ X X   

2.  คํานวณหาค่าประมาณพารามิเตอร์ใหม่ *0 *1 *p = (β ,β ,...,β )*β  และคํานวณ
ค่า 2

*jσ  จากค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ดังน้ี 

*j
ˆ = + σ '

* hjβ β V Z     
2 2
*j j jˆσ  = σ (n  - p - 1) / g           

 โดยที่      '
j hj hj = V V V    ,   

j

2
 n - p - 1g = χ      

hjV  เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน (upper triangular matrix) ใน Cholesky decomposition 
Z    เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรอิสระแบบสุ่ม (indendent random normal variates) ขนาด p+1  

jn    เป็นจํานวนค่าสังเกตที่ไม่มีค่าสูญหาย 
p     เป็นจํานวนของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ไม่มีค่าสูญหาย  

3.  ประมาณค่าสูญหายจากสมการ 

*0 *1 1 *2 2 *p p i *jβ  + β x + β x + ... + β x z σ   
เมื่อ iz  เป็นค่าประมาณความคลาดเคล่ือนจากการแจกแจงปรกติ (simulated normal deviate) 

3.3 วิธี k-nearest neighbor imputation (KNN) 
        เป็นวิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยเลือกค่าสังเกตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับค่าสูญ

หายมากที่สุด มาแทนค่าโดยพิจารณาเลือกหน่วยตัวอย่างมา k  ตัว ซึ่ง Duba and Hart (1973) 
เสนอให้ k c  เมื่อ c  แทนจํานวนค่าสังเกตที่มีข้อมูลครบถ้วน จากน้ันแทนค่าสังเกตด้วยการ
ถ่วงนํ้าหนักค่าสังเกตที่ได้คัดเลือกมา ซึ่งขั้นตอนการประมาณค่าสูญหายโดยวิธี KNN มีดังน้ี 
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(1) แปลงข้อมูลตัวแปรอิสระทั้งหมดให้เป็นค่ามาตรฐาน โดย 
x

x mean(x)
Z

sd(x)


  

(2) คํานวณหาระยะ 
ij

D  สําหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทุกคู่ที่เป็นไปได้ แล้ว
เลือก 

ij
D  ที่มีค่าตํ่าสุดจํานวน k  ตัว ให้กับแต่ละตําแหน่ง ( j ) ของค่าสูญหาย โดยพิจารณาจาก

ระยะทางของ Gower (Gower Distance) (Gower, 1971)  

          

2
(f) (f)

ij ij
f 1

2ij
(f)

ij
f 1

       

d
D =     ;    i = 1, 2,..., c    j = c+1,..., n    f = 1, 2










    

 

             เมื่อ ij
D  คือ   ระยะทางของค่าสังเกตตัวที่ i  และ j    

   (f)

ij
  คือ   ตัวแปรอินดิเคเตอร์ (indicator variable) โดย ( f )

ij
 = 1   

(f)

ij
d  คือ   ค่าระยะห่างระหว่างค่า ifx  กับ jfx  

 

คํานวณค่า (f)

ij
d  ได้ดังน้ี          

 
 

สําหรับตัวแปรมาตรวัดนามบัญญัติ (nominal scale variable) 
                                                    1    ถ้า if jfx x  

                                                    0    ถ้า if jfx  = x  
สําหรับตัวแปรมาตรวัดแบบอันตรภาค (interval scale variable) และตัวแปรมาตรวัด

แบบอัตราส่วน (ratio scale variable) 

if jf(f)
ij

f f

|x  - x |
d  = 

max(x ) - min(x )
 

 

(3) ประมาณค่าสูญหายด้วยการถ่วงนํ้าหนักเฉลี่ย 

k

ij i1
a 1

kj1

ij
a 1

w x
x̂

w









             

โดยที่  2ij
ij

1
w

D
  เมื่อมีการสูญหายในตัวแปรอิสระ 1X  ในตําแหน่งที่ j   

 

3.4 วิธี weight locally linear reconstruction (WLLR)  
ในปี ค.ศ. 2013  Kang นําเสนอวิธี Locally linear reconstruction ซึ่งเป็นวิธีที่

ปรับปรุงมากจากวิธี KNN โดยนําเสนอ 2 ส่วนคือ การคํานวณหาค่า k  ที่เหมาะสมอีกรอบหลังจาก
ที่ได้คัดเลือกมาแล้ว kจํานวนในรอบแรกด้วยวิธี KNN และการหาค่าถ่วงนํ้าหนัก (weight) ที่

(f )

ij
d 
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เหมาะสมสําหรับงานวิจัย น้ีสนใจศึกษาการหาค่าถ่วงนํ้าหนักที่ เหมาะสม โดยนําสมการ 
reconstruction error มาหาค่าถ่วงนํ้าหนักที่ทําให้ค่าความคลาดเคล่ือนตํ่าที่สุด (Kang, 2013) ด้วย
การหาอนุพันธ์ (derivative) เทียบกับค่าถ่วงนํ้าหนัก ดังน้ี 

c
2

j i i
i 1

1
  = 

2

1
    =        

2
1

   = 
2

           =        

E(w)    | x w x |

E( )  

E( )
( )








T

mis com mis com

set
T T T T T T
com mis mis com com com com com

T T -1 T
mis com com com

(X - X W) (X - X W)

[ - (X X )  - X X + W (X X + X X ) ] = 0

W [(X X )(X X ) ]

w

w
w

                                                                                
 

misX   คือ  เวกเตอร์ของค่าสังเกตที่สูญหาย ขนาด  d×1  
                     comX  คือ  เมทรกิซ์ของค่าสังเกตที่ข้อมูลครบถ้วน ขนาด  d×k  

W     คือ  เวกเตอร์ของค่าถ่วงนํ้าหนัก ขนาด k×1  
d       คือ  จํานวนตัวแปรที่ไม่มีค่าสูญหาย 
k       คือ  จํานวนค่าสังเกตที่ถูกคัดเลือกมาจากวิธี KNN 

ซึ่งการประมาณค่าสูญหายด้วยวิธี WLLR มีขั้นตอนดังน้ี 
          (1)  คํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักให้กับทกุค่าสังเกตที่คัดเลือกมาจํานวน k  ตัว จากวิธี KNN ในแต่
ละตําแหน่งที่มคี่าสูญหาย ( j )   
          (2)  ประมาณค่าสูญหายในตัวแปรอิสระ 1X  ตําแหน่งที่ j   ด้วยสมการ   

j1
x̂ 

com
WX     

 
วิธีการดําเนนิงาน 
        ในงานวิจัยน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ศึกษาด้วยข้อมูลจําลอง 2. ศึกษาด้วยข้อมูล
จริง วิธีการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ข้อมูลจําลอง 
1.1. จําลองข้อมูลตามสถานการณ์ต่างๆ ด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลโดยทําซ้ํา 1000 ครั้งใน

แต่ละสถานการณ์ด้วยโปรแกรม SAS เวอร์ชัน 9.4 ภายใต้สถานการณ์ดังน้ี  
1.1.1 สร้างตัวแปรอิสระสองตัว (

1 2
X , X ) ที่มีการแจกแจงปรกติมาตรฐาน 

X N(0,1)และตัวแปรอิสระทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน  
1.1.2 คํานวณความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ ( i(x ) ) จากตัวแปรอิสระ

สองตัวด้วยความสัมพันธ์ภายใต้ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม กําหนด 
0 1
β = 0, β =1  และ 

2
β =1  
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1.1.3  สุ่มค่า (0, 1) ให้กับตัวแปรตาม ( iy ) จากการแจกแจงแบบเบอร์นูลลี  
ด้วยความน่าจะเป็น i(x )  ที่คํานวณได้จากตัวแบบการถดถอยโลจิสติกในข้อ 1.2 

1.1.4  กําหนดขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากับ 60 100 300 และ 500 
1.1.5 กําหนดให้มีค่าสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ (MCAR) ในตัวแปรอิสระ 

1
X  

เพียงตัวเดียว และมีร้อยละการสูญหายท้ังสิ้น 7 แบบ คือ ร้อยละ 5, 10, 15, 20, 30, 40 และ 50 
ของจํานวนค่าสังเกตทั้งหมด 

1.2. นําข้อมูลที่ได้จากการจําลอง ไปประมาณค่าสูญหายด้วยวิธีการประมาณค่าสูญหายทั้ง 
4 วิธี 

1.3. ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติก ด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (MLE)  
1.4. คํานวณค่าประมาณความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ย (Estimated Mean Square 

Error: EMSE) จากการทําซ้ํา 1000 ครั้ง ดังน้ี 
 

1000 2
2

b(t) b
t 1 b 0

= 0, 1, 2     t = 1,..., 1000
1 ˆEMSE( ) ( )    ;    b

1000  
     

 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากค่า EMSE วิธีการประมาณค่าสูญหายวิธีใด
มีค่า EMSE ตํ่ากว่า แสดงว่าวิธีการประมาณค่าสูญหายน้ันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า  

1.5. สรุปผลการศึกษา 
2. ศึกษาด้วยข้อมูลจริง 

 ข้อมูลที่นํามาศึกษาเป็นส่วนหน่ึงจากชุดข้อมูลงานวิจัยของ Cortez, Cerdeira, Almeida, 
Matos and Reis (2009) ที่ต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไวน์แดง โดยมีขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 1599 ค่า สําหรับงานวิจัยน้ีนําตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของไวน์แดง 
มากท่ีสุดมาศึกษา คือปริมาณ sulphates และ ค่า PH ที่วัดได้ในไวน์แดง โดยที่คุณภาพของไวน์แดง
เป็นตัวแปรตามเชิงคุณภาพมีเพียงสองค่า กําหนดให้เป็น 0 เมื่อคุณภาพของไวน์แดงยังไม่ดี และเป็น 
1 เมื่อคุณภาพของไวน์แดงดี  
 กําหนดให้มีการสูญหายอย่างสุ่มสมบูรณ์ (MCAR) ในตัวแปรปริมาณ sulphates เน่ืองจากมี
ความสําคัญที่สุดต่อคุณภาพของไวน์แดง ที่ร้อยละการสูญหายเท่ากับ 5, 10, 15, 20, 30, 40 และ 
50 ของขนาดตัวอย่าง จากน้ันประมาณค่าสูญหายจากวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี แล้วนําไป
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี MLE คํานวณหาค่า EMSE โดยวิธีที่ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุดคือวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นเดียวกับชุดข้อมูลจําลอง 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลจําลอง 

ค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี แสดงดังตารางที่ 2 สรุปผลการวิจัยได้
ดังน้ี เมื่อขนาดตัวอย่าง 60 และ 100 พบว่า วิธี Mean ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุดในทุกร้อยละการสูญ
หาย  เมื่อขนาดตัวอย่าง 300 พบว่า วิธี Mean และ วิธี MI ให้ค่า EMSE ที่ใกล้เคียงกัน แต่วิธี Mean 
จะให้ค่า EMSE ที่ตํ่ากว่าวิธี MI เพียงเล็กน้อย ในเกือบทุกร้อยละการสูญหาย ยกเว้น ที่ร้อยละการ
สูญหายเท่ากับ 10 วิธี MI ให้ค่า EMSE ตํ่ากว่า และสําหรับขนาดตัวอย่าง 500 พบว่า วิธี MI ให้ค่า 
EMSE ตํ่าที่สุดในทุกร้อยละการสูญหาย และในทุกสถานการณ์ที่กําหนด วิธีที่ให้ค่า EMSE สูงที่สุดคือ
วิธี WLLR รองลงมาคือวิธี  KNN  

นอกจากน้ีพบว่า ขนาดตัวอย่างและร้อยละการสูญหายมีผลต่อค่า EMSE น่ันคือ เมื่อ
ขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น ค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี จะลดลง และเมื่อร้อยละการ
สูญหายเพ่ิมขึ้น จะทําให้ค่า EMSE เพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 1 ค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี สําหรับข้อมูลจําลอง 
 

ขนาดตัวอย่าง ร้อยละการสญูหาย 
วิธีการประมาณค่าสูญหาย 

Mean MI KNN WLLR 

60 

5 0.0103 0.0108 0.0150 0.0173 
10 0.0226 0.0270 0.0393 0.0489 
15 0.0366 0.0448 0.0767 0.1086 
20 0.0533 0.0665 0.1193 0.1757 
30 0.1021 0.1252 0.2799 0.4557 
40 0.1584 0.1967 0.5703 0.8357 
50 0.2482 0.3769 1.1847 1.7747 

100 

5 0.0069 0.0076 0.0100 0.0120 
10 0.0128 0.0134 0.0216 0.0311 
15 0.0208 0.0228 0.0434 0.0701 
20 0.0278 0.0334 0.0707 0.1207 
30 0.0479 0.0578 0.1548 0.3406 
40 0.0778 0.0934 0.2960 0.7084 
50 0.1176 0.1541 0.5877 1.4820 

300 

5 0.0022 0.0023 0.0039 0.0056 
10 0.0048 0.0047 0.0100 0.0183 
15 0.0076 0.0077 0.0196 0.0462 
20 0.0105 0.0106 0.0322 0.0861 
30 0.0187 0.0192 0.0752 0.2533 
40 0.0275 0.0284 0.1407 0.5979 
50 0.0383 0.0429 0.2565 1.2089 

500 

5 0.0014 0.0013 0.0026 0.0039 
10 0.0030 0.0028 0.0074 0.0163 
15 0.0050 0.0046 0.0151 0.0392 
20 0.0071 0.0065 0.0263 0.0775 
30 0.0122 0.0106 0.0593 0.2319 
40 0.0184 0.0161 0.1099 0.5459 
50 0.0266 0.0238 0.1975 1.2015 

 หมายเหตุ ตัวหนาขีดเส้นใต้ หมายถึง ค่า EMSE ตํ่าท่ีสุดในสถานการณ์นั้น 
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รูปที่ 1  การเปรียบเทียบค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี ที่ขนาดตัวอย่าง (n) 
เท่ากับ 60 100 300 และ 500 
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2. ชุดข้อมูลจริง 
จากตารางที่ 3 แสดงค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี ในชุดข้อมูลวัดคุณภาพ 

ไวน์แดง พบว่าทุกร้อยละการสูญหายวิธี MI มีค่า EMSE ตํ่าที่สุด และวิธี WLLR ให้ค่า EMSE สูงที่สุด 
ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยจากชุดข้อมูลจําลอง กล่าวคือ เมื่อขนาดตัวอย่างต้ังแต่ 500 ขึ้นไป 
วิธี MI มีแนวโน้มที่ให้ค่า EMSE ตํ่าที่สุด หรือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากน้ีพบว่า เมื่อ
ร้อยละการสูญหายเพ่ิมขึ้น ค่า EMSE มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 

 
ตารางที่ 2  ค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี สําหรับข้อมูลวัดคุณภาพของไวน์แดง 
 

ร้อยละการสญูหาย วิธีประมาณคา่สูญหาย
Mean MI KNN WLLR 

5 0.0077 0.0056 0.0192 0.1234 
10 0.2425 0.0019 0.0047 0.0994 
15 0.2424 0.0154 0.0172 0.4641 
20 0.5604 0.1718 0.2230 1.2931 
30 0.6808 0.2523 1.4597 4.3110 
40 1.0141 1.0049 8.9437 17.0575 
50 1.9687 1.4668 17.0555 30.0927 

  หมายเหตุ ตัวหนาขีดเส้นใต้ หมายถึง ค่า EMSE ตํ่าท่ีสุดในสถานการณ์นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  การเปรียบเทียบค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี ในข้อมลูวัดคุณภาพ 
ไวน์แดง 
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สรุปผลการวิจัย 
ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติก เมื่อข้อมูลมีค่าสูญหายที่ร้อยละการสูญ

หายเท่ากับ 5, 10, 15, 20, 30, 40 และ 50 สําหรับขนาดตัวอย่างเป็น 60 100 และ 300 วิธี Mean 
มีประสิทธิภาพท่ีดีที่สุด และเมื่อขนาดตัวอย่างเป็น 500 วิธี MI มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ส่วนวิธี 
WLLR มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ในทุกสถานการณ์ที่กําหนด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยสามารถนําวิธีการประมาณค่าสูญหายไปใช้กับข้อมูลงานวิจัยในการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม ที่มีค่าสูญหายเกิดได้ โดยเมื่อขนาดตัวอย่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 
ควรเลือกใช้วิธี Mean ถ้าขนาดตัวอย่างมากกว่า 300 ควรเลือกใช้วิธี MI  

การวิจัยในคร้ังต่อไป สามารถนําวิธีการประมาณค่าสูญหายท่ีนําเสนอใหม่มาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ หรือศึกษาในขอบเขตงานวิจัยที่หลากหลายขึ้น เช่น การเพ่ิมจํานวนตัวแปรอิสระและ
ความสัมพันธ์กันของตัวแปรอิสระ การเกิดค่าสูญหายในตัวแบบการถดถอยอ่ืน หรือ มีการสูญหาย
แบบ MAR MNAR เป็นต้น 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง
ประชากรสองกลุ่มท่ีอิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน 

The Efficiency Comparison of the Mean Difference tests Between Two 
Independent Populations with Unequal Population Variances 

 

ณัฐชา ชุ่มสุนทร1, อภิญญา หิรญัวงษ2์ และบญุอ้อม โฉมที3 
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสําหรับการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของ
ประชากรไม่เท่ากัน จํานวน 2 วิธี คือ สถิติทดสอบยูนเวลซ์ (YW) และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ (RW) 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และกําลัง
การทดสอบของสถิติทดสอบแต่ละวิธี ข้อมูลในการวิจัยได้จากการจําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล 
และโปรแกรม R โดยทําซ้ําจํานวน 1000 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อขนาด
ตัวอย่างน้อยกว่า 30 ส่วนใหญ่สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับทุกลักษณะ
การแจกแจง และเมื่อขนาดตัวอย่างมากกว่า 30 ส่วนใหญ่สถิติทดสอบยูนเวลซ์จะมีประสิทธิภาพดี
ที่สุด สําหรับทุกลักษณะการแจกแจง 

 
คําสําคัญ: การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1  กําลัง

การทดสอบ 
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Abstract 
This research aimed to study the efficiency comparison of the test statistics 

for testing the mean difference between two independent populations with unequal 
population variances. The 2 methods were Yuen Welch test and Rank Welch test. The 
methods were compared by considering the ability to control the probability of type 
I error at 0.05 level of significance and power of the test. The Monte Carlo technique 
was used to simulated data with 1,000 repetitions for each situation by R 
programming. The results of the study were as follows: When sample size less than 
30, mostly Rank Welch test had the most efficient for all distributions. And when 
sample size greater than 30 mostly Yuen Welch test had the most efficient for all 
distributions. 

 
Keywords: Mean Difference Test, Probability of Type I Error, Power of the test 
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บทนํา 
การทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระ

กัน มักใช้เพ่ือหาข้อสรุปของคําตอบในเรื่องน้ันๆ โดยการทดสอบดังกล่าวต้องพิจารณาถึงข้อสมมุติ
ต่างๆ ด้วย เช่น ลักษณะของข้อมูลที่มี ตัวอย่างที่ได้สุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ มี
ความแปรปรวนเท่ากัน เป็นต้น หรือที่เรียกว่า การทดสอบอิงพารามิเตอร์ นอกจากข้อสมมุติข้างต้น
แล้วยังมีข้อสมมุติเฉพาะของแต่ละการทดสอบ ซึ่งในการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกันน้ัน สถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบยังขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการแจกแจงของประชากร ความแปรปรวนของประชากร และขนาดตัวอย่างที่สุ่มได้ เช่น 
ตัวอย่างถูกสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปรกติและทราบความแปรปรวน จะใช้สถิติทดสอบ z 
(z test) หรือตัวอย่างถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและความแปรปรวนไม่เท่ากัน จะ
ใช้สถิติทดสอบที (t test) เป็นต้น (วราวัลย์ นิลพัทธ์, 2556) แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ข้อมูลที่นํามา
วิเคราะห์น้ันไม่เป็นไปตามข้อสมมุติเหล่าน้ันการใช้การทดสอบอิงพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์อาจ
ส่งผลให้ข้อสรุปผิดพลาดได้ เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ที่นักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจ 

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีนักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจและศึกษาสถิติทดสอบไว้มากมาย
สําหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน เช่น สถิติทดสอบ
เวลซ์ที (Welch t test) สถิติทดสอบแมน-วิทนีย์-วิลคอกสัน (Mann-Whitney-Wilcoxon test) 
และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ (Rank Welch test) เสนอโดย Zimmerman and Zumbo (1993) ผล
การศึกษาพบว่าสถิติทดสอบเวลซ์ทีสามารถใช้ได้เมื่อความแปรปรวนไม่เท่ากัน สถิติทดสอบแมน-
วิทนีย์-วิลคอกสันมีค่ากําลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบเวลซ์ทีเมื่อข้อมูลไม่แจกแจงปรกติ แต่จะ
มีค่ากําลังการทดสอบน้อยกว่าเมื่อความแปรปรวนไม่เท่ากัน และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์สามารถ
ใช้ได้ทั้งข้อมูลไม่แจกแจงปรกติและความแปรปรวนไม่เท่ากัน นอกจากน้ี Fagerland and Sandvik 
(2009) ได้เสนอสถิติทดสอบยูนเวลซ์ (Yuen Welch test) ผลการศึกษาพบว่าสถิติทดสอบยูนเวลซ์
เหมาะสําหรับข้อมูลไม่แจกแจงปรกติและความแปรปรวนไม่เท่ากัน และสามารถควบคุมความน่าจะ
เป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ดีและมีกําลังการทดสอบสูง เมื่อขนาดตัวอย่างมากกว่า 30  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสําหรับการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน เฉพาะกรณีที่ความแปรปรวนของ
ประชากรต่างกัน โดยเปรียบเทียบระหว่างสถิติทดสอบ คือ สถิติทดสอบยูนเวลซ์ (YW) และสถิติ
ทดสอบแรงค์เวลซ์ (RW) ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา คือ ความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของ
ความผิดพลาดแบบที่ 1 และกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบแต่ละวิธี ภายใต้การแจกแจงของ
ประชากร ได้แก่ การแจกแจงปรกติ และการแจกแจงเบ้และโด่งที่ต่างกัน ซึ่งข้อมูลในการวิจัยได้จาก
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การจําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล และโปรแกรม R โดยทําซ้ําจํานวน 1000 ครั้งในแต่ละ
สถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยที่ได้จะทําให้ทราบว่าสถิติทดสอบวิธีใดมีความสามารถในการ
ควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้และมีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุดใน
สถานการณ์ต่างๆ และเพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งสําหรับผู้ที่สนใจในการเลือกใช้สถิติทดสอบได้เหมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ต่อไป  

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสําหรับการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน จํานวน 2 
วิธี คือ สถิติทดสอบยูนเวลซ์ (YW) และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ (RW)  

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1.  สถิติทดสอบ 
  1.1. สถิติทดสอบยูนเวลซ์ (Yuen Welch test: YW) เป็นสถิติทดสอบรูปแบบหน่ึงของสถิติ
ทดสอบที (T test) ซึ่งมีหลักการคํานวณ คือ นําเทคนิคค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว (Trimmed mean) มาใช้
ในการปรับค่าของข้อมูล และกําหนดจํานวนการตัดออก (Trimming: γ ) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 
0 γ <0.5  (Luh and Guo, 2007) ดังน้ัน การวิจัยน้ีจึงเลือกใช้จํานวนการตัดออกเท่ากับ 0.2 
(Fagerland and  Sandvik, 2009) ซึ่งสถิติทดสอบ YW คํานวณได้จาก 

 
γ γ

X Y

X - Y
YW =

d + d
     (1) 

โดยที่ 1γ 1 2
1 X

1
X = (X , X ,..., X )

n -2g X X Xg g n g    คือค่าเฉล่ียที่ปรับแล้วของตัวอย่างกลุ่มที่ 1  

 X 1g = γn คือจํานวนการตัดออกของปลายหางในแต่ละด้านของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 γ  คือจํานวน
การตัดออก และ 1n  คือขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 1

 

  

2
X 1

X
X X

(n -1)
d =

h (h -1)

sw  คือความคลาดเคล่ือนมาตรฐานกําลังสอง (Squared standard error) ของ

ตัวอย่างกลุ่มที่ 1  
 X 1 Xh = n - 2 g คือจํานวนค่าสังเกตที่เหลือหลังการตัดออกของตัวอย่างกลุ่มที่ 1  

  
1n

2i
X X

1 i=1

2
X

1
= -W

n -1
sw W คือความแปรปรวนวินเซอร์ไรซ์ (Winsorized variances) ของ

ตัวอย่างกลุ่มที่ 1  
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 i
XW  คือค่าสังเกตที่ i ของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 เมื่อนําค่าสังเกตของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 มา

เรียงลําดับหลังจากทําการตัดปลายหางทั้ง 2 ด้านแล้วนําค่าสุดท้ายจากปลายหางแต่ละด้านแทน
กลับไปทั้งปลายหาง 2 ด้าน  

 
1n

i
X

1 i=1

X
1

= W
n

W  คือค่าเฉล่ียวินเซอร์ไรซ์ (Winsorized mean) ของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 เมื่อ

เรียงลําดับค่าสังเกตของตัวอย่างกลุ่มที่ 1
 

 
2γ 1 2

2

1
Y = (Y ,Y ,...,Y )

n -2g Y Y Yg g n g
Y

   คือค่าเฉล่ียที่ปรับแล้วของตัวอย่างกลุ่มที่ 2   

 Y 2g = γ n คือจํานวนการตัดออกของปลายหางในแต่ละด้านของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 และ 2n  คือ
ขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 2  

 
2
Y 2

Y
Y Y

(n -1)
d =

h (h -1)

sw  คือความคลาดเคล่ือนมาตรฐานกําลังสองของตัวอย่างกลุ่มที่ 2  

 Y 2 Yh = n - 2 g  คือจํานวนค่าสังเกตที่เหลือหลังการตัดออกของตัวอย่างกลุ่มที่ 2  

  
2n

2j
Y Y

2 j=1

2
Y

1
= -W

n -1
sw W  คือความแปรปรวนวินเซอร์ไรซ์ของตัวอย่างกลุ่มที่ 2  

 j
YW  คือค่าสังเกตที่ j ของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เมื่อนําค่าสังเกตของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 มา

เรียงลําดับหลังจากทําการตัดปลายหางทั้ง 2 ด้านแล้วนําค่าสุดท้ายจากปลายหางแต่ละด้านแทน
กลับไปทั้งปลายหาง 2 ด้าน  

 
2n

j
Y

2 j=1

Y
1

= W
n

W   คือค่าเฉล่ียวินเซอร์ไรซ์ของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เมื่อเรียงลําดับค่าสังเกตของ

ตัวอย่างกลุ่มที่ 2  

  2
X Y

YW 2 2
X Y

X Y

d + d
df =

d d
+

h -1 h -1

 
 
 

 คือองศาเสรี (เป็นเลขจํานวนเต็ม) 

เขตวิกฤตสําหรับการปฏิเสธ 0H  คือ ถ้า 
YW

cal α
, df

2

YW < - t  หรือ
  YW

cal α
, df

2

YW > t

 
  1.2. สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ (Rank Welch test: RW) เป็นสถิติทดสอบที่ปรับปรุงมาจาก
สถิติทดสอบเวลซ์ที (Welch t test) (Zimmerman and Zumbo, 1993) ซึ่งมีหลักการคํานวณ คือ 
นําค่าสังเกตจากตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมาให้ค่าลําดับร่วมกันโดยเรียงจากน้อยไปมาก จากน้ันนําค่า
ลําดับที่ได้จากตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมาคํานวณค่าเฉลี่ย  X YR , R  (Reiczigel et al., 2005) ซึ่งสถิติ
ทดสอบ RW คํานวณได้จาก 

 

Y X

2 2
X Y

1 2

R - R
RW =

S S
+

n n

     (2) 
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โดยที่
 

1n

X Xi
1 i=1

1
R = R

n  คือค่าเฉล่ียลําดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 1  

 XiR  คือลําดับของค่าสังเกตที่ i ของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 เมื่อนําค่าสังเกตของตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
มาเรียงลําดับร่วมกัน และ 1n  คือขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 1 

 
1n

2 2
X Xi X

1 i=1

1
S = (R - R )

n -1  คือความแปรปรวนลําดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 1  

 
2n

Y Yj
2 j=1

1
R = R

n  คือค่าเฉล่ียลําดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 2  

 YjR  คือลําดับของค่าสังเกตที่ j  ของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เมื่อนําค่าสังเกตของตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
มาเรียงลําดับร่วมกัน และ 2n  คือขนาดตัวอย่างกลุ่มที่ 2 

 
2n

2 2
Y Yj Y

2 j=1

1
S = (R - R )

n -1  คือความแปรปรวนลําดับของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 

 
2 2 2

2 X 1 Y
RW 2 2 2 2

2 X 1 Y

1 2

(n S + n S )
df =

(n S ) (n S )
+

n -1 n -1

คือองศาเสรี (เป็นเลขจํานวนเต็ม) 

 เขตวิกฤตสําหรับการปฏิเสธ 0H  คือ ถ้า 
RW

cal α
,df

2

RW < - t หรือ 
RW

cal α
,df

2

RW > t  

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยน้ี มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1.  กําหนดขอบเขตของการวิจัย 

1.1. กําหนดลักษณะการแจกแจงของประชากร คือ ข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ การแจก
แจงเบ้ซ้ายและโด่งตํ่ากว่าปรกติ  3 4α 0.40,α 2.2   การแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งสูงกว่าปรกติ
 3 4α 2.00,α 11.0   การแจกแจงเบ้ขวาและโด่งตํ่ากว่าปรกติ  3 4α 0.40,α 2.2  และการแจกแจงเบ้
ขวาและโด่งสูงกว่าปรกติ  3 4α 2.00,α 11.0   โดยข้อมูลที่มีการแจกแจงที่ศึกษาจะสร้างจากสมการ
ดังน้ี 

  43
λλ

1
2

p - 1 - p
X = λ + ; 0 p 1

λ
 

 
 

 
(3) 

โดยที่ X  คือ ตัวแปรสุม่ 
 p  คือ ตัวเลขสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูปในช่วง (0,1) 
 1λ  คือ พารามิเตอร์กําหนดตําแหน่ง (Location parameter) 
 2λ  คือ พารามิเตอร์กําหนดสเกล (Scale parameter) 
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 3 4λ λ,  คือ พารามิเตอร์กําหนดรูปร่าง (Shape parameter) ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความเบ้  3α

และความโด่ง  4α   
 โดยค่า 1 2 3λ ,λ ,λ  และ 4λ  อ่านจากตารางการแจกแจงของ Ramberg et al. (1979) ตามค่า
ความเบ้  3α และความโด่ง  4α ซึ่งกําหนดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1 แต่ถ้า
ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนมีค่าอ่ืน ต้องคํานวณค่า 1λ และค่า 2λ ใหม่ ดังสมการต่อไปน้ี 

   2
1 1λ μ,σ λ 0,1 σ+μ  (4) 

   22
2

λ 0,1
λ μ,σ

σ
  (5) 

 ในการวิจัยน้ีกําหนดค่าเฉลี่ย คือ 1 2μ 1, μ 1   และ 1 2μ 4.5, μ 3   และความแปรปรวน 
คือ 2 2

1 2σ 2, σ 1  2 2
1 2, σ 3, σ 1   และ 2 2

1 2σ 4, σ 1   
1.2. กําหนดขนาดตัวอย่าง  1 2n ,n คือ (5,5), (10,10), (20,20), (30,30), (50,50) และ 

(100,100)  
1.3. กําหนดระดับนัยสําคัญ  α  คือ 0.05  
1.4. กําหนดสมมุติฐานสําหรับการทดสอบ คือ  

          
0H :  ค่าเฉล่ียของประชากรท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

1H :  ค่าเฉล่ียของประชากรท้ังสองกลุ่มแตกต่างกัน 
1.5. กําหนดจํานวนคร้ังของการสุ่มตัวอย่างและคํานวณค่าของสถิติทดสอบเท่ากับ 1000 

ครั้ง 
1.6. เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการควบคุม

ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ของ Bradley (Haidous and Sawilowsky, 
2013) เมื่อระดับนัยสําคัญ 0.05 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 จากการ
ทดลองตกอยู่ในช่วง (0.025,0.075) แสดงว่าสถิติทดสอบวิธีน้ันสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของ
ความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ และเมื่อพิจารณากําลังการทดสอบ โดยพิจารณาค่าประมาณกําลังการ
ทดสอบของสถิติทดสอบแต่ละวิธีที่มีค่าสูงที่สุด แสดงว่าสถิติทดสอบวิธีน้ันมีค่ากําลังการทดสอบสูง
ที่สุด  

2.  การจําลองข้อมูล 
2.1. สร้างข้อมูลประชากรให้ตรงตามขอบเขตการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ 
2.2. สุ่มตัวอย่างข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม ตามขนาดที่กําหนด จากประชากรที่สร้างไว้ในข้อ 2.1 
2.3. นําข้อมูลที่สุ่มได้มาคํานวณค่าของสถิติทดสอบท้ัง 2 วิธี คือ สถิติทดสอบยูนเวลซ์ 

(YW) และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์ (RW)  
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2.4. สรุปผลการทดสอบโดยนําค่าสถิติทดสอบเปรียบเทียบกับเขตวิกฤตของสถิติทดสอบ
แต่ละวิธี และทําซ้ําจนครบ 1000 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ 
 3.  คํานวณค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และค่ากําลังการทดสอบเพ่ือ
นํามาเปรียบเทียบ 

3.1. ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 โดยกําหนดให้ข้อมูลเป็นไปตาม
สมมุติฐานว่าง  0H น่ันคือ ค่าเฉล่ียของประชากรท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน คํานวณได้จาก
ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 

จํานวนคร้ังในการปฏิเสธสมมุติฐานว่างเมื่อสมมุติฐานว่างจริง

จํานวนคร้ังในการทําซ้ํา	
 

 

3.2. ค่ากําลังการทดสอบซึ่งจะพิจารณาเฉพาะสถิติทดสอบที่สามารถควบคุมความน่าจะ
เป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เท่าน้ัน โดยกําหนดให้ข้อมูลเป็นไปตามสมมุติฐานทางเลือก  1H

น่ันคือ ค่าเฉล่ียของประชากรท้ัง 2 กลุ่มแตกต่างกัน คํานวณได้จากค่าประมาณกําลังการทดสอบ  

						
จํานวนคร้ังในการปฏิเสธสมมุติฐานว่างเมื่อสมมุติฐานทางเลือกจริง

จํานวนคร้ังในการทําซ้ํา
 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1.  ความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ที่
กําหนด สรุปได้ดังน้ี 

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ ทั้งกรณีความแปรปรวน 
2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1), (3,1) และ (4,1) สถิติทดสอบยูนเวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกือบทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (20,20) และ (50,50) 
และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกือบทุก
ขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,10) และ (50,50)  

เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งตํ่ากว่าปรกติ ทั้งกรณีความแปรปรวน 
2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1), (3,1) และ (4,1) สถิติทดสอบยูนเวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็น
ของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกือบทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (100,100)  

เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งสูงกว่าปรกติ กรณีความแปรปรวน 
2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1) สถิติทดสอบยูนเวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้
เกือบทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (100,100) และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์
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สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกือบทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ (30,30), (50,50) และ (100,100) กรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) สถิติ

ทดสอบยูนเวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกือบทุกขนาด
ตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (20,20), (50,50) และ (100,100) และสถิติทดสอบแรงค์
เวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เพียงที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
(5,5) และกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (4,1) สถิติทดสอบทั้ง 2 วิธีสามารถควบคุมความ

น่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เพียงที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5)  
เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวาและโด่งตํ่ากว่าปรกติ ทั้งกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1), (3,1) และ (4,1) สถิติทดสอบยูนเวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็น
ของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกือบทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (50,50) และ 
(100,100)  

เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวาและโด่งสูงกว่าปรกติ กรณีความแปรปรวน 
2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1) สถิติทดสอบยูนเวลซ์สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้
เกือบทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (100,100) และสถิติทดสอบแรงค์เวลซ์
สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เกือบทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นที่ขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ (30,30), (50,50) และ (100,100) และกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) 

และ (4,1) สถิติทดสอบทั้ง 2 วิธีสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เพียง
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5)  

2.  การเปรียบเทียบค่ากําลังการทดสอบ สรุปได้ดังน้ี 
จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ กรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5) และ (20,20) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการ
ทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (30,30) สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูง
ที่สุด กรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5) สถิติทดสอบแรงค์

เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (30,30) สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่า
กําลังการทดสอบสูงที่สุด และกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (4,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 

(5,5) และ (30,30) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
(10,10) สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (100,100) 
สถิติทดสอบทั้ง 2 วิธีมีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุดในทุกค่าความแปรปรวน 

เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งตํ่ากว่าปรกติ กรณีความแปรปรวน 
2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5), (10,10), (20,20), (30,30) และ (50,50) สถิติทดสอบ
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แรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (100,100) สถิติทดสอบยูนเวลซ์
มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) และ (4,1) ที่ขนาด

ตัวอย่างเท่ากับ (5,5), (20,20) และ (30,30) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด ที่
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (50,50) และ (100,100) สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด 
และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,10) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุดในกรณี
ความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) ส่วนในกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (4,1) สถิติ

ทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด 
เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งสูงกว่าปรกติ กรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5), (10,10) และ (20,20) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลัง
การทดสอบสูงที่สุด ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (30,30) และ (50,50) สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการ
ทดสอบสูงที่สุด กรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5) สถิติ

ทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,10) และ (30,30) 
สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (4,1) ที่

ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด  
เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวาและโด่งตํ่ากว่าปรกติ กรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1) และ (3,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5), (10,10), (20,20) และ (30,30) สถิติทดสอบ
แรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (50,50) และ (100,100) สถิติ
ทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (4,1) ที่

ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5) และ (20,20) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,10), (30,30), (50,50) และ (100,100) สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการ
ทดสอบสูงที่สุด  

เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวาและโด่งสูงกว่าปรกติ กรณีความแปรปรวน 
2 2
1 2(σ ,σ )  

เท่ากับ (2,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5), (10,10) และ (20,20) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลัง
การทดสอบสูงที่สุด ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (30,30) และ (50,50) สถิติทดสอบยูนเวลซ์มีค่ากําลังการ
ทดสอบสูงที่สุด กรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,5) สถิติ

ทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,10) สถิติทดสอบยูน
เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด และกรณีความแปรปรวน 

2 2
1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (4,1) ที่ขนาดตัวอย่าง

เท่ากับ (5,5) สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์มีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด  
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ตารางที่ 1  ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

การแจกแจง  1 2n ,n  

ความแปรปรวน
2 2
1 2(σ ,σ ) เท่ากับ (2,1) 

ความแปรปรวน
2 2
1 2(σ ,σ ) เท่ากับ (3,1) 

ความแปรปรวน
2 2
1 2(σ ,σ ) เท่ากับ (4,1) 

YW RW YW RW YW RW 

ปรกติ 

(5,5)  0.044 0.035 0.041 0.036 0.041 0.040 
(10,10)  0.023 0.016 0.021 0.024 0.025 0.026 
(20,20)  0.024 0.025 0.023 0.020 0.022 0.023 
(30,30)  0.025 0.023 0.027 0.024 0.027 0.027 
(50,50) 0.018 0.014 0.017 0.018 0.017 0.018

(100,100) 0.029 0.029 0.028 0.029 0.025 0.031 

เบ้ซ้ายและโด่งต่าํกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 0.40,

α 2.2

  
  

 

(5,5)  0.056 0.052 0.062 0.060 0.068 0.060 
(10,10)  0.056 0.066 0.063 0.073 0.067 0.080
(20,20)  0.071 0.067 0.070 0.074 0.066 0.072 
(30,30)  0.054 0.058 0.053 0.068 0.056 0.072 
(50,50) 0.063 0.074 0.064 0.089 0.070 0.098

(100,100) 0.054 0.088 0.056 0.127 0.065 0.145

เบ้ซ้ายและโด่งสูงกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 2.00,

α 11.0

  
  

 

(5,5)  0.040 0.055 0.049 0.065 0.060 0.068 
(10,10)  0.056 0.065 0.069 0.094 0.083 0.109
(20,20)  0.068 0.074 0.078 0.104 0.090 0.137
(30,30)  0.051 0.078 0.074 0.122 0.091 0.153
(50,50) 0.075 0.113 0.101 0.199 0.130 0.261

(100,100) 0.089 0.195 0.140 0.344 0.194 0.433

เบ้ขวาและโด่งต่าํกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 0.40,

α 2.2

 
  

 

(5,5)  0.054 0.054 0.058 0.056 0.066 0.060 
(10,10)  0.060 0.067 0.070 0.074 0.075 0.077
(20,20)  0.059 0.056 0.064 0.068 0.066 0.075 
(30,30)  0.053 0.065 0.062 0.075 0.059 0.085
(50,50) 0.065 0.080 0.065 0.084 0.065 0.092

(100,100) 0.058 0.083 0.060 0.107 0.065 0.122

เบ้ขวาและโด่งสงูกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 2.00,

α 11.0

 
  

 

(5,5)  0.049 0.056 0.054 0.062 0.061 0.073 
(10,10)  0.059 0.067 0.070 0.088 0.086 0.094
(20,20)  0.061 0.072 0.078 0.111 0.095 0.131
(30,30)  0.065 0.079 0.083 0.123 0.098 0.153
(50,50) 0.065 0.110 0.089 0.177 0.114 0.226

(100,100) 0.085 0.168 0.131 0.304 0.161 0.401
หมายเหตุ  ตัวหนา หมายถึง สถิติทดสอบน้ันไม่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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ตารางที่ 2  ค่าประมาณกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 2 วิธี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

การแจกแจง  1 2n ,n  

ความแปรปรวน
2 2
1 2(σ ,σ ) เท่ากับ (2,1) 

ความแปรปรวน
2 2
1 2(σ ,σ ) เท่ากับ (3,1) 

ความแปรปรวน
2 2
1 2(σ ,σ ) เท่ากับ (4,1) 

YW RW YW RW YW RW 

ปรกติ 

(5,5)  0.263 0.388 0.220 0.303 0.189 0.258
(10,10)  - - - - 0.501 - 
(20,20)  - 0.967 - - - - 
(30,30)  0.999 - 0.976 - 0.927 0.955
(50,50) - - - - - - 

(100,100) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

เบ้ซ้ายและโด่งต่าํกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 0.40,

α 2.2

  
  

 

(5,5)  0.241 0.354 0.228 0.297 0.216 0.256
(10,10)  0.529 0.679 0.438 0.518 0.383 - 
(20,20)  0.840 0.920 0.727 0.820 0.642 0.741
(30,30)  0.971 0.992 0.913 0.964 0.847 0.916
(50,50) 0.999 1.000 0.991 - 0.973 - 

(100,100) 1.000 - 1.000 - 1.000 - 

เบ้ซ้ายและโด่งสูงกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 2.00,

α 11.0

  
  

 

(5,5)  0.427 0.475 0.389 0.404 0.364 0.374
(10,10)  0.785 0.837 0.710 - - - 
(20,20)  0.973 0.990 - - - - 
(30,30)  0.999 - 0.993 - - - 
(50,50) 1.000 - - - - - 

(100,100) - - - - - - 

เบ้ขวาและโด่งต่าํกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 0.40,

α 2.2

 
  

 

(5,5)  0.203 0.372 0.163 0.284 0.145 0.223
(10,10)  0.478 0.691 0.357 0.527 0.290 - 
(20,20)  0.840 0.940 0.685 0.832 0.567 0.681
(30,30)  0.972 0.994 0.900 0.968 0.791 - 
(50,50) 1.000 - 0.988 - 0.955 - 

(100,100) 1.000 - 1.000 - 1.000 - 

เบ้ขวาและโด่งสงูกว่า
ปรกต ิ

3

4

α 2.00,

α 11.0

 
  

 

(5,5)  0.333 0.519 0.247 0.416 0.188 0.322 
(10,10)  0.754 0.872 0.592 - - - 
(20,20)  0.986 0.995 - - - - 
(30,30)  1.000 - - - - - 
(50,50) 1.000 - - - - - 

(100,100) - - - - - - 
หมายเหตุ  ตัวหนา หมายถึง สถิติทดสอบน้ันมีค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด 
 – หมายถึง สถิติทดสอบวิธีนั้นไม่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ได้ จึงไม่นํามาคํานวณค่ากําลัง
การทดสอบ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าส่วนใหญ่สถิติทดสอบทั้ง 2 วิธีสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของ

ความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งตํ่ากว่าปรกติ และการแจกแจงเบ้
ขวาและโด่งตํ่ากว่าปรกติ นอกจากน้ียังพบว่าเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งสูงกว่าปรกติ 
และการแจกแจงเบ้ขวาและโด่งสูงกว่าปรกติ และความแปรปรวนมีค่าเพ่ิมขึ้น (ความแปรปรวน
เท่ากับ (3,1) และ (4,1)) สถิติทดสอบท้ัง 2 วิธีไม่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาด
แบบที่ 1 ได้ เมื่อพิจารณาถึงค่ากําลังการทดสอบ พบว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น ค่ากําลังการ
ทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 2 วิธีจะมีค่าเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าขนาดตัวอย่างมี
ผลต่อกําลังการทดสอบ และกรณีความแปรปรวน 2 2

1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (2,1) กําลังการทดสอบของสถิติ
ทดสอบทั้ง 2 วิธีจะมีค่าสูงกว่ากรณีความแปรปรวน 2 2

1 2(σ ,σ )  เท่ากับ (3,1) และ (4,1)  
เมื่อขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 30 ส่วนใหญ่สถิติทดสอบแรงค์เวลซ์จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด 

สําหรับทุกลักษณะการแจกแจง และเมื่อขนาดตัวอย่างมากกว่า 30 ส่วนใหญ่สถิติทดสอบยูนเวลซ์จะ
มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับทุกลักษณะการแจกแจง อย่างไรก็ตามยังพบว่าลักษณะการแจกแจง
ของข้อมูลที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะกําหนดค่าเฉล่ียและความแปรปรวนเท่ากัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีความ
แตกต่างกัน ดังน้ันจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของสถิติทดสอบแต่ละวิธีแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาสถิติทดสอบวิธีอ่ืนที่ใช้สําหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน เช่น สถิติทดสอบเวลซ์ที หรือสถิติทดสอบแมน-วิทนีย์-วิลคอกสัน เป็น
ต้น 

2. ผู้ที่สนใจอาจศึกษากรณีที่ประชากรมีการแจกแจงแบบอ่ืนที่หลากหลาย เช่น การแจกแจง
แกมมา หรือ การแจกแจงเลขช้ีกําลัง เป็นต้น 
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การพัฒนาระบบห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วยนาโนไบโลโซมเพ่ือเพิม่ความคงตัวและกิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระในระบบทางเดินอาหารจําลอง 

Development of Mangiferin loaded Nanobilosomes for Enhancement of 
their Stability and Antioxidant Activity  
under Simulated Gastrointestinal tract 

 

พัชรินทร ์เตียงแก้ว1 และภคมน จิตประเสริฐ1* 
 
บทคัดย่อ 
 
 อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาระบบห่อหุ้มแมงจิเฟอรินเพ่ือใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระใน
ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Nutraceuticals) คือ ความไม่คงตัวเมื่อขนส่งผ่านสภาวะที่รุนแรงในระบบ
ทางเดินอาหาร เพ่ือลดข้อจํากัดดังกล่าวงานวิจัยน้ีเสนอเทคโนโลยีการห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วยไลโปโซมที่
สอดแทรกเกลือนํ้าดีผ่านการขึ้นรูประดับนาโนด้วยเทคนิคไมโครฟูอิดส์ หรือเรียกว่า นาโนไบโลโซม โดย
ทดสอบความคงตัว ความสามารถในการกักเก็บ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในระบบทางเดิน
อาหารจําลองเปรียบเทียบกับการห่อหุ้มด้วยไลโปโซมแบบดั้งเดิม ผลการทดลองพบว่า การสอดแทรก
เกลือนํ้าดีเข้าไปในชั้นลิพิดของไลโปโซม สามารถเพ่ิมเสถียรภาพของระบบได้ดีกว่าไลโปโซมแบบดั้งเดิม 
(p > 0.05) โดยกักเก็บแมงจิเฟอรินได้ถึง 84 % และ 82 % ในระบบนํ้าย่อยกระเพาะและลําไส้ เป็น
เวลา 2 และ 4 h ตามลําดับ และคงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่า 7700 μmol TE/mg MGF 
นอกจากน้ีค่าเฉล่ียของขนาด (48.18 nm) ศักย์ซีต้า (-30.2 mV) และปริมาณการบรรจุ (9.25 %) ของ
นาโนไบโลโซมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได้ในอนาคต 
 
คําสําคัญ: แมงจิเฟอริน นาโนไบโลโซม กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ความคงตัวในระบบทางเดินอาหาร 
             จําลอง 

                                                            
1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
* Corresponding author; e-mail address: pakamon.c@ku.ac.th 
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Abstract 
The major barrier to the development of the mangiferin-encapsulation system, 

act as an antioxidant in nutraceutical products, is their instability when transported 
through extreme conditions in the gastrointestinal tract. To overcome this limitation, 
this research offered the encapsulation technology of mangiferin into liposomes 
which incorporated bile salts and formed using microfluidic techniques, called 
nanobilosomes (NBSs). The experiment was carried out, compared with conventional 
liposomes (CLSs), by testing their stability, mangiferin remaining (%) and antioxidant 
activity under in vitro gastrointestinal condition. The result was found that the 
incorporation of bile salts into liposomal lipid bilayer improved the stability than that 
of CLSs (p > 0.05). The NBSs could contain up to 84 % and 82 % of mangiferin in 
gastric and intestinal fluids for 2 and 4 h respectively and showed the high antioxidant 
activity more than 7700 μmol TE/mg MGF. Additionally, the particle size (48.18 nm), 
zeta potential (-30.2 mV) and drug loading (9.25 %) of NBSs was appropriate criteria 
and has the potential to develop into a commercial product in the future. 
 
Keywords: Mangiferin, Nanobilosomes, antioxidant activities, in vitro gastrointestinal 

stability 
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บทนํา 
แมงจิเฟอริน (mangiferin, MGF) เป็นสารประกอบฟีนอลธรรมชาติที่มีโครงสร้างหลักเป็น 

xanthone เชื่อมต่อกับ c-glycoside พบมากในพืชตระกูลมะม่วงหรือ Mangifera indica L. ทั้งใน
ส่วนผล ใบ เปลือกผล เปลือกลําต้น และราก (Barreto et al., 2008) มีการรายงานถึงคุณสมบัติทาง
เภสัชวิทยาของแมงจิเฟอรินอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (Ghosh 
et al., 2011) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคหลายชนิด ได้แก่ โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง และโรคเร้ือรังอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกในปัจจุบัน (Willcox 
et al., 2004; Khurana et al., 2016) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการต้านการเจริญของเน้ืองอก 
ต้านไวรัส (Li et al., 2013) ต้านการเกิดเบาหวาน (Saleh et al., 2014) และต้านการอักเสบ 
(Gong et al., 2013) อีกทั้งยังไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ด้วยคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย
ร่วมกับแหล่งวัตถุดิบมีอยู่ในประเทศและราคาถูกก่อให้เกิดความน่าสนใจในการผลิตแมงจิเฟอรินเป็น
ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Nutraceutical) ที่มีมูลค่าสูงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุค
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามด้วยโครงสร้างทางเคมีทําให้แมงจิเฟอรินมีความสามารถในการละลายนํ้าต่ํา
เพียง 0.11 mg/ml (Han et al., 2010) ซึ่งจํากัดการใช้งานทั้งเชิงกระบวนการผลิต การดูดซึมผ่าน
เซลล์ และการออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

หลายปีที่ผ่านมามีงานวิจัยจํานวนมากศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของแมงจิเฟ
อรินให้ละลายน้ําได้ โดยการห่อหุ้มด้วยสารชนิดต่างๆ (Souza et al., 2013; Ma et al., 2014) 
อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่าน้ีมุ่งเน้นเพียงแต่การปรับปรุงการละลาย และการเพิ่มการดูดผ่านผนัง
ลําไส้เล็กเท่าน้ัน ทําให้เกิดช่องว่างของการวิจัยที่พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของระบบห่อหุ้ม 
ความคงตัว และการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิทางชีวภาพเม่ือทดสอบภายใต้สภาวะทางเดินอาหาร ซึ่งเป็น
อุปสรรคสําคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชเพ่ือใช้งานในรูปแบบของการรับประทาน (oral 
administration)   

งานวิจัยน้ีเสนอเทคโนโลยีการห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วยไลโปโซมที่สอดแทรกเกลือนํ้าดีและ
ผ่านการขึ้นรูประดับนาโนด้วยเทคนิคไมโครฟูอิดส์ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า นาโนไบโลโซม 
(Nanobilosomes, NBSs) ข้อดีของระบบไลโปโซมคือมีส่วนประกอบหลักเป็นฟอสโฟลิพิดที่มีความ
เข้ากันได้กับเน้ือเย่ือในร่างกาย (biocompatible) ย่อยสลายได้ (biodegradable) และไม่เป็นพิษ
ต่อร่างกาย (Johnston et al., 2007) อีกทั้งเพ่ิมความสามารถในการละลายของสารละลายนํ้าต่ํา 
ทําให้มีการใช้เทคนิคการห่อหุ้มน้ีทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสําอาง เมื่อทอดแทรกเกลือ
นํ้าดีเข้าไปในชั้น lipid bilayer ของไลโปโซมจะช่วยเพ่ิมเสถียรภาพของระบบและฤทธ์ิทางชีวภาพ
ของสารภายใน เมื่อขนส่งผ่านระบบทางเดินอาหาร เพ่ิมการซึมผ่านเย่ือหุ้มทางชีวภาพ (biological 
membranes) โดยเป็นตัวกลางทําให้ผนังของไลโปโซมมีลักษณะเป็นของไหล (membrane 
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fluidity) (Chen et al., 2009) การพัฒนาระบบห่อหุ้มแมงจิเฟอรินที่แสดงความคงตัวทางกายภาพ 
และการออกฤทธ์ิทางชีวภาพเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะทางเดินอาหาร รวมถึงแสดงสมบัติทาง
กายภาพพ้ืนฐานที่เหมาะสมเป็นดัชนีชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้และความสําเร็จของการสร้าง
ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วยนาโนไบโลโซม (MGF-NBSs) ต่อ
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแมงจิเฟอริน 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสอดแทรกเกลือนํ้าดีต่อปริมาณการบรรจุสาร ขนาด การ
กระจายขนาด และค่าศักย์ซีต้า เปรียบเทียบกับระบบไลโปโซมแบบดั้งเดิม (conventional 
liposmes, CLSs) 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสอดแทรกเกลือนํ้าดีต่อความคงตัวทางกายภาพของระบบ
ความสามารถในการกักเก็บสาร และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแมงจิเฟอริน เมื่อทดสอบ
ภายใต้ระบบทางเดินอาหารจําลอง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. สารเคมี 
1.1 แมงจิเฟอริน (MGF) (Analytical grade, Shaanxi, China) 
1.2 ฟอสโฟลิพิด (PC) (Analytical grade, Ludwigshafen, Germany) 
1.3 เกลือนํ้าดี (BS) (Analytical grade, Tokyo, Japan) 
1.4 Dimethyl sulfoxide (DMSO) (Analytical grade, Leicestershire, UK) 
1.5 Glacial acetic acid (HPLC grade, Leicestershire, UK) 
1.6 Pepsin (Analytical grade, St. Louis, MO, USA) 
1.7 Pancreatin (Analytical grade, St. Louis, MO, USA) 
1.8 Porcine bile salt extract (Analytical grade, St. Louis, MO, USA) 
1.9 Methanol (HPLC grade, Gliwice, Poland) 

2. การผลิตแมงจิเฟอรินที่ห่อหุ้มด้วยนาโนไบโลโซมด้วยเทคนิคไมโครฟูอิดส์ 
การผลิต MGF-NBSs อาศัยเทคนิคไมโครฟูอิดส์อย่างง่าย เริ่มต้นจากการเตรียมกระแส

สารละลายซึ่งประกอบด้วยแมงจิเฟอริน 25 mg สารห่อหุ้ม 200 mg (อัตราส่วน PC:BS เท่ากับ 10:1 
% (w/w)) ละลายในเอทานอล 20 ml บ่มที่อุณหภูมิ 50 ºC เป็นเวลา 1 h บรรจุสารละลายใน
กระบอกฉีดยาที่เชื่อมต่อกับ needle และติดตั้งบน Infusion syringe pump (NE–4000, New 
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Era, Farmingdale, NY, USA) สําหรับกระแสนํ้าบ่มที่อุณหภูมิ 50 ºC เช่นเดียวกันและขับเคลื่อน
กระแสด้วย peristaltic pump (Sci-Q 300, Watson-149 Marlow, MA, USA) การผลิตทําโดย
การฉีดกระแสทั้ง 2 พร้อมกันผ่านท่อพลาสติกที่เชื่อมด้วยข้อต่อรูปตัว Y กําหนดอัตราการไหลของ
กระแสสารละลายและกระแสนํ้าเท่ากับ 14 ml/min และ 70 ml/min ตามลําดับ เก็บตัวอย่างใน
ขวดบีกเกอร์ความจุ 250 ml จากน้ันกรองผ่าน filter (pore size 0.22 μm) และทําแห้งตัวอย่าง
ด้วยวิธีการทําแห้งแบบเยือกแข็งเป็นเวลา 24 h ในกรณีการเตรียม MGF-CLSs ทําเช่นเดียวกัน 
เปลี่ยนแปลงสารห่อหุ้มเป็น PC ชนิดเดียว 

3. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 
3.1 ขนาด การกระจายขนาด และค่าศักย์ซีต้า 

ขนาด การกระจายขนาด และค่าศักย์ซีต้าของ MGF-NBSs และ MGF-CLSs วัด
โดยใช้วิธี dynamic light scattering ด้วยเครื่อง zetasizer nano ZS (Malvern Instruments, 
Malvern, UK) ที่อุณหภูมิ 25 °C บรรจุตัวอย่างใน polystyrene cuvettes สําหรับการการวิเคราะห์
ขนาดและการกระจายขนาด และ folded capillary zeta cells สําหรับการวิเคราะห์ค่าศักย์ซีต้า 

3.2 ปริมาณการบรรจุ  
ละลาย MGF-NBSs ด้วย DMSO ที่ความเข้มข้น 3 mg/ml กรองสารละลายผ่าน 

filter (pore size 0.22 μm) การตรวจสอบความเข้มข้นของแมงจิเฟอรินดําเนินการโดย high 
performance liquid chromatography (Shimadzu, Kyoto, Japan) ผ่านคอลัมภ์ eclipse XDB-
C18 (4.6×250 mm, 5 μm) ภายใต้เง่ือนไข วัฏภาคเคล่ือนที่คือ methanol:0.5% acetic acid ที่
อัตราส่วน 70:30 % (v/v) อัตราการไหล 1 ml/min ปริมาตรการฉีด 10 μl ที่ความยาวคลื่น 258 
nm คํานวณปริมาณการบรรจุเทียบกับกราฟมาตรฐานดังสมการที่ 1 

 

ปริมาณการบรรจุ (%) = (ปริมาณแมงจิเฟอริน (mg)/นํ้าหนักระบบห่อหุ้ม (mg)) x 100 (1) 
 

4. การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลิสระด้วยวิธี Trolox equivalent antioxidant 
capacity (TEAC) 

วิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูล ABTS•+ เริ่มจากเตรียม ABTS radical stock solution 
โดยใช้ ABTS เข้มข้น 7 mM และ K2S2O8 เข้มข้น 2.45 mM บ่มไว้ในที่มืดเป็นเวลา 16 ชั่วโมง จน
ได้เป็นสารละลาย ABTS•+ ที่มีสีนํ้าเงินเขียว เมื่อใช้งานเจือจางด้วย phosphate buffer saline (pH 
7.4) จนได้ค่าการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 0.700 ± 0.020 ที่ความยาวคลื่น 734 nm ผสมตัวอย่างและ
สารละลาย ABTS•+ ที่อัตราส่วน 1:100 (v/v) เขย่าให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 6 นาที ในที่มืด วัด
ค่าการดูดกลืนแสง แลําคํานวณกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระดังสมการที่ 2 เทียบกับสารมาตรฐาน
โทรลอกซ์ (ความเข้มข้น 719 – 3596 μM, R2= 0.99)  
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  Scavenging activity (%) = [(ODcontrol–ODsample)/ ODcontrol] x 100 (2) 
 

5. การประเมินความคงตัว ปริมาณแมงจิเฟอรินคงเหลือ และกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระของ MGF-NBSs เม่ือทดสอบภายใต้ระบบทางเดินอาหารจําลอง  

การทดสอบความต้านทานของ NBSs ต่อสภาวะกรดและเอนไซม์ภายใต้ระบบจําลอง
นํ้าย่อยกระเพาะอาหาร (simulated gastric fluid, SGF) และลําไส้ (simulated intestinal fluid, 
SIF) เริ่มต้นจากการเตรียมนํ้าย่อย SGF ประกอบด้วย NaCl 2 mg/ml HCl (37%) 0.007 ml/ml 
และ  pepsin 3.2 mg/ml ละลายในน้ํ ากลั่น  และปรับ  pH 1.2 ด้วย  1 M HCl นํ้ า ย่อย  SIF 
ประกอบด้วย  K2HPO4 6.8 mg/ml NaOH (0.1 M) 0.19 mg/ml เกลือ นํ้าดี  0.2 mg/ml และ 
pancreatin 3.2 mg/ml ละลายในนํ้ากลั่น และปรับ pH 7.4 ด้วย 1 M NaOH บ่มสารละลาย
นํ้าย่อยที่อุณหภูมิ 37 °C ก่อนใช้งาน เริ่มต้นการทดสอบโดยการผสมตัวอย่าง 300 mg กับนํ้าย่อย 
60 ml (ดําเนินการโดยแบ่งการทดสอบระหว่างนํ้าย่อกระเพาะอาหารและลําไส้) ควบคุมอุณหภูมิที่ 
37 °C และเขย่าที่ความเร็วรอบ 95 rpm เป็นเวลา 2และ 4 h สําหรับการทดสอบในกระเพาะอาหาร 
และลําไส้ ตามลําดับ ระหว่างการทดลองดูดตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณแมงจิเฟอรินคงเหลือใน
ระบบ การเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาค และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระท่ีเวลาต่างๆ 
 
6. การวเิคราะห์ทางสถิติ 

ผลการทดลองรายงานในรูปของของ mean ± SD  วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance, ANOVA) และความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้  duncan's multiple range test ใน
โปรแกรม SPSS version 11.5 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการวิจัย 

1. อิทธิพลของการห่อหุ้มด้วยนาโนไบโลโซมต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอสระของแมง
จิเฟอริน 

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแมงจิเฟอรินอิสระ แมงจิเฟอรินที่ห่อหุ้มนาโนไบโลโซม 
(MGF-NBSs) และระบบนาโนไบโลโซมเปล่า (BLK-NBSs) แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า MGF-NBSs 
แสดงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าแมงจิเฟอรินอิสระอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ขณะท่ี BLK-
NBSs ไม่แสดงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าระบบนาโนไบโลโซมสามารถ
เพ่ิมกิจกรรมทางชีวภาพของแมงจิเฟอรินได้สอดคล้องการรายงานของ Lu et al. (2009) 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแมงจิเฟอริน MGF-NBSs และ BLK-NBSs เทียบเท่า
สารมาตรฐานโทรลอกซ์ 

 
Samples TEAC (μmol TE/mg compounds) 
Mangiferin 7975.55 ± 114.15b 
BLK-NBSs *NA 
MGF-NBSs 8284.54 ± 54.16a 

  * NA หมายถึง ไม่แสดงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 

    TE  หมายถึง เทียบเท่าสารมาตรฐานโทรลอกซ์ (trolox equivalent) 
 

2. การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของ MGF-NBSs เปรียบเทียบกับ MGF-CLSs 
(ปริมาณการบรรจุสาร ขนาด การกระจายขนาด และค่าศักย์ซีต้า) 

สมบัติทางกายภาพของระบบห่อหุ้มเช่น ปริมาณการบรรจุสาร ขนาด การกระจายขนาด 
และค่าศักย์ซีต้า เป็นพารามิเตอร์พ้ืนฐานที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้านการใช้งานของระบบ ผลการ
ประเมินระบบ MGF-NBSs และ MGF-CLSs แสดงดังภาพที่ 1 พบว่า ระบบห่อหุ้มทั้ง 2 ชนิดที่ผ่าน
การข้ึนรูปด้วยเทคนิคไมโครฟูอิดส์มีขนาดเล็กระดับนาโน (ไม่เกิน 100 nm) และมีค่ากระจายขนาด
ในช่วงแคบ (ค่า PDI น้อยกว่า 0.1) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ
สารออกฤทธ์ิ เช่น การดูดซึมผ่าน gastrointestinal barriers การขนส่งในกระแสเลือด และกลไก
การกําจัดยาของร่างกาย (Díaz and Vivas-Mejia, 2013) สําหรับการพิจารณาค่าศักย์ซีต้าโดยทั่วไป
ระบบห่อหุ้มที่เสถียรน้ันต้องแสดงค่าศักย์ซีต้ามากกว่า ± 30 mV ซึ่งผลการทดลองพบว่าระบบ 
MGF-NBSs แสดงค่าศักย์ซีต้าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม (-30.2 ± 0.10 mV) ขณะท่ี MGF-CLSs แสดง
ค่าศักย์ซีต้าเพียง -3.14 ± 0.08 mV เป็นผลจากการทอดแทรกเกลือนํ้าดีเข้าไปเพ่ิมประจุลบบริเวณ
พ้ืนผิวของระบบ 
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ภาพท่ี 1 คุณสมบัติทางกายภาพของ MGF-NBSs และ MGF-CLSs 
 

ปริมาณการบรรจุสาร คือ ร้อยละของปริมาณสารที่บรรจุในระบบห่อหุ้ม ซึ่งค่าน้ีส่งผลต่อ
ปริมาณการใช้ (dose) ถ้าระบบห่อหุ้มสามารถบรรจุสารได้มาก การออกฤทธ์ิของสารจะมากขึ้นและ
ส่งผลให้ปริมาณการใช้ต่อครั้งลดลง ร้อยละการบรรจุของ MGF-NBSs และ MGF-CLSs มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.25 และ 9.47 ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณสูงเมื่อเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้า เช่น Souza et al. 
(2009) ที่ห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วย chitosan-coated pectin beads  แสดงร้อยละการบรรจุแมง
จิเฟอรินเพียง 2.1 เท่าน้ัน ย่ิงไปกว่าน้ันผลการทดสอบความสามารถในการละลายนํ้าพบว่า MGF-
NBSs สามารถปรับปรุงการละลายในน้ําของแมงจิเฟอรินได้มากถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับแมงจิเฟอริน
อิสระ 

3. การเปรียบเทียบความคงตัวทางกายภาพ ปริมาณแมงจิเฟอรินคงเหลือ และกิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระของ MGF-NBSs และ MGF-CLSs เม่ือทดสอบภายใต้ระบบทางเดินอาหาร
จําลอง 

สภาวะที่รุนแรงในระบบทางเดินอาหาร เช่น pH ต่ํา การทํางานของเอนไซม์และเกลือ
นํ้าดี เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการการพัฒนาระบบห่อหุ้ม เน่ืองจากส่งผลต่อการรั่วไหลของสารภายใน 
รวมถึงการลดลงของฤทธ์ิทางชีวภาพ ผลการทดสอบอิทธิพลของการสอดแทรกเกลือนํ้าดีต่อความคง
ตัวทางกายภาพของระบบ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแมงจิเฟอรินแสดงดังภาพที่ 2 การ
ทดสอบใน SGF พบว่า MGF-NBSs มีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้อยกว่า MGF-CLSs อย่างมีนัยสําคัญ 
(p < 0.05) โดยมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเพียง 8.6 % ที่เวลา 2 h ย่ิงไปกว่าน้ันยังสามารถกักเก็บแมง
จิเฟอรินได้ถึง 84 % ส่งผลให้การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระมีค่าสูง (7854.88 ± 68.60 
μmol TE/mg MGF) ขณะท่ี CLSs แสดงการกักเก็บแมงจิเฟอรินที่เพียง 71 % ส่งผลให้กิจกรรมการ
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ต้านอนุมูลอิสระ (6588.63 ± 243.29 μmol TE/mg MGF) น้อยกว่า NBSs อย่างมีนัยสําคัญ (p < 
0.05) 

เกลือนํ้าดี และ pancreatic lipase ในลําไส้เล็ก เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อการ
ขนส่งสารด้วยระบบที่มีลิพิดเป็นพ้ืนฐาน (lipid based nanocarriers) เกลือนํ้าดีในลําไส้เล็กทําให้
ระบบห่อหุ้มเกิดการพองตัวหรือเกิดรูรั่ว ดังน้ันสารออกฤทธ์ิที่บรรจุภายในจึงไหลออกมาก่อนถึง
บริเวณเป้าหมาย (Andrieux et al., 2009) ผลการทดสอบความคงตัวของระบบห่อหุ้มพบว่า NBSs 
สามารถกักเก็บแมงจิเฟอรินได้ 82 % ที่เวลา 4 h และยังคงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระได้ 
(7791.40 ± 272.97 μmol TE/mg MGF) ถึงแม้ว่าระบบมีการเปลี่ยนแปลงขนาดที่สูง (142 %) 
ขณะที่ CLSs สามารถกักเก็บแมงจิเฟอรินได้เพียง 56 % ส่งผลให้กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระลดลง 
(5609.63 ± 199.96 μmol TE/mg MGF) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการสอดแทรกเกลือนํ้าดี
สามารถปรับปรุงความคงตัวของระบบไล-โปโซมแบบดั้งเดิม กักเก็บและรักษากิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระของแมงจิเฟอรินได้ในปริมาณสูงเมื่อทดสอบในระบบทางเดินอาหารจําลอง และแสดง
แนวโน้มที่ดีสําหรับการพัฒนาเป็น nutraceuticals เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 
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ภาพที่ 2 ร้อยละการเปล่ียนแปลงขนาด (A) ปริมาณแมงจิเจอรินคงเหลือ (B) และกิจกรรมการต้าน

อนุมูลอิสระของแมงจิเฟอริน (C) ที่บรรจุใน NBSs และ CLSs เมื่อทดสอบภายใต้นํ้าย่อย
กระเพาะอาหาร (ด้านซ้าย) และลําไส้ (ด้านขวา) จําลอง 
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อภิปรายผล  
 ระบบนาโนไบโลโซมสามารถเพ่ิมกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแมงจิเฟอริน ด้วย
คุณสมบัติระดับนาโนที่เพ่ิมอัตราส่วนระหว่างพ้ืนผิวต่อปริมาตรของการดักจับอนุมูลอิสระ (surface-
to-volume ratio) อีกทั้งเพ่ิมความสามารถในกระจายตัวของแมงจิเฟอรินในสภาวะทดสอบ ส่งผล
ให้กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแมงจิเฟอรินสูงขึ้น (Zhang et al., 2011) 
 ระบบนาโนไบโลโซมมีความคงตัวทางกายภาพ กักเก็บและคงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
ของแมงจิเฟอรินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทดสอบภายใต้ระบบทางเดินอาหารจําลอง ด้วย
โครงสร้างบริเวณ hydrophilic (-OH group) ของเกลือนํ้าดีที่สอดแทรกในไลโปโซมช่วยเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นของชั้น lipid bilayer ขณะท่ีส่วน hydrophobic (steroid nucleus) จะเกิด hydrophobic 
interaction กับ acyl chain ของฟอสโฟลิพิดทําให้คงความแข็งแรง (rigidity) ของระบบห่อหุ้มและ
ต่อต้านการถูกทําลายจากสภาวะที่เป็นกรดในนํ้าย่อยกระเพาะอาหาร (Chen et al., 2009) 
นอกจากนี้เกลือนํ้าดียังเพ่ิมประจุลบบริเวณพ้ืนผิวเพ่ือป้องกันการเกิดการรวมตัวกัน (McClements, 
2012) และขัดขวางการทํางานของเอนไซม์และเกลือนํ้าดีในลําไส้เล็ก (Conacher et al., 2001; 
Song et al., 2002) ทําให้แมงจิเฟอรินที่บรรจุภายในไม่เกิดการร่ัวไหล อีกทั้งผลการประเมินสมบัติ
ทางกายภาพของระบบยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ มีขนาดอนุภาคเล็ก การกระจายขนาดแคบ ค่า
ศักย์ซีต้าสัมบูรณ์และร้อยละการบรรจุสูง ซึ่งสมบัติเหล่าน้ีบ่งบอกถึงศักยภาพที่ดีของระบบนาโนไบโล
โซม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือมุ่งสู่การใช้งาน MGF-NBSs ทางคลินิกเชิงพาณิชย์ การทดสอบกิจกรรมทางชีวภาพ
ระดับเซลล์ ค่าชีวประสิทธิผล และปริมาณการใช้งาน เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นลําดับถัดไป ย่ิงไปกว่า
น้ันสามารถประยุกต์ใช้ระบบนาโนไบโลโซมกับสารออกฤทธ์ิชนิดอื่นได้ เน่ืองจากเป็นระบบที่สามารถ
บรรจุสารได้ทั้งที่ชอบ (hydrophilic) และไม่ชอบน้ํา (hydrophobic)  และสามารถประยุกต์ใช้
ร่วมกับอาหารฟังก์ชัน (functional food) ด้วยคุณสมบัติเด่นของระบบท่ีมีความคงตัวสูง เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกและตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน 
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วิธีการเปรียบเทียบพื้นท่ีใต้โค้ง ROC สําหรับข้อมูลชุดเดยีวกัน: 
กรณีศึกษาแบบจําลองคะแนนเครดติ 

A PROPOSED METHOD TO COMPARE AREAS UNDER THE ROC CURVES 
FOR A SINGLE DATASET: A CASE STUDY OF CREDIT SCORING MODEL 

 

เบญจพร เอ่ียมประโคน1 และณัตติฤดี  เจริญรักษ2์ 
 
บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ระหว่างตัวแบบเต็มรูปกับตัวแบบลดรูปเป็นวิธีที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งวิธีที่นิยมใช้ในการเปรียบเทียบ คือ วิธี Delong แต่วิธีน้ีควรนํามาใช้เมื่อผลต่างของพ้ืนที่ 
ROC มีการแจกแจงปกติ งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ระหว่าง
ตัวแบบเต็มรูปกับตัวแบบลดรูปเมื่อผลต่างของพื้นที่ ROC ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ โดยทําการ
แปลงข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ระหว่างตัวแบบเต็มรูปและตัวแบบลดรูปให้มีการแจกแจงปกติ
แล้วนําไปทดสอบผลต่างด้วย Z-test (วิธี Transform)  

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC 
ระหว่างวิธี Transform และวิธี Delong test โดยทําการจําลองข้อมูลจาก German credit ใน 
package caret ในโปรแกรม R ที่ขนาดตัวอย่าง 300 500 และ 1,000 เพ่ือนํามาสร้างตัวแบบโลจิ
สติคสําหรับการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้งของทั้ง 2 วิธี และนําผลของทั้ง 2 วิธีในแต่ละขนาดตัวอย่าง
มาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์จากวิธี Likelihood ratio test (LRT) ซึ่งเป็นอีก
วิธีที่ใช้เปรียบเทียบตัวแบบโลจิสติค อน่ึงวิธี LRT น้ีไม่สามารถใช้เปรียบเทียบตัวแบบทางสถิติบางตัว
แบบ เช่น Support Vector Machine แต่สามารถทําการเปรียบเทียบตัวแบบได้โดยการเปรียบเทียบ
พ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ดังน้ันการหาวิธีการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ที่ดีที่สุดจึงเป็นวิธีหน่ึงในการช่วย
เลือกตัวแบบที่เหมาะสม 
 ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC โดยวิธีการแปลงข้อมูลผลต่างพ้ืนที่
ใต้โค้ง ROC (วิธี Transform) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ p-value ที่สอดคล้องกับวิธี LRT 
มากกว่าวิธี Delong อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่ขนาดตัวอย่าง 300 500 และ 
1000 นอกจากน้ันพบว่าที่ขนาดตัวอย่าง 300 500 และ 1000 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ p-
value มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

                                                            
1ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Email :   benchapon.jp@gmail.com,  
2ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Email :   nuttirudee@cbs.chula.ac.th 
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คําสําคัญ: กราฟ ROC คะแนนเครดิต ตัวแบบการถดถอยโลจิสติค 
 

Abstract 
 Comparing areas under the ROC curves between full model and reduced 
model has been widely used. The most commonly used method of comparison is 
Delong test. However, this method should be used when the difference of areas under 
the ROC curves is normally distributed. The purpose of this research is to find a 
method comparing areas under the ROC curves between full model and reduced 
model when the difference of areas under the ROC curves is not normal distribution. 
In this research, the method is done by transforming the difference of areas under 
the ROC curves between full model and reduced model to be normal distributed 
and then used Z-test to compare the difference (Transform method). 

Additionally, we compared our Transform method with Delong test by 
simulating data from German credit in the Caret package in R program with a sample 
size of 300, 500 and 1,000. To compare these two methods, we estimated logistic 
regression models and computed correlation coefficient between p-values from these 
two methods and p-values from the Likelihood ratio test (LRT) which is another 
method used to compare two nested models in the logistics model. LRT cannot be 
used to compare models in many statistical models such as Support Vector Machine. 
Nevertheless, we can compare the models by using area of ROC curve. Therefore, 
finding an appropriate method to compare areas under the ROC curves is one way to 
help us choose the proper model. 
 We found that the transform method has higher correlation of p-values that 
correspond to LRT than Delong test at 0.05 significance level with a sample size of 
300, 500, and 1,000. Moreover, a sample size of 300, 500, and 1,000 have the 
correlations of p-values are not significantly different across sample sizes at 0.05 
significance level. 
 
Keywords: ROC curve, Credit Scoring, Logistic regression model 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ในปัจจุบันงานวิจัยด้านต่างๆเกือบทุกแขนง ได้นําวิธีการพยากรณ์มาใช้ด้วยกันหลายวิธี ตาม

ลักษณะของข้อมูลและจุดประสงค์ของการพยากรณ์ ซึ่งวิธีการหน่ึงที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน คือ ตัว
แบบการถดถอยโลจิสติค (logistic regression model) เป็นการวิเคราะห์ที่ตัวแปรตามเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ ส่วนตัวแปรอิสระสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งตัวแบบ
การถดถอยโลจิสติคเป็นตัวแบบที่มีความนิยมใช้กันมาก เช่น ในทางด้านการเงิน คือ การวิเคราะห์
คะแนนเครดิตของลูกค้าว่าลูกค้าเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาหรือเป็นลูกหน้ีที่ดี ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอน
หน่ึงในการพยากรณ์ คือ การเลือกตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบสามารถ
ทําได้โดยวัดอัตราความถูกต้องของการพยากรณ์ซึ่งมีอยู่หลายวิธี หน่ึงในวิธีที่นิยมใช้ คือ การใช้ 
Receiver Operating Characteristic curve (ROC curve) โดยค่าที่ถูกใช้ในการบ่งบอกความ
ถูกต้องของการพยากรณ์คือ พ้ืนที่ใต้โค้ง ROC หรือที่เรียกว่า AUC (Area under the ROC curve) 
ถ้าพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC มีค่ามาก แสดงว่าตัวแบบน้ันมีความถูกต้องมากเช่นกัน  

เส้นโค้ง ROC เป็นเส้นโค้งที่พล็อตกราฟระหว่างค่า Sensitivity และ 1-specificity โดย 
แกน y แทน Sensitivity และ แกน x แทน 1-specificity ที่จุดตัดต่างๆเพ่ือแบ่งผลลัพธ์ของการ
พยากรณ์ออกเป็นกลุ่มเหตุการณ์ที่สนใจและเหตุการณ์ที่ไม่ได้สนใจ (Hanley and McNeil, 1982) 
เช่น ในคะแนนเครดิต จะแบ่งออกเป็นกลุ่มคนที่ชําระหนี้ตรงตามเวลา และกลุ่มคนที่มีการผิดนัด
ชําระหน้ี DeLong (1988) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการหาพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC และทําการเปรียบเทียบ
พ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ของตัวแบบ แต่วิธีการเปรียบเทียบน้ีไม่ควรใช้เมื่อผลต่างของพื้นที่ใต้โค้ง ROC ไม่มี
การแจกแจงแบบปกติ (Demler et al., 2012) ซึ่งพ้ืนที่ใต้โค้งของ ROC ส่วนมากน้ันไม่มีการแจก
แจงแบบปกติ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่น้ันยังมีอยู่จํานวนน้อย 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะหาวิธีเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ระหว่างตัวแบบเต็ม
รูปกับตัวแบบลดรูปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่ โดยข้อมูลในการสร้างตัว
แบบมาจากข้อมูลชุดเดียวกัน และนําวิธีใหม่น้ีมาเปรียบเทียบวิธี Delong ว่าทั้ง 2 วิธีมีประสิทธิภาพ
แตกต่างกันอย่างไร นอกจากน้ีงานวิจัยน้ีทําการตรวจสอบว่าขนาดตัวอย่างมีผลต่อประสิทธิภาพของ
ทั้งสองวิธีหรือไม่ อน่ึงงานวิจัยนี้ได้ใช้แบบจําลองคะแนนเครดิต (Credit scoring model) เป็น
กรณีศึกษาในการหาและเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC 
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ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. คะแนนเครดิต (Credit Scoring) 

คะแนนเครดิตเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยประเมินโอกาสและความสามารถในการชําระหน้ีของ
ผู้กู้ยืม  ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์และกําหนดตัวแปรที่น่าจะมีผลต่อการประเมินคะแนนเครดิต 
2. กําหนดตัวแบบเพ่ือใช้ในการคิดคะแนนเครดิต โดยตัวแบบที่นิยมใช้ คือ ตัวแบบ  

โลจิสติค ซึ่งเป็นตัวแบบที่ใช้ทํานายการผิดนัดชําระหน้ีผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เงินเดือน  
3. การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากพ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง 

ROC  
4. เลือกตัวแบบที่ดีที่สุดในการนํามาพยากรณ์การผิดนัดชําระหน้ี 
โดยตัวแบบที่นิยมใช้สําหรับการคิดคะแนนเครดิต คือ ตัวแบบการถดถอยโลจิสติค 

(logistic regression model)  
2. ตัวแบบการถดถอยโลจิสติค (Logistic regression model) 

ตัวแบบการถดถอยโลจิสติค (logistic regression model) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนตัวแปรอิสระ
สามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยตัวแบบที่นิยมใช้คือ ตัวแบบการ
ถดถอยโลจิสติคทวิ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความถดถอยที่ตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีค่าได้
เพียง 2 ค่า คือ 0 และ 1 ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีกําหนดให้ ตัวแปรตาม (y) คือ 0 แทน กลุ่มเหตุการณ์ที่
ไม่ได้สนใจน่ันคือกลุ่มคนที่มีการชําระหน้ีตรงตามเวลาและ 1 แทนกลุ่มเหตุการณ์ที่สนใจน่ันคือ กลุ่ม
คนที่มีการผิดนัดชําระหน้ีในตัวแบบคะแนนเครดิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ (x) 

การเขียนตัวแบบโลจิสติคจะอยู่ในรูปของ log ของ odds3 เรียกว่า logit หรือ logistic 
response function  โดยสมการโลจิสติคจะอยู่ในรูป log(odds) ซึ่งเรียกว่า logit มีรูปแบบดังน้ี  

 

0 1 1logit( ) ... k kP X X       
โดยที่ 

0 1, ,..., k        แทนเป็นค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ 
0 1 1

0 1 1

...

...1

k k

k k

X X

X X

e
P

e

  

  

  

  


   แทนความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ (y=1) 

1 2, ,..., kX X X     แทนตัวแปรอิสระตัวที่ 1,2,…,k 
 

                                                            
3 ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์	

ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์	
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3. การทดสอบความเหมาะสม (Goodness of fit test) ของตัวแบบ 
เพ่ือทดสอบว่าตัวแบบที่ได้มามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี 

เ ช่ น  วิ ธี  Likelihood ration test (LRT) วิ ธี  Receiver Operating Characteristic curve (ROC 
Curve) 

3.1 Likelihood ratio test (LRT)   
เป็นวิธีที่ใช้ในการเปรียบเทียบตัวแบบระหว่างตัวแบบเต็มรูป (full model) กับตัว

แบบลดรูป (reduced model) โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังน้ี 
 H0: reduced model is true 
 Ha: full model is true 

โดย LRT ประมาณตัวสถิติที่ทดสอบด้วยการแจกแจงแบบไคสแควร์ ที่มีองศาอิสระ
เท่ากับผลต่างของจํานวนพารามิเตอร์ในตัวแบบเต็มรูปกับตัวแบบลดรูป เมื่อค่า p-value < 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานว่างน่ันคือ ตัวแบบเต็มรูปมีความเหมาะสมมากกว่าตัวแบบลดรูป ซึ่งสอดคล้องกัน
กับพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ของตัวแบบเต็มรูปจะมีค่ามากกว่าตัวแบบลดรูป 

ดังน้ัน LRT จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบผลจากวิธี  Delong กับ
วิธีการแปลงข้อมูลของผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้งแล้วนําไปทดสอบด้วย Z-test ว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของค่ า  p-values ระหว่าง  LRT กับ วิ ธี  Delong test และ  LRT กับ วิ ธี  Transform วิ ธี ใดใ ห้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากกว่ากันโดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังน้ี 

0: delong transformH     
:a delong transformH    

เมื่อ   

delong   แทนค่าเฉล่ียค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของค่า p-values ระหว่าง LRT กับวิธี Delong test 

transform แทนค่าเฉล่ียค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของค่า p-values ระหว่าง LRT กับวิธี Transform 
ตัวสถิติทดสอบ คือ t-test  

3.2 Receiver Operating Characteristic curve (ROC Curve) 
กราฟ ROC เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ binary classification ซึ่ง

ตัวแปรตาม (y) เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ y = 1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สนใจหรือ
ผลการทดสอบเป็นบวก และ y = 0 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้สนใจหรือผลการทดสอบเป็นลบ  

จุดตัด (Cut-off point) หมายถึง จุดที่ใช้จําแนกเหตุการณ์ออกเป็นเหตุการณ์ที่สนใจ
กับเหตุการณ์ที่ไม่ได้สนใจพบว่า สามารถแบ่งกรณีการเปรียบเทียบระหว่างค่าพยากรณ์และค่าสังเกต
ออกเป็น 4 กรณี ดังน้ี 
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โดยที่ 
True positive (TP) คือ จํานวนเหตุการณ์ที่สนใจมีผลเป็นบวก และมีผลจากการพยากรณ์เป็นบวก 
False positive (FP) คือ จํานวนเหตุการณ์ที่สนใจมีผลเป็นลบ แต่มีผลจากการพยากรณ์เป็นบวก 
False negative (FN) คือ จํานวนเหตุการณ์ที่สนใจมีผลเป็นบวก และมีผลจากการพยากรณ์เป็นลบ 
True negative (TN) คือ จํานวนเหตุการณ์ที่สนใจมีผลเป็นลบ และมีผลจากการพยากรณ์เป็นลบ 
 ตัวสถิติที่ใช้วัดความถูกต้องของการพยากรณ์ซึ่งผลที่เกิดจากการพยากรณ์มีเพียง 2 ค่า คือ 
Sensitivity or True positive rate (TPR) และ Specificity or True negative rate (TNR) 

Sensitivity or True positive rate (TPR) คือ อัตราส่วนของจํานวนค่าพยากรณ์ที่มีผลเป็น

บวกที่ทํานายถูกต่อ จํานวนเหตุการณ์ที่สนใจที่มีผลเป็นบวก จะได้  
TP

sensitivity
TP FN




 

Specificity or True negative rate (TNR) คือ อัตราส่วนของจํานวนค่าพยากรณ์ที่มีผล

เป็นลบที่ทํานายถูกต่อ จํานวนเหตุการณ์ที่สนใจที่มีผลเป็นลบ จะได้
 

 
TN

specificity
FP TN




 

Empirical ROC Curve หรือ ROC curve เป็นกราฟท่ีพล็อตระหว่างค่า Sensitivity และ 
1-specificity โดย แกน y แทน Sensitivity และ แกน x แทน 1-specificity ที่จุดตัดต่างๆเพ่ือแบ่ง
ผลลัพธ์ของการพยากรณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เกิดเหตุการณ์ ( 1)P Y    จุดตัด และกลุ่มที่ไม่
เกิดเหตุการณ์ ( 1)P Y   จุดตัด  

พ้ืนที่ใต้โค้ง ROC เป็นดัชนีที่ใช้ในการบ่งช้ีความถูกต้องหรือความน่าเช่ือถือของตัวแบบ ตัว
แบบใดที่มีพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC มากที่สุดจะถือว่าเป็นตัวแบบดีที่สุด  

4.การเปรียบเทียบพื้นที่ใต้กราฟ ROC  
การเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC เป็นการทดสอบพ้ืนที่ใต้กราฟ ROC ของ 2 ตัวแบบมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ DeLong (1988) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการหาพ้ืนที่ใต้
โค้ง ROC และการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ของข้อมูลชุดเดียวกันที่ไม่แจกแจงแบบปกติด้วย
สถิติทดสอบ Z (Z-test) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมาก 

 ค่าสังเกต 
Positive Negative 

ค่าพยากรณ ์ Positive True positive (TP) False positive (FP) 
Negative False negative (FN) True negative (TN) 
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4.1 Delong Test 
การทดสอบความแตกต่างของพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ด้วยวิธี Delong test เป็นการ

ทดสอบโดยใช้ตัวสถิติ Mann-Whitney ในการคํานวณหาพ้ืนที่ใต้โค้ง  ROC ซึ่งกําหนดตัวแปร
ดังต่อไปน้ี 
ให้   m  แทนจํานวนของเหตุการณ์ที่สนใจ  
 n  แทนจํานวนของเหตุการณ์ที่ไม่ได้สนใจ 
 ; 1, 2,...,iX i m  แทนค่าของเหตุการณ์ในกลุ่มที่สนใจ 

; 1, 2,...,iY i n  แทนค่าของเหตุการณ์ในกลุ่มที่ไม่ได้สนใจ 
̂  แทนความน่าจะเป็นของจํานวนค่าของเหตุการณ์ที่สนใจท่ีมากกว่าหรือเท่ากับค่าของ

เหตุการณ์ที่ไม่ได้สนใจต่อเหตุการณ์ทั้งหมด จะได้ 

1 1

1ˆ ( , )
n m

i j
j i

X Y
mn

 
 

   

เมื่อ 
1 ;

( , ) 0.5 ;

0 ;

Y X

X Y Y X

Y X




 
 

 

ให้ 10S  และ 01S เป็นเมทริกซ์ขนาด k k  เมื่อ k แทนจํานวนตัวแบบที่จะทําการทดสอบ  
สมาชิกในแถวที่ r หลักที่ s ของเมทริกซ์ 10S คือ ,

10
r ss  

,
10 10 10

1

1 ˆ ˆ[ ( ) ][ ( ) ]
1

m
r s r r s s

i i
i

s V X V X
m

 


  
    

สมาชิกในแถวที่ r หลักที่ s ของเมทริกซ์ 01S คือ ,
01
r ss  

,
01 01 01

1

1 ˆ ˆ[ ( ) ][ ( ) ]
1

m
r s r r s s

j j
j

s V Y V Y
n

 


  
   

เมื่อ  10
1

1
( ) ( , ) ; 1, 2,...,

n
r r r

i i j
i

V X X Y i m
n




   

01
1

1
( ) ( , ) ; 1, 2,...,

n
r r r

j i j
i

V Y X Y j n
m




   

ˆ ˆ,r s    แทนความน่าจะเป็นของจํานวนค่าของเหตุการณ์ที่สนใจท่ีมากกว่าหรือเท่ากับค่า
ของเหตุการณ์ที่ไม่ได้สนใจต่อเหตุการณ์ทั้งหมดของตัวแบบที่ r และตัวแบบที่ s ตามลําดับ  
จะได้ ค่าประมาณของ covariance matrix ของเวกเตอร์พารามิเตอร์ 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ..., )k     คือ 

10 01

1 1
S S S

m n
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Delong test มีสมมติฐานการทดสอบดังน้ี 

0 : p p kH AUC AUC   
:a p p kH AUC AUC   

เมื่อ pAUC  แทน ตัวแบบเต็มรูป              
 p kAUC  แทน ตัวแบบลดรูป 
ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ 

1 2

( ) ( )

( )
p p k p p k

T

eAUC eAUC AUC AUC
z

LSL
   

  

เมื่อ  L    แทน เวกเตอร์แถวของสัมประสิทธ์ิ 

 
peAUC  แทน พ้ืนที่ใต้กราฟ ROC ของตัวแบบเต็มรูป 

 p keAUC   แทน พ้ืนที่ใต้กราฟ ROC ของตัวแบบลดรูป 
 

4.2 การนําวิธี Delong ไปใช้ในทางที่ผิด 
Demler et al. (2012) ได้ทําการศึกษาการทดสอบของ Delong พบว่าเมื่อลองทํา

การสุ่มพ้ืนที่ใต้กราฟมาแล้วผลต่างของพ้ืนที่ใต้กราฟน้ันไม่เป็นการแจกแจงปกติ การใช้ Delong test 
สําหรับข้อมูลของผลต่างของพ้ืนที่ที่ไม่มีการแจกแจงแบบปกติน้ันให้ผลการวิเคราะห์ที่เป็นไปในทาง
ตรงกันข้ามกับ F-test น่ันคือ F-test พบความแตกต่างของตัวแบบเต็มรูปและตัวแบบลดรูปอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติแต่ Delong test ไม่พบความแตกต่างของ 2 ตัวแบบ ในทางกลับกันเมื่อ Delong 
test พบความแตกต่างของตัวแบบเต็มรูปและตัวแบบลดรูปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแต่ F-test ไม่
พบความแตกต่างของ 2 ตัวแบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงดังรูปที่ 1 Demler et al. (2012) 
จึงสรุปว่า Delong test เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบผลต่างของพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ที่ไม่
เป็นการแจกแจงแบบปกติ 

 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงค่า p-value ระหว่าง F-test กับ Delong test  

(ที่มา: Demler et al.,2012) 
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โดยการศึกษานี้จะทําการตรวจสอบว่าข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC มีการแจกแจงแบบ
ปกติหรือไม่ หากไม่มีการแจกแจงแบบปกติจะต้องทําการแปลงข้อมูลก่อน 
 

5. การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ  
 การทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ สามารถทําการทดสอบได้หลายวิธีโดย
งานวิจัยน้ีใช้วิธีทดสอบ Kolmogorov-Smirnov Test เน่ืองจากข้อมูลมีมากกว่า 50 หน่วย โดยมี
สมมติฐานการทดสอบ ดังน้ี 
  H0 : ข้อมูลมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ 

Ha : ข้อมูลมาจากประชากรที่ไม่มีการแจกแจงปกติ 
 

6. การแปลงข้อมูล (Transformation) 
การแปลงข้อมูลคือการเปลี่ยนข้อมูลให้มีลักษณะตรงตามที่เราต้องการศึกษาโดยวิธีการ

แปลงข้อมูล น้ันมี ได้หลายวิธี ซึ่ งในงานวิจัย น้ีจะใช้การแปลงข้อมูลด้วยวิธี Yeo-Johnson 
Transformation ซึ่งเป็นวิธีการแปลงข้อมูลสําหรับข้อมูลที่มีบางค่าติดลบหรือมีบางค่าเป็นศูนย์ โดย
รูปแบบการแปลงคือ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีจะนําข้อมูลมาจาก dataset ช่ือ GermanCredit ใน package caret ในโปรแกรม 

R ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตัวแปรที่สําคัญ ดังน้ี 
(1) default: การผิดนัดชําระหน้ี เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ผิดนัดชําระหน้ี 

(70%) และผู้ที่ผิดนัดชําระหน้ี (30%) 
(2) age: เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีอายุเฉลี่ย 35.55 ปีและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.38 ปี 
(3) gender: เพศ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งเป็นเพศหญิง (30.9%) และเพศชาย (69.1%)  
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(4) saving: เงินฝากธนาคาร เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งเป็น เงินฝากน้อยกว่า 100 DM 
(60.3%) เงินฝากระหว่าง 100DM ถึง 500 DM (10.3%) เงินฝากระหว่าง 500DM ถึง 1000 DM 
(6.3%) เงินฝากมากกว่า 1000DM (4.8%) และไม่มีเงินฝากธนาคาร (18.3%)  

(5) housing: ประเภทที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งเป็น ที่พักอาศัยของตนเอง 
(71.3%) อาศัยผู้อ่ืนอยู่เช่น บ้านญาติ (17.9%) และเช่าอาศัย (10.8%) 

(6) present: ระยะเวลาในการทํางาน เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งเป็น ว่างงาน (6.2%) 
ระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 1 ปี (17.2%) ระยะเวลาทํางานระหว่าง 1 ปี ถึง 4 ปี (33.9%) ระยะเวลา
ทํางานระหว่าง 4 ปี ถึง 7 ปี (17.4%) และระยะเวลาทํางานมากกว่า 7 ปี (25.3%) 
 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 

 (1) ทําการจําลองข้อมูลที่นํามาสร้างตัวแบบโลจิสติคเพ่ือทํานายการผิดนัดชําระหน้ี ซึ่ง
ข้อมูลประกอบไปด้วยตัวแปรต้นคือ อายุ เพศ เงินฝากธนาคาร ประเภทที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่ใน
การทํางานและตัวแปรตามคือ การผิดนัดชําระหน้ี ที่ขนาดตัวอย่าง 300 500 และ 1,000 เพ่ือนํามา
เป็นตัวอย่างในการสร้างตัวแบบ  

(2) สุ่มข้อมูลจากข้อมูลในข้อที่ (1) นํามาสร้างตัวแบบจํานวน 50 ตัวแบบที่ขนาดตัวอย่าง 
300 500 และ 1,000 เพ่ือนําไปเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC แต่ละตัวแบบ 

(3) ทําการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ระหว่างตัวแบบเต็มรูปและตัวแบบลดรูปโดยตัว
แบบเต็มรูปมีสมการเป็นดังน้ี 

0 1 2 3 4 5gender age housing saving presentlogit(P) X X X X X            
เมื่อ  genderX   แทนตัวแปรเพศ  
 ageX    แทนตัวแปรอายุ 
 shou ingX  แทนตัวแปรประเภทที่อยู่อาศัย 
 savingX   แทนตัวแปรเงินฝากธนาคาร และ 
 presentX   แทนตัวแปรระยะเวลาในการทํางาน 

โดยวิธีการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC มี 2 วิธีคือ  
(3.1) เปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้งด้วยวิธี Delong test 

 (3.2) เปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้งด้วยวิธีการแปลงข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้ง โดยทําการหา
ผลต่างพ้ืนที่ ใ ต้โค้ง แล้วนําข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ ใ ต้โค้งไปแปลงข้อมูลด้วยวิธี Yeo-Johnson 
Transformation เพ่ือทําให้ข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้งมีการแจกแจงแบบปกติ แล้วนําไปใช้ Z-test ใน
การเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง (วิธี Transform) 
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(4) ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแบบด้วยวิธี LRT โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของค่า p-values ระหว่าง LRT กับวิธี Delong test และ LRT กับวิธี 
Transform ว่าวิธีใดให้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากกว่ากัน 
 
สรุปผลการวิจัย  

การเปรียบเทียบความแตกต่างพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ของทั้งสองวิธีจะทําการเปรียบเทียบกันโดย
การหาความสอดคล้องระหว่างวิธี Delong test กับวิธี LRT และวิธี Transform กับวิธี LRT ว่าวิธีใด
ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับวิธี LRT มากกว่ากันซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แสดงในตารางที่ 1  

 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของค่า p-values ระหว่างวิธี Delong กับ วิธี 
Likelihood และวิธี Transform กับ วิธี Likelihood ที่ขนาดตัวอย่าง 300 500 และ 
1,000 

 
ตัวแบบลดรูป Delong test Transform 

N = 
1000 

N = 
500 

N= 
300 

N = 
1000 

N = 
500 

N = 
300 

4 ตัวแปร 

0 1 2 sin 3 4age hou g saving presentlogit(P) X X X X          0.05 -0.05 0.09 0.64 0.49 0.51 

0 1 2 sin 3 4gender hou g saving presentlogit(P) X X X X          -0.01 0.03 0.10 0.51 0.23 0.47 

0 1 2 3 4gender age saving presentlogit(P) X X X X          0.078 0.16 0.18 0.25 0.42 0.47 

0 1 2 3 sin 4gender age hou g presentlogit(P) X X X X          0.47 0.31 0.29 0.57 0.40 0.56 

0 1 2 3 sin 4gender age hou g savinglogit(P) X X X X          0.36 0.02 0.21 0.46 0.32 0.26 

3 ตัวแปร 

0 1 sin 2 3hou g saving presentlogit(P) X X X        -0.10 0.28 -0.06 0.26 0.40 0.34 

0 1 2 3age saving presentlogit(P) X X X        0.22 0.07 0.019 0.32 0.31 0.32 

0 1 2 sin 3age hou g presentlogit(P) X X X        0.29 0.18 0.25 0.47 0.21 0.43 

0 1 2 sin 3age hou g savinglogit(P) X X X        0.35 0.10 0.00 0.49 0.25 0.14 

0 1 2 3gender saving presentlogit(P) X X X        0.25 -0.02 0.14 0.38 0.26 0.31 

0 1 2 sin 3gender hou g presentlogit(P) X X X        0.13 0.07 0.24 0.22 0.20 0.38 

0 1 2 sin 3gender hou g savinglogit(P) X X X        0.23 0.08 0.07 0.43 0.32 0.30 
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ตัวแบบลดรูป Delong test Transform 
N = 
1000 

N = 
500 

N= 
300 

N = 
1000 

N = 
500 

N = 
300 

0 1 2 3gender age presentlogit(P) X X X        0.39 0.23 0.36 0.39 0.29 0.37 

0 1 2 3gender age savinglogit(P) X X X        0.51 0.25 0.02 0.54 0.31 0.11 

0 1 2 3 singender age hou glogit(P) X X X        0.07 -0.07 0.14 0.15 0.14 0.24 

2 ตัวแปร 

0 1 2gender agelogit(P) X X      0.13 0.14 0.41 0.21 0.23 0.49 

0 1 2 singender hou glogit(P) X X      0.80 0.10 0.20 0.76 0.23 0.28 

0 1 2gender savinglogit(P) X X      0.64 0.09 0.23 0.68 0.31 0.32 

0 1 2gender presentlogit(P) X X      0.41 0.08 0.19 0.45 0.12 0.22 

0 1 2 sinage hou glogit(P) X X      0.22 0.14 0.34 0.26 0.22 0.42 

0 1 2age savinglogit(P) X X      0.12 -0.02 0.35 0.16 0.13 0.46 

0 1 2age presentlogit(P) X X      0.65 0.30 0.13 0.63 0.37 0.20 

0 1 sin 2hou g savinglogit(P) X X      0.33 0.19 0.353 0.40 0.28 0.40 

0 1 sin 2hou g presentlogit(P) X X      0.02 0.18 0.08 0.18 0.43 0.25 

0 1 2saving presentlogit(P) X X      0.15 0.02 0.25 0.33 0.11 0.40 

1 ตัวแปร 

0 1 genderlogit(P) X    0.01 0.24 0.19 0.06 0.41 0.26 

0 1 agelogit(P) X    0.08 0.11 0.38 0.09 0.20 0.42 

0 1 sinhou glogit(P) X    0.01 0.25 0.20 0.04 0.27 0.22 

0 1 savinglogit(P) X    0.28 0.21 0.11 0.38 0.27 0.16 

0 1 presentlogit(P) X    0.08 0.64 0.28 0.24 0.78 0.41 

 
จากตารางที่1 เมื่อนําค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ไปทดสอบความแตกต่างกันของทั้ง 2 วิธี 

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากวิธี Transform มีค่ามากกว่าวิธี Delong Test ที่ขนาดตัวอย่าง 
300 500 และ 1,000 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และพบว่าที่ขนาดตัวอย่างที่
แตกต่างกัน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีไม่ค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาตัวแบบโลจิสติคซี่งสามารถใช้วิธี LRT ในการเปรียบเทียบ 2 ตัว
แบบได้ แต่ยังมีตัวแบบทางสถิติจํานวนมากท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยวิธี LRT เช่น Support 
Vector Machine เป็นต้น ดังน้ันจึงต้องมีวิธีการท่ีใช้ในการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC แต่
เน่ืองจากวิธี Delong เป็นวิธีการเปรียบเทียบพ้ืนที่ ROC ที่ไม่เหมาะกับข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้ง 
ROC ที่ไม่มีการแจกแจงปกติ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงทําการแปลงข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ให้มีการ
แจกแจงแบบปกติแล้วนําไปทดสอบด้วย Z-test แล้วนําผลมาเปรียบเทียบกับวิธี Delong โดยวิธีการ
แปลงข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC ให้มีการแจกแจงแบบปกติแล้วนําไปทดสอบด้วย Z-test ใหม่ที่
ผู้วิจัย เรียกว่า วิธี Transform 
 การศึกษาความแตกต่างของพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC โดยการเปรียบเทียบระหว่างวิธี Delong test 
และวิธี Transform พบว่าวิธี Transform มีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ p-values ที่มีความ
สอดคล้องกับวิธี LRT มากกว่าวิธี Delong เน่ืองจากการแปลงข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้งด้วยวิธี Yeo-
Johnson Transformation จะทําให้ข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้งมีการแจกแจงแบบปกติจึงมีความ
เหมาะสมที่จะใช้ Z-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของพ้ืนที่ใต้โค้งมากกว่าข้อมูลผลต่างพ้ืนที่
ใต้โค้งที่ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับ Demler et al. (2012) ที่กล่าวไว้ถึงการนํา 
Delong test ไปใช้ในทางที่ผิดเน่ืองจากข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้โค้งไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ 
นอกจากน้ันพบว่าขนาดตัวอย่างที่แตกต่างกันในการสร้างตัวให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ p-
values ไมแ่ตกต่างกัน 
 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยสร้างตัวแบบจํานวน 50 ตัวแบบเพ่ือนําไปแปลงข้อมูลผลต่างพ้ืนที่ใต้
โค้ง ROC การเปลี่ยนจํานวนตัวแบบอาจจะทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ p-values ระหว่าง
วิธี LRT และวิธี Transform มีค่ามากขึ้น 
 2. ในงานวิจัยน้ีทําการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC จากตัวแบบโลติสจิค ผู้วิจัยอ่ืนอาจทํา
การเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้โค้ง ROC จากตัวแบบอ่ืนๆที่น่าสนใจ เช่น Support Vector Machine ตัว
แบบโพรบิท เป็นต้น 
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ระบบขายสง่: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเดื่อ 
Wholesale System: A Case Study of Phrong madua Fermented Rice 

Noodle Factory 
 

วรรณนิภา แก้วศรี1 และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรง
มะเด่ือ ใช้ในการประกอบธุรกิจการขายของโรงงานขนมจีนซึ่งการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในโรงงาน
น้ันเป็นแบบสมุดบันทึกข้อมูลการซื้อขายมีลักษณะเป็นการจดบันทึกทําให้การค้นหาข้อมูลทําได้ยาก
และล่าข้า ข้อมูลเกิดการสูญหายและไม่มีรายการขายที่ชัดเจนของโรงงานในแต่ละวัน ผู้พัฒนาระบบ
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 และระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 
2008 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ผลที่ได้จากการพัฒนา คือ ระบบสามารถนํามาใช้ร่วมกับการ
ทํางานของโรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ืออย่างถูกต้อง เช่น จัดเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน และ
สามารถออกรายงานการขายสินค้าได้ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบขายส่ง: กรณีศึกษา
โรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระบบงานน้ีทําให้ขายส่งที่ใช้ในธุรกิจ
ขายส่งขนมจีนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
คําสําคญั: ระบบขายส่ง, ระบบจัดการฐานข้อมูล, โรงงานขนมจีน 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                            
1 สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 Corresponding author. E-mail: kaewjai@webmail.npru.ac.th 
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Abstract 
 The objective of this study was to develop a wholesale system: a case study 
of the Chao Phraya Noodle Factory.  This system would be used for running sales of 
this fermented rice noodle factory where in the past a selling notebook was used to 
keep records. This record keeping led to difficulties and delay in searching, data lost 
and questionable, daily sales entries. Developers used Microsoft Visual Basic 2010 and 
Microsoft SQL Server 2008 database management system as development tools. The 
development result was the new system could be properly integrated to operations 
of Phrong Madua Fermented Rice Noodle Factory, such as product and worker data 
management and sales report generation. With that, user satisfaction towards the 
wholesale system with a case study of Phrong Madua Fermented Rice Noodle Factory 
was generally at a highest level, and the system could help increase efficiency of 
wholesale fermented rice noodle business. 
 
Keywords: Wholesale System, Database Management, Fermented Rice Noodle 

Factory 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
โรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือจัดต้ังขั้นเพ่ือเป็นอาชีพภายในครอบครัวและขายให้กับบุคคล

ทั่วไป นอกจากน้ันยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาทําการถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านขนมจีนแป้งหมักด้วย การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในโรงงานน้ันเป็นแบบสมุดบันทึกข้อมูล
การซื้อขายมีลักษณะเป็นการจดบันทึกทําให้การค้นหาข้อมูลไม่สะดวกและไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ความ
ไม่มั่นคงของข้อมูล ข้อมูลเกิดการสูญหายและไม่มีรายการขายท่ีชัดเจนของโรงงานในแต่ละวันซึ่งการ
จัดการแบบเดิมน้ันทําให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้า ก่อให้เกิดความยุ่งยากไม่สะดวกในการ
ทํางานและสามารถตรวจรายการขายสินค้าได้ยากอีกด้วยเพื่อช่วยลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน้ี 
ผู้จัดทําจึงได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบขายส่ง กรณีศึกษา:โรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือ ให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นโดยมีการนําระบบดังกล่าวเข้ามาช่วยในการคํานวณ จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลเป็น
ระเบียบไม่เกิดการสูญหาย เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือ  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

1. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
1.1 Microsoft Visual Basic 2010 

Microsoft Visual Basic 2010 ความสามารถในการเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล 
รวมท้ังปรับปรุงเครื่องมือและการเขียนโปรแกรมซ่ึงวัตถุ (Object Oriented Programming) ให้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมเคร่ืองมือต่างๆ ที่ทําให้ใช้ง่ายและสะดวกขึ้น Microsoft Visual Basic  
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยตัวภาษา
เองมีรากฐานมาจากภาษา Basic ซึ่งย่อมาจาก Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction 
ถ้าแปลให้ได้ตามความหมายก็คือ “ชุดคําสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เริ่มต้น”  ภาษา Basic  
มีจุดเด่นคือผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมเลขก็สามารถเรียนรู้และนําไปใช้งานได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เช่น ภาษาซี (C) ปาสคาส 
(Pascal) หรือแอสเชมบลี (Assembler) เป็นต้น ไมโครซอฟต์ที่ได้พัฒนาโปรแกรมภาษา Basic มา
นานนับสิบปีต้ังแต่ภาษา MBASIC (Microsoft Basic). BASICA (Basic Advanced): GWBASIC และ 
QuickBasic ซึ่งได้ติดต้ังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MS-DOS ในที่สุดโดยใช้ช่ือว่า QBASIC โดยแต่
ละเวอร์ชันที่ออกมาน้ันได้มีการพัฒนาและเพ่ิมเติมคําสั่งต่างๆ เข้าไปโดยตลอด (ความหมายของ 
Microsoft Visual Studio, 2561) 

1.2 Microsoft SQL Server 2008 
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Microsoft SQL Server 2008 คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database Management System หรือ RDBMS) ผลิตโดยบริษัท Microsoft เป็นระบบฐานข้อมูล
แบบ Client/Server และรันอยู่บน Window NT ซึ่งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรียกข้อมูล ด้วยเหตุ
ที่ข้อมูลส่วนใหญ่ทั่วโลกเก็บไว้ในเคร่ืองที่ใช้ Microsoft Windows เป็น Operating System จึงทํา 
ให้ เป็นการง่ายต่อ Microsoft SQL ที่จะนํา ข้อมูลที่อ ยู่ในรูป Windows Based มาเก็บและ
ประมวลผล และ ประกอบกับการที่ราคาถูกและหาง่าย จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทํา ให้ Microsoft SQL 
จึงเป็นระบบฐานข้อมูลที่มักจะถูกเลือกใช้ (ความหมายของ Microsoft SQL Server, 2561)  

2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ชยุตพงศ์  และจามจุรี (2558) ทําการพัฒนาระบบจําหน่ายชุดเครื่องนอน กรณีศึกษา:

ร้าน MY SOFT BED เพ่ือให้การจัดการข้อมูลเป็นระเบียบและข้อมูลไม่สูญหาย อํานวยความสะดวก 
ในการค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วย่ิงขึ้น และลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลซึ่งการพัฒนาครั้งน้ีดําเนินการตาม
ขั้นตอนการพัฒนา ระบบ (SDLC) มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วย Context Diagram, 
Data Flow Diagram, ER-Model พัฒนาขึ้นโดยเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 
และระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 ในการพัฒนาซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้การ
บริการทางหน้าร้านได้รวดเร็วและแม่นยํา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าและรายละเอียดการ
ขายสินค้าก่อนขายหรือหลังการขายได้ 

นราวิชญ์ และปรวี (2558) ได้ทําการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้าน MT Case Shop  
งานวิจัยช้ินน้ีมุ่งเน้นในเรื่องของการเพ่ิมระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปในร้านค้าเพ่ือเพ่ิมความถูกต้องและ
เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล ร้าน MT Case Shop จึงมีความสําคัญเป็นอย่าง
มากในการรองรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆต่อจากน้ี โดยในโปรแกรมจะเน้น
ไปในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสินค้าภายในร้านเพ่ือที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลของสินค้า
ได้อย่างถูกต้องในส่วนของการขายน้ันจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทําให้มีความรวดเร็วและ
ถูกต้องมาก ย่ิงขึ้นเพราะจํานวนลูกค้าจะต้องเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต การจัดทําโปรแกรม 
ระบบฐานข้อมูล ร้าน MT Case Shop ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เป็นฐานข้อมูล
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนาโปรแกรมและส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
ฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา Visual Basic ในการเขียน โปรแกรม และใช้ Crystal Report ในการทํา
รายงานต่างๆ ในโปรแกรม 

มัสยา และคณะ  (2558) ได้นําเสนอ ระบบสารสนเทศการจําหน่ายพริกแกง กรณีศึกษา
ร้านต้อยพริกแกง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการจําหน่ายพริกแกง  กรณีศึกษา ร้าน
ต้อยพริก  ผู้จัดทําได้เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 โดยใช้ภาษา Visual 
Basic.Net และใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2010 เป็นระบบฐานข้อมูล ในแต่ละส่วน
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ของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการจําหน่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่ได้ใช้งานแต่ละ
ส่วนแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดูรายงานต่างๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบว่า การชําระ
เงินและออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งการออกรายงานท่ีเป็นระบบสารสนเทศการจําหน่ายพริกแกง 
กรณีศึกษา ร้านต้อยพริก มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการทํางาน
โดยระบบดังกล่าวได้นําไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผู้พัฒนาระบบจะทําการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบโดยการนําเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ดังต่อไปน้ี 

1. การศึกษาเบื้องต้น 
ในการศึกษาเบ้ืองต้นจะทําการกําหนดปัญหาและความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ โดย

การศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้พร้อมทั้งทําความเข้าใจกับข้อมูลของโรงงานขนมจีนเพ่ือ
นําไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงงานในการศึกษากระบวนการ และข้อมูล
ต่างๆ ผู้ทําโครงงานได้ทําการศึกษาจากการสัมภาษณ์ข้อมูล จากโรงงานขนมจีนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 

2. การกําหนดความต้องการของระบบ 
การสร้างระบบขายส่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงาน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ในระดับต่าง ๆ ดังน้ี 
2.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการดูแลระบบทั้งหมด,สามารถเก็บข้อมูลขนมจีน ข้อมูล

พนักงาน ข้อมูลลูกค้าได้ทั้งหมด, เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลขนมจีน ข้อมูลการขายและ
ข้อมูลลูกค้า, สามารถออกรายงานการสั่งผลิตขนมจีน, สามารถออกรายงานการขายขนมจีน
ประจําวัน  

2.2 ผู้ใช้งานระบบ(เจ้าของกิจการ)เข้าสู่ระบบด้วยการใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน,
สามารถเก็บข้อมูลขนมจีน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้าได้ทั้งหมด, เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลพนักงาน 
ข้อมูลขนมจีน ข้อมูลการขายและข้อมูลลูกค้า,สามารถออกรายงานการสั่งผลิตขนมจีน,สามารถออก
รายงานการขายขนมจีนประจําวัน  

2.3 ผู้ใช้งานระบบ (พนักงาน) เข้าสู่ระบบด้วยการใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน,เข้าสู่ระบบ
การใช้งานได้บางส่วน,สามารถทํารายการขายขนมจีน,สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกค้าได้, สมัคร
สมาชิกให้ลูกค้าได้, สามารถออกรายงานการสั่งผลิตขนมจีน,สามารถออกรายงานการขายขนมจีน
ประจําวัน 
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3. การออกแบบระบบ 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) ดังภาพที่ 1 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) 
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แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1) ดังภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level1) 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ดังภาพที่3 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) 
 

4. การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือ ด้วยการเขียนโปรแกรม 

Microsoft Visual Basic 2010 และใ ช้  Microsoft SQL Server 2008 จัดทํ าระบบฐานข้อมูล
เพ่ือที่จะจัดเก็บข้อมูลโรงงานขนมจีน  

5. การทดสอบความถูกต้องของระบบ 
เมื่อทําการพัฒนาระบบแล้วผู้พัฒนาระบบได้ดําเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของระบบ,

ทดสอบการแจ้งเตือนความผิดพลาด การแสดงผลข้อมูลตามลําดับของผู้ใช้งานการออกรายงานท่ี
ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง และข้อมูลจริงในการทดสอบ 

 
 

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรง

มะเด่ือ ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการท่ีได้ทดลอง 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด 2553: 82-84) ดังน้ี  
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 – 5.00  หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 – 3.49  หมายความว่า  ระดับปานกลาง    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า  ระดับน้อย    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 – 1.49  หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย  
ระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือ โดยระบบน้ีได้รับการวิเคราะห์ 

ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้ผลการดําเนินงานตามขอบเขตที่กําหนดไว้ ดังน้ี 
1. ผลการพัฒนาระบบ 

ระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือ จะมีการทํางานอยู่ 4 ส่วนคือ 
ข้อมูลพนักงานและลูกค้า การสั่งผลิตสินค้า การขายสินค้า และออกรายงาน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพนักงาน ลูกค้า และสินค้า ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล เพ่ือให้ระบบทําการ
บันทึกฐานข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบและข้อมูลลูกค้าไว้ขายสินค้า  

 

 

 

 

 

 

 
   (ก)       (ข) 
 
ภาพท่ี 4 หน้าบันทึกข้อมูลพนักงาน (ก) และข้อมูลลูกค้า (ข) 

จากภาพที่ 4 เมื่อเข้าหน้าพนักงานทําการใส่ข้อมูลตามที่ระบบกําหนดเสร็จแล้วกดปุ่ม
บันทึกระบบจะบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ในหน้าน้ีจะกําหนดช่ือและรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบและ
หน้าลูกคา้ให้ทําการกรอกข้อมูลตามที่ระบบกําหนดระบบจะเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการขาย
สินค้าทุกคร้ัง 
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ส่วนที่ 2 การสั่งผลิตสินค้าเพ่ือเพ่ิมจํานวนสินค้าในข้อมูลสนิค้าให้มีเพียงพอต่อการขาย 
 

 
 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 5 หน้าสั่งผลิต 
 

จากภาพที่ 5 ระบบจะกําหนดเลขท่ีสั่งซื้อ เพ่ือสั่งผลิตให้ผู้ใช้งานต้องเพ่ิมชนิดสินค้าที่
ต้องการผลิตซึ่งมีข้อมูลจากฐานข้อมูลสินค้าแล้วผู้ใช้งานเลือกแล้วกรอกจํานวนที่ต้องการเสร็จแล้ว
คลิกปุ่มเพ่ิมรายการสินค้า 

ส่วนที่ 3 การขายสินค้าเพ่ือทํารายการขายสินค้าจากคําสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งคํานวณราคา
สินค้าและออกใบเสร็จรับเงิน 

 

(ก) (ข) 
 

ภาพท่ี 6 ข้อมูลการสั่งซื้อ (ก) และข้อมูลการขาย (ข)        
 

จากภาพที่ 6 ผู้ใช้งานทําการกรอกข้อมูลที่ระบบกําหนดให้กรอกเลือกรายการสินค้าที่
ลูกค้าต้องการส่ังสามารถส่ังได้มากกว่า 1 รายการเม่ือเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกแล้วไปท่ีหน้าการขาย
สินค้ากรอกข้อมูลตามที่ระบบกําหนดจากน้ันคลิกปุ่มออกใบเสร็จรับเงิน 
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ส่วนที่ 4 การออกรายงานการขายและรายงานการสั่งผลิตเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ทราบข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่ได้ทําการบันทึกไว้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานประจําวันได้ 

 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7 หน้ารายงาน 

 
จากภาพที่ 7 เมื่อเข้าสู่หน้ารายงานแล้วให้เลือกวันที่ต้องการทราบข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม

รายงานสามารถดูได้ทั้งรายงานการผลิตและรายงานการขาย 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้าน 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีน
โพรงมะเด่ือ 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบระบบ ระดับความพึง
พอใจ  S.D. 

1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก - ง่าย 4.5 0.53 มากที่สุด 
2. กระบวนการทํางานของระบบ 4.6 0.52 มากที่สุด 
3. ความถูกต้อง แม่นยําของระบบ 4.4 0.52 มาก 
4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 4.6 0.52 มากที่สุด 
5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 4.4 0.52 มาก 
6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4.4 0.52 มาก 
7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.5 0.52 มากที่สุด 
8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 4.5 0.52 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.6 0.51 มากที่สุด 
10. ความสามารถของระบบ ในการนําไปใช้ประโยชน์ 4.6 0.51 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.5 0.50 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบขายส่ง: กรณีศึกษา

โรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.5)  โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน

การใช้งานมากที่สุด ( ̅= 4.6) ในเรื่องของกระบวนการทํางานของระบบ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ และความพึงพอใจในการใช้งาน  

 
อภิปรายผล 

จากการดําเนินงานระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเด่ือน้ันมีการดําเนินงาน
ได้ตรงตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ คือใช้ระบบขายส่งน้ีเป็นเคร่ืองมือช่วยในการทํางานได้สะดวกย่ิงขึ้น
มีความเป็นระบบในการทํากิจการข้อมูลเป็นระเบียบไม่สูญหาย ถูกต้อง และแม่นยํา ในการพัฒนา
ระบบน้ีใช้โปรแกรม Microsoft Visual studio 2010 เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรม และใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 เป็นระบบฐานข้อมูล ระบบงานแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถข้อมูลต่าง ๆ ได้คือ การกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้ระบบ การจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐานเช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขายสินค้า และพิมพ์รายงานต่างๆ ส่วนที่ 2 
เป็นของผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ และพิมพ์รายงานได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับมัสยา และคณะ  (2558) ได้นําเสนอ ระบบสารสนเทศการจําหน่ายพริกแกง 
กรณีศึกษาร้านต้อยพริกแกง โดยในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการจําหน่าย
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และการดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการ
ทํางานโดยระบบดังกล่าวได้นําไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อจํากัดของ
ระบบน้ีคือไม่สามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ซื้อน้อยกว่า 1 กิโลกรัมได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยในอนาคต คือ การพัฒนาระบบเพ่ือขายขนมจีนออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าให้มาก
ขึ้นและสามารถใช้ร่วมกับการขายในรูปแบบสินค้าอ่ืน ๆ ได้ 
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ระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท  
Shop Management System: A Case Study of Yiw Sport Shop 

 

ณัฐวุฒิ  นะต๊ิบ1 และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล* 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท 
ผู้วิจัยทําการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนการทํางาน และระบบการทํางานในร้านยิวสปอร์ท ซึ่ง
พบว่าปัญหาของการทํางานภายในร้านน้ันเกิดจากการที่ยังไม่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยเหลือในการทํางานเช่น การบันทึกข้อมูลของสินค้า ลูกค้า และการบันทึกการขาย รวมทั้งยังการ
คิดจํานวนเงินในการขาย ซึ่งยังใช้เครื่องคิดเลขในการทํางานอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาทําให้ทางร้านเกิดปัญหา
คือ การทํางานล่าช้าเกิดข้อผิดพลาดบ่อยคร้ัง และการเรียกดูข้อมูลต่างๆ น้ันทําได้ยาก เช่นการ
เรียกดูราคาสินค้า หรือการตรวจสอบสต็อกสินค้า ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้ังใจที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาระบบการจัดการร้านยิวสปอร์ท โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 และ 
Microsoft SQL Server 2008 ในการพัฒนาระบบน้ีขึ้นมา ผลการวิจัยพบว่า ระบบงานน้ีสามารถ
จัดการข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขายสินค้า และออกรายงานการสั่งซื้อหรือ
รายงานการขายรองเท้ากีฬาได้ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบการจัดการร้าน: 
กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากสามารถลดปัญหาของการทํางานได้เป็น
อย่างดี  
 
คําสําคญั: การจัดการร้าน, ระบบจัดการฐานข้อมูล, รองเท้ากีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*Corresponding author. E-mail: kaewjai@webmail.npru.ac.th 
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Abstract 
The purpose of this study is to develop the Shop Management System: A Case 

Study of Yiw Sport Shop. The researcher reviews the information of work processes 
and systems of Yiw Sport Shop. It is found that the internal problems are caused 
because the information technology is not applied in the work such as information 
recording of goods, customers, and sales. Moreover, they still bill by the calculators. 
The problems are delayed working, frequent mistakes, and difficult to find the 
information such as goods’ prices or stock Inspection. Therefore, the researcher 
intends to use information technology to develop the Yiw Sport Shop management 
system by using Microsoft Visual Basic 2010 and Microsoft SQL Server 2008. From the 
result, this system can manage the information of the shop, goods, staffs, customers, 
and sales. Moreover, it can be used to issue purchase reports or sale reports of sports 
shoes. The overall satisfaction level of users to the Shop Management System: A Case 
Study of Yiw Sport Shop is high because it can reduce work problems well. 

 
Keywords: Shop Management, Database Management System, Sport Shoes 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ร้านยิวสปอร์ทเปิดทําการจําหน่ายรองเท้าฟุตบอลย่ีห้อต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูลความรู้แก่

ลูกค้าที่สนใจ เมื่อเปิดกิจการได้ระยะหน่ึง ร้านเกิดประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ปริมาณสินค้ามี
จํานวนมาก และลูกค้ามีจํานวนมากข้ึน ทําให้การทํางานเกิดปัญหาเช่น เกิดความล่าช้าในการ
ตรวจสอบสต็อคสินค้าเน่ืองจากสินค้าน้ันมีจํานวนมาก หรือการสรุปยอดขายและการส่ังซื้อ น้ันทําได้
ยากเน่ืองจากยังไม่มีระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการทํางานเพ่ือให้การสรุปยอดขายน้ันทํางานง่าย
ขึ้นเพราะหากต้องการสรุปยอดขายหรือการสั่งซื้อจะเกิดความล่าช้าเน่ืองจาก ระบบงานเดิมน้ัน
บันทึกข้อมูลโดยการเขียนลงสมุด  ทางร้านจึงมีความต้องการระบบการจัดการที่สามารถช่วยให้การ
ทํางานน้ันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากมาย จึงทํา
ให้เทคโนโลยีน้ัน เข้ามามีส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมาก ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการใช้เทคโนโลยี
อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความต้องการในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดทําระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท เก่ียวกับข้อมูลสินค้า และเร่ืองอ่ืนๆ เข้ามา
ช่วยให้การทํางานในร้านน้ันถูกต้อง และเหมาะสม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1.1 Microsoft Visual Basic 2010 

Microsoft Visual Basic  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่
พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างระบบปฏิบัติการ Windows 95/98 และ 
Windows NT ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยตัวภาษาเองมีรากฐานมาจากภาษา Basic ซึ่งย่อมาจาก 
Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction ถ้าแปลให้ได้ตามความหมายก็คือ “ชุดคําสั่งหรือ
ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เริ่มต้น” ภาษา Basic  มีจุดเด่นคือผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องการเขียน
โปรแกรมเลขก็สามารถเรียนรู้และนําไปใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เช่น ภาษาซี (C) ปาสคาส (Pascal)  หรือ แอสเชมบลี (Assembler) 
(ความหมายของ Microsoft Visual Studio, 2561) 

1.2 Microsoft SQL Server 2008 
SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 

เพ่ือจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็น
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ระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คําสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คําสั่ง
งานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่าน  ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทําให้เราสามารถ
เลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหน่ึง นอกจากน้ีแล้ว SQL ยัง
เป็นช่ือโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มี
โครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซ้อนได้
โดยใช้คําสั่งเพียงไม่ก่ีคําสั่ง SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ความหมายของ 
Microsoft SQL Server, 2561)   

2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ปรีชานนท์ คุณมี และคณะ (2551) ได้พัฒนาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบริหารงานร้าน

ขายกาแฟ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพ่ือแทนการจดบันทึกต่างๆ โดยอาศัย ระบบฐานข้อมูล เป็น
ตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทําให้ทราบ ถึงข้อมูลเก่ียวกับงานขายจํานวนผู้มาใช้บริการ สินค้า
ที่ขายในแต่ละวัน สินค้าชนิดไหนขายได้มากที่สุดและ น้อยที่สุดสามารถทําสถิติของแต่ละวันเดือนปี
ไว้เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลและนํามาปรับปรุงการบริการของร้าน ขายกาแฟได้ดีย่ิงขึ้น การพัฒนาระบบ
ครั้งน้ีใช้เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม Visual Basic 6.0 และ Visual Studio98 และใช้ SQL Server 
2000 เพ่ือใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบการ พัฒนาโปรแกรม
บริหารงานร้านขายกาแฟ ใช้กลุ่มตัวอย่างร้านขายกาแฟ 15 ร้าน มีความพอใจต่อ โปรแกรม
บริหารงานร้านขายกาแฟในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 65.8 เปอร์เซ็นต์ 
แนวโน้มต่อไปควรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้ บาร์โค๊ดเพ่ือปกป้องการผิดพลาดจากการพิมพ์ ผิด
และนําโปรแกรมน้ีไปใช้งานในระบบเครือข่าย 

ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล (2552) ได้พัฒนาเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลัง
วัสดุก่อสร้างออนไลน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีชุมทอง จังหวัดลําปาง วัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพ่ือทําการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดการสินค้าคงคลังรวมไปถึงการซื้อและ
ขายสินค้าของห้างทําให้สามารถนํา ข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและยังช่วยเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนา ร้านค้า อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคต
ได้ต่อไป การพัฒนาระบบครั้งน้ีใช้โปรแกรม ภาษา PHP ในการเขียนเว็บแอพพลิเคช่ันและใช้
โปรแกรม MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลระบบจัดการสินค้า คงคลังวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า จากการแบ่งผู้ใช้งานเป็น 6 ส่วนคือ ผฎ้ดูแลระบบ ผู้จัดจําหน่าย พนักงานขาย 
พนักงานฝ่ายการเงิน และผู้บริหาร สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูลจัดการผู้ใช้ในระบบและ
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ส่วนของพนักงานในฝ่ายต่างๆ มีสิทธิในการ เข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตหน้าที่ใน
แต่ละฝ่ายส่วนของผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานท่ีเกิดจากข้อมูลใน ระบบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจต่างๆ ได้ แนวโน้มต่อไปควรควรมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลให้มี
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ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ควรมีการปรับแก้การป้อนข้อมูลของระบบขายและสั่งซื้อสินค้าให้ ง่ายและ
รวดเร็วโดยยังคงต้องมีความถูกต้อง 

พีรวัฒน์ และคณะ (2558) ได้นําเสนอ ระบบสารสนเทศการจําหน่ายรองเท้าคัทชูสําหรับ
ผู้หญิง และผู้ชาย กรณีศึกษา ร้านบอส มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการจําหน่าย
รองเทา้คัทชูสําหรับผู้หญิง และผู้ชาย กรณีศึกษา ร้านบอสกระบวนการพัฒนาระบบนําวงจร (SDLC) 
มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ระบบสารสนเทศทางการจําหน่ายรองเท้าคัทชูสําหรับผู้หญิง และผู้ชาย พัฒนาโดยนําภาษา VB.NET, 
Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Office Access 2010 เป็นระบบฐานข้อมูล ในแต่ละ
ส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการจําหน่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่ได้ใช้งาน
ระบบในแต่ละส่วนแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษา
พบว่า ระบบสารสนเทศการจําหน่ายรองเท้าคัทชูสําหรับผู้หญิง และผู้ชาย กรณีศึกษา ร้านบอส มี
การดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการทํางาน โดยระบบดังกล่าวได้
นําไปใช้ และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
การพัฒนาระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท มีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
1. การศึกษาเบื้องต้น 

ผู้ วิจัยจะทําการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบโดยการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ในการศึกษากระบวนการและข้อมูลต่างๆ ผู้ทําโครงงาน
ได้ทําการศึกษาจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากร้านยิวสปอร์ท เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 

2. กําหนดความต้องการของระบบ 
ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานของระบบ จากการศึกษาเบ้ืองต้น 

นํามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นขอบเขตที่ชัดเจน โดยระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการทํางานด้านต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูล และการคํานวณ ซึ่ง
ช่วยอํานวยความสะดวกสบายและลดระยะเวลาในการทํางานด้วย 

3. การออกแบบระบบ  
การทํางานของระบบทั้งหมดสามารถเขียนเป็นแผนผังต่าง ๆ ดังน้ี  
3.1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) 

ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1: แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) 

3.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1) ดังภาพที่ 2  

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1) 
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3.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ดังภาพที่ 3  

 
 
ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) 
 

4.  การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท ด้วยการเขียนโปรแกรม 

Microsoft Visual Basic 2010 และใ ช้  Microsoft SQL Server 2008 จัดทํ าระบบฐานข้อมูล
เพ่ือที่จะจัดเก็บข้อมูลร้านยิวสปอร์ท 

5. การทดสอบความถูกต้องของระบบ 
เมื่อทําการพัฒนาระบบแล้วผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของระบบ,ทดสอบ

การแจ้งเตือนความผิดพลาด การแสดงผลข้อมูลตามลําดับของผู้ใช้งานการออกรายงานที่ถูกต้อง โดย
ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง และข้อมูลจริงในการทดสอบ 

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท 
ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการท่ีได้ทดลอง 

 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําผลที่ได้เทียบกับ

เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 82-84) ดังน้ี  
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 – 5.00  หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 – 3.49  หมายความว่า  ระดับปานกลาง    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า  ระดับน้อย    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 – 1.49  หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท โดยระบบน้ีจะ

มีการทํางานหลักอยู่ 2 ส่วนคือขายสินค้า และเก็บข้อมูลสินค้า ดังภาพที่ 4 และ 5  
 

 
 
ภาพท่ี 4 หน้าแสดงเมนูการใช้งานระบบ 
 



 

1791 
 

 
 
ภาพท่ี 5 หน้าระบบการขายสินค้า 
 

หลังจากเข้าสู่ระบบการขายแล้ว เมื่อได้สินค้าที่ลูกค้าต้องการ ให้กดค้นหาสินค้าที่
ต้องการ จะปรากฏดังภาพที่ 6  
 

 
 
ภาพท่ี 6 หน้าค้นหาสินค้าของการขาย 
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จากภาพที่ 6 เลือกแบรนด์สินค้าที่ต้องการ จากน้ันเลือกประเภทสินค้า แล้วดับเบ้ิลคลิก
สินค้าที่ต้องการ ระบบจะทําการแสดงสินค้าที่เลือก แล้วกรอกจํานวนสินค้าที่ต้องการ และแสดง
จํานวนเงินที่ต้องชําระในช่องจํานวนเงินรวม 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ใบเสร็จรับเงิน 
 

จากภาพที่ 7 หลังจากการบันทึกการขายในฐานข้อมูลแลว้ ให้กดปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 
ภาพท่ี 8 หน้าข้อมูลสินค้า 
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จากภาพที่ 8 หน้าจอเป็นหน้าของข้อมูลสินค้า เมื่อคลิกที่รายการสินค้าใดสินค้าหน่ึง จะ

ปรากฏให้มีปุ่มแก้ไข ลบ และหากกดปุ่ม ยกเลิก จะมี ช่องข้อมูลจะปรากฏให้มีการกรอกข้อมูลแล้ว
ทําการบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าฐานข้อมูล 

 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้าน 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิว

สปอร์ท 
 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบระบบ ระดับความ 
พึงพอใจ  S.D. 

1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก - ง่าย 4.00 0.67 มาก 
2. กระบวนการทํางานของระบบ 4.20 0.63 มาก 
3. ความถูกต้อง แม่นยําของระบบ 4.50 0.53 มากที่สุด 
4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 4.30 0.67 มาก 
5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 4.20 0.63 มาก 
6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4.00 0.67 มาก 
7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.30 0.48 มาก 
8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 4.00 0.67 มาก 
9. ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.20 0.63 มาก 
10. ความสามารถของระบบ ในการนําไปใช้ประโยชน์ 4.20 0.78 มาก 

โดยภาพรวม 4.19 0.63 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบการจัดการร้าน: 

กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.19)  โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้

งานมากที่สุด ( ̅= 4.5) ในเรื่องของความถูกต้อง แม่นยําของระบบงาน 
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อภิปรายผล 
จากการดําเนินงานระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ทน้ันมีการดําเนินงานได้

ตรงตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ คือใช้ระบบการจัดการร้านน้ีเป็นเคร่ืองมือช่วยในการทํางานได้สะดวก
ย่ิงขึ้นมีความเป็นระบบในการทํากิจการข้อมูลเป็นระเบียบไม่สูญหายถูกต้องแม่นยําใน การพัฒนา
ระบบน้ีใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 และใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 
2008 ในการพัฒนาระบบ โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้คือ การกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับสินค้า และการเรียกดูรายงานขายสินค้าและการสั่งซื้อ และส่วนของ
ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า การขาย และการคืนสินค้าเท่าน้ัน ซึ่งระบบก็สามารถทํางานได้
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพีรวัฒน์ และคณะ (2558) ได้นําเสนอ ระบบสารสนเทศการจําหน่าย
รองเท้าคัทชูสําหรับผู้หญิง และผู้ชาย กรณีศึกษา ร้านบอส ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุ
นกระบวนการจําหน่ายอย่างครบถ้วน นําไปใช้ในแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ข้อจํากัดของวิจัยน้ีพบว่า ยังไม่มีระบบการขายแบบใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด ทําให้การขายยังไม่
ทันสมัยเท่าที่ควร นอกจากน้ีงานวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจะพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกับเคร่ือง
อ่านบาร์โค้ดสินค้า และพัฒนาให้สามารถใช้แบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า
ต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
ความหมายของ  Microsoft Visual Studio. [ออนไล น์ ] สื บค้ นจาก : https://code-visual-

basic.blogspot.com/p/about-visual-basic.html [24 เมษายน 2561] 
ความหมายของ Microsoft SQL Server. [ออนไลน์] สืบค้นจาก:  
 https://www.9experttraining.com/articles/microsoft-sql-server-คื อ อ ะ ไ ร  [24 

เมษายน 2561] 
บุญชม ศรีสะอาด (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
ปรีชานนท์ คุณมี, เหรียญชัย วรรณวงษ์ และอาคม เจริญทรัพย์. (2551). การพัฒนาโปรแกรม 
 บริหารงานร้านขายกาแฟ. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล. (2552). การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังวัสดุก่อสร้างออนไลน์  

 ห้ า ง หุ้นส่ วนจํ า กัด  ศรี ชุ มทอง  จั งห วัดลํ าปาง .  วิทยานิพน ธ์ระ ดับป ริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พีรวัฒน์  อร่ามศรี, สรนัย ดีนาน, อภิชัย ตระหง่านศรี และลัดดาวรรณ มีอนันต์. (2558). ระบบ
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ระบบจัดการข้อมูลซ้ือขายอุปกรณ์ทางการเกษตร กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญการค้า 
Information Management System for Agricultural Equipment Trading:  

A Case study of Ying Jaroen Kan Kha Shop 
 

ปองพล  ธูปทอง1  และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล* 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทาง
การเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการ
ใช้งานระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า ผู้วิจัย
ทําการศึกษาข้อมูลร้านย่ิงเจริญการค้าเบ้ืองต้นพบว่า ร้านที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของกระดาษ และ
ใช้เครื่องคิดเลขในการคํานวณราคาสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งทําให้ล่าช้าและมีความผิดพลาดได้ง่าย 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานน้ี โดยใช้ภาษา PHP และระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าสามารถเลือกดูรายการสินค้าได้จากหน้าเว็บ 
สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้ อีกทั้งระบบยังคํานวณค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ ทําให้การจัดการ
ข้อมูลการซื้อมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งตอบโจทย์ต่อการใช้งาน และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตรร้านย่ิงเจริญการค้า
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคญั: ข้อมูลการซื้อขาย, ระบบจัดการข้อมูล, อุปกรณ์ทางการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* Corresponding author. E-mail: kaewjai@webmail.npru.ac.th 
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Abstract 
 This study aims to 1) develop an information management system for 
agricultural equipment trading: a case study of Ying Charoen Karn Ka Shop and 2) 
evaluate the user satisfaction of using information management system for agricultural 
equipment trading: a case study of Ying Charoen Karn Ka Shop. From the preliminary 
study, the researcher found that the shop collects the information by papers and 
computes by the calculator. Therefore, works are delayed and mistakes are easy to 
occur. The researcher has the idea to apply the information technology to develop 
the system by using PHP and MySQL. From the result, customers can watch the lists 
of goods by the website and can track orders. Moreover, the system calculates the 
cost automatically. Therefore, the purchasing information management is convenient 
and fast which fulfills the requirement of use. The overall satisfaction level of users 
to the information management system for agricultural equipment trading: a case 
study of Ying Charoen Karn Ka Shop is Very High. 
 
Keywords: Trading Information, Information Management System, Agricultural 

Equipment 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ร้านย่ิงเจริญการค้า เป็นธุรกิจของทางบ้านผู้จัดทํา จัดจําหน่ายปุ๋ย ยากําจัดวัชพืช ยากําจัด

แมลง และยาป้องกันโรคพืช เป็นต้น ร้านที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร รวมถึงการ
จดบันทึกของข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ การออกบิลใบเสร็จและยังต้องใช้เครื่องคิด
เลขในการคํานวณยอดสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งอาจทําให้ข้อมูลสําคัญบางส่วนเกิดการชํารุดหรือสูญหาย 
ไม่สามารถนํากลับมาตรวจสอบย้อนหลังได้ ขาดระบบฐานข้อมูลที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลสําคัญ 
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะนํารูปแบบของระบบหรือเว็บไซต์ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้กับร้าน โดยจัดทําระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิง
เจริญการค้าขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลของร้านย่ิงเจริญการค้า อีกทั้งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การค้าขายบนโลกออนไลน์จึงเป็นช่องทางท่ีดีในการ
ทําการตลาด ทําให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงการเลือกซื้อได้ง่าย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญ
การค้า 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบจัดการข้อมูลซื้อขาย
อุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

1. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
1.1 การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอน คือ 

การกําหนดเป้าหมายและวางแผน การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างของระบบการจัดการการซื้อ-ขาย 
การออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล การลงมือสร้างและทดสอบ การเผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่
รู้จักและการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ (ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์, 2561) 

1.2 ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลต้ังแต่ 2 
ฐานข้อมูลเป็นต้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล
และทําให้การบํารุงรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ 
Database Management System (DBMS) การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล 
การแก้ไขฐานข้อมูลหรือการต้ังคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรับรู้เ ก่ียวกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล องค์ประกอบหลัก ได้แก่ แอพพลิเคชันฐานข้อมูล ระบบ
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จัดการฐานข้อมูล ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลและผู้บริหารฐานข้อมูล (Database system, 4 มีนาคม 
2561) 

1.3 PHP ย่อมาจาก  PHP Hypertext Preprocessor แต่เ ดิมย่อมาจาก  Personal 
Home Page Tools คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จําพวก scripting language ภาษาจําพวกน้ีคําสั่งต่างๆ 
จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ลักษณะของ PHP ที่
แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ ได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสาร
แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ จึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่
เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language ถือได้ว่า PHP เป็นเคร่ืองมือ
สําคัญชนิดหน่ึงที่ช่วยให้สามารถสร้าง Dynamic Web pages ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่น
มากขึ้น (ทําความรู้จักกับ PHP, 2561) 

1.4 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับคําสั่ง SQL ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานท่ี
รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ทํางานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่
ภาษาสคริปต์ที่ทํางานฝั่งเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP,  ภาษา aps.net หรือ
ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทํางานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจา
วาหรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการท่ี
หลากหลายและเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท์ซอร์ท (Open Source) (SQL server, 2561) 

2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
นักขัตภาส (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์ การศึกษาโครงการ

เฉพาะเรื่องน้ีได้จัดทําระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์ขึ้นมาช่วยในการอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วยตนเอง รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลของรายละเอียดสินค้า ยอดค่าชําระ
การส่ังซื้อสินค้าและเก็บข้อมูลประวัติข้อมูลของลูกค้าที่ได้ใช้ บริการในระบบร้านขายรองเท้า
ออนไลน์ การพัฒนานี้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรมใช้ MySQL บริหารการ จัดการระบบ
ฐานข้อมูลและใช้พีเอชพีคลาวด์เป็นตัวบริหารการจัดการระบบ ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซเพ่ือที่จะลด
ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอตัวสินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพ่ิมมากขึ้นและเป็นข้อมูลการซื้อขายที่
ถูกต้องแม่นยํา 

ศิรินภา และปัทมา (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ระบบร้านขายสมุนไพรออนไลน์ : 
กรณีศึกษาร้านเจ๊ียบสมุนไพร โดยระบบสามารถสมัครสมาชิกสั่งซื้อสินค้ามีระบบตอบรับ SMS ออก
รายงาน-สรุปยอดขายต่างๆ และการออกรายงานสําหรับผู้บริหารเพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การวางแผนบริหารกิจการให้เกิดผลกําไรสูงสุด รวมถึงการอํานวยความสะดวกต่อลูกค้า มีลักษณะ
เป็นเว็บแอปพลิเคช่ันที่พัฒนาโดยภาษา PHP และใช้ PHPMyAdmin Database Manager ผลการ
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ประเมินความเหมาะสมและผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 คน และผู้ใช้งานทั่วไปจํานวน 15 คน 
พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ 4.48 ตามลําดับ ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.62 สรุปได้ว่า 
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับมากและสามารถนําไปใช้งานภายใน ร้านเจ๊ียบสมุนไพรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อรทัย (2555) ได้พัฒนาระบบร้านขายหนังสือมือสองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยโปรแกรมภาษาจาวา ร่วมกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 
(Microsoft SQL Server) โดยทําการออกแบบซอฟต์แวร์แบบเอ็มวีซี (Model-ViewController: 
MVC) และติดต้ังบนกลาสฟิชเซิร์ฟเวอร์ (Glassfish Server) ซึ่งพบว่า สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ตรง
ตามความต้องการของผู้พัฒนาและสามารถใช้งานเว็บไซต์ร้านขายหนังสือมือสองเป็นทางเลือก
ทดแทนการซื้อขายหนังสือผ่านทางหน้าร้านได้ 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: 
กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า ผู้วิจัยมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาเบื้องต้น  

การศึกษารายละเอียดต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง จากนั้นนําข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์และกําหนดขอบเขตของโปรแกรม เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและทํางานได้ง่าย
ขึ้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น 
 2. การกําหนดความต้องการของระบบ  

การกําหนดความต้องการของระบบ ได้แก่ ขอบเขตของระบบทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้งานระบบ  

3. การออกแบบ 
ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า 

ประกอบด้วยการออกแบบระบบ และการออกแบบฐานข้อมูล 
3.1 การออกแบบระบบ 
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3.1.1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram: Context 
Diagram) แสดงดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 Context Diagram ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิง 

เจริญการค้า 
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3.1.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1) แสดง 
ดังภาพที่ 2

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: 

กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า 
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3.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) แสดงดัง

ภาพที่ 3  

 
 
ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 

4. การพัฒนาระบบ 
ผู้วิจัยได้มีการออกแบบตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยศึกษาข้อมูลเอกสารจากการ

สัมภาษณ์ การสอบถามและสังเกตการทํางานของบุคคลที่เก่ียวข้องกับระบบงาน นําข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับการทํางานของร้านย่ิงเจริญการค้า จากน้ัน
พัฒนาระบบงานตามวัตถุประสงค์และทําการทดสอบระบบงานเพ่ือหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
ของระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้น นํามาสรุปผลและจัดทําเอกสารที่เก่ียวข้อง 

5. การทดสอบระบบ 
ผู้พัฒนาระบบได้มีการออกแบบตามขั้นตอนการทดสอบระบบ โดยการทดสอบแต่ละ

ส่วน ได้แก่ ระบบล็อกอิน ระบบคิดคํานวณเงินและระบบการแสดงผลข้อมูลในแต่ละส่วน การ
ทดสอบแบบเพ่ิมเติม ได้แก่ การออกรายงานใบเสร็จและรายการสั่งซื้อ การทดสอบระบบรวมเพ่ือหา
ข้อผิดพลาดของระบบและการทดสอบระบบเพ่ือส่งมอบงาน โดยจําลองข้อมูลในการทดสอบระบบ 

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทาง
การเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการท่ี
ได้ทดลอง 

7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําผลที่ได้เทียบ

กับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด 2553: 82-84) ดังน้ี  
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 – 5.00  หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 – 3.49  หมายความว่า  ระดับปานกลาง    

  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า  ระดับน้อย    
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 – 1.49  หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย  
 ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า เป็นระบบ
ที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยผลการ
ดําเนินงานตามขอบเขตที่ได้กําหนดไว้มีผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลการออกแบบระบบ 

ผู้ วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: 
กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ และส่วนที่ 2 ผู้ใช้งาน 

1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ  
ผู้ดูแลระบบสามารถทําการ Login โดยการกรอก Username และ Password 

เพ่ือตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ คลิกที่สินค้า จะแสดงรายการสินค้า รายละเอียดเบ้ืองต้น และราคา
ของสินค้า สามารถคลิกที่ [รูปภาพ] ได้เพ่ืออ่านรายละเอียดทั้งหมด ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 หน้ารายการสินค้า 

 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดูรายช่ือสมาชิก เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ ดังภาพที่ 5 

 
ภาพท่ี 5 หน้าข้อมูลสมาชิก 

 
เมื่อลูกค้าสั่งซือ้สินค้าเข้ามา ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาดูรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

สินค้าไว้ได้ ดังภาพที่ 6  
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ภาพท่ี 6 หน้ารายการสั่งซื้อสินค้า 

จากภาพที่ 6 ผู้ดูแลระบบคลิกที่   ก็จะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้า
สั่งซื้อเข้ามาในระบบ และสามารถนําไปจัดสินค้าตามรายการสั่งซื้อ เพ่ือจัดส่งให้กับลูกค้า 

1.2 ส่วนของผู้ใช้งาน 
หลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้ารายการสินค้าที่มีอยู่ในร้าน 

ดังภาพที่ 7 
 

 
 
ภาพท่ี 7 หน้ารายการสินค้าสําหรับสมาชิก 

 
สมาชิกสามารถเลือกจํานวนสินค้าที่ต้องการใส่ในตะกร้า สินค้า พร้อมคํานวณ

ค่าใช้จ่ายสามารถเพ่ิมจํานวน และลบรายการสินค้าได้ ดังภาพที่ 8 
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ภาพท่ี 8 หน้าตะกร้าสินค้า 
 

จากภาพที่ 8 เมื่อสมาชิกเลือกสินค้าครบจํานวนตามที่ต้องการแล้ว สมาชิก
สามารถคลิกที่ [ยืนยันการสั่งซื้อ] เพ่ือไปยังหน้าการชําระเงินต่อไป เมื่อคลิกที่ดูรายการสั่งซื้อระบบ
จะแสดงใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า แสดงดังภาพที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9 ใบเสร็จการสั่งซื้อสนิค้า 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้าน 
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในภาพรวมทุกด้าน 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพงึ
พอใจ 

ด้านการตรงตามความต้องการ 4.53 0.56 มากที่สุด 
ด้านการทํางานได้ตามเมนูการทํางาน 4.60 0.38 มากที่สุด 
ด้านความสะดวกต่อการใช้งานเว็บไซต์ 4.59 0.64 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.57 0.54 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการข้อมูลซื้อขาย
อุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญการค้าโดยภาพรวมทุกด้าน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการทํางานได้ตามเมนูการ
ทํางานมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร: กรณีศึกษาร้านย่ิงเจริญ
การค้าโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการ
จัดเก็บข้อมูลผลที่ได้จากการพัฒนา คือ เมื่อผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งานแล้วสามารถบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ลงระบบได้ ทั้งยังสามารถแก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลได้อย่างทันทีและระบบสามารถเรียกดู
ข้อมูลการสั่งซื้อและนํามาคํานวณผลแบอัตโนมัติและสามารถออกใบเสร็จได้ในทันที ทําให้การใช้งาน
ของเจ้าของร้าน ง่ายขึ้น เพียงแค่ Login Username และ Password เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานและทํา
การจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆ ของระบบ ทําให้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น เหมาะที่จะนําไปใช้งานได้จริง 
สอดคล้องกับนักขัตภาส (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์ในรูปแบบอี
คอมเมิร์ซเพ่ือที่จะลดค่าใช้จ่ายในการนําเสนอตัวสินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพ่ิมมากขึ้นและเป็น
ข้อมูลการซื้อขายที่ถูกต้องแม่นยํา แต่เน่ืองจากระบบยังมีข้อจํากัด ได้แก่ ระบบไม่สามารถให้
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานได้และระบบนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ของร้านย่ิงเจริญ
การค้าเท่าน้ัน ดังน้ันจึงมีแนวทางการวิจัยที่จะพัฒนาระบบที่สามารถใช้จัดการข้อมูลซื้อขายออนไลน์
อ่ืนๆ เช่น ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 



 

1809 
 

เอกสารอ้างอิง 
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.wynnsoft–solution.com/การ

พัฒนาเว็บไซต์. [4 มีนาคม 2561]. 
ทําความรู้จักกับ PHP. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก:  
 http://sites.google.com/site/phpsanook/home/thakhwam-rucak-php. [4  
 มีนาคม 2561]. 
นักขัตภาส เรืองเพ่ิมพูน.  (2556). ระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์. ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
บุญชม ศรสีะอาด (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
ศิรินภา บุญฟู และ ปัทมา เมอืงชัย.  (2555). ระบบรา้นขายสมุนไพรออนไลน:์ กรณีศกึษาร้าน

เจ๊ียบสมุนไพร.  ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสมเด็จบ้านเจ้าพระยา. 
อรทัย ประมวลความดี. (2555). ร้านขายหนังสือมือสองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. 

การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี.  

Database System. Available URL: http://kitchaya.blogspot.com/2011/01/database- 
database-system-database.html. [4 มีนาคม 2561]. 

SQL Server. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://www.9experttraining.com/articles/microsoft-
sql-server-คืออะไร. [4 มีนาคม 2561]. 

 



 

1810 
 

ระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 
Fixed Assets Management System: A Case Study of  

Banphaeo General Hospital 
 

ราชภัฏ บุญย่ิงยง1  และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว และมี
การเก็บข้อมูลของครุภัณฑ์แม่นยํามากขึ้นแทนการเขียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จะมีความล่าช้าในการ
ตรวจสอบ และการสูญหายของเอกสารสําหรับการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ในแต่ละคร้ัง จากการดําเนินงาน
โดยการใช้ Microsoft Visual Basic 2010 เป็นภาษาในการพัฒนา และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ส่วนของผู้ดูแลระบบ
สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า เป็นต้น การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และสรุป
รายงานการเบิกครุภัณฑ์ และส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายครุภัณฑ์ได้ และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบท่ีมีต่อระบบงานน้ีโดยภาพรวมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ระบบงานน้ีช่วยให้การเก็บ
ข้อมูลและการเบิกจ่ายครุภัณฑ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
 
คําสําคญั: การเบิกจ่าย, ครุภัณฑ์, ระบบจัดการข้อมูล 
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Abstract 
 The purpose of this study was to analyze, design and develop a Fixed Assets 
Management System: case study of Banphaeo General Hospital. This is to enhance 
the system to be easier for use, faster, and increase the accuracy for the data 
collection of the assets; replacing the manual (paper) request for the assets which 
could slow down the auditing process and increase the chance of loss of 
documentation for each request/disbursement. By utilizing Microsoft Visual Basic 2010 
as the development language and use the Microsoft SQL Server 2008 R2 database 
management system to store data. The research findings show that administrators can 
easily manage employee and product data information, such as assets disbursement, 
summary of assets request report, and a list of employees who is authorized to 
disburse the assets. User satisfaction towards the system was in general at a high 
level. In conclusion, this system is very beneficial to the users for data management 
and the fixed assets disbursement process. 
 

Keywords: Disbursement, Fixed Assets, Information Management System 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ระบบครุภัณฑ์ของแผนกพัสดุของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นแผนกท่ีรับ

ครุภัณฑ์และการซื้อขายเพ่ือที่จะนําครุภัณฑ์ส่งตามแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) ปัจจุบันระบบครุภัณฑ์ของแผนกพัสดุของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ยังมีการ

บันทึกข้อมูลในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยลายมือลงกระดาษ เช่น ใบเบิกและคืน เป็นต้น ซึ่ง

ระบบเดิมน้ันมีความเสี่ยงของข้อมูลที่จะสูญหาย และล่าช้าในการตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูล อีกทั้ง

ยังมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง เมื่อพบปัญหาดังกล่าวในระบบงานเดิม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา

ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ให้มีความสามารถจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ และมีประสิทธิภาพในการเก็บ

ข้อมูลมากขึ้น จึงนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทํางาน  เพ่ีอแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

และทําให้การทํางานในแผนกพัสดุของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) 
 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1.1 Microsoft Visual Basic 2010 
Microsoft Visual Basic 2010 ความสามารถในการเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล 

รวมท้ังปรับปรุงเครื่องมือและการเขียนโปรแกรมซึ่งวัตถุ (Object Oriented Programming) ให้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมเคร่ืองมือต่างๆ ที่ทําให้ใช้ง่ายและสะดวกขึ้น Microsoft Visual Basic  
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยตัวภาษา
เองมีรากฐานมาจากภาษา Basic ซึ่งย่อมาจาก Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction 
ถ้าแปลให้ได้ตามความหมายก็คือ “ชุดคําสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เริ่มต้น”  ภาษา Basic  
มีจุดเด่นคือผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมเลขก็สามารถเรียนรู้และนําไปใช้งานได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เช่น ภาษาซี (C) ปาสคาส 
(Pascal) หรือแอสเชมบลี (Assembler) เป็นต้น ไมโครซอฟท์ที่ได้พัฒนาโปรแกรมภาษา Basic มา
นานนับสิบปีต้ังแต่ภาษา MBASIC (Microsoft Basic). BASICA (Basic Advanced): GWBASIC และ 
QuickBasic ซึ่งได้ติดต้ังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MS-DOS ในที่สุดโดยใช้ช่ือว่า QBASIC 
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(ประวัติความเป็นมาของ Visual Basic, 2561) โดยแต่ละเวอร์ชันที่ออกมานั้นได้มีการพัฒนาและ
เพ่ิมเติมคําสั่งต่างๆ เข้าไปโดยตลอด (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) 

1.2 Microsoft SQL Server 2008 
Microsoft SQL Server 2008 คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 

Database Management System หรือ RDBMS) ผลิตโดยบริษัท Microsoft เป็นระบบฐานข้อมูล
แบบ Client/Server และรันอยู่บน Window NT ซึ่งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรียกข้อมูล ด้วยเหตุ
ที่ข้อมูลส่วนใหญ่ทั่วโลกเก็บไว้ในเคร่ืองที่ใช้ Microsoft Windows เป็น Operating System จึงทํา 
ให้ เป็นการง่ายต่อ Microsoft SQL ที่จะนํา ข้อมูลที่อ ยู่ในรูป Windows Based มาเก็บและ
ประมวลผล และ ประกอบกับการที่ราคาถูกและหาง่าย จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทํา ให้ Microsoft SQL 
จึงเป็นระบบฐานข้อมูลที่มักจะถูกเลือกใช้ (เกรียงไกร เหลืองชัยปรีดา, 2561) 

2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
กมลลักษณ์ และคณะ (2558) ได้นําเสนอ ระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านโลหะ

ภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน ส.โลหะภัณฑ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของร้าน ส.โลหะภัณฑ์ ซึ่งระบบใหม่จะมีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบดิจิทัล บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยท่ีระบบเดิมได้จัดเก็บในแฟ้มเอกสารระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาข้ึนโดยใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 2010 และ
ฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ Microsoft SQL Server 2008 โดยมีการติดต้ังระบบแบบ Client/Server 
ซึ่งง่ายต่อการพัฒนา การติดต้ัง และการบํารุงรักษาดังน้ันระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่พัฒนาขึ้น
มาใหม่น้ี จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้าน ส.
โลหะภัณฑ์ ย่ิงขึ้น 

ชยุตพงศ์ (2558) ได้นําเสนอ การพัฒนาระบบจําหน่ายชุดเครื่องนอน กรณีศึกษา:ร้าน 
MY SOFT BED เพ่ือให้การจัดการข้อมูลเป็นระเบียบและข้อมูลไม่สูญหาย อํานวยความสะดวก ใน
การค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วย่ิงขึ้น และลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลซึ่งการพัฒนาครั้งน้ีดําเนินการตาม
ขั้นตอนการพัฒนา ระบบ (SDLC) มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วย Context Diagram, 
Data Flow Diagram, ER-Model พัฒนาขึ้นโดยเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 
และระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 ในการพัฒนาซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้การ
บริการทางหน้าร้านได้รวดเร็วและแม่นยํา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าและรายละเอียดการ
ขายสินค้าก่อนขายหรือหลังการขายได้   

ภัทราภรณ์ และทัศนีย์ (2558) ได้นําเสนอ ระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเพ่ืองาน
พิพิธภัณฑ์ คือ ในปัจจุบันปัจจัยหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นกาลเวลา สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของผู้คนที่
เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดการสูญสลายของมรดกไทย พิพิธภัณฑ์จึงเกิดขึ้นเพ่ือเก็บรักษาตัวแทนของ
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วัฒนธรรมที่กําลังหรือเสื่อมสลายไป และ พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลวัตถุในพิพิธภัณฑ์ โครงงานน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคลัง วัตถุ เ พ่ืองานพิพิธภัณฑ์  ในลักษณะ  Web Application ด้วยภาษาPHP ระบบ
ประกอบด้วยส่วนการเก็บข้อมูลของวัตถุ ส่วนสมาชิก ส่วนการยืม-คืนวัตถุ และส่วนเก็บสถิติของวัตถุ 
  
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ผู้วิจัยจะทําการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบโดยการนําเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. การศึกษาเบื้องต้น 
ในการศึกษาเบ้ืองต้นจะทําการกําหนดปัญหาและความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ โดย

การศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ เ ช่ือถือได้พร้อมทั้งทําความเข้าใจกับข้อมูลของแผนกพัสดุของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพ่ือนําไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
โครงงานในการศึกษากระบวนการ และข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากแผนกพัสดุของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ  

2. การกําหนดความต้องการของระบบ 
การพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ตามความต้องการของผู้ใช้งานในระดับต่างๆ ดังน้ี 
2.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการดูแลระบบทั้งหมด, สามารถเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิก และสามารถออกรายงานของการเบิก
ครุภัณฑ์  

2.2 ผู้ใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่) เข้าสู่ระบบด้วยการใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าสู่
ระบบการใช้งานได้บางส่วนตามสิทธ์ิของเจ้าหน้าที่ 

3. การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน และการออกแบบฐานข้อมูล 
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3.1 การออกแบบระบบงานด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow 
Diagram: Context Diagram) 

 

 
 
ภาพท่ี 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1) 
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3.2 การออกแบบฐานข้อมูล ด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-
Relationship Diagram) 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) 
 

4. การพัฒนาระบบ 
ในการศึกษาและพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) ผู้วิจัยได้มีการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 และ
จัดทําระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 เพ่ือที่จะสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล 

5. การทดสอบระบบ 
เมื่อทําการพัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของระบบ ทดสอบ

การแจ้งเตือนความผิดพลาด การแสดงผลข้อมูลตามลําดับของผู้ใช้งานการออกรายงานที่ถูกต้อง 
ทํางานได้สอดคล้องและตรงตามข้อกําหนดความต้องการระบบงาน 

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการท่ีได้ทดลอง 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด 2553: 82-84) ดังน้ี  

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 – 5.00  หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 – 3.49  หมายความว่า  ระดับปานกลาง    
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า  ระดับน้อย    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 – 1.49  หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย  

ระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นข้อมูลที่ได้
จากจากการออกแบบและพัฒนา โดยผลการดําเนินงานตามขอบเขตที่กําหนดไว้มีดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
จากการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

มีการทํางานอยู่ 4 ส่วน คือ หน้าจัดการครุภัณฑ์ หน้าเบิกจ่ายครุภัณฑ์ หน้าจัดการเจ้าหน้าที่ และ
หน้ารายงาน  

ส่วนที่ 1 หน้าจัดการครุภัณฑ์ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ เช่น ประเภทครุภัณฑ์ 
หมวดครุภัณฑ์ และสามารถเลือกรูปภาพครุภัณฑ์ได้ และยังสามารถค้นหาครุภัณฑ์ตามประเภท หรือ
ปีที่เพ่ิมได้ ดังภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพท่ี 4 หน้าจัดการครุภัณฑ์ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าเบิกจ่ายครุภัณฑ์ สามารถเลือกครุภัณฑ์จากช่องทางขวามือ และจะมีหน้า
เบิกครุภัณฑ์ขึ้นมา เพ่ือเลือกข้อมูลแผนก สาขา และจํานวน ดังภาพที่ 5 
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(ก) 
 

 
(ข) 

 
ภาพท่ี 5 หน้าเบิกครุภัณฑ์ (ก) และหน้าเลอืกครุภัณฑ์ (ข)               
 

จากภาพที่ 5 เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนเสร็จแล้วคลิกปุ่มตกลงระบบจะทําการ
เก็บข้อมูลสินค้าลงฐานข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูล และจะมีหน้ารายงานและสั่งพิมพ์ ดังภาพที่ 6 
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ภาพท่ี 6 หน้าพิมพ์รายงานจํานวนครุภัณฑ์ 
   

ส่วนที่ 3 หน้าจัดการเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ เช่น แสดง เพ่ิม ลบ แก้ไขเจ้าหน้าที่ และแก้ไข
สิทธ์ในการใช้งาน ดังภาพที่ 7 

 

 
 
ภาพท่ี 7 หน้าจัดการเจ้าหน้าที่และสทิธ์ิการใช้งาน 
 

ส่วนที่ 4 หน้ารายงาน จะทําการรายงานการเบิกครุภัณฑ์ของแต่ละวันได้ ดังภาพที่ 8 
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ภาพท่ี 8 หน้ารายงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้าน 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
การทดสอบระบบ ผลการทดสอบระบบ ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก - ง่าย 3.4 1.07 ปานกลาง 
2. กระบวนการทํางานของระบบ 3.5 1.17 มาก 
3. ความถูกต้อง แม่นยําของระบบ 3.6 1.07 มาก 
4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 3.7 1.05 มาก 
5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 3.6 0.96 มาก 
6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 3.5 0.70 มาก 
7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 3.7 0.94 มาก 
8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 3.6 0.84 มาก 
9. ความพึงพอใจในการใช้งาน 3.9 0.87 มาก 
10. ความสามารถของระบบ ในการนําไปใช้ประโยชน์ 3.7 1.05 มาก 

โดยภาพรวม 3.62 0.94 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการครุภัณฑ์: 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.62)  โดยผู้ใช้งาน

มีความพึงพอใจในการใช้งานมากที่สุด ( ̅= 3.9)  

 

อภิปรายผล 
จากการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

น้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  โดยใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ คือ Microsoft Visual Basic 2010 
เป็นภาษาในการพัฒนา และ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า 
เป็นต้น การเบิกจ่ายครุภัณพ์ และสรุปรายงานการเบิกครุภัณฑ์ และส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ได้ ทําให้การทํางานภายในแผนกพัสดุของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด
ความซ้ําซ้อนของข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ และแก้ไขปัญหาระบบงานเดิมได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับภัทราภรณ์ และทัศนีย์ (2558) ได้นําเสนอ ระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเพ่ือ
งานพิพิธภัณฑ์เพ่ือความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบเกี่ยวข้อมูลการบริหารการคลังเพ่ืองาน
พิพิธภัณฑ์ สามารถทํางานได้ง่าย ลดข้อผิดพลาดของการทํางาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
นอกจากน้ีระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีข้อจํากัดใน
เรื่องการออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นหมายเลขอัตโนมัติ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
สามารถนํามาให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคช่ัน และเพ่ิมระบบบาร์โค้ด (Barcode) จะสามารถใช้งานได้
ง่ายและสะดวกย่ิงขึ้น 
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การเปรียบเทียบตัวแบบอนุกรมเวลาแบบผสมสําหรับการพยากรณ์                                 
ข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีมีปัจจัยเชิงฤดูกาล 

A Comparative Study of Hybrid Time Series Models                                  
for Forecasting Seasonal Time Series 

 

อนุธิดา  อนันต์ทรัพย์สุข  และนัท กุลวานชิ1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์ที่ได้จาก 3 ตัวแบบ คือ 
ตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาล (SARIMA), ตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาลกับตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียม (SARIMA-ANN) และตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาลกับตัว
แบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SARIMA-SVM)  โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบทั้งในส่วนของข้อมูล
จริงและข้อมูลจําลอง  ในส่วนของข้อมูลจริงน้ันได้มีการนําราคาขายปลีกมะนาวเบอร์ 1-2 (หน่วย
เป็นบาท/ผล) จากกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็นราคาผลผลิตทางการเกษตรซึ่งอยู่ใน
รูปแบบอนุกรมเวลาที่มีปัจจัยเชิงฤดูกาลมาทําการเปรียบเทียบ  โดยใช้เกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อน
กําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตัวแบบ  ผล
การศึกษาพบว่าตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ SARIMA กับตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (SARIMA-
ANN)  และตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ SARIMA กับตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SARIMA-
SVM) ให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยํากว่าตัวแบบ SARIMA ทั้งในชุดข้อมูลจริง และชุดข้อมูลจําลอง  
และสําหรับการพยากรณ์ด้วยชุดข้อมูลจริงราคาขายปลีกมะนาวที่มีลักษณะอนุกรมเวลาที่มีปัจจัยเชิง
ฤดูกาลสอดคล้องกับตัวแบบ ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 ตัวแบบผสมระหว่าง ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 
กับตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าพยากรณ์ที่แม่นยําที่สุด  รองลงมาคือตัวแบบผสมระหว่าง 
ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 กับตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน และตัวแบบ ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12  
มีความแม่นยําในการพยากรณ์ตํ่าที่สุด  ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับผลการพยากรณ์ด้วยชุดข้อมูลจําลอง 
 
คําสําคญั: ตัวแบบอารีมาแบบมีฤดูกาล  ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม  ตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์ 

แมชชีน ตัวแบบผสม 
 
 

                                                            
1 ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email : nat@cbs.chula.ac.th 
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Abstract 
This research is a comparative study of the prediction accuracy of three models : 

the seasonal ARIMA model (SARIMA), the hybrid model combining seasonal ARIMA and 
artificial neuron network model (SARIMA-ANN) and the hybrid model combining seasonal 
ARIMA and support vector machine model (SARIMA-SVM) using both real and simulated 
data. The retail prices of lime number 1-2 (in baht/unit) characterized by seasonal time 
series factor from the Department of Internal Trade of Thailand are used for real data. The 
Root Mean Square Error (RMSE) is introduced to compare the prediction accuracy among 
three models. The result of this study shows that hybrid model of SARIMA-ANN and SARIMA-
SVM always outperform SARIMA model in both real and simulated data. For the real dataset 
using retail prices of lime number 1-2 characterized by seasonal time series factor 
ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 , hybrid model combining ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 and ANN provides the 
most accurate forecast followed by hybrid model combining ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 and SVM 
and ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12, respectively. The result is consistent with the forecasting in 
simulated data.  
 
Keywords: Seasonal ARIMA model, Artificial neural network model, Support vector 

machine model, Hybrid model 
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ความสาํคญัและที่มาของปญัหาวิจัย 
การพยากรณ์ด้วยวิธีของ Box-Jenskins เป็นวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางสถิติที่เกิดขึ้นในปี 

1970  ซึ่งได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน(ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556) โดยมีการเลือกรูปแบบในการ
พยากรณ์อย่างเป็นระบบโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในตัวเอง  และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ใน
ตัวเองบางส่วน  มีการทดสอบทางสถิติ และการหาช่วงความเช่ือมั่นของค่าสังเกตในอนาคต  ซึ่งก่อให้เกิด
ตั ว แ บ บ  Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) แ ล ะ ตั ว แ บ บ  Seasonal 
Autoregressive Integrated Moving Average(SARIMA)  ซึ่งเป็นตัวแบบที่ใช้สําหรับการพยากรณ์
อนุกรมเวลาในส่วนที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงได้ดี 

ในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูลขั้นสูง คือ ตัวแบบโครงข่ายประสาท
เทียม (Artificial neuron network: ANN)  ซึ่งเป็นตัวแบบที่มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานเน่ืองจากไม่
จําเป็นต้องมีเง่ือนไข(Assumptions)ในการสร้างตัวแบบ  ข้อดีของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมคือ  มี
ความแม่นยําสูงในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาในส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรง  และต่อมาก็ได้มี
การพัฒนาตัวแบบสําหรับการพยากรณ์ขึ้นมาใหม่คือตัวแบบ Support vector machine (SVM)  ซึ่งมี
แนวคิดมาจากตัวแบบ โครงข่ายประสาทเทียม  แต่มีข้อดีกว่าตรงที่มักจะไม่เกิดปัญหา “Overfitting” 
มากนัก  

ทั้งน้ีการใช้ตัวแบบเด่ียวในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลานั้นยังมีข้อจํากัด  เน่ืองจากในความ
เป็นจริงน้ันข้อมูลอนุกรมเวลาจะมีทั้งรูปแบบส่วนที่เป็นเส้นตรง  และไม่เป็นเส้นตรง  ดังน้ันตัวแบบผสม 
(Hybrid Model) จึงได้ถูกนํามาใช้เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องของการพยากรณ์  ทําให้การพยากรณ์มี
ประสิทธิภาพและมีความแม่นยํามากขึ้น (ZHANG, 2003)  

ภัทร วรภู (2556)  ได้ทําการเปรียบเทียบความแม่นยําของการพยากรณ์อนุกรมเวลาระหว่างตัว
แบบผสมและตัวแบบเด่ียว  โดยทําการเปรียบเทียบตัวแบบทั้งหมด 6 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ ARIMA, ตัว
แบบANN, ตัวแบบ SVM, ตัวแบบผสม ARIMA-ANN, ตัวแบบผสม ARIMA-SVM และตัวแบบ Hybrid 
Combined ARIMA-ANN-SVM  โดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์และเงินดอลลาร์สหรัฐราย
ปี  สรุปได้ว่าตัวแบบผสมไม่ได้มีความแม่นยําในการพยากรณ์สูงกว่าตัวแบบเด่ียวเสมอไป แต่งานวิจัยน้ีก็
ยังไม่มีการทําการจําลองข้อมูลอนุกรมเวลาเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความแม่นยําของการพยากรณ์ 

ชญานิน บุญมานะ และนัท กุลวานิช (2560)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยําของการ
พยากรณ์ด้วยตัวแบบอนุกรมเวลาแบบผสม  โดยเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัว
แบบ ARIMA, ตัวแบบผสม ARIMA-ANN  และตัวแบบผสม ARIMA-SVM  ในการพยากรณ์ราคาปิดหุ้น 
SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  โดยใช้ทั้งชุดข้อมูลจริงและชุดข้อมูลจําลอง  สําหรับการ
พยากรณ์ในชุดข้อมูลจริงของราคาปิดหุ้น SCB รายสัปดาห์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ที่มี
ลักษณะอนุกรมเวลาสอดคล้องกับตัวแบบ ARIMA (1,1,1)  ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบผสมระหว่าง 
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ARIMA และซัพพอร์ทเวกเตอร์-แมชชีน  มีความแม่นยําในการพยากรณ์สูงที่สุดซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ด้วยชุดข้อมูลจําลอง แต่งานวิจัยน้ียังเป็นเพียงการศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยําของการ
พยากรณ์ของข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่งไม่มีส่วนประกอบเชิงฤดูกาล  

ดังน้ัน  ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาและเปรียบเทียบความแม่นยําของการ
พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา  โดยขยายขอบเขตงานวิจัยของชญานิน บุญมานะ และนัท กุลวานิช (2560)  
ในการทําการศึกษาในส่วนของข้อมูลจําลองจะทําการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัวแบบทั้ง 3 ตัว
แบบ  คือ ตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาล (SARIMA), ตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาล
กับตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (SARIMA-ANN) และตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาล
กับตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SARIMA-SVM)  และในส่วนของข้อมูลจริงได้มีการนําราคาขาย
ปลีกมะนาวเบอร์ 1-2 (หน่วย:บาท/ผล) จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาผลผลิตทาง
การเกษตรซึ่งอยู่ในรูปแบบอนุกรมเวลาที่มีปัจจัยเชิงฤดูกาลมาทําการเปรียบเทียบ จากน้ันทําการ
เปรียบเทียบตัวแบบที่ให้ค่าพยากรณ์ที่แม่นยําที่สุดโดยพิจารณาจากรากของค่าคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE)  โดยตัวแบบที่มีความแม่นยําในการพยากรณ์มากที่สุด คือ 
ตัวแบบที่มีค่า RMSE ตํ่าที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาล (SARIMA), 
ตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาลกับตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (SARIMA-ANN)  และ
ตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาลกับตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SARIMA-SVM)  
โดยใช้ชุดข้อมูลจริง  และชุดข้อมูลจําลอง  

 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

1. ตัวแบบ ARIMA (p,d,q)xSARIMA(P,D,Q)s 
เ ป ็น อ น ุก ร ม เ ว ล า ที ่ม ีร ูป แ บ บ ร ่ว ม ร ะ ห ว ่า ง ร ูป แ บ บ  ARIMA (p,d,q) แ ล ะ 

SARIMA(P,D,Q)  โดยมีรูปแบบสมการคือ 
( ) ( ) ( ) ( )s d D s

p s t Q tB B X B B W       
เมื่อ      Xt  คือ  อนุกรมเวลาที่คงที่ , s คือ คาบ(seasonal period) 
   Wt  คือ  ตัวรบกวนขาวแบบเกาส์เซียน(Gaussian white noise)  โดย Wt~(0, 2

w ) 
   2

1 2( ) 1 ... p
pB B B B          คือ AR characteristic operator 

          2
1 2( ) 1 ... q

qB B B B          คือ MA characteristic operator 
          2

1 2( ) 1 ...s s s Ps
p PB B B B       คือ seasonal AR characteristic operator 
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          2
1 2( ) 1 ...s s s Qs

Q QB B B B        คือ seasonal MA characteristic operator         
          (1 )d dB       คือ  การหาผลต่าง(Differencing) อันดับที่ d  
          (1 )D s D

S B     คือ  การหาผลต่างของฤดูกาล(Seasonal Differencing) อันดับที่ D 
 

2. ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทยีม (Artificial neural network model: ANN) 
ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพ่ือจําลองการทํางานของ

เครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์  การประมวลผลของโครงข่ายประสาทเทียมจะเกิดขึ้นในหน่วย
ประมวลผลย่อย (Node)  โดยเมื่อมีข้อมูลนําเข้า (Input Data) เข้ามายังโครงข่าย  ข้อมูลนําเข้าแต่ละ
ค่าจะถูกนํามาคูณกับค่าถ่วงนํ้าหนัก (weight)  แล้วนํามารวมกันและส่งผ่านไปยังฟังก์ชันการแปลง 
(Transfer function)  หรือ “ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation function)”  เพ่ือหาข้อมูลผลลัพธ์และส่งไป
ยังหน่วยประมวลผลย่อยถัดไป (Vidushi Sharma, Sachin Rai and Anurag Dev, 2012) 

โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน (Multi-layer perceptron: MLP)  เป็นตัว
แบบประเภทการพยากรณ์ที่นิยมใช้พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา  โดยมีโครงสร้าง 3 ช้ัน คือ Input 
Layer, Hidden layer  และ  Output layer  แต่ละช้ันจะประกอบด้วย neuron ซึ่งมีจํานวนแตกต่าง
กันออกไป 

2.1  หลักการของโครงข่ายประสาทเทียม 
กําหนดข้อมูลนําเข้า  1( ,..., )Nx x x   เพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่า Output ของ

โครงข่าย  

พิจารณาโหนดในช้ันซ่อน   
ขั้นที ่1 คํานวณค่าผลรวมของโหนดในชั้นซอ่น  โดยนําค่าของข้อมลูนําเขา้มาคณูกับค่าถว่ง

นํ้าหนักในแต่ละเส้นเช่ือมโยงที่เข้ามายังโหนดที่ j แล้วนํามารวมกัน  จะได้ค่าผลรวมของโหนดที ่j ในช้ัน
ซ่อน คือ 

            
1

N

j i ij
i

net x w bias


     

 เมื่อ   Xi แทนขอ้มูลนําเข้าที ่i , i=1,..,N  และ  Wij แทนค่าถว่งนํ้าหนักของเส้นเช่ือมโยงจาก
โหนดที ่i ในช้ัน input layer  ไปยังโหนดที ่j ในช้ัน hidden layer, j=1,..,J 

ขั้นที ่2  ทําการปรับค่าผลรวมด้วย Sigmoid/logistic Activation Function  ซึ่งจะได้คา่ของ
โหนดในช้ันซ่อนในช่วง (0,1) 

         1
( )

1 jj j nety f net
e 


 

พิจารณาโหนดในช้ันผลลัพธ์ 
ขั้นที ่1  คํานวณค่าผลรวมของโหนดในชั้นผลลัพธ์(Output Layer)  ซึ่งม ีk โหนด 
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1

J

k j jk
j

net y w bias


     

เมื่อ  wjk แทนค่าถ่วงนํ้าหนักของเสน้เช่ือมโยงจากโหนดที่ j ในช้ัน hidden layer ไปยังโหนดที ่
k ในช้ัน Output layer , k=1,..,K  

ขั้นที ่2  ทําการปรับค่าผลรวมด้วยฟังก์ชันกระตุ้นโดยใช้ Linear Activation Function  ซึ่งจะ
ได้ค่าของโหนดในช้ัน Output คือ   

          ( )k k ky f net net    
 

2.2 อัลกอริทมึในการเรียนรู ้
การฝึกสอน(Training)โครงข่ายประสาทเทียมเป็นกระบวนการในการปรับปรุงค่า

weight เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลลัพธ์(Output Data)ใกล้เคียงกับข้อมูลเป้าหมาย (Target Data) (Guoqiang 
Zhang, B.Eddy Patuwo and Michael Y.Hu, 1988, p38) ซึ่งอัลกอริทึมที่ นิยมใช้ในการฝึกสอน
โครงข่ายประสาทเทียมแบบ MLP ก็คือ เทคนิค “Back-propagation” หรือเทคนิคการแพร่แบบ
ย้อนกลับ  ในเวลาต่อมาเทคนิคน้ีได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 1993  โดย Martin 
Riedmiller และ Heinrich Braun และเรียกอัลกอริทึมที่ พัฒนาขึ้นมาใหม่น้ีว่า “Resilient back 
propagation: Rprop”  โดยมีหลักการของการใช้เครื่องหมาย(sign)แทนการใช้ขนาด (magnitude)ของ 
partial derivative ในการปรับค่าถ่วงนํ้าหนักที่เช่ือมโยงระหว่างโหนดต่างๆของโครงข่ายประสาทเทียม  
ข้อดีของเทคนิคน้ีคือสามารถลดระยะเวลาในการประมวลผลของการฝึกสอนโครงข่ายได้ดีอีกด้วย 
(M.Riedmiller and H. Braun, 1993, p.586-588)  

 

3. ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support vector machine model: SVM) 
เป็นตัวแบบพยากรณ์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Machine Learning  ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1995  โดย 

Vapnik สามารถทํางานได้ดีกับฐานข้อมูลตัวอย่างที่ไม่รู้จัก ด้วยกระบวนการปรับรูปแบบข้อมูลจาก
ข้อมูลที่มีมิติตํ่า (Low dimension dataset) บนพ้ืนที่ข้อมูลนําเข้า (Input space) ให้อยู่ในรูปแบบของ
ข้อมูลที่มีมิติสูง (High dimension dataset) บนพ้ืนที่ข้อมูลคุณลักษณะ (Feature space) โดยใช้
ฟังก์ชันในการปรับรูปแบบข้อมูลที่เรียกว่า “kernel function” 

3.1 หลักการของซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน   
U. Thissen et al.(2003) กล่าวไว้ว่าหลักการของซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนสําหรับ

การถดถอยคือ การหา linear function : f(x) บนพ้ืนที่ข้อมูลคุณลักษณะ(Feature space)  เมื่อ
กําหนดเซตข้อมูลนําเข้า     1 1 n, , , , d

n xy y Rx Rx   โดยท่ีฟังก์ชัน f(x)จะต้องมีระยะ  มาก
ที่สุด และในขณะเดียวกันมีค่าคลาดเคลื่อน(Minimize error) น้อยที่สุด  กล่าวคือเราต้องการหา
ฟังก์ชัน     

( ) ,  ,           , ,dw x wf x b R b R       
 



 

1830 
 

โดยที ่ w คือ เวกเตอร์ค่าถ่วงนํ้าหนัก  และ  b  คือ  bias  ซึ่งสมการเส้นตรงที่ดีที่สุด
คือ  สมการเสน้ตรงที ่minimize cost function : ( )SVMR C  

Minimize
     

2

1

1
( )      || ||      ( )( ,

2
)

n

SVM i i
i

R C w C fL y x 


    
 

  

                       0                      ( , )  ,   | |  
( , )

| |         ,    
( , )

( , )
i

i
i

i
i

i

y
L y

y otherwise

f x
f x

f x




 
 


   

Subject to   

    

,         
       

 ,         
i

i

y w x

w x y

b

b




 
 







  
 

ค่ าค งที่  0C   คื อ  “regularized  constant” และ  L คื อ   intensive loss 
function(Chen & Wang, 2007, pp.256)  และเมื่อนํา Lagrangian theory  มาใช้ในการแก้ปัญหา 
optimization ดังกล่าว  จะได้สมการการถดถอยที่เหมาะสมคือ  

        
*

1

( ) ( ) ,
n

i i i
i

f x x x b 


      

โดย i  และ *
i   คือ “ตัวคูณลากรานจ์” ที่อยู่เหนือและใต้เส้นสมการ regression 

ตามลําดับ 
สุดท้ายจะทําการแปลงข้อมูลนําเข้าที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นตรงบนพ้ืนที่ข้อมูล

นําเข้า xi ไปสู่พ้ืนที่คุณลักษณะหลายมิติ  โดยการใช้ kernel function ซึ่งจะได้สมการที่เหมาะสมใน
การพยากรณ์ คือ  

  
*

1

( ) ( ) ,
n

i i i
i

f x K x x b 


     

โดย  , ( ), ( )i iK x x x x   
 

3.2 kernel function  
เป็นฟังก์ชันที่ทําให้ SVM สามารถแก้ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง (Nonlinear) ได้  

หลักการของ kernel function น้ันจะเป็นการเพิ่มมิติของข้อมูลเพ่ือที่จะแปลงจุดพิกัดจากพ้ืนที่ข้อมูล
นําเข้า (Input space) ให้มีการจัดเรียงใหม่(Mapping)ในพ้ืนที่หลายมิติ (Higher dimensional space) 
หรือพ้ืนที่คุณลักษณะ (Feature space)  ทําให้สามารถค้นหา Hyperplane แนวเส้นตรงได้  ซึ่ง
ประเภทของ kernel function น้ันมีหลายประเภท (Liu, Shen and Wang, 2014, p.13-14) เช่น 
Linear kernel function, Gaussian Radial Basis Function (RBF) kernel function,  Polynomial 
kernel function  และ  Sigmoid kernel function  เป็นต้น 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจําลอง  
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    1.1  จําลองชุดข้อมูลด้วยตัวแบบ ARIMA(p,1,q)x(P,1,Q)s  จํานวน 240 จุดเวลา  
ภายใต้ค่า  P=0-1 ,Q=0-1 ,p=1-2  และ q=1-2  รวมทั้งสิ้น 12 ตัวแบบ กําหนดค่าพารามิเตอร์ 

, , ,    เท่ากับ -0.5 และ 0.5  ในแต่ละตัวแบบกําหนดจํานวนรอบในการทําซ้ําเท่ากับ 100 
รอบ   

    1.2  ทําการแบ่งข้อมูลในแต่ละรอบของการจําลองออกเป็นชุดข้อมูลฝึกสอน 70% 
(จํานวน 159 จุดเวลา)สําหรับสร้างตัวแบบ  และชุดข้อมูลทดสอบ 30%(จํานวน 68 จุดเวลา) สําหรับ
ประเมินความถูกต้องของตัวแบบ   

    1.3  นําชุดข้อมูลฝึกสอนมาสร้างตัวแบบ ARIMA(p,1,q)x(P,1,Q)12 ภายใต้ค่า P=0-1, 
Q=0-1, p=1-2 และ q=1-2  แล้วทําการพิจารณาคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจาก
ค่า AIC ที่ตํ่าที่สุด  จากน้ันทําการพยากรณ์ราคาราคาขายปลีกมะนาวด้วยตัวแบบที่คัดเลือกได้ในชุด
ข้อมูลฝึกสอน  และชุดข้อมูลทดสอบ  คํานวณหาค่า RMSE  ในแต่ละรอบของการจําลอง  และ
ค่าเฉล่ียของ RMSE จากการจําลองทั้งหมด 100 รอบ  

    1.4  นําค่าส่วนเหลือ (Residuals) ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA  ในชุด
ข้อมูลฝึกสอนจากข้อมูลจําลองในแต่ละรอบมาสร้างตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนห
ลายช้ัน(MLP) ประกอบด้วย Input layer 1 ช้ัน 1 โหนด  Hidden layer 1 ช้ัน 1-5 โหนด และ 
Output layer 1 ช้ัน 1 โหนด  โดยใช้ Sigmoid logistics function เป็น Activation function  
และ Output layer 1 ช้ัน  ภายใต้จํานวนโหนด 1 โหนด  โดยใช้ Linear function เป็น Activation 
function  และใช้เทคนิคการฝึกสอนโครงข่ายแบบ Resilient back propagation (Rprop)  โดย
กําหนด 0.5  , 1.2   และ 0 0.1    ใช้จํานวนรอบของการทําซ้ํา (Iterations) เท่ากับ 
100 รอบ  จากน้ันทําการพิจารณาคัดเลือกตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมที่สุด  โดย
พิจารณาจากค่า RMSE ที่ตํ่าที่สุด  และทําการพยากรณ์ข้อมูลส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงใน
เทอมของค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมในชุดข้อมูลทดสอบจากข้อมูลจําลองใน
แต่ละรอบ  จากนั้นคํานวณค่าพยากรณ์รวม (Total forecasting) จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ 
SARIMA และตัวแบบ ANN เข้าด้วยกัน  คํานวณค่า RMSE  ในแต่ละรอบของการจําลอง  และ
ค่าเฉล่ีย RMSE จากการจําลองทั้งหมด 100 รอบ   

    1.5  นําค่าส่วนเหลือ (Residuals) ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA ในชุด
ข้อมูลฝึกสอนจากข้อมูลจําลองในแต่ละรอบมาสร้างตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SVM)  โดย
ทําการปรับจูนหาชุดของค่าพารามิเตอร์ของ SVM  คือ  C และ ε  ที่เหมาะสมท่ีสุด  โดยใช้ค่า C=2-

5,2-3,…,23,25  และ  = 0.001, 0.01, 0.1, และ1 และใช้ Gaussian radial basis function (RBF) 
เป็น Kernel function  โดยจะหาค่าพารามิเตอร์   ที่ดีที่สุดโดยใช้คําสั่ง “sigest”  จากน้ันทําการ
พิจารณาคัดเลือกตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนที่เหมาะสมที่สุดจากการทําซ้ํา 100 รอบ  โดย
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พิจารณาจากค่า RMSE ที่ตํ่าที่สุด  และทําการพยากรณ์ข้อมูลส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงด้วยตัว
แบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมช ชีนในชุดข้อมูลทดสอบจากข้อมูลจําลองในแต่ละรอบ  จากน้ันคํานวณ
ค่าพยากรณ์รวมจากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA  และตัวแบบ SVM เข้าด้วยกัน  คํานวณค่า 
RMSE ในแต่ละรอบของการจําลอง  และค่าเฉล่ีย RMSE จากการจําลองทั้งหมด 100 รอบ   

    1.6  สุดท้ายทําการเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์ที่ได้จาก 3 ตัวแบบ โดยตัว
แบบที่ดีที่สุดจะมีค่า RMSE ที่ตํ่าที่สุด   

2.  ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจริง 
    2.1  เก็บรวบรวมข้อมูลจริงราคาขายปลีกมะนาวเบอร์ 1-2 (หน่วยเป็นบาท/ผล)  จาก

กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ข้อมูลเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2540  ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2559 จํานวน 240 ตัวอย่าง  ใช้ผลต่าง (Differencing) และผลต่างฤดูกาล (Seasonal 
Differencing)  เพ่ือปรับข้อมูลให้คงที่ (Stationary) และไม่มีแนวโน้มเน่ืองจากฤดูกาล   

    2.2  ทําการแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลฝึกสอน 70% (จํานวน 159 จุดเวลา)สําหรับ
สร้างตัวแบบ  และชุดข้อมูลทดสอบ 30% (จํานวน 68 จุดเวลา) สําหรับประเมินความถูกต้องของตัว
แบบ   

    2.3  นําชุดข้อมูลฝึกสอนมาสร้างตัวแบบ ARIMA(p,1,q)x(P,1,Q)12  ภายใต้ค่า P=0-1, 
Q=0-1 , p=1-2 และ q=1-2  แล้วทําการพิจารณาคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจาก
ค่า AIC ที่ตํ่าที่สุด  จากน้ันทําการพยากรณ์ราคาราคาขายปลีกมะนาวด้วยตัวแบบที่คัดเลือกได้ในชุด
ข้อมูลฝึกสอน และชุดข้อมูลทดสอบ  และคํานวณค่า RMSE จากชุดข้อมูลทดสอบ 

    2.4  นําค่าส่วนเหลือ(Residuals)ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA ในชุดข้อมูล
ฝึกสอนมาสร้างตัวแบบ ANN และ SVM  ภายใต้ขอบเขตการวิจัยในชุดข้อมูลจําลอง  จากน้ันทําการ
พยากรณ์ข้อมูลในส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงด้วยตัวแบบ ANN หรือ SVM  ในชุดข้อมูลทดสอบ  
แล้วคํานวณหาค่าพยากรณ์รวม (Total Forecasting) ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA  
และตัวแบบ ANN หรือ SVM เข้าด้วยกัน  และคํานวณหาค่า RMSE ในชุดข้อมูลทดสอบ 

    2.5  สุดท้ายทําการเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์ที่ได้จาก 3 ตัวแบบ  โดย
ตัวแบบที่ดีที่สุดจะมีค่า RMSE ที่ตํ่าที่สุด   
 

ผลการวิจัย                                                                                                                 
1. ผลการเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์โดยใช้ชุดข้อมูลจําลอง รวมท้ังสิ้น 12 ตัว

แบบ 128 กรณี เป็นดังน้ี 
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แบบจําลอง อันดับความแม่นยําของตัวแบบ 
1. ARIMA(1,1,1)x(0,1,1)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 
1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

2. ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

3. ARIMA(2,1,1)x(0,1,1)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ยกเว้น  2 กรณขีองค่าพารามิเตอร์ คือ 
กรณีพารามิเตอร์     = -0.5,     = -0.5,     = -0.5,    = 0.5   
และกรณีพารามิเตอร์    = 0.5,     = -0.5,     = -0.5,    = -0.5   
ที่ตัวแบบผสม SARIMA-SVM  มีความแม่นยํามากที่สุด  รองลงมาคือ   
ตัวแบบผสม SARIMA-ANN  และตัวแบบ SARIMA ตามลําดับ 

4. ARIMA(2,1,2)x(0,1,1)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ยกเว้น  1 กรณขีองค่าพารามิเตอร์ คือ 
กรณีพารามิเตอร์     = -0.5,     = -0.5,     = -0.5,     = -0.5,    = -0.5  
ที่ตัวแบบผสม SARIMA-SVM  มีความแม่นยํามากที่สุด รองลงมาคือ      
ตัวแบบผสม SARIMA-ANN และตัวแบบ SARIMA ตามลําดับ 

5. ARIMA(1,1,1)x(1,1,0)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ยกเว้น  1 กรณขีองค่าพารามิเตอร์ คือ   
กรณีพารามิเตอร์     = -0.5,     = -0.5,    = 0.5   
ที่ตัวแบบผสม SARIMA-SVM  มีความแม่นยํามากที่สุด รองลงมาคือตัว
แบบผสม SARIMA-ANN และตัวแบบ SARIMA ตามลําดับ 

6. ARIMA(1,1,2)x(1,1,0)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

7. ARIMA(2,1,1)x(1,1,0)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

8. ARIMA(2,1,2)x(1,1,0)12 

(มีทั้งสิ้น 8 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA   
ยกเว้น  1 กรณขีองค่าพารามิเตอร์  คือ   
กรณีพารามิเตอร์    = 0.5,    = -0.5,     = -0.5,    = 0.5 และ    =-0.5  
ที่ตัวแบบผสม SARIMA-SVM  มีความแม่นยํามากที่สุด  รองลงมาคือตัว
แบบผสม SARIMA-ANN  และตัวแบบ SARIMA ตามลําดับ 
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9. ARIMA(1,1,1)x(1,1,1)12 

(มีทั้งสิ้น 16 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA                             
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

10. ARIMA(1,1,2)x(1,1,1)12 

(มีทั้งสิ้น 16 กรณีย่อย) 

1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA                           
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

11. ARIMA(2,1,1)x(1,1,1)12 

 (มีทั้งสิ้น 16 กรณีย่อย) 
1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA                             
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

12. ARIMA(2,1,2)x(1,1,1)12 

      (มีทั้งสิ้น 16 กรณีย่อย) 
1) SARIMA-ANN   2) SARIMA-SVM   3) SARIMA                             
ทุกกรณีของค่าพารามิเตอร์ 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์ โดยใช้ชุดข้อมูลจริง   

 
การศึกษาตัวแบบ ARIMA ที่มีฤดูกาล(SARIMA) ภายใต้ค่า P=0-1, Q=0-1, p=1-2 และ 

q=1-2  พบว่าตัวแบบที่ เหมาะสมที่สุดสําหรับใช้พยากรณ์ราคาขายปลีกมะนาวคือตัวแบบ 
ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 เ น่ื อ งจากมี ค่ า  AIC ตํ่ าที่ สุ ด  ซึ่ งมี รู ปแบบของสมการพยากรณ์ คื อ

1 2.32110.0003 1 0.3211t t tX X X    

12 13 14 1 2 12 131.3211 0.3211 0.3892 0.4646 0.7365 0.2866t t t t t t t tX X X W W W W W             

140.3421 tW   โดยให้ค่า RMSE สําหรับชุดข้อมูลทดสอบเท่ากับ 0.6828 
การศึกษาตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA กับตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม 

(SARIMA-ANN)  โดยนําค่าส่วนเหลือที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12  มา
สร้างตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม  พบว่าตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม 1-5-1 เป็นตัวแบบที่
เหมาะสมที่สุด  กล่าวคือเป็นตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่ช้ันข้อมูลนําเข้ามีจํานวนโหนด 1 โหนด, 
ช้ันซ่อนมีจํานวนโหนด 5 โหนด  และช้ันผลลัพธ์มีจํานวนโหนด 1 โหนด  เน่ืองจากเป็นตัวแบบที่ให้ค่า 
RMSE ตํ่าที่สุด  จากน้ันทําการคํานวณหาค่าพยากรณ์รวม (Total forecasting) ซึ่งเป็นการรวมข้อมูล
ส่ วนที่ เ ป็นฟังก์ ชันเ ชิ งเส้นตรงที่ ไ ด้จากการพยากรณ์ ราคาขายปลีกมะนาวด้วยตัวแบบ  
ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12  และข้อมูลส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียม 1-5-1 เข้าด้วยกัน  ซึ่งให้ค่า RMSE สําหรับชุดข้อมูลทดสอบเท่ากับ 0.6242 

การศึกษาตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA กับตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน 
(SARIMA-SVM)  โดยนําค่าส่วนเหลือที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12  มา

MODEL 
ค่า RMSE  

SARIMA SARIMA+ANN SARIMA+SVM
ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 0.6828 0.6242 0.6639 
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สร้างตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน  โดยได้ชุดของค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากการทําการปรับจูนค่า 
คือ epsilon( )=1  cost(C)=0.03125  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: sigma ( )  2.7572  จากน้ัน
ทําการคํานวณหาค่าพยากรณ์รวม (Total  forecasting) ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลส่วนที่เป็นฟังก์ชันเชิง
เส้นตรงที่ได้จากการพยากรณ์ราคาขายปลีกมะนาวด้วยตัวแบบ ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12  และข้อมูล
ส่วนที่ไม่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนเข้าด้วยกัน  
ซึ่งให้ค่า RMSE สําหรับชุดข้อมูลทดสอบเท่ากับ 0.6639 

กล่าวคือการพยากรณ์ราคาขายปลีกมะนาวสําหรับชุดข้อมูลจริงในชุดข้อมูลทดสอบเมื่อใช้
รากของค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เป็นเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบความแม่นยําของตัวแบบ  ตัวแบบผสมระหว่าง ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12  กับตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียมให้ค่ าพยากรณ์ที่ แม่นยําที่ สุด  รองลงมาคือตัวแบบผสมระหว่าง 
ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12 กับตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน  และตัวแบบ ARIMA(1,1,2)x(0,1,1)12  มี
ความแม่นยําในการพยากรณ์ตํ่าที่สุด  ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับผลการพยากรณ์ด้วยชุดข้อมูลจําลอง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ภายใต้ขอบเขตการวิจัยในงานวิจัยน้ีตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ SARIMA กับตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียม(SARIMA-ANN)  และตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ SARIMA กับตัวแบบซัพพอร์ทเวกเตอร์   
แมชชีน(SARIMA-SVM) ให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยํากว่าตัวแบบ SARIMA ทั้งในชุดข้อมูลจริง  และชุด
ข้อมูลจําลอง  ดังน้ันการพิจารณาเลือกใช้ตัวแบบแบบผสมสําหรับการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มี
ปัจจัยเชิงฤดูกาลก็ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจ  เน่ืองจากเป็นการรวมเอาลักษณะเด่นของตัวแบบ
เด่ียวเข้าไว้ด้วยกัน  ทําให้สามารถจับกับข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นเชิงเส้นตรง  และไม่เป็นเชิงเส้นตรงได้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ช่วยลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ค่าของข้อมูลเมื่อเทียบกับการใช้ตัวแบบ
เด่ียวเพียงตัวแบบเดียว  แต่ก็มีข้อจํากัดคือเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลท่ีค่อนข้างนานกว่า
มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการประมวลผลของตัวแบบเด่ียว  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน
น้ันๆ  ความซับซ้อนของข้อมูล  และระยะเวลาที่มีของผู้ที่นําไปใช้งาน 

 
ข้อเสนอแนะ   

1.  ในงานวิจัยน้ีทําการเปรียบเทียบความแม่นยําของค่าพยากรณ์เพียง 3 ตัวแบบ ผู้วิจัยอ่ืน
อาจทดลองทําการเปรียบเทียบตัวแบบผสมอ่ืนๆที่น่าสนใจ  เช่น  ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA  หรือตัว
แบบผสม ARIMA กับ Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS)  เป็นต้น 

2.  การสร้างตัวแบบผสม SARIMA-ANN  สามารถเลือกใช้เทคนิคการฝึกสอนโครงข่ายแบบอื่น 
เช่น  Levenberg-Marquardt  หรือ BFGS Quasi-Newton  เป็นต้น   
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3.  การสร้างตัวแบบผสม SARIMA-SVM  สามารถปรับจูนหาชุดของค่าพารามิเตอร์  คือ C 
และ   ชุดอ่ืนๆที่ต่างออกไป  ก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ในการพยากรณ์ค่ามีความแม่นยํามากย่ิงขึ้น 
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การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนดต์รีสรา  
A Development of Warehouse Management System:  

A Case Study of Treesara Brands 
 

ไตรภพ จิตนาริน1  และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา ผู้วิจัยทําการศึกษาข้ันตอนการทํางานของการจัดการข้อมูลสินค้าเข้า
คลังไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และทําให้เกิดความล่าช้าและซ้ําซ้อนในการสั่งซื้อ
สินค้า จึงนําข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าให้จัดการ
เก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual 
Basic 2010 เป็นภาษาในการพัฒนา และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 
R2 ในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบงานน้ีสามารถจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลการซื้อ
ขายสินค้า และข้อมูลลูกค้า เป็นต้น โดยการจัดการข้อมูลสินค้า การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า และการ
ขายสินค้า รวมท้ังการออกรายงานการขายประจําวัน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ
จัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสราโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การนําระบบงานน้ีเข้า
มาช่วยการจัดการข้อมูลสินค้า ทําให้การตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
แม่นยํา และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 
คําสําคญั: คลังสินค้า, ระบบจัดการคลังสินค้า, ระบบจัดการฐานข้อมูล 
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Abstract 
The purposes of this study were to Analysis, design and develop of Warehouse 

Management System: A Case Study of Treesara Brands. The researcher has studied 
the process of warehouse management which was not in entrepreneur demanded 
then affected to delay and duplicated. From those information, the researcher has 
analyzed and designed the warehouse manager to be organized. The research tools 
for programing development and database management system were Microsoft Visual 
Basic 2010, and used Microsoft SQL Server 2008 R2 to data storage. The result found 
that this system can store the main data such as selling-buying product information, 
and customers’ lists. The warehouse management, the product data management, 
the receiving product to warehouse and product selling, including to selling daily 
report and user satisfaction in Warehouse Management System: A Case Study of 
Treesara Brands was high level in overall.  It affected to data access to be fast, correct, 
and be useful in real life when this system was used. 
 
Keywords: Warehouse, Warehouse management system, Database management  
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบันการทําธุรกิจมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มในการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทํา

ให้มีความต้องการสินค้าในอัตราสูง สินค้าแบรนด์ตรีสราเป็นสินค้าประเภทเครื่องสําอางค์ 
ประกอบด้วย สบู่ นํ้าแร่ โลช่ันบํารุงผิว เซรั่ม และครีมกันแดด เป็นต้น จากการขายสินค้าดังกล่าว
ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการจัดการข้อมูลสินค้าเข้าคลังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ
ทําให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบสินค้า อีกทั้งยังไม่มีความแม่นยําในการระบุจํานวนสินค้าใน
คลังสินค้า ต้องมีการตรวจสอบสินค้าหลายคร้ัง และมีการระบุสินค้าเข้าออกผิดไม่ตรงกับคลังสินค้า 
ทําให้ผู้ประกอบการเกิดความเสียหายได้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และระบบคลังสินค้าเข้าช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสินค้า และควบคุมปริมาณ
สินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทําให้ผู้ประกอบการมีตรวจสอบข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยํา และช่วยให้ง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้ามาหมุนเวียนในคลังสินค้าให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการคลังสินคา้ กรณีศึกษาสนิค้าแบรนด์ตรีสรา 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1.1 Microsoft Visual Basic 2010 

Microsoft Visual Basic 2010 มีความสามารถในการเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล 
รวมท้ังปรับปรุงเครื่องมือและการเขียนโปรแกรมซึ่งวัตถุ (Object Oriented Programming) ให้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมเคร่ืองมือต่างๆ ที่ทําให้ใช้ง่ายและสะดวกขึ้น Microsoft Visual Basic  
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยตัวภาษา
เองมีรากฐานมาจากภาษา Basic ซึ่งย่อมาจาก Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction 
ถ้าแปลให้ได้ตามความหมายก็คือ “ชุดคําสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เริ่มต้น”  ภาษา Basic  
มีจุดเด่นคือผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมเลขก็สามารถเรียนรู้และนําไปใช้งานได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เช่น ภาษาซี (C) ปาสคาส 
(Pascal) หรือแอสเชมบลี (Assembler) เป็นต้น ไมโครซอฟท์ที่ได้พัฒนาโปรแกรมภาษา Basic มา
นานนับสิบปีต้ังแต่ภาษา MBASIC (Microsoft Basic). BASICA (Basic Advanced): GWBASIC และ 
QuickBasic ซึ่งได้ติดต้ังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MS-DOS ในที่สุดโดยใช้ช่ือว่า QBASIC โดยแต่
ละเวอร์ชันที่ออกมาน้ันได้มีการพัฒนาและเพ่ิมเติมคําสั่งต่างๆ เข้าไปโดยตลอด (ประวัติความเป็นมา
ของ Visual Basic, 2561) 

1.2 Microsoft SQL Server 
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Microsoft SQL Server คือระบบจัดการฐานข้อมูล เ ชิงสัมพันธ์  ( relational 
database management system หรือ RDBMS) ผลิตโดยบริษัท  Microsoft เป็น ระบบฐานข้อมูล
แบบ Client/Server และรันอยู่บน Window NT ซึ่งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรียก ข้อมูล ด้วยเหตุ
ที่ข้อมูลส่วนใหญ่ทั่วโลกเก็บไว้ในเคร่ืองที่ใช้ Microsoft Windows เป็น Operating System จึงทํา
ให้ เป็นการง่ายต่อ Microsoft SQL ที่จะนําข้อมูลที่อ ยู่ในรูป Windows Based มาเก็บ และ
ประมวลผล และประกอบกับการที่มีราคาถูกและใช้งานง่าย จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ Microsoft 
SQL จึงเป็นระบบฐานข้อมูลที่มักจะถูกเลือกใช้ (เกรียงไกร เหลืองชัยปรีดา, 2561) 

2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
กมลลักษณ์ และคณะ (2558) ได้นําเสนอ ระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านโลหะ

ภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน ส.โลหะภัณฑ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของร้าน ส.โลหะภัณฑ์ ซึ่งระบบใหม่จะมีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบดิจิทัล บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยท่ีระบบเดิมได้จัดเก็บในแฟ้มเอกสารระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาข้ึนโดยใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 2010 และ
ฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ Microsoft SQL Server 2008 โดยมีการติดต้ังระบบแบบ Client/Server 
ซึ่งง่ายต่อการพัฒนา การติดต้ัง และการบํารุงรักษาดังน้ันระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่พัฒนาขึ้น
มาใหม่น้ี จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้าน ส.
โลหะภัณฑ์ ย่ิงขึ้น 

จักรพงษ์ และคณะ (2558) ได้นําเสนอการพัฒนา ระบบการจัดการคลังสินค้า : 
กรณีศึกษา บริษัท e-computer จํากัด คือ การวิจัยน้ีมีเพ่ือพัฒนา ระบบการจัดการคลังสินค้าโดย
ระบบครอบคลุมการจัดการข้อมูลสินค้า การจัดการใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า และการแสดงรายงาน
สินค้าคงคลัง วิธีการพัฒนาระบบมี 6 ขั้นตอน 1. รวบรวมความต้องการของระบบ 2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 4. พัฒนาระบบ 5. ทดสอบระบบ 6. ติดต้ังระบบ และจัดทําเอกสารการใช้งาน 
พัฒนาโปรแกรมโดย  Microsoft Visual Studio ภาษา  Visual Basic.net และใ ช้ฐานข้อมูล 
Microsoft SQL SERVER 2008    
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา 
ผู้วิจัยทําการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการและระบบโดยการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. การศึกษาเบื้องต้น 
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จากท่ีได้ทําการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า การ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้า การจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลการขายสินค้า โดยการจัดเก็บข้อมูล
ทั้งหมดในรูปแบบของเอกสาร พร้อมทั้งทําความเข้าใจกับขั้นตอนการขายสินค้าแบรนด์ตรีสรา เพ่ือ
นําไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคลังสินค้า 

2. การกําหนดความต้องการของระบบ 
การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา เป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ใช้งานดังน้ี 
2.1 การเพ่ิมสินค้า – การนําสินค้าตัวใหม่เข้าสู่ระบบ โดยการเพ่ิมรายการสินค้าเข้า

คลังสินค้าน้ันต้องกรอกรายละเอียดตัวสินค้าและข้อมูลสินค้าแล้วเพ่ิมสินค้าเข้าสู่ระบบคลังสินค้า 
2.2 การขายสินค้า – ผู้ดูแลระบบจะเลือกสินค้าจากรายการสินค้าที่มีในระบบแล้วเลือก

สินค้าตามที่ลูกค้าสั่งและระบุข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่หรือเพ่ิมข้อมูลใหม่ในกรณีที่เป็นลูกค้ารายใหม่ โดยมี
การจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นจากลูกค้าเพ่ือใช้ในการขายครั้งต่อไป  

2.3 การสั่งซื้อสินค้า - ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบสต็อกสินค้า และสั่งสินค้าเข้าคลังสินค้า 
และมีการบันทึกข้อมูลรายการสินค้าเข้าสู่ระบบ 

 
3. การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา ประกอบด้วย การ
ออกแบบระบบงาน และการออกแบบฐานข้อมูล 

3.1 การออกแบบระบบงานด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: Context 
Diagram) ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow Diagram: Context Diagram) 

 
 
ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram: Level 1) 
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3.2 การออกแบบฐานข้อมูล ด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-
Relationship Diagram) ดังภาพที่ 3 

 
 
ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) 

 
4. การพัฒนาระบบ 

ในการศึกษาและพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา ผู้วิจัยได้
มีการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 และจัดทําระบบฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 เพ่ือที่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลในระบบคลังสินค้า 

5. การทดสอบระบบ 
เมื่อทําการพัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของระบบ ทดสอบ

ระบบทั้งหมด การแสดงผลข้อมูลตามลําดับของผู้ใช้งาน การออกรายงานที่ถูกต้อง การทดสอบโดย
ให้ผู้ใช้งานจริงได้ทดลองใช้ โดยระบบสามารถทํางานได้สอดคล้องและตรงตามข้อกําหนดความ
ต้องการที่กําหนดไว้ 

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์

ตรีสรา ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการท่ีได้ทดลอง 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด 2553: 82-84) ดังน้ี  

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 – 5.00  หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 – 3.49  หมายความว่า  ระดับปานกลาง    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า  ระดับน้อย    
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 – 1.49  หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและศึกษาและพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบ
รนด์ตรีสรา โดยผลการดําเนินงานตามขอบเขตที่กําหนดไว้มีดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรามีการทํางานอยู่ 5 ส่วนหลักๆ คือ 

1) การเข้าสู่ระบบ 2) การจัดการข้อมูลหลัก 3) การจัดการสั่งซื้อสินค้า 4) การรับสินค้า 5) การขาย
สินค้า และ 6) การออกรายงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานแต่ละคนจะทําการเข้าสู่ระบบโดยการใส่ช่ือผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่หน้าหลัก ดังภาพที่ 4 

 

 
ภาพท่ี 4 หน้าเมนูหลักใช้งานฟังก์ช่ันต่างๆ 
 

ส่วนที่ 2 การจัดการข้อมูลหลัก เช่น การจัดการข้อมูลสินค้า เป็นการนําสินค้าตัวใหม่เข้า
สู่ระบบ โดยการเพ่ิมสินค้าเข้าคลังสินค้าน้ันต้องกรอกรายละเอียด ของสินค้าแล้วเพ่ิมสินค้าเข้าสู่
ระบบคลังสินค้า  
 ส่วนที่ 3 การจัดการสั่งซื้อสินค้า เมื่อมีการตรวจสอบสต็อกสินค้า เพ่ือตรวจสอบจํานวน
สินค้าคงเหลือในสต็อกว่ามีคงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด จากการตรวจสอบพบว่าจํานวนสินค้าใน
เหลือน้อย จึงทําการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้าในคร้ังต่อไป และมีการออกใบสั่งซื้อและบันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบคลังสินค้า ดังภาพที่ 5 
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ภาพท่ี 5 หน้าการจัดการสั่งซื้อสินค้า 

จากภาพที่ 5 การบันทึกข้อมูลในการสั่งซื้อแต่ละคร้ังน้ัน ต้องมีการตรวจสอบใน
คลังสินค้าว่ามีสินค้าคงเหลืออยู่เท่าใด เมื่อมีการตรวจพบสินค้าคงเหลือน้อย จึงทําการสั่งซื้อสินค้า
โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าต่างๆ แล้วเพ่ิมสินค้าไปยังรายการสั่งซื้อสินค้าและการออก
ใบสั่งซื้อสินค้า 
 ส่วนที่ 4 การรับสินค้า ได้มีการนําข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อบันทึกลงฐานข้อมูล ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพท่ี 6 รายละเอียดการรับสินค้า 

จากภาพที่ 6 เป็นฟอร์มในการรับสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การแสดงรายละเอียด
สินค้า และการบันทึกจํานวนและราคาขายสินค้าที่รับมาลงฐานข้อมูล 
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 ส่วนที่ 5 การขายสินค้า ได้มีการนําข้อมูลการขาย เข้าสู่ระบบโดยการคีย์ข้อมูลของสินค้า
และทําการจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละครั้งและทําการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า โดยการบันทึก
ข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูลทันที ดังภาพที่ 7 
 

 

 
ภาพท่ี 7 หน้าเมนูหลักการขายสินค้า 
 

จากภาพที่ 7 การขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยหลักการขายน้ันต้องเลือกช่ือลูกค้าและทํา
การคลิกสินค้าจะมี Form ให้ขึ้นมา ทําการเลือกจํานวนสินค้าที่จะขายและทําการคิดเงินด้วยการกด
ปุ่ม ยืนยัน จะมีแบบฟอร์มยืนยันการขายอีกครั้ง โดยการกดปุ่มน้ัน เป็นการบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 8 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพท่ี 8 หน้าฟอร์มยืนยันการคิดเงิน (ก) และออกใบเสร็จขายสินค้า (ข) 
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จากภาพที่ 8 เป็นการยืนยันในการคิดเงินการขายสินค้า จากน้ันทําการกดปุ่มยืนยันการ
ทํารายการขายสินค้าและออกใบเสร็จขายสนิค้า 

ส่วนที่ 6 การออกรายงาน เป็นการรายงานประวัติการขายสินค้าประจําวัน ดังภาพที่ 9 
 

 

ภาพท่ี 9 รายงานประวัติการขายสินค้าประจําวัน 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้าน 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้า  
แบรนด์ตรีสรา 
 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบระบบ ระดับความพึง
พอใจ  S.D. 

1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก - ง่าย 3.40 0.52 ปานกลาง 
2. กระบวนการทํางานของระบบ 3.60 0.52 มาก 
3. ความถูกต้อง แม่นยําของระบบ 3.80 0.42 มาก 
4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 4.00 0.47 มาก 
5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 3.90 0.57 มาก 
6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 3.90 0.73 มาก 
7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 3.80 0.42 มาก 
8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 3.90 0.57 มาก 
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9. ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.00 0.47 มาก 
10. ความสามารถของระบบ ในการนําไปใช้ประโยชน์ 4.00 0.67 มาก 

โดยรวม 3.83 0.55 มาก 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการคลังสินค้า 

กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.83)  โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน

การใช้งานมากที่สุด ( ̅= 4.00) ในเรื่องของตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความพึงพอใจในการใช้
งาน และความสามารถของระบบในการนําไปใช้ประโยชน์ 

 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา โดยใช้
เครื่องมือในการพัฒนาระบบ คือ Microsoft Visual Basic 2010 เป็นภาษาในการพัฒนา และ 
Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบงานน้ี
สามารถจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลสินค้า และข้อมูลลูกค้า เป็นต้น การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
สินค้า การรับสินค้า และการขายสินค้า รวมท้ังการออกรายงานการขายประจําวัน การนําระบบงาน
น้ีเข้ามาช่วยการจัดการข้อมูลสินค้า ทําให้การตรวจสอบฐานข้อสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
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สูตรการผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไป 
Generalized Möbius Inversion Formula 

 
นิตติยา ปภาพจน์1 

 
บทคัดย่อ 

ศึกษาผลงานวิจัยของ Pabhapote and Laohakosol (2010) ที่เก่ียวข้องกับสูตรการผกผัน
เมอบิอุสแบบนัยทั่วไป ซึ่งเป็นกรณีทั่วไปของผลงาน Suryanarayana (1971) และน าสูตรการผกผัน
เมอบิอุสนัยทั่วไป ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนับจ านวนพริมิทิฟในฟิลด์
จ ากัด   ซ่ึงผู้วิจัยไดแ้สดงวิธีการพิสูจน์ผลงานวิจัยเหล่านี้ ให้เขา้ใจง่ายขึ้น 

   
ค าส าคัญ:  ฟังก์ชันเลขคณิต, ฟังชันเมอบิอุสนัยทั่วไป, สูตรการผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไป  
 
Abstract 
 We study the work of Pabhapote and Laohakosol (2010) that concerns with a 
general Möbius inversion formula which extends the results of Suryanarayana (1971). 
Furthermore, we applied the formula to simplify the derivation of certain counting 
formulae for the number of primitive elements in a finite field. Consequently, our 
approach makes the proof easier to understand.  
 
Keywords:  arithmetic functions, generalized Möbius function, generalized Möbius   
                 inversion formula 
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บทน า 
ฟังก์ชันเลขคณิต (Arithmetic functions) คือฟังก์ชันค่าเชิงซ้อนที่มีโดเมนเป็นเซตของ

จ านวนเต็มบวก  ตัวอย่างของฟังก์ชันเลขคณิตท่ีส าคัญของงานวิจัยนี้คือ 
(1)  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 านวนเฉพาะที่แตกต่างกัน 
(2)  ฟังก์ชัน     เรียกว่า ฟังก์ชันออยเลอร์- ฟี  (Euler  - function) (Apostol, 1976) นิยามโดย 

 (n)  =  จ านวนของจ านวนเต็มบวก  k    n  และ  (k, n)  =  1 

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าฟังก์ชัน  และฟังก์ชัน   มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของเอกลักษณ์ต่อไปนี้

   
| |

1
1

d n p n

n
n d n

d p
 

  
    

   
   

ให้    แทนเซตของฟังก์ชันเลขคณิต และ f   จะกล่าวว่า f  เป็นฟังก์ชันแยกคูณ 

(multiplicative function)  ต่อเมื่อ  f(mn) = f(m)f(n)  ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก m และ n  
โดยที่  (m, n) = 1   ตัวอย่างของฟังก์ชันแยกคูณที่ส าคัญยิ่งฟังก์ชันหนึ่งทีมีผู้ศึกษาสมบัติต่างๆไว้
มากมาย และมีผลงานวิจัยที่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง คือ   ฟังก์ชันเมอบิอุสนัยทั่วไป  
(Generalized Möbius functions),   ซึ่งผู้ที่ให้นิยามฟังก์ชัน    คนแรกคือ  Souriau (1944)  
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ให้นิยามคนแรก เราจะเรียกฟังก์ชันดังกล่าวนี้ว่า The  Souriau–Hsu–Möbius  
function  หรือ เขียนย่อๆ ว่า  SHM-function  ก าหนดโดย 

                    (n)   = ( )

( )|
( 1) p

p

n

np n
  (  ) 

เมื่อ  p(n) คือ ก าลังสูงสุดของจ านวนเฉพาะ  p ที่หาร  n  ลงตัว  โดยที่   1  =  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

Apostol (1976) ได้ให้นิยาม ผลบวก ผลต่าง ผลคูณ (สามัญ) และผลคูณดีริเลต (Dirichlet 
product) หรือ ผลประประสาน (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
  

 ฟังก์ชัน  I เรียกว่า ฟังก์ชันเอกลักษณ์ (Identity function) เทียบกับผลประสาน (Apostol, 1976) 
 นิยามโดย   
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1, 1

( )
0, 1

n
I n

n
  

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 

ในปี 1959 Cashwell and Everett ได้พิสูจน์ว่า (, +, ) เป็นโดเมนเชิงจ านวนเต็ม

(Integral domain) ซึ่ งเป็นโดเมนที่มีการแยกตัวประกอบหนึ่ งเดียว  (Unique factorization 
domain) แต่ไม่เป็นโดเมนยุคลิด (Euclidean domain)  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ Shapiro 
(1983) 

ในปี  2000  Brown, Hsu, Wang,  and Shiue  ได้ศึกษาสมบัติต่างๆๆของฟังก์ชัน  
อย่างเป็นระบบ และ Haukkanen ก็เป็นนักวิจัยอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาและค้นพบข้อเท็จจริงต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน   สามารถศึกษารายละเอียดไดใ้นผลงานของ Haukkanen (1988, 1995-97) 
และ Haukkanen and Wang (1997)   

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน   อีกมากมาย ซึ่งสามารถศึกษา
รายละเ อียดได้ ในผลงานวิจัยของ (Laohakosol, Pabhapote and Wechwiriyakul, 2002), 
(Laohakosol and Pabhapote, 2004-05), (Pabhapote, Laohakosol and Ruengsinsub, 

2005), (Laohakosol Ruengsinsub and Pabhapote, 2006), (Pabhapote and Laohakosol, 

2010) สมบัติและเอกลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน  ยังมีอีกมากมายที่จะให้เราศึกษาและ
ค้นคว้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติและเอกลักษณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชันออยเลอร์-ฟีนัยทั่วไป 
(Generalized Euler’s phi function),  

r

k

  ซ่ึง Wang and Hsu (preprint) ได้ก าหนดความหมาย

ของฟังก์ชัน  
r

k

  ดังนี้ 
 

   
|

r

k

r

d n

k n
n d

d
 

 
  

 
      ,k r  

และ  Wang and Hsu ยังได้พิสูจน์ว่า   

    
| |

1
1

r

r

k k

r k
d n p n

k n
n d n

d p
 

  
    

   
    

เมื่อ n  คือ r powerful  ซึ่งความหมายของ r powerful  คือ   p n r   ส าหรับทุกจ านวน 

จ านวนเฉพาะ p ที่หาร n ลงตัว 
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 จากการศึกษาผลงานวิจัยของ Wang and Hsu ท าให้ผู้วิจัยก าหนดความหมายของฟังก์ชัน 
 

r

k

   ในรูปทั่วไปมากกว่า  กล่าวคือ       

                        
|

, : s

s

d n

s

n
n n d

d
    

 
    

 
           , s    

เมื่อ    s

s n n   และจะเรียกฟังก์ชัน 
,s   ย่อๆว่า GET (Generalized Euler totient) และจะ

เขียน    แทน  
1,   นอกจากนี้ฟังก์ชัน GET ยังมีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลบวกรามานุ

ชันนัยทั่วไป (Generalized Ramanujan sum, GRS),    ,c n r
  ที่ก าหนดความหมายโดย 

Laohakosol, Ruengsinsub and Pabhapote (2006)  นั่นคือ    
   

    
   

   2 /

1

|gcd , mod

, gcd , mni r

d n r m r

r
c n r d m r e

d

 

   

 
  

 
   

 

โดยที ่ 0, ,n r      และ       1, ,r c n r


    เมื่อ |r n  ยิ่งไปกว่านั้นฟังก์ชัน 
,s   

ยังมีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในอดีตอันยาวนานมาแล้ว กล่าวคือ 
 

  
1,1        (the classical Euler totient) 

  
,1s s sJ      (the Jordan totient) 

  
0, 1 0u u      (the number of divisor function) 

  
, 1s s su       (the sum of the sth power of divisors function) 

        ,1

s

s s sn n n       (Klee’ s  totient) 
 

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลงานวิจัยของ Pabhapote 
and Laohakosol (2010) ที่เก่ียวข้องกับสูตรการผกผันเมอบิอุสแบบนัยทั่วไป ซึ่งเป็นกรณีท่ัวไปของ
ผลงาน Suryanarayana (1971) และน าสูตรการผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไป ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เอกลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการนับจ านวนพริมิทิฟในฟิลด์จ ากัด   ซ่ึงผู้วิจัยได้สรุปข้อเทจ็จริงเหล่านี้และ
ไดแ้สดงวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ต่างๆทีเก่ียวข้องให้เข้าใจง่ายขึ้น  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสูตรผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไป 

ให้   แทนเซตของจ านวนเชิงซ้อน และ  แทนเซตของจ านวนเต็มบวก  
ส าหรับ k และ  การประสานล าดับที่ k (kthconvolute) ของฟังก์ชันเลขคณิต  

f, f [k]  (McCarthy, 1986: 53)   นิยามโดย 

            f(
1

kn ) เมื่อ n  =  mk  ส าหรับบาง m   

0 เมื่อ  n  เป็นรูปแบบอ่ืน ๆ 
   f [k](n)   :=    
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ดังนั้น ผลประสานล าดับที่ k (kthconvolution) ของฟังก์ชันเลขคณิต  f  และ g  จะนิยามดังนี้ 
 

   (f k g)(n)  :=  
kd a n

f(d)g(a)   

และ  Suryanarayana (1971)   ได้พิสูจน์สูตรการผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไปไว้ดังนี้ 
 

g(n)  = 
kd a n

f(a)     f(n)  = 
kd a n

(d)g(a)                (1) 
 

ผู้วิจัยได้มีการขยายกรณีทั่วไปของเอกลักษณ์ (1) โดยใช้ SHM-function ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ทฤษฎีบทน าต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีบทน า 1   สูตรการผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไปแบบดัดแปลง 
(Modified  generalized  Möbius  inversion  formula) 

 

ก าหนด  k  และ  n  เป็นจ านวนเต็มบวก  และ  f, g   จะได้ว่า 
 

g(n)  = 
kd a n

f(a)     (f  [ ]
1

k )(n)  = 
kd a n

(d)g(a)  (2) 
 

      ส าหรับทุกจ านวนเชิงซ้อน   
บทพิสูจน์    สมมติ  g(n)  =  

kd a n
f(a)    

     จะได้ว่า   
kd a n

(d)g(a)   =  
kd a n

(d)
ks t a

f(t) 

           

     =  
k kd s t n

(d)f(t) 

           

     =  
|t n

f(t) 
|k
n

d
t

(d) 

           

     =  
|t n

f(t) 
|
n

d
t

[ ]k  (d) 

 และไดว้่า 

    (d)g(a)    =  
|t n

f(t) [ ]
1

k (n
t
) 

 นั่นคือ   

       
kd a n

(d)g(a) =  (f  [ ]
1

k )(n)   
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 ในทางกลับกัน  สมมติว่าทางขวามือของเอกลักษณ์  (2)  เป็นจริง   เราจะได้ 

f  [ ]
1

k  =  g k    g  =  f  [ ]
1

k  k   =  f k 1   

 

 เพราะฉะนั้นเราได้ทฤษฎีบทน า 1  ตามต้องการ       
 

ทฤษฎีบท 1 ของ Suryanarayana (1971) เป็นกรณีพิเศษของทฤษฎีบทน า 1 เมื่อแทนค่า 
 = 1 เราจะได้เอกลักษณ์ (1) เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าสูตรการผกผันเมอบิอุสมีการน าไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งจะรวมถึงสูตรการผกผันเมอบิอุสแบบใหม่ คือ
เอกลักษณ์ (2) ของผู้วิจัยด้วย  ในที่นี้ผู้วิจัยจะน าเอกลักษณ์ (2) ไปประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์
เอกลักษณ์ที่เป็นส่วนกรณีทั่วไปของเอกลักษณ์ในผลงานของ Carlitz (1952), Dickson (1975), 
Dickson (1999), และ McCarthy (1959)   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก าหนด a  และ , 1N N    ส าหรับจ านวนเฉพาะ  p1, p2, , pn  ที่แตกต่างกัน
และเป็นตัวหารของ  N  ฟังก์ชัน  F(a, N)  ที่ก าหนดความหมายโดย 
 

    F(a, N) = 
|d N
(d)

N

da =  aN  
i

i

N

pa  + 
i j

i j

N

p pa  +  + (1)k 1 k

N

p pa  (3) 

 

ได้มีการศึกษาโดยนักคณิตศาสตร์หลายท่านดังรายนามที่กล่าวข้างต้น เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป
ว่า F(a, N)  0 mod N  (Dickson, 1975: 84-86)  ซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นนัยทั่วไปของทฤษฎีบท
ของแฟร์มาต์ (Fermat’s little theorem) เมื่อ N เป็นจ านวนเฉพาะ นอกจากนี้ Dickson (1975) 
รวมทั้ง Carlitz (1952) ยังได้แสดงการเชื่อมโยงกันระหว่าง F(a, N)  กับฟังก์ชันออยเลอร์-ฟี  ดัง
เอกลักษณ์ต่อไปนี้ 

   F(a, N)  =  
'

| 1Nd a
(d)     (4) 

โดยที่ผลบวกกระจายตามตัวหารแท้ของ  aN1  ส าหรับค าว่า “ ตัวหารแท้ (Proper divisor)”  ของ  

aN1  คือตัวหารที่หาร aN1 ลงตัว แต่หาร  am1 ไม่ลงตัว เมื่อ m  N    ตัวอย่างเช่น  ตัวหาร
แท้ของ  46 1   คือ 3 7 37,5 37,7 37,37     

ในปี  1959  McCarthy  ได้ให้นิยามซึ่งเป็นกรณีท่ัวไปของฟังก์ชันใน (3)  ดังนี้ 

   Fk(g, N)  =  
|kd N
(d)g(

k

N

d
)       

เมื่อ g  เป็นฟังก์ชันเลขคณิต และ k  เป็นจ านวนเต็มบวก  นอกจากนี้  McCarthy (1959)  ยังได้
พิสูจน์สูตรการผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไป ที่ได้ผลลัพธ์เหมือนกับผลงานวิจัยของ Suryanarayana 
(1971) ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น   

ต่อไปเราจะให้นิยามฟังก์ชันที่เป็นกรณีทั่วไปอีกแบบหนึ่งของฟังก์ชัน (3)  กล่าวคือ 
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  Fk,(a, N) := 
kd m N

(d) ( )
,
k
ah (m)    (a, k, N ,    )    

 

ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก  N   โดยที่   ( )
,
k
ah (m) = 

1k md t a
(t)    

 

ทฤษฎีบทต่อไปนี้จะแสดงการเชื่อมโยงกันระหว่าง Fk,(a, N)  กับฟังก์ชัน   
 

ทฤษฎีบท 2   ก าหนด     และ  a, k, N  ซ่ึง  a  1   จะได้ 

   Fk,(a, N) =  
'

1k Nd t a
(t)     

บทพิสูจน์     ก าหนดให้ 

   H(N)  =  
kn m N

fk,(m)  โดยที่  fk,(m)  =  
'

1k md t a
(t) 

 

     โดยสูตรการผกผันเมอบิอุสนัยทั่วไป (1)  จะได้ 

   fk,(N)  =  
'

1k Nd t a
(t)  =  

kn m N
(n)H  m    

    จาก 

   H(N)  =  
kn m N

(
'

1k md t a
(t))    

    จะได้ 

    H(N)  =  
1kd t a
(t) + 

1

1

1 1

1

| 1

k j

k m

d t a

d a

m j

(t) +  + 
1

| 1

k js

k ms

s s

d t a

d a

m j

(t) + 
1

| 1

k N

k m

d t a

d a

m N

(t) 

 

โดยที่  1, j1, , js, N  เป็นตัวหารทั้งหมดของ N ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไข    

1 11 , , , ,k k k kn N n j N n j N n N N          

 ดังนั้นเราจะได้    H(N) =  
1k Nd t a
(t)  =  ( )

,
k
ah (N) 

แสดงว่า        fk,(N)   =  Fk,(a, N) 

 นั่นคือ      Fk,(a, N)  =  
'

1k Nd t a
(t) 

 

 เพราะฉะนั้นเราได้ทฤษฎีบท 2  ตามต้องการ       
 

ถ้าให้  k  =  1   จะได้ผลลัพธ์ต่อไปนี้ 
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บทแทรก 3   ก าหนด     และ  a, N  ซ่ึง  a  1   จะได้ 
     

   F1,(a, N) =  
'

| 1Nd a
(d) 

บทพิสูจน์ ก าหนดให้ 

    G(N) =  
|n N

f(n)  โดยที่  f(n)  =  
'

| 1nd a
(d) 

  โดยสูตรการผกผันเมอบิอุส  จะได้ 

    f(N)  =  
'

| 1Nd a
(d)  =  

|n N
(n)G(

N

n
) 

  จาก 

    G(N) =  
|n N

(
'

| 1nd a
(d)) 

  จะได้ 
  G(N) = 

| 1d a
(d) +

1

1

1 1

| 1

| 1

j

m

d a

d a

m j

(d) +  +
| 1

| 1

js

ms

s s

d a

d a

m j

(d) +
| 1

| 1

N

m

d a

d a

m N

(d) 

  โดยที่  1, j1, , js, N  เป็นตัวหารทั้งหมดของ N    

  ดังนั้นเราจะได้ 
    G(N)  =  

| 1Nd a
(d)  =  (1)

,ah (N) 

  แสดงว่า          f(N)   =  F1,(a, N) 

  นั่นคือ 

     F1,(a, N)  =  
'

| 1Nd a
(d)      

ถ้าให้    =  1   จะได้ 

  F(a, N)  =  F1,1(a, N)  =  
'

| 1Nd a
(d)  =  

|d N
(d) (1)

1,ah (
N

d
) 

ดังนั้น 

F(a, N)  =  
|d N
(d)(  I) (

N

da   1)  

     =  
|d N
(d)(

N

da   1) 

     =  
|d N
(d)

N

da  
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ซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปใน  (Carlitz, 1952)   และยิ่งไปกว่านั้น  ถ้าให้  a = pn   จะได้ว่า 
 

        F(pn, m)   =  
|d m
(d)

nm

dp  

 

เป็นจ านวนของสมาชิกพริมิทิฟ (Primitive element) ทั้งหมดของGF(pnm) เหนือ GF(pn) และก็
เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปใน (Lidl and Niederreiter, 1983) ว่าจ านวนโมนิกอิริดิ้วซิเบิลโพลิโนเมียล 
(Monic irreducible polynomial)  อันดับที่ m  บน GF(pn)  มีทั้งหมด คือ 

 
1

m |d m
(d)

nm

dp  =  
1

m
[pmn  

i

i

nm

pp  + 
i j

i j

nm

p pp  +  + (1)k 1 k

nm

p pp ] 

 

ถ้าให้    =  0   เราจะได้ 

            F1,0(a, N)  =  
|d N
(d)(  1)(

N

d
)  =  

|d N
(d)(

N

da   1) 

 

ทฤษฎีบทต่อไป  จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง    และ    
 

ทฤษฎีบท 4   ก าหนด     และ  a, k, N  ซึง่  a    1   จะได ้
  

       ( )
,
k
ah (N) =

kd m N
fk,(m)    (fk,  

[ ]
1

k )(N) =
kd m N

(d) ( )
,
k
ah (m)  

       โดยที่     ( )
,
k
ah (m) = 

1k md t a
(t)    และ  fk,(m)  =  

'

1k md t a
(t) 

 

บทพิสูจน์      เป็นผลตามมาจากทฤษฎีบทน า 1  และทฤษฎีบท 2     
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การพัฒนาแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพื่อสังคมไทย  
Emergency Alerts Application Development for Thai Society 

 

ชนินทร เฉลมิสุข1, อภิชาติ คําปลิว2 และมานิต ฉลภิญโญ3 
 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอุบัติภัยเกิดมากขึ้นในประเทศไทยหลายรูปแบบ อาทิ อุบัติเหตุ  ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การทะเลาะวิวาท และการจ้ีปล้น เป็นต้น ทั้งน้ี วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือให้ผู้
ที่ ใช้งานแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทยผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สามารถที่จะแจ้งเหตุที่พบผ่านแอพพลิเคชันดังกล่าว อาทิ ส่งข้อมูล
ต่างๆ  ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และตําแหน่งพิกัดของเหตุที่แจ้ง  เป็นต้น ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้ได้รับข้อมูลการแจ้งเหตุอย่างทันท่วงทีเพ่ือเข้าไประงับเหตุได้ทันเวลา   โดยงานวิจัยในคร้ังน้ีใช้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  สําหรับเคร่ืองมือ
วิจัยประกอบด้วย แบบสํารวจความต้องการในการใช้งานแอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันแจ้งเหตุเตือน
ภัย   แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันโดยผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน   
 ผลการวิจัย พบว่า จากการประเมินความสามารถในการทํางานของของแอพพลิเคชันตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้และทํางานได้ตรงตามฟังก์ชันการทํางานของแอพพลิเคชัน  โดยการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า อยู่ในระดับดี  และจากการประเมินโดยผู้ใช้งาน พบว่า อยู่ในระดับดี
มาก 
 
คําสําคัญ: การแจ้งเตือน อุบัติเหตุ อุบัติภัย แอพพลิเคชัน 
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Abstract 
It appears that the Emergency is frequently encountered in Thailand, 

examples, accident, disaster, quarrel, robber, and etc. The purpose of this research is 
to assemble all Thai and all sectors who use smartphones and tablets on Android 
System be a part in Emergency Alerts Application Development for Thai Society. The 
research tools consist of questionnaire for Application Usage, Emergency Alerts 
Application, Evaluation Form, and Satisfaction Form. The sample groups are students 
and personnel in South-East Asia University. Users can notify to related sectors by 
sending information, photos, positions and all evidences through this Emergency 
Alerts Application at once. 
 The result of this research is the ability of Emergency Alerts Application 
Development for Thai Society meets the customer needs and functions. The 
evaluation of the Quality of the Application from the experts is good level, and from 
users is great level.  
 
Keywords: Alert, Accident, Disaster, Application 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหา  
ในปัจจุบันการเกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนถนน แหล่ง

ชุมชน ซอกซอย สถานที่ต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์เหล่าน้ีต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การแจ้ง
เตือนเพ่ือที่จะช่วยผู้ประสบปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อชีวิตและผู้ประสบ
อุบัติเหตุ ซึ่งปกติการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินของประเทศในปัจจุบันน้ันเริ่มจากการรับแจ้งเหตุเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ ด้วยการโทรศัพท์หมายเลข เช่น 1669, 191 ฯลฯ โดยจะติดต่อไปยังศูนย์สื่อสาร 
ของแต่ละจังหวัด และต้องตอบคําถามข้อมูลและรายละเอียดที่สําคัญต่อการเข้าช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เช่น สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลผู้ป่วย และอาการเบ้ืองต้นเป็นต้น จากน้ันเจ้าหน้าที่ก็จะทราบว่าเหตุ
ฉุกเฉินดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้พ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด จากน้ันจึง วิทยุสื่อสารเพ่ือแจ้งข้อมูล
เหตุฉุกเฉินดังกล่าวไปให้ทราบ และแก้ปัญหาในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุและในการแจ้งข้อมูลเหตุฉุกเฉินและระบุสถานที่เกิดเหตุด้วยระบบเดิม อาจมีการทํางานที่
ซับซ้อนหรืออุปสรรคในการสื่อสารทําให้ได้รับการแจ้งสถานท่ีเกิดเหตุจากผู้ประสบปัญหามีความ
คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนกระทั่งความเข้าใจไม่ตรงกัน จนบางครั้งหน่วยกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุเดินทางไปผิดที่ ผิดเส้นทาง และไม่ทราบเส้นทางที่สั้นที่สุด ที่จะสามารถนําผู้ประสบ
อุบัติเหตุไปส่งโรงพยาบาล หรือไปช่วยเหลือได้ทันการได้อย่างรวดเร็ว หรือเพ่ือแก้ปัญหาในเขตชุมชน
ท้องที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา 

จากปัญหาดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงได้คิดที่จะออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันเจ้งเหตุเตือนภัย
ที่สามารถส่งข้อมูลเหตุที่แจ้ง พร้อมกับการระบุตําแหน่งบนแผนที่สําหรับการให้บริการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือการแจ้งเหตุน้ัน โดยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเหตุสามารถค้นหาหรือระบุตําแหน่ง
สถานที่เกิดเหตุบนแผนที่ได้อย่างแม่นยํา และทราบตําแหน่งผู้แจ้งรวดเร็ว พร้อมทั้งศูนย์รับแจ้งทราบ
ว่าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นบนพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด และเกิดขึ้นที่ไหน เพ่ือที่จะส่งข้อมูลและ
ตําแหน่งของจุดเกิดเหตุและเส้นทางให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน้ันๆ เพ่ือให้ดําเนินการมา
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที และรวดเร็วที่สุด และได้ข้อมูลเส้นทางที่ถูกต้องจริงๆ จากพิกัดของ
ผู้ประสบภัย หรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์แจ้งขอความช่วยเหลือมาเจ้าหน้าที่จะไปช่วยเหลือ หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ จะติดต้ังแอพพลิเคชัน (Application) ที่ทํางานบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เพ่ือแสดงจุด
เกิดเหตุในลักษณะของแผนที่ทําให้ทราบตําแหน่งจุดเกิดเหตุและนําทางไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่าง
แม่นยําและทันการณ์ และสามารถติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือได้ตลอดเวลา จะแสดงใน
แผนที่ว่าใกล้ถึงที่เกิดเหตุแล้วหรือยัง  
 นอกจากเหตุฉุกเฉินแล้วก็ยังแจ้งเหตุต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสังคมเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปัญหาต่างๆ ในสังคมให้หมดไป หรือลดน้อยลงได้มากท่ีสุด เพ่ือเตือนสติ
เตือนภัยได้อีกด้วยดังน้ันแล้วถ้าหากทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา เตือนภัยอันตรายต่างๆ ภายในสังคม
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เมือง ตรวจตราว่าเกิดภัยอันตรายอะไร แอพพลิเคชัน จะช่วยแจ้งเตือนเหตุร้ายต่างๆ รอบตัวเราให้
ทราบจาก การแจ้งเหตุการณ์แต่ละวันเราจะทราบเหตุการณ์อุบัติเหตุ ในแผนท่ีของสมาร์ทโฟนของ
เราได้ อีกทั้งเรายังสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เมื่อเรามีเหตุฉุกเฉินเกิด
ขึ้นกับเราหรือเมื่อเราพบเห็นก็สามารถแจ้งเหตุได้ และทําให้เพ่ือน และหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่จะ
ช่วยเหลือเราทราบและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทย 
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพของแอพพลิเคชัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดสอบใช้งาน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ได้แอพพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทย 
2. ผู้ใช้งานแอพพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของแอพพลิเคชันในการใช้งาน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ปุณยนุช  รุธิรโก และคณะ. (2559) ได้ทําการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือระบุตําแหน่งจุดการเกิดอุบัติเหตุ โดยการวิจัยได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
ระบุตําแหน่งของการเกิดอุบัติเหตุ โดยการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และการมาร์คจุดตําแหน่งลงบน
แผนที่โดยอ้างอิงตําแหน่ง GPS ร่วมกับความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุในจุดเกิดเหตุน้ันๆ เพ่ือนําไปใช้ใน
การวางแผนลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 พงควัฒน์ คชศรีวัสด์ิ และคณะ. (2558) ได้ทําการวิจัยระบบสืบค้นเส้นทางที่สั้นที่สุดเพ่ือ
ให้บริการบรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดเพชรบุรีด้วยบริการกูเก้ิลแมพส์เอพีไอ โดยผลจากการวิจัย
ช้ีให้เห็นว่าการสืบค้นเส้นทางจนได้ระยะทางที่สั้นที่สุดทําให้หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยสามารถ
เข้าถึงจุดรับบริการเพ่ือให้การสนับสนุนหรือการเข้าการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยทําได้รวดเร็วเป็น
ผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินน้อยลง 
 ทวีศักด์ิ เจ๊ะน๊ะ (2556) ได้ทําการออกแบบและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพ่ือแจ้ง
เตือนขอความข่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยเป็นการส่งข้อมูลผ่านทางข้อความ SMS และอีเมล์เพ่ือขอความช่วยเหลือไปยังผู้ติดต่อที่
กําหนดไว้โดยผู้ใช้งาน และเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ใช้งานสามารถที่จะการกดปุ่มขอความช่วยเหลือ
เพียงคร้ังเดียว โปรแกรมก็จะทําการส่งข้อมูลรายละเอียของแท็กซี่ ตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบันไปยังผู้ที่
กําหนดไว้ทันที แต่ทั้งน้ีผู้ใช้งานจะต้องไม่ลืมบันทึกข้อมูลของแท็กซี่ที่ขึ้นรถในขณะน้ันด้วย 
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 เบญญา รุ่งศรีสุทธิวงศ์ (2558) ได้ทําการพัฒนาระบบประสานงานระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุ
และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเป็นการทํางานบน 2 แพลตฟอร์ม คือ ในส่วนของศูนย์รับแจ้ง
เหตุจะทํางานผานเว็บแอพพลิเคชัน เพ่ือระบุจุดที่ต้ังที่มีการแจ้งเหตุ พร้อมรายละเอียดการแจ้งเหตุ
น้ันๆ และในส่วนของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะทํางานผ่านโมบายแอพพลิเคชัน เพ่ือรับข้อมูล
จากศูนย์รับแจ้งเหตุ และสามารถตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และเส้นทางการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุได้  
 ร้อยตํารวจเอก กฤษณ์ มีบํารุง (2556) ได้ทําวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย: กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยพบว่าเมื่อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นประชาชนส่วนใหญ่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และการช่วยเหลือ
สนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการหามาตรการป้องกันเหตุมิให้เกิดขึ้น  
 จารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต และคณะ. (2560) ได้ทําการวิจัยระบบค้นหาโรงพยาบาลบริเวณ
ใกล้เคียงในกรุงเทพมหานครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยประยุกต์ใช้ Google Map ร่วมกับ
ระบบ GPS ในการค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียง ณ ตําแหน่งปัจจุบัน และแนะนําเส้นทางในการ
เดินทางไปยังโรงพยาบาล รวมทั้งมีการให้ข้อมูลเกร็ดความรู้ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น โดยเป็น
การพัฒนาให้ระบบทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 Firebase Realtime Database เป็น NoSQL cloud database ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบ
ของ JSON และมีการ sync ข้อมูลแบบ realtime กับทุก devices ที่เช่ือมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ยว
วินาที รองรับการทํางานเมื่อ offline (ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local จนกระทั่งกลับมา online ก็จะทํา
การ sync ข้อมูลให้อัตโนมัติ) รวมถึงมี Security Rules ให้เราสามารถออกแบบเงื่อนไขการเข้าถึง
ข้อมูลทั้งการ read และ write ได้ดังใจ ทั้ง Android, iOS และ Web 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในขั้นตอนน้ีทีมผู้วิจัยได้ออกแบบสํารวจ เพ่ือศึกษา และรวบรวมข้อมูล ความต้องการของ
ผู้ใช้แอพพลิเคชัน ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีสามารถพบเห็นและแจ้ง
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัย และกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับแจ้งเหตุและให้การช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุใดที่เก่ียวข้อง เพ่ือทําความเข้าใจถึงปัญหาในการแจ้งเหตุและการให้การช่วยเหลือเมื่อมีการแจ้ง
เหตุน้ัน และการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการในการใช้งานแอพ
พลิเคชันของผู้ใช้งาน 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบทีมผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยวาง

โครงสร้างในส่วนต่างๆของแอพพลิเคชัน โดยแสดงเป็นแผนภาพยูเอ็มแอล (UML: Unified 
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Modeling Language) โดยทีมผู้วิจัยขอนําเสนอแผนภาพ Use Case Diagram แสดงขอบเขตของ
ระบบงาน ฟังก์ชันงานต่างๆ และความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับฟังก์ชันงาน ดังภาพที่ 1 และนําเสนอ
แผนภาพ Deployment Diagram เพ่ือแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดง Use Case Diagram แอพพลิเคชันการแจ้งเตือนภัยเพ่ือสังคมไทย 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดง Deployment Diagram แอพพลิเคชันการแจ้งเตือนภัยเพ่ือสังคมไทย 
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พัฒนาแอพพลิเคชนั 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ในการพัฒนาทีมผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และภาษา

โปรแกรม ดังน้ี 
  - Android Studio ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาตัวแอพพลิเคชัน 
  -  Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ซอฟต์แวร์ที่ ใ ช้ในการจัดทํา
กราฟิก 
  - Apache ซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับเป็น Web Server 
  - MySQL ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
  - Firebase ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลการแจ้งเตือน 
  - ภาษา JAVA ในการพัฒนาตัวแอพพลิเคชัน และ ภาษา SQL ในการจัดการกับ
ข้อมูล 

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ และออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว ทางผู้วิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคชันที่
ทํางานสอดคล้องกับที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยมีฟังก์ชันการทํางาน ดังน้ี 

1. ผู้แจ้งเหตุ 
  - ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเพ่ือระบุตัวตน 

- แจ้งเหตุที่พบไปยังบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุที่แจ้ง โดยการส่งข้อมูล
และหรือโทรผ่านทางแอพพลิเคชัน โดยกําหนดจุดเกิดเหตุได้ลงบนแผนท่ี เขียนข้อความ เล่า
เหตุการณ์ ได้ และถ่ายภาพ 

- รับการแจ้งเตือนภัยเมื่ออยู่ใกล้จุดที่มีการแจ้งเหตุ 
  - ดูเหตุของผู้ที่เคยแจ้งไว้ในบริเวณใกล้ตําแหน่งที่เราอยู่ หรือที่เราจะเดินทางไป 

- ทราบผลการตอบรับจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1868 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชันฝั่งผู้แจ้งเหตุ 
 

2. ผู้รับแจ้งเหตุ  
 - ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเพ่ือระบุตัวตน 
 - ตอบรับการร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชัน 
 - ได้รับตําแหน่ง ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ตําแหน่งของคนที่จะให้ไปช่วยเหลือ  

- ทราบตําแหน่งผู้แจ้งแสดงบนแผนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชันฝั่งผู้รับแจ้งเหตุ หรอืหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ผลการวิจัย 
ในการประเมินผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ

เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทีมผู้วิจัยได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีจํานวน 5 ท่าน และผู้ใช้งานจํานวน 
50 ท่านทําการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และด้านการทํางานได้ตรงตามฟังก์ชันการทํางานของแอพพลิเคชัน 

 
ตารางที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ (โดยผู้เช่ียวชาญ) 
 

รายการประเมิน x̄  S.D. การแปลผล

ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 4.60 0.55 ดีมาก 
ความสามารถในการจัดการข้อมูลการแจ้งเหตุ 4.40 0.89 ดี 
ความสามารถในการจัดการข้อมูลตอบกลับการรับแจ้งเหตุ 4.40 0.55 ดี 
ความสามารถในการจัดการข้อมูลการเตือนภัย 4.60 0.55 ดีมาก 
ความสามารถในการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ว 3.80 1.10 ดี 

รวม 4.36 0.76 ดี 
 
ตารางที่ 2 แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันด้านการทํางานได้ตรงตามฟังก์ชันการทํางานของ

แอพพลิเคชัน (โดยผู้เช่ียวชาญ)    
 

รายการประเมิน x̄  S.D. การแปลผล

การลงทะเบียนผู้ใช้งานและการยืนยันตัวตน 4.60 0.55 ดีมาก 
การแจ้งเหตุ 4.40 0.55 ดี 
การรับการแจ้งเตือนเหตุที่อยู่ใกล้ตําแหน่งปัจจุบัน 4.40 0.89 ดี 
การรับแจ้งเหตุ 4.00 1.00 ดี 
การตอบกลับการรับแจ้งเหตุ 4.20 0.84 ดี 
การแสดงผลข้อมูลการแจ้งเหตุ 4.60 0.89 ดีมาก 

รวม 4.37 0.76 ดี 
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ตารางที่ 3 แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ (โดยผู้ใช้งาน) 

 

รายการประเมิน x̄  S.D. การแปลผล

ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 4.80 0.53 ดีมาก 
ความสามารถในการจัดการข้อมูลการแจ้งเหตุ 4.74 0.50 ดีมาก 
ความสามารถในการจัดการข้อมูลตอบกลับการรับแจ้งเหตุ 4.76 0.59 ดีมาก 
ความสามารถในการจัดการข้อมูลการเตือนภัย 4.84 0.47 ดีมาก 
ความสามารถในการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ว 4.68 0.65 ดีมาก 

รวม 4.76 0.57 ดีมาก 
 
ตารางที่ 4 แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันด้านการทํางานได้ตรงตามฟังก์ชันการทํางานของ

แอพพลิเคชัน (โดยผู้ใช้งาน)    
 

รายการประเมิน x̄  S.D. การแปลผล

การลงทะเบียนผู้ใช้งานและการยืนยันตัวตน 4.82 0.52 ดีมาก 
การแจ้งเหตุ 4.76 0.56 ดีมาก 
การรับการแจ้งเตือนเหตุที่อยู่ใกล้ตําแหน่งปัจจุบัน 4.72 0.57 ดีมาก 
การรับการแจ้งเหตุ 4.64 0.83 ดีมาก 
การตอบกลับการรับแจ้งเหตุ 4.50 0.81 ดีมาก 
การแสดงผลข้อมูลการแจ้งเหตุ 4.74 0.63 ดีมาก 

รวม 4.70 0.67 ดีมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทย ทีมผู้วิจัยได้เริ่มต้ังแต่การศึกษา 
และเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
โดยได้มีการทดสอบการใช้งานโดยทีมผู้วิจัย บุคคลทั่วไป และบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี
ได้มีการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันโดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยผลการประเมินด้าน
ความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 การแปลผลอยู่ในระดับดี และด้านการทํางานได้ตรงตามฟังก์ชันการ
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ทํางานของแอพพลิเคชันมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 การ
แปลผลอยู่ในระดับดี  การประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันโดยผู้ใช้งานจํานวน 50 ท่าน โดยผลการ
ประเมินด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 การแปลผลอยู่ในระดับดี และด้านการทํางานได้ตรง
ตามฟังก์ชันการทํางานของแอพพลิเคชันมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 การแปลผลอยู่ในระดับดีมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินการพัฒนาแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทยโดย
ผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าแอพพลิเคชันที่พัฒนาขั้นมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ แต่ทั้งน้ีจากผลการประเมินในส่วนของ
ความสามารถในการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ว และการรับแจ้งเหตุทั้งจากผู้เช่ียวชาญ และผู้ใช้งาน
อยู่ในระดับตํ่าซึ่งสอดคล้องกัน เป็นผลให้ทีมผู้วิจัยต้องกลับมาพิจารณาในส่วนของการจัดการข้อมูล
การแจ้งเหตุว่ามีข้อบกพร่องตรงส่วนใด และผลการประเมินส่วนความสามารถในการจัดการข้อมูล
การเตือนภัย การลงทะเบียนผู้ใช้งานและการยืนยันตัวตน และการแสดงผลข้อมูลการแจ้งเหตุอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทย ทีมผู้วิจัยมีแนวทาง และ
ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนา ดังน้ี 
 1. จัดวางองค์ประกอบของหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน 
 2. จัดให้มีส่วนของการให้ความรู้เก่ียวกับอุบัติเหตุ และอุบัติภัย 
 3. ปรับการทํางานของแอพพลิเคชันให้ทํางานให้เร็ว และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้
อย่างทันท่วงที 
 4. จัดให้แอพพลิเคชันรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5. เพ่ิมส่วนการทํางานในส่วนของเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการแจ้งเหตุ
เตือนภัย 
 6. มีการนําข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งไว้ที่มีปริมาณมากไปวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น การ
วิเคราะห์จุดเสี่ยง จุดอันตราย เป็นต้น 
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การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลย ี
ความเป็นจรงิเสมือน 

Development of Thailand Tourism Application  
Using Virtual Reality Technology 

 

อภิชาติ คําปลิว1, ชนินทร เฉลิมสุข2  และเกรียงศักด์ิ เช่ือมสมบัติ3 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทย 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นด้านการแสดงภาพหรือ
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงในลักษณะ 3 มิติ  ทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียวจริง 
และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ท่องเที่ยวได้ โดยเคร่ืองมือที่ใช้พัฒนาแอพพลิเคชันประกอบด้วย 
โปรแกรม Unity ร่วมกับอุปกรณ์ประมวลผลภาพเสมือนจริง Oculus และโปรแกรมภาษา C# ซึ่ง
การประเมินความพึงพอใจ ได้ทําการประเมินจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน และจากผู้ใช้งานแอพ
พลิเคชันจํานวน 30 ท่าน ผลการวิจัยพบว่าแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยสร้างประสบการณ์
แปลกใหม่ และเสมือนจริงให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชันอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
 
คําสําคญั: การท่องเที่ยวในประเทศไทย, การพัฒนาแอพพลิเคชัน, ความเป็นจริงเสมือน 
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Abstract 
 The objective of this research is to develop the Thailand tourism application 
using virtual reality technology. This technology is an attractive technology to create 
a simulated three-dimensional image or environment that can be interacted and 
makes the user feel like in that tourist attraction. Development of this application 
using Unity with Oculus VR device and C# programming language. The application 
user's satisfaction was evaluated by 5 experts and 30 users. The result of this research 
found that the application can enhance the experience and the users’ satisfaction 
level was good. The mean was 4.43 and S.D. was 0.52. 
 
Keywords: Application Development, Thailand Tourism, Virtual Reality 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยนับเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สําคัญกลไกหน่ึง ใน

ปีงบประมาณ 2560 สถิติรายได้จากการท่องเที่ยว 77 จังหวัดจากผู้เย่ียมเยียนชาวไทยและชาว
ต่างประเทศรวม 2,274,894.08 ล้านบาท ซึ่งจากรายงานสถิติดังกล่าว จังหวัดกรุงเทพมหานครมี
รายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดรวม 177,335.46 ล้านบาท และจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
น้อยที่สุดรวม 113.4 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ซึ่งหากเพ่ิมช่องทางการ
นําเสนอ แนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม
ค่อนข้างน้อย นับเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกช่องทางหน่ึง 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) เป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นด้านการ
สร้างภาพเสมือนจริงในมุมมอง 360 องศาให้แก่ผู้ใช้งาน ทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนอยู่ในโลก โดย
เทคโนโลยี VR สมามารถแสดงภาพได้ทั้งภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ อีกทั้งสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆ
กับผู้ใช้งานได้ เช่น การหยิบจับวัตถุ การเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน เป็นต้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความเป็นจริง
เสมือน เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ทดลองเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงก่อนไปท่องเท่ียวยัง
สถานที่จริง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทย และเพ่ือศึกษา
คุณภาพของแอพพลิเคชันการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็น
ความเป็นจริงเสมือน 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพของแอพพลิเคชันแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดสอบการใช้แอพพลิเคชัน 

3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็น
ความเป็นจริงเสมือน 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และคณะ (2559) ได้นําเสนองานวิจัย การพัฒนาบทเรียนเพ่ือความ
บันเทิงแบบโต้ตอบด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนการสํารวจระบบสุริยะ โดยสรุปได้ว่า งานวิจัยน้ี
พัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทํางานร่วมกับแว่นการ์ดบอดวีอาร์ 
(Cardboard VR) ซึ่งแอพพลิเคชันมีฟังก์ชันในการสํารวจระบบสุริยะ 2 รูปแบบ คือ การสํารวจแบบ
เข้าไปศึกษาดวงดาว และ การสํารวจแบบท่องอวกาศ โดยทั้ง 2 โดยท้ัง 2 รูปแบบ ผู้ใช้งานสามารถมี
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ปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับแอพพลิเคชันได้ ซึ่งผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมีค่าเท่ากับ 4.56 
หมายถึงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีค่าเท่ากับ 4.35 หมายถึงมีความพึง
พอใจในมาก ทั้งน้ีจากผลการวิจัยพบว่าผู้งานมีความเข้าใจระบบสุริยะมากขึ้น 

ดุลยเทพ  ภัทรโกศล (2559)  ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือเรียนรู้เสมือนจริงบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา กรณีศึกษา : เว็บไซต์ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสรุปได้ว่างานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาสื่อเรียนรู้เสมือนจริงบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศึกษาประสิทธิภาพสื่อรู้เสมือนจริงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยพัฒนาเป็นเว็บไซต์จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งผลการวิจัย พบว่าสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

นวรัตน์ แซ่โค้ว, สุรชัย ประเสริฐสรวย (2558) ได้เสนองานวิจัย การพัฒนาแบบจําลองโลก
เสมือนจริง สําหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยสรุปได้
ว่างานวิจัยน้ีพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศีกษาหลังจากเรียนบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์โลกเสมือนจริง ซึ่งผลการวิจัย 
แอพพลิเคชันดังกล่าวน้ีช่วยทําให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน ผ่านบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์โลก
เสมือนจริง สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.40 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ดังน้ี  
- ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

มีเดีย 4 ท่าน และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 ท่าน 
- ผู้ใช้งานที่เคยท่องเที่ยวในประเทศไทยจํานวน 30 ท่าน ซึ่งผู้ใช้งานชาวไทยจํานวน 25 

ท่าน และผู้ใช้งานชาวต่างประเทศจํานวน 5 ท่าน 
ระบบงาน 
1. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างได้ 
2. ส่วนการประมวลผลภาพ 3 มิติ ในมุมมอง 360 องศาในลักษณะเสมือนจริง 
3. ส่วนแสดงสถานท่ีท่องเที่ยว โดยแสดงเป็นภาพ 3 มิติ ในมุมมอง 360 องศาด้วย

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
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การรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบสํารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้งาน เพ่ือศึกษา 

รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานแอพพลิเคชัน และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
โดยผู้วิจัยเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 4 สถานที่จาก 4 ภาคของประเทศไทย ดังน้ี ดอยเสมอดาว จังหวัด
น่าน สถานที่ท่องเที่ยวจากภาคเหนือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่
ท่องเที่ยวจากภาคกลาง มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ เกาะตะปู จังหวัดพังงา สถานที่ท่องเท่ียวจากภาคใต้ โดยสถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าวจะนํามาเป็น
ต้นแบบในการสร้างโลกเสมือนจริงลักษณะ 3 มิติ ในมุมมอง 360 องศาด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนต่อไป   

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงนําข้อมูลดังกล่าวมา

วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุเป็นแนวคิดหลัก และใช้ยูเอ็มแอล (Unified 
Modeling Language : UML) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยยูเอ็มแอลมี
ลักษณะเป็นแผนภาพต่างๆ เพ่ือใช้ในการอธิบายระบบงานในมุมมองต่างๆ โดยแผนภาพ UML ที่
ผู้วิจัยนําเสนอคือ แผนภาพ Use Case Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพที่ใช้แสดงถึงขอบเขตของระบบ 
ฟังก์ชันต่างๆในระบบ รวมถึงความเก่ียวข้องของผู้ใช้งานที่มีต่อฟังก์ชันต่างๆ โดยแผนภาพ Use 
Case Diagram ของแอพพลิเคชัน แสดงดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนภาพ Use Case Diagram ของแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ  
           ไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความเป็นจริงเสมือน 
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การพัฒนาแอพพลิเคชัน 
จากกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจัยทําการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนํา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความเป็นจริงเสมือน โดยรายละเอียดการ
พัฒนาแอพพลิเคชันมีดังน้ี 

สถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชัน 
สถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี

ความเป็นความเป็นจริงเสมือนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
- Unity Engine ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการระบบฟิสิกส์ (Physics) เสียง (Audio) 

และกราฟิกส์ (Graphics) ของโมเดล 3 มิติ 
- Oculus SDK คือชุดพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยแอพ

พลิเคชันน้ีมีสถาปัตยกรรม ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย

เทคโนโลยีความเป็นความเป็นจริงเสมือน 
 
พัฒนาโมเดลสถานทีท่่องเทีย่ว 3 มิติ 
ผู้วิจัยพัฒนาโมเดลสถานที่ท่องเที่ยวด้วยโปรแกรม Autodesk 3ds Max โดยพัฒนาให้

โมเดลสถานที่ท่องเที่ยวมีความใกล้เคียงกับสถานที่จริงมากที่สุด ซึ่งการพัฒนาโมเดลดังกล่าวน้ี มิได้
อ้างอิงจากอัตราส่วนจริง แต่ผู้วิจัยมุ่งเน้นในการพัฒนาโมเดลเพ่ือนําไปใช้ในโลกเสมือนจริง เพ่ือให้
ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกเสมือนกําลังเดินท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวน้ันจริง ซึ่งโมเดลที่พัฒนาขึ้น มี
ทั้งสิ้น 4 สถานที่ดังน้ี  โมเดลดอยเสมอดาว โมเดลวัดพระศรีสรรเพชญ์ โมเดลมอหินขาว และโมเดล
เกาะตะปู ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงการสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Autodesk 3ds Max 

 
การพัฒนาแอพพลิเคชนั 
การพัฒนาแอพพลิเคชัน ผู้วิจัยพัฒนาด้วยโปรแกรม Unity ร่วมกับอุปกรณ์ Oculus VR 

เป็นอุปกรณ์แสดงภาพในลักษณความเป็นจริงเสมือน ซึ่งประกอบด้วย Oculus Rift และ Oculus 
Touch ดังภาพที่ 4 และ ใช้โปรแกรมภาษา C# ในการเขียนชุดคําสั่ง โดยหลังจากพัฒนาโมเดล 3 
มิติ ผู้วิจัยทําการนําโมเดล 3 มิติสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเข้าสู่โปรแกรม Unity ดังภาพที่ 5 

 

 
 
ภาพท่ี 4 แสดงอุปกรณ์ Oculus VR  
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ภาพท่ี 5 แสดงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววัดพระศรีสรรเพชญ์ด้วยโปรแกรม Unity 

 
หลังจากนําเข้าโมเดล 3 มิติสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 4 สถานที่ และเขียนชุดคําสั่งเรียบร้อยแล้ว 

ผู้วิจัยทําการสร้างแอพพลิเคชันด้วยโปรแกรม Unity ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .exe ซึ่งเป็นไฟล์
โปรแกรมสําหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ เพ่ือให้แอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความเป็นจริงเสมือนพร้อมใช้งาน 

 
รายละเอียดแอพพลเิคชัน 
ในการใช้งานแอพพลิเคชัน ผู้ใช้งานจําเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ Oculus VR ก่อนเสมอ และ

เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้งานแอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันจะแสดงหน้าจอเมนูหลักในลักษณะความเป็นจริง
เสมือน ดังภาพที่ 6 

 

 
 
ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอเมนูหลักของแอพพลิเคชัน 
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เมื่อผู้ใช้งานเลือกสถานที่ท่องเท่ียว แอพพลิเคชันจะแสดงสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวน้ันใน
ลักษณะ 3 มิติ ในมุมมอง 360 องศา และผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ท่องเที่ยวได้ เช่น 
การเดินเที่ยวชม การเรียกดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานรู้สึก
เสมือนกําลังเดินเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวน้ันจริง ดังภาพที่ 7  

 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
 
ผลการวิจัย 

หลังจากพัฒนาแอพพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบ และนําแอพพลิเคชันให้ผู้เช่ียวชาญ
และผู้ใช้งานทดลองใช้งาน โดยจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ ซึ่งผู้วิจัย
ใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ประกอบด้วยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ 5 ระดับ มาตรอันดับ
เชิงปริมาณ 5 ระดับ และมาตรอันดับค่าเฉล่ีย 5 ระดับ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนของแบบประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์คะแนน
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย
ดีมาก 5 4.51 – 5.00 แอพพลิเคชันมีคุณภาพดีมาก 
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ดี 4 3.51 – 4.50 แอพพลิเคชันมีคุณภาพดี 
ปานกลาง 3 2.51 – 3.50 แอพพลิเคชันมีคุณภาพปานกลาง 
น้อย 2 1.51 – 2.50 แอพพลิเคชันมีคุณภาพน้อย 
น้อยมาก 1 1.00 – 1.50 แอพพลิเคชันมีคุณภาพน้อยมาก 

 
 จากเกณฑ์คะแนนประเมินคุณภาพข้างต้น ผู้วิจัยประเมินคุณแอพพลิเคชันจาก 4 ด้านดังน้ี 

- ด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
- ด้านการทํางานได้ตรงตามฟังก์ช่ันงานของแอพพลิเคชัน 
- ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน 
- ด้านคุณภาพการทํางานของแอพพลิเคชัน 

ผลประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 การประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันโดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ได้ผลการประเมิน
คุณภาพดังน้ี 
 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพของแอพพลิเคชันโดยผู้เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้  

4.40 0.54 ดี 

ด้านการทํางานได้ตรงตามฟังก์ช่ันงานของแอพพลิเคชัน 4.44 0.52 ดี 
ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน 4.46 0.51 ดี 
ด้านคุณภาพการทํางานของแอพพลิเคชัน 4.45 0.57 ดี 

เฉลี่ย 4.44 0.54 ดี 
 

จากผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันโดยผู้เช่ียวชาญพบว่าคุณภาพในแต่ละด้านอยู่
ในระดับดี 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชันโดยผู้ใช้งาน 
ผู้วิจัยได้เชิญผู้ใช้งานจํานวน 30 ท่าน มาทําการประเมินแอพพลิเคชันทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผลการ

ประเมินเป็น ดังน้ี 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันโดยผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้  

4.42 0.52 ดี 

ด้านการทํางานได้ตรงตามฟังก์ช่ันงานของแอพพลิเคชัน 4.40 0.50 ดี 
ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน 4.42 0.50 ดี 
ด้านคุณภาพการทํางานของแอพพลิเคชัน 4.43 0.51 ดี 

เฉลี่ย 4.42 0.51 ดี 
 
จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชันในแต่ละด้านโดยผู้ใช้งาน พบว่าความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
สรุปผลการวิจัย  

การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็น
ความเป็นจริงเสมือน ผู้วิจัยได้เริ่มต้ังแต่การศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการพัฒนาแอพ
พลิเคชัน เพ่ือให้แอพพลิเคชันสามารถทํางานได้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผลการวิจัย
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. มีแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความ
เป็นจริงเสมือนที่สามารถใช้งานได้จริง ดังผลการวิจัยข้อ 2. 

2. ด้านการศึกษาคุณภาพของแอพพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ทําการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชัน
โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยภาพรวมของผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.44 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ซึ่งอยู่ในระดับดี และประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อแอพพลิเคชันโดยผู้ใช้งานจํานวน 30  ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่งอยู่ในระดับดี จากผลการประเมินการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําสถานท่ี
ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความเป็นจริงเสมือนของผู้เช่ียวชาญ และผู้ใช้งาน 
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าแอพพลิเคชันที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพในระดับที่ดี สามารถทํางานได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้  

3. แอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความเป็น
จริงเสมือนสามารถเป็นช่องทางและช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานต้องการไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
จริงมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  
การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็น

ความเป็นจริงเสมือน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคตดังน้ี 
1. ปรับการทํางานของแอพพลิเคชันให้ทํางานได้รวดเร็ว และตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้

มากขึ้น 
2. เพ่ิมระบบภาษาในแอพพลิเคชันให้รองรับได้หลากหลาย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน เป็นต้น 
3. ทําให้แอพพลิเคชันสามารถทํางานได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น  
4. เพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและแอพพลิเคชันมากขึ้น เช่น การแสดงเสียงบรรยาย 

เป็นต้น 
5. ควรนําแอพพลิเคชันให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศทดลองใช้งาน และนําผลที่ได้มา

ปรับปรุงระบบให้มีประโยชน์มากขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). ตัวชี้วัดด้านการท่องเท่ียว: รายได้จากผู้เย่ียมเยือนชาว
 ไทยและชาวต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1-4) [ออนไลน์]. สืบค้นจาก :            
          https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9496  [2561, 15 มกราคม]  
สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, ฐิติศักด์ิ ตรีรัตน์, ศราวุธ สีขว่าง, ปิยวัจน์ ค้าสบาย. (2559). การพัฒนา

แบบจําลองโลกเสมือนจริง สําหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์. ใน เอกสารประกอบการประชุมประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัยคร้ังที่ 4”  (กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม). (37-46). บุรีรัมย์: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

ดุลยเทพ  ภัทรโกศล. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาสื่อเรียนรู้เสมือนจริงบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา กรณีศึกษา : เว็บไซต์
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 3(1), 51-56. 

นวรัตน์ แซ่โค้วและคณะ. (2558, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาแบบจําลองโลกเสมือนจริง 
สําหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 10(1), 36-45. 



 

1885 
 

Koun-Tem, S.C.L. Lin & Wang, S.M. (2010). A 3-D Virtual Reality Model of The Sun 
 and The Moon For e-learning at Elementary Schools. International Journal 
 of Science and Mathematics Education. 8(4), 689-710. 
Zouboula,N, Fokides, E., Tsolakidis, C. & Vratsalis, C., (2008). Virtual Reality and 
 Museum An Educational Application for Museum Education. iJET. 3(3),  

89-95. 
Senthilkumar, S. & Kirubakaran E., (2011). Enhancing E-Learning with VRML 
 Techniques. International Journal of Computer Science Issues. 8(6), 299-303.  
   



 

1886 
 

ระบบจัดการฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม 
Mushroom Farm Management System of Tawee Farm 

 

อินทิรา ทวีบุตร1* และพิชยา  สุขปลั่ง 

 
บทคัดย่อ 
 การเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคาสูงน้ันขึ้นอยู่กับการใส่ใจดูแล
รายละเอียดหลายขั้นตอน ทําให้แต่ละวันผู้ดูแลฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม ใช้เวลาในฟาร์มเป็นหลัก ด้าน
การจัดการเกี่ยวกับเอกสารบันทึกขาย และข้อมูลที่เก่ียวข้องจะใช้วิธีเก็บเป็นกระดาษ ซึ่งพบปัญหา
เอกสารหาย เมื่อต้องการใช้ข้อมูล ต้องใช้เวลามากในค้นหาและรวบรวมเอกสาร 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม และ 2) 
ประเมินคุณภาพของระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์มโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าของกิจการและ
เจ้าหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ระบบการจัดการฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม 2) แบบประเมิน
คุณภาพของระบบการจัดการฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาจากระบบงานเดิม 

ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม สามารถทํางานได้อย่าง
ถูกต้อง 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์มโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ 
มาก 

 
คําสําคัญ: ระบบการจัดการฟาร์ม,พัฒนาระบบ,เห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* taweebutinthira@gmail.com 
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Abstract  
Mushroom cultivation to produce good quality. Selling high is dependent on 

care. Pay attention to the many steps. Make each day a mushroom farm administrator. 
Tawee Farm takes the main farm. Management of document sales records. And the 
relevant information will be used as a paper. I have lost the document. To use the 
information. It takes a lot of time to find and collect documents. 

The objectives of this research were 1) to develop the management system 
of Mushroom Tawee Farm and 2) to evaluate the quality of Mushroom Tawee Farm 
management system. The tools used in the study were 1) Mushroom Tawee Farm 
Management System 2) Mitigation Tendon Farm Quality Management System. 

The research found that: 1) it can work properly 2) the results of the evaluation 
of the quality management system of Mushroom Tawee Farm were at a high level. 
 
Keywords: farm management system, system development, mushroom 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม ดําเนินกิจการเพาะเห็ดหลายชนิด เช่น เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮ้ือ และ

เห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นต้น ผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้าจากตลาดไท มาซื้อเหมาที่ฟาร์มตามจํานวนที่ผลิตเห็ดได้
ในแต่ละวัน ราคาข้ึนอยู่กับคุณภาพโดยคิดเป็นกิโลกรัม ขั้นตอนการเพาะเห็ดแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน เห็ดบางชนิดจะต้องดูแลควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนและสังเกตตรวจดูโรคที่ดอกเห็ด
เสมอ หากเกิดปัญหาโรคเกิดขึ้นจะทําให้เกิดความเสียหายมาก ผู้เพาะเห็ดจึงใช้เวลาในแต่ละวันกับ
ดูแลเห็ดเป็นส่วนมาก เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี การจัดการเก่ียวกับเอกสารบันทึกขาย และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง จึงเป็นปัญหาในการจัดเก็บและค้นหา 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์มากย่ิงขึ้นจนกลายเป็นปัจจัยอีกหน่ึงปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ปัจจุบันมนุษย์ได้นําเอา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานการติดต่อสื่อสาร 
การโทรคมนาคมมากย่ิงขึ้นทั้งภายในส่วนขององค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรที่ทําหน้าที่ใน
ด้านของการค้าและบริการได้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆขององค์กรอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการคํานวณรายได้รายจ่ายของ
หน่วยงานรวมไปถึงการควบคุมการตรวจสอบกระบวนการในการทํางานให้ทราบว่าพัสดุในคลังมี
จํานวนเท่าใดและข้อมูลรายงานต่างๆเป็นต้น  

ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม โดยนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการ
ตรวจสอบและการนําไปใช้งาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลการเพาะและการจําหน่ายเห็ด 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ณัฐธิวุฒิ พุดเดช (2560)  พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติเพ่ือแก้ปัญหาการเพาะเห็ด
ฟางหลังประสบปัญหาดอกเห็ดฝ่อและเน่าเสียหาย จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนา
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแบบอัตโนมัติเมื่อใช้งานจริงพบว่าได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าเดิม 

บุญยัง สิงห์เจริญ และสันติ สาแก้ว (2559)  ศึกษาและออกแบบสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสําหรับโรงเรือนเพาะเห็ด แบ่งการทดสอบออก 2 ส่วน คือการทดสอบการทํางานระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทํางาน
ตามเง่ือนไขที่ต้องการ สามารถใช้ในโรงเรือนเพาะเห็ดได้แล้วยังสามารถนําระบบดังกล่าวมาควบคุม
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ในกระบวนการบ่มเช้ือเห็ดเพ่ือเร่งการ เจริญเติบของเช้ือเห็ดและยังสามารถนําระบบควบคุมไป
ประยุกต์ใช้งานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

นุชชนก สายสิงห์ และถนิมนันท์ กล้วยไม้ (2558)  ระบบสารสนเทศการเพาะและจําหน่าย
เห็ดฟาง กรณีศึกษา ร้านเห็ดฟาง บ้านหัวเห็ดกระบวนการพัฒนาระบบนาวงจร (SDLC) จากผล
การศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศการเพาะและจําหน่ายเห็ดฟาง กรณีศึกษา ร้านเห็ดฟาง บ้านหัว
เห็ด มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการทํางาน โดยระบบดังกล่าว
ได้นําไปใช้ และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.1 การศึกษาระบบงานเดิม จากการศึกษาระบบการทํางานในระบบงานปัจจุบันของ
ฟาร์ม มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

 1.1.1 วิเคราะห์และศึกษาระบบงานปัจจุบันก่อนการถูกพัฒนา 
 1.1.2 ศึกษาความต้องการของระบบวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
 1.1.3 พัฒนาและทดสอบระบบจัดทําคู่มือและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

1.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
1.2.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม จากการศึกษาพบปัญหาดังน้ี การเก็บข้อมูลต่างๆ 

เช่น ข้อมูลการผลิตเห็ด ข้อมูลการขายเห็ด ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น ยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งมี
จํานวนมากข้ึนทุกวัน ทําให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหาย ชํารุด และความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูล
ประวิติลูกค้าข้อมูลการสั่งซื้อ 

1.2.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ การพัฒนาและออกแบบระบบการจัดการฟาร์ม
เห็ดทวีฟาร์ม เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการและแก้ไขปัญหา
จากระบบงานเดิม โดยนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดําเนินการและจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่
สําคัญลงบนฐานข้อมูล จึงสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ดังน้ี  

เจ้าของกิจการสามารถจัดเก็บประวัติของลูกค้าเก่าและใหม่ลงในระบบการจัดการ
ฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม และสามารถค้นหาประวัติของลูกค้าเก่าและใหม่ได้ ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อและออ
กบิลสั่งซื้อได้ เก็บเห็ดเข้าคลังและบันทึกข้อมูลการเก็บเห็ด ข้อมูลนัดหมายการผลิตเห็ดขั้นตอนต่อไป  

1.3 การออกแบบระบบ  
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ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม 
 

ระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม มีผู้ใช้ระบบ 2 ส่วน คือ เจ้าของ และพนักงาน ซึ่ง
สิทธ์ิการทํางานแตกต่างกัน เจ้าของ สามารถจัดการข้อมูล และออกรายงานได้ตามต้องการ พนักงาน
สามารถจัดการข้อมูลเห็ดและบันทึกการขายเห็ดได้ 

1.4 การพัฒนาระบบ 
ผู้วิจัยระบบได้เขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษา php ลักษณะการเขียนคือการใช้

หลักการ Blinding Source โดยการเช่ือมต่อฐานข้อมูลจาก MySQL 
1.5 สรุปและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์การพัฒนาระบบการ

จัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม ตรวจสอบปัญหาและข้อจํากัดของระบบ รวมถึงการประเมินคุณภาพของ
ระบบ  
 2. เครื่องมือการวิจัย 

2.1 โปรแกรมระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม 
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟารม์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าของกิจการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม 
 

สรุปผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบการ

จัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม ตามข้ันตอนการวิจัยในระยะที่  1  โดยนําข้อมูลจากการศึกษา และ
วิเคราะห์ มาจัดทําระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม และเคร่ืองมือของกิจกรรม โดยระบบมีการให้
สิทธ์ิแก่ผู้ใช้ โดยใช้รหัสส่วนตัวและรหัสลับในการเข้าถึงระบบแสดงดังภาพที่ 2   
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ภาพที่ 2 แสดงฟอร์มการกรอกรหัสเข้าใช้งาน 
 
 
 
 
 
                                               

 
ภาพที่ 3 แสดงฟอร์มบันทึกการเพ่ิมข้อมูลเห็ด 
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ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลบันทึกรายช่ือลูกค้า 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงการบันทึกการขายเห็ด 
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จากภาพที่ 3 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลจํานวนเห็ดที่เก็บดอกได้ และภาพที่ 6 เป็นการ
ขายเห็ด โดยจะสามารถขายไม่เกินจํานวนที่มีในคลังเห็ด 

 

 

ภาพที่ 7 รายงานการขาย 

ระบบสามารถออกรายงานการขาย รายงานข้อมูลเห็ดในคลัง ซึ่งผูท้ี่สามารถออกรายงาน
ได้เจ้าของระบบ 

 

2. ผลการทดลองใช้ระบบการจัดการฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม 
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์มที่พัฒนาขึ้นกับประชากร 

คือ เจ้าของกิจการ และกลุ่มเกษตรกรฟาร์มเห็ด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้งานที่มีต่อระบบ แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบจัดการฟาร์มเห็ด ทวีฟาร์ม 

รายการ ความ
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพงึ
พอใจ 

1. การประเมินด้านผลลพัธท์ี่ได้จากโปรแกรม    
     1.1 ความถูกต้องในการกําหนดสิทธ์ิของผู้ใช้ 4.30 0.67 มาก 
     1.2 ความถูกต้องในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ 4.10 0.74 มาก 
     1.3 การคิดคํานวณการขายเห็ด 4.10 0.74 มาก 
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     1.4 ความถูกต้องในการค้นหา เพ่ิม แก้ไขข้อมูล 4.30 0.67 มาก 
     1.5 ความถูกต้องในการเช่ือมโยงหน้าโปรแกรม 4.10 0.74 มาก 
รวม 4.18 0.71 มาก 
2. การประเมินด้านการออกแบบโปรแกรม  
     2.1 มีการจัดหมวดหมู่ใหง่้ายต่อการใช้งาน 4.10 0.74 มาก 
     2.2 การออกแบบสีสันของเว็บ 4.10 0.74 มาก 
     2.3 มีความสอดคล้อง และตรงตามความต้องการ 4.20 0.79 มาก 
รวม 4.13 0.76 มาก 
โดยรวม 4.16 0.74 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม พบว่าผลการดําเนินงานน้ันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้คือเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม โดยการนํา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการระบบงานให้อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล และสามารถแก้ไข
ปัญหาของระบบเดิมได้เป็นอย่างดี 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์ม พบว่า การประเมิน
ประสิทธิภาพโดยรวม เฉลี่ย 4.16 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 

 
ข้อเสนอแนะ  

ควรพัฒนาระบบเพ่ิมเติม โดยสามารถวางแผนการผลิตเห็ดแต่ละสายพันธ์ุให้ รองรับกับ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละฤดูกาล เพ่ือให้เห็ดออกดอกตรงกับช่วงที่มีราคาสูง  
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การหาปริมาณกรดออกซาลิกในต้นอ่อนทานตะวนัโดยใช ้
คริสตลัไวโอเลตเป็นรีเอเจนต ์

Determination of Oxalic acid in Sunflower Sprouts by Using 
Crystal Violet as Reagent 

 

พิมพ์ชนา ฮกทา1 และณัฏฐ์ฏาพร รัตนพงศ2์ 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําคริสตัลไวโอเลตเป็นรีเอเจนต์ในการวิเคราะห์ปริมาณออก
ซาลิกในต้นอ่อนทานตะวัน ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโทเมทรี  โดยอาศัยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ลดลงที่ความยาวคลื่น 590 นาโน-เมตร ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างออกซาลิกกับรีเอ
เจนต์เป็นสารละลายสีนํ้าเงินอมม่วง พบว่าได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความ
เข้มข้นออกซาลิกเป็นเส้นตรง (y = -48.21x + 0.98, r2 = 0.99)  ต้นอ่อนเริ่มสะสมออกซาลิกเมื่อ
เพาะได้ 4 วันเป็นต้นไป ความเข้มข้นออกซาลิกสูงสุดที่  14 วัน มีค่า 0.2 กรัมต่อต้นอ่อน 100 กรัม 
ทั้งน้ีเมื่อนําไปให้ความร้อนพันธ์ุของเมล็ดทานตะวันไม่มีผลต่อค่าออกซาลิกอย่างมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) ค่าออกซาลิกในต้นอ่อนลดลงร้อยละ 80  จากการวิจัยน้ีช้ีให้เห็นว่าการใช้คริสตัลไวโอเลต
เป็นรีเอเจนต์มีศักยภาพในการวิเคราะห์หาปริมาณออกซาลิกในต้นอ่อนทานตะวันได้และสามารถลด
ต้นทุนในการใช้รีเอเจนต์ที่มีราคาแพงได้อีกด้วย 
 
คําสําคญั: คริสตัลไวโอเลต  ต้นอ่อนทานตะวัน  สเปคโทรโฟโทเมทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 อาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
2 นิสิตหลักสูตร กศ.บ.(วิทยาศาสตร์- เคมี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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Abstract 
The objective of this research was to determine oxalic acid in sunflower 

sprouts with spectrophotometric technique using crystal violet as reagent based on 
the measuring of the reduction of absorption at 590 nm. The products formed by the 
reaction with crystal violet reagent was blue-purple solution. The result showed that 
the linear relationship between the absorbance and the oxalic concentration was (y 
= -48.21x + 0.98 r2 = 0.99). The sprouts began collecting oxalic acid at 4 days onwards. 
The maximum concentration was 0.2 g/100 g sunflower sprouts for 14 days. The 
variety of sunflower seeds did not affect the value of oxalic acid significant (p>0.05). 
The oxalic in sunflower sprout was reduced about 80% when heated. This study 
suggested that crystal violet showed the potential reagent for measuring the oxalic 
content of sunflower sprouts and the cost reduction comparing to other expensive 
reagent. 

 
Keywords: Oxalic acid, Crystal violet, Spectrophotometry 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
ต้นอ่อนของพืชผักชนิดต่างๆ จัดเป็นหน่ึงในผักสุขภาพท่ีกําลังได้รับความนิยม มีงานวิจัย

พบว่า ในต้นอ่อน ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าเมล็ดพืชที่ไม่งอก ซึ่งต้นอ่อนทานตะวันเป็นพืชที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ประกอบไปด้วยโปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก ไฟเบอร์ โพแทสเซียม 
สังกะสีและไขมันชนิดดี อย่างไรก็ตามหากรับประทานต้นอ่อนทานตะวันในปริมาณมากๆ หรือเป็น
ระยะเวลานาน อาจมีโทษหรือมีสารพิษตกค้าง สารพิษในธรรมชาติที่มีอยู่ในต้นอ่อนหรือยอดอ่อน
ของผักได้แก่ กรดออกซาลิก (Oxalic acid) ถ้ามีการสะสมกรดออกซาลิกในร่างกาย  อาจทําให้เกิด
โรคน่ิวได้  

การหาปริมาณกรดออกซาลิกในผักพ้ืนบ้าน โดยการตกตะกอนแคลเซียมออกซาเลต แล้วหา
ปริมาณโดยการไทเทรต วิธีน้ีสามารถวิเคราะห์สารได้ทีละตัว ใช้เวลานาน ต้นทุนสูงและไม่สามารถ
วิเคราะห์สารที่ความเข้มข้นตํ่า ๆ ได้  บุญมี (2546) งานวิจัยของ Fatoki. (1999) ที่วิเคราะห์ออก
ซาลิกในผัก โดยสกัดสารออกมาแล้วทําให้เกิดอนุพันธ์ของกรดออกซาลิกเป็น glycolic acid ซึ่งมี
ขั้นตอนยุ่งยาก นอกจากน้ีการวิเคราะห์ โดยวิธี Spectrophotometry ร่วมกับการใช้รีเอเจนต์ใน
รายงานวิจัยของ Zhang and Xu. (1999) ได้หาปริมาณกรดออกซาลิก โดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์
ระหว่าง Victoria blue B และ potassium dichromate แล้ววัดการลดลงของการดูดกลืนแสงของ
สารละลาย Victoria blue B ที่ความยาวคล่ืน 618 นาโนเมตร แล้วนําไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน
วิธีการน้ีเป็นวิธีที่ง่ายและราคาไม่แพง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณกรดออกซาลิก
ในผักได้ เช่น ผักโขมและเห็ด  

คริสตัลไวโอเลต มีช่ือทางเคมี คือ 4-[(4-dimethylaminophenyl)-phenyl-methyl]-N,N-
dimethyl-aniline โครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มของอะโรเมติกคาร์บอนสามกลุ่มต่อกับคาร์บอน
อะตอมกลาง   ลักษณะการเกิดรีโซแนนต์ของอิเล็คตรอนในแต่ละวงจะเกิดขึ้น  ส่งผลให้โมเลกุล
ดูดกลืนแสงย่านวิสิเบิลได้ Bhasikuttan, Sapre and Shastri. (1995)  เมื่อมีการเติมสารละลาย
ออกซาลิกลงไป ทําให้โครโมฟอร์ หรือหมู่ฟังก์ชันที่ทําให้เห็นสีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดการฟอก
จากสี decolorization ซึ่งการลดลงของสีน้ีจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของออกซาลิกซึ่ง
ทําให้สามารถนําไปวิเคราะห์เชิงปริมาณได้  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาปริมาณของกรดออกซาลิก ด้วยวิธีสเปคโทรโฟโทเมทรี 
ซึ่งเลือกใช้ รีเอเจนต์ราคาไม่แพง คือ คริสตัลไวโอเลต โดยติดตามการลดลงของสีคริสตัลไวโอเลตเมื่อ
ทําปฏิกิริยากับกรดออกซาลิก นําวิธีน้ีไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรดออกซาลิกที่สะสมในต้นอ่อน
ทานตะวัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวิธีการสเปกโทรโฟโทเมทรีที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดออกซาลิกโดย

การติดตามการลดลงของสีของคริสตัลไวโอเลต 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณออกซาลิกในต้นอ่อนทานตะวัน  
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
1. การเตรียมสารเคมี ; สารละลายคริสตัสไวโอเลต (คริสตัสไวโอเลต 0.0013 กรัม ปริมาตร 

50 มิลลลิิตร) และสารละลายออกซาลิก (กรดออกซาลิก 0.0630 กรัม ปริมาตร 50 มลิลิลิตร)  
2. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลอง โดยนําสารละลายคริสตัลไวโอเลตความเข้มข้น 

6.4×10-5 โมลาร์ ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืนในช่วง 330-800 นาโนเมตร การศึกษา
เวลาที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา ทําการทดลองที่เวลา 5, 10, 15, 20, 25, 30 และ 60 นาที เมื่อ
ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วจึงศึกษาช่วงความเข้มข้นที่วิเคราะห์ได้โดยสร้างกราฟมาตรฐาน    เพ่ือ
วิเคราะห์กรดออก-ซาลิกความเข้มข้นในช่วง 2.0-10.0 มิลลิโมลาร์  

3. การเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยการนําเมล็ดพันธ์ุ 2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดดํา และเมล็ดลาย
นําไปแช่นํ้า 12 ช่ัวโมง แล้วปลูกในตะกร้าที่เตรียมดินไว้ รดนํ้าทุกเช้า   

4. การเตรียมตัวอย่างโดยเก็บต้นอ่อนตามวันที่กําหนด ช่ังนํ้าหนัก แล้วนํามาป่ัน นําไปกรอง
ด้วยผ้าขาวบาง กระดาษกรอง และเซนติฟิวส์เป็นเวลา 20 นาทีนําสารละลายใส 5 มิลลิลิตร เติม
สารละลายคริสตัลไวโอเลต 1 มิลลิลิตร และวางทิ้งไว้ที่เวลาต่างๆ แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง  

5. ศึกษาผลของความร้อนที่มีต่อความเข้มข้นของออกซาลิก โดยนําต้นอ่อนทานตะวันแต่ละ
ชนิดไปน่ึงที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงนําไปเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์
หาปริมาณออกซาลิก 
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ผลการทดลอง  
ผลการสแกนหาค่าความยาวคลื่นที่เหมาะสมของสารละลายคริสตัลไวโอเลต ในช่วงความ

ยาวคลื่น 330-800 นาโนเมตร ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สเปคตรัมของสารละลายคริสตัลไวโอเลตท่ีความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร 
เน่ืองจากกรดออกซาลิกจะไปฟอกจากสีสารละลายคริสตัลไวโอเลต ระยะเวลาในการเกิด 

ปฏิกิริยาจะเป็นตัวแปรหน่ึงที่มีผลต่อค่าการดูดกลืนแสง และพิจารณาค่าการดูดกลืนแสงที่อยู่ในช่วง
ที่เป็นไปตามกฏของเบียร์และแลมเบิร์ต จึงได้ศึกษาเวลาในการทําปฏิกิริยาในช่วง 10 ถึง 60 นาที 
พบว่า เวลาที่ น้อยกว่า 30 นาทีปฏิกิริยาเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ไม่มี
ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับความเข้มข้น และข้อมูลมีการเบ่ียงเบนไม่มีความแม่นยํา ที่เวลา 30 
นาที ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ซึ่งให้ผลไม่ต่างจากท่ีเวลา 60 นาที เมื่อนําสารละลายมาตรฐานกรดออก
ซาลิกที่ความเข้มข้นต่างๆ กันมาทําปฏิกิริยากับสารละลายคริสตัลไวโอเลตเป็นเวลา 30 นาทีแล้ว
นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืนสูงสุด 590 นาโนเมตร  พบว่ามีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง 
ดังภาพที่ 2 (ข) 

 
 

(ก)                                                   (ข) 
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ภาพที่ 2 (ก)  กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดออกซาลิกทีท่ําปฏิกิริยากับ
สารละลายคริสตัลไวโอเลตในเวลา 10, 20, 30 และ 60 นาที 

           (ข) กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดออกซาลิกความเข้มข้น 2.0-10.0 มิลลโิม
ลาร์ 

การวิเคราะห์หาปริมาณกรดออกซาลิกในต้นอ่อนทานตะวัน ในช่วงอายุ 1 ถึง 14 วัน โดย
เตรียมเมล็ดทานตะวัน ที่ผ่านการแช่ในนํ้าสะอาดเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จากน้ันนําไปเพาะในกระบะ
เพาะ และเก็บต้นอ่อนทานตะวันทุกวัน เป็นเวลา 14  วัน เมล็ดทานตะวัน หลังถูกแช่นํ้าเป็นเวลา 12 
ช่ัวโมง จะปรากฏรากอ่อนเร่ิมแทงออกมาจาก hilum ของเมล็ด นําเมล็ดที่แทงรากออกมาแล้วปลูก
ลงกระบะเพาะที่มีดินอยู่ พบว่า ภายใน 1 วัน หลังจากการเพาะ ต้นอ่อนของทานตะวันจะเริ่มแทง
รากออกมายาวขึ้น (ภาพที่ 4) ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างมาเตรียมเป็นสารละลายใส และนําไปวิเคราะห์
ที่สภาวะการทดลองที่เหมาะสมต่อไป 

ปริมาณของกรดออกซาลิกในตัวอย่างต้นอ่อนทานตะวันที่ผ่านการให้ความร้อนโดยการน่ึง  
ที่อุณภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ผลกรทดลองพบว่าปริมาณออกซาลิกลดลงร้อยละ 80 ดัง
แสดงในภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบกรดออกซาลิกเมล็ดลายและเมล็ดดําที่ผ่าน

ความร้อนและไม่ผ่านความร้อน 
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ภาพที่ 4  ต้นอ่อนทานตะวันที่ปลูกในระยะเวลา 1-14 วัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณออกซาลิกที่สะสมในต้นอ่อนทานตะวันที่พบต้ังแต่อายุ 4 วันเป็นต้นไป 
 

สรุปผล 
สารละลายคริสตัลไวโอเลตใช้เป็นรีเอเจนต์ในการวิเคราะห์กรดออกซาลิกในต้นอ่อน

ทานตะวัน ได้ประสบความสําเร็จ จากการวิจัยพบว่าต้นอ่อนเริ่มสะสมกรดออกซาลิกต้ังแต่ 4 วันเป็น
ต้นไป โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีต้นอ่อนทานตะวันที่เพาะจากเมล็ดดําและเมล็ดลายมีค่าออกซาลิก
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) และเมื่อนําไปให้ความร้อน ออกซาลิกในต้นอ่อนจะลดลง
ร้อยละ 80  
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การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
Development of Document Management System  

for School of Science, UTCC 
 

อารีรัตน์ มีเย็น1, เจษฎา แก้ววิทย์2, คัดเค้า สนัธนะสุข3 และประยง มหากิตติคุณ4  
 
บทคัดย่อ 

ระบบการจัดการเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น
ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มีความ
สะดวก รวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
หลัก ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการจัดการเอกสารจากการวิเคราะห์กระบวนการทํางานจัดการเอกสารใน
รูปแบบเดิม การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบระบบงานใหม่ในรูปแบบของเว็บไซต์ 
ผังงานของระบบ ฐานข้อมูลของระบบ และการออกแบบหน้าจอเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ระบบการ
จัดการเอกสารเปิดให้มีการใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่และอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้จากการใช้งานระบบและความ
มีประสิทธิภาพของระบบจัดการเอกสาร ผู้วิจัยออกแบบสํารวจการใช้งานระบบจัดการเอกสาร การ
เก็บข้อมูลแบบสํารวจ การสัมภาษณ์ผู้ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการจัดการเอกสารอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.31 จาก 5) เน่ืองจากระบบมีประสิทธิภาพ 
สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ การจัดเก็บ สืบค้น และติดตามข้อมูลเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว 
ผู้ใช้ระบบมีการนําข้อมูลที่สืบค้นได้ไปใช้ประโยชน์ในงานด้านประกันคุณภาพ และงานต่างๆ ของ
คณะ เกินร้อยละ 63 แต่อย่างไรก็ตามระบบจัดการเอกสารยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ได้ทั้งหมด ผู้วิจัยนําข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ในการออกแบบความต้องการของระบบ และพัฒนา
ระบบการจัดการเอกสารให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการ
ดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 
คําสําคญั: ระบบการจัดการเอกสาร  ระบบสารสนเทศ  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์   

                                                            
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, E-mail: areerat_mee@utcc.ac.th 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, E-mail: chesda_kae@utcc.ac.th 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, E-mail: kadkao_san@utcc.ac.th, 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, E-mail: prayong_mah@utcc.ac.th 
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Abstract 
  

 In this research, the Document Management System (DMS) is an electronic 
document storage system used to support educational quality assurance tasks. The 
DMS aims to improve information management efficiency, including ways to provide 
quick and convenient document storage and retrieval.  We developed the DMS based 
on an analysis of work processes and user requirements. The new system flowchart, 
database, and user interface were designed as websites. The DMS has been open for 
use by staff and faculty of the UTCC school of Science and Technology since 2010. 
This research also looks at user satisfaction from using the system and the overall 
effectiveness of the DMS. We designed a survey to receive users’ opinions about the 
system, collected survey data, interviewed users and analyzed the system usage. We 
found that users were satisfied with the DMS at a high level (Average score 4.31 out 
of 5). This is because the system is able to store, retrieve and track information 
efficiently. Users also used the system regularly to assist with educational quality 
assurance tasks at more than 63 percent of the time. However, the current version of 
the DMS does not meet the needs of all users yet. We plan to consider users’ 
suggestions and new requirements to improve the DMS, in order to achieve the goals 
of the School of Science and Technology. 
 
Keywords: Document Management System, Information System, e-Document  
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

 งานสารบรรณที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความสําคัญและมีประโยชน์ในการดําเนินงานอย่างย่ิง
เน่ืองจากต้องใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลความ
ทรงจําของหน่วยงาน ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ใช้ในการตรวจสอบ ใช้สําหรับศึกษาค้นคว้า ใช้ในการ
ติดต่อประสาน เป็นต้น สํานักคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารงานสารบรรณ คือการบริหารเอกสาร ต้ังแต่การรับหนังสือเข้า ส่งหนังสือออก จัดเก็บหนังสือ 
ทําลายหนังสือ โดยได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสาร คือ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อารีรัตน์  มีเย็น, 2553) 
ซึ่งระบบสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารทั้งงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
เอกสารทั่วไปของคณะฯ  โดยผู้ใช้สามารถจัดเก็บ สืบค้น และติดตามข้อมูลเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถทํางานได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพแต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด จากปัญหาดังกล่าวจึงทําการสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการจัดการเอกสารเพ่ือนําผลประเมินมาพัฒนาระบบให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของผู้ใช้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานระบบการจัดการเอกสารของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบระบบการ
จัดการเอกสารของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. งานสารบรรณ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2), 2548  ได้ให้

ความหมายของงานสารบรรณว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่การจัดทํา การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554 ให้ความหมายของสารบรรณ คือ หนังสือที่
เป็นหลักฐาน เรียกงานที่เก่ียวกับการบริหารจัดการเอกสาร เริ่มต้ังแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลายเอกสาร ว่า งานสารบรรณ 

มุกดา เช้ือวัฒนา, 2555  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของงานสารบรรณไว้ ดังน้ี 
1. ทําให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับหนังสือของทางราชการเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และมีมาตรฐานในการดําเนินงานเหมือนกัน 
2. ทําให้ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเอกสาร 
3. ทําให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาเอกสารเพ่ือการอ้างอิง 
4. เป็นการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่ 2), 2548  สมควรแก้ไข

เพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้อง
กับการบริหารงานราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติราชการ โดยให้เพ่ิมนิยามคําว่า “อิเล็กทรอนิกส์” 
และคําว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  

ทิพวรรณ  วอทอง, และคณะ, 2539 ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร 
(Document Management System) โดยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงานหลายๆ ด้าน เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยํา ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการแข่งขันทางด้านธุรกิจสําหรับปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นและพยายามหาแนวในการ
แก้ไข คือ การจัดเก็บเอกสาร การส่งเอกสาร รวมท้ังการค้นหาเอกสาร ที่ต้องใช้เวลานาน เกิดความ
ไม่สะดวกในการทํางาน จึงเกิดแนวความคิดนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการจัดการ
เอกสารซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหน่ึง แต่ประสิทธิภาพยังไม่สมบูรณ์ เพราะพัฒนา
โดยใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีวางขายตามท้องตลาดมักจะเน้น
ประสิทธิภาพสูงโดยการใช้ฮาร์ดแวร์เข้ามาประกอบด้วย 

ปริศนา  มัชฌิมา และคณะ, 2555  ได้กล่าวถึงความหมายของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบจัดเก็บสําเนาเอกสารให้เป็นดิจิทัล (Digital) และสามารถเรียกดู
ได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง
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การส่ือสารน้ันๆ สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะเอกสาร การดําเนินเรื่องเอกสารผ่านระบบสาร
บรรณโดยใช้เวลาสั้นลง 

จุฑามาศ   ศรีครุ ธ ,  2556 อธิบายถึงระบบการจัดการเอกสาร  (Document 
Management Systems ; DMS) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้ใน
การติดตามและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพของของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากเอกสารใน
รูปแบบของกระดาษ 

3. การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์, 2548  ได้อธิบายไว้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม  โดยกล่าวถึงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (System Development Life Cycles: 
SDLC) ประกอบด้วยกิจกรรมระยะต่างๆ ดังน้ี 
  ระยะที่ 1  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 
  ระยะที่ 2  การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
  ระยะที่ 3  การออกแบบ (Design Phase) 
  ระยะที่ 4  การนําไปใช้ (Implementation Phase) 
  ระยะที่ 5  การบํารุงรักษา (Maintenance Phase) 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. การออกแบบระบบการจัดการเอกสาร 
1.1 การสร้างแบบจําลองกระบวนการ 

สร้างแบบจําลองกระบวนการทํางานด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram : DFD) เพ่ือให้เห็นการโต้ตอบระหว่างกระบวนการกับข้อมูล โดยเริ่มจากระดับสูงสุดเรียกว่า 
คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) หรือ DFD ระดับ 0  ซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของระบบ 
ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (DFD Level 0) 
 

ในการแสดงเหตุการณ์ของแต่ละกระบวนการ ต้ังแต่รับเอกสาร พิมพ์รายงานเสนอ
คณบดี ปรับปรุงสถานะ จําแนกเอกสาร และออกรายงาน นําเสนอด้วยการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลในแต่ละกระบวนการ (DFD Fragments) ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2  แผนภาพกระแสข้อมูลแต่ละกระบวนการ  DFD Level 1 
 
1.2 การสร้างแบบจําลองข้อมูล 

ในการสร้างแบบจําลองข้อมูลน้ัน เพ่ือทําความเข้าใจกับข้อมูลสารสนเทศท่ี
จําเป็นต้องใช้สนับสนุนระบบ โดยเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง ข้อมูลในรูปแบบของ แผนภาพ อีอาร์ หรือ ER Diagram (Entity Relationship Diagram : 
ERD)  อธิบายได้ดังแผนภาพรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แผนภาพจําลองข้อมูลหรือแผนภาพ ER Diagram 

 
1.3 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรใ์นการพัฒนาระบบ 

       ฮาร์ดแวร์  ได้แก่   
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)   
- คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)   
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)   

       ซอฟต์แวร์ ได้แก่ 
- ระบบฐานข้อมูล: MYSQL และ PBXT engine  
- การจัดการฐานข้อมูล:  phpMyAdmin  
- ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux  
- Web Server:  Apache  
- Web Application: PHP Version และ OpenSSL 
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รูปที่ 4 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ 

 
1.4  การแสดงผล 

ในการออกแบบหน้าจอและพัฒนาระบบ จะคํานึงถึงผู้ใช้งานระบบเป็นหลัก ดังน้ัน
จึงได้ออกแบบให้หน้าจอมีรูปแบบที่ผู้ใช้ทั่วไปคุ้นเคย สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถเข้าใจง่าย ซึ่ง
จะช่วยลดความผิดพลาดในการทํางาน ดังรูปที่ 4 ในส่วนน้ีสามารถแบ่งแต่ละส่วนของระบบออกเป็น 

 
 

Client 

Web Server & Database 

Client Network

Printer & Scanner 
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รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการทํางานของระบบ 
 

2. การใช้งานระบบการจัดการเอกสาร 
1) รับเอกสาร สามารถพิมพ์รายละเอียดของเอกสารได้ โดยใช้คําสั่งเมนูรับเอกสาร  
2) จําแนกเอกสาร จากการใช้คําสั่งน้ีระบบจะแสดงส่วนที่หน่ึงคือองค์ประกอบ 1-9  

ส่วนที่สองแสดงรายละเอียดในการจัดเก็บเอกสาร ทําให้สามารถจัดแยกประเภท ระบุสถานที่ในการ
จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว 

3) ออกรายงาน ในการออกรายงานสามารถออกรายงานทางจอภาพได้ และออก
รายงานทางเคร่ืองพิมพ์ โดยสามารถสั่งพิมพ์รายการได้จากระบบ หรือสั่ง Export to Excel เพ่ือ
จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

4) สืบค้นเอกสาร ในการสืบค้นข้อมูลมีการออกแบบให้สืบค้นได้ 3 ระดับ ดังน้ี 
ระดับที่ 1 เลือกสืบค้นจาก วันที่รับเอกสาร วันที่ของเอกสาร  แฟ้มเอกสารที่จัดเก็บ 

หรือองค์ประกอบในงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับที่ 2 หลังจากเลือกสืบค้นในระดับที่ 1 แล้ว ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้ โดย

เรียงลําดับตามเลขท่ีรับเอกสาร เรียงตามอักษรของผู้ส่งเอกสาร  เรียงตามวันที่ของเอกสาร เรียงตาม
ตัวอักษรของช่ือเรื่องเอกสาร เรียงตามวันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับที่ 3 หลังจากเลือกสืบค้นในระดับที่ 1 และ 2  สามารถสืบค้นโดยพิมพ์คําสําคัญ 
วันที่ เลขที่รับ ผู้ส่งเอกสาร หรือช่ือเรื่อง 
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จากการใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน ระบบสามารถจัดเก็บ สืบค้น และติดตามข้อมูลเอกสาร
ได้สะดวก รวดเร็ว ระบบสามารถทํางานได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ แต่ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานได้ทั้งหมด มีการปรับปรุงระบบตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
นอกจากน้ียังมีปัจจัยที่เป็นปัญหา และอุปสรรคที่ผู้วิจัยทําการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือนํามาสู่การพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ดีย่ิงขึ้น 

3. การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร 
3.1 ประชากร หมายถึง บุคลากร จํานวน 33 คน ที่เป็นผู้เคยใช้ระบบการจัดการเอกสาร

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 แบบสํารวจการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร มี 5 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1  สํารวจการเข้าใช้ระบบ  
ตอนที่ 2 สํารวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการจัดการเอกสาร 
ตอนที่ 3 สํารวจความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้จากระบบการจัดการเอกสาร  
ตอนที่ 4 สํารวจการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการใช้งาน  

3.2.2 การสัมภาษณ์ และการสังเกตการใช้งานเอกสารจากผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ธุรการ 
และเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบที่สามารถป้อนข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงสถานะเอกสาร เรียกดู ออก
รายงานได้ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถาม “การสํารวจการใช้งานระบบการจัดการ

เอกสาร” จากบุคลากร ที่เคยใช้ระบบการจัดการเอกสารจํานวน 33 คน 
จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ และ

เลขานุการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามของบุคลากรที่เคยใช้ระบบ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 33 คน และนํามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ด้วยโปรแกรม SPSS กําหนดคะแนนคําตอบดังน้ี 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด กําหนดให้  5  คะแนน  
ระดับความพึงพอใจมาก  กําหนดให้  4  คะแนน  
ระดับความพึงพอใจปานกลาง กําหนดให้  3  คะแนน  
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ระดับความพึงพอใจน้อย กําหนดให้  2  คะแนน  
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด กําหนดให้  1  คะแนน  

3.4.2 นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุปความพึงพอใจ และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และการสังเกต เก่ียวกับประเด็นปัญหาที่พบในการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร
เสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 

 
ผลการวิจัย 

1. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
จากกลุ่มประชากรที่ทําการศึกษา จํานวน  33 คน เป็นผู้เคยใช้ระบบการจัดการเอกสาร 

คิดเป็นร้อยละ  41.77 ของจํานวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า
ผู้ใช้ระบบการจัดการเอกสารมีพึงพอใจต่อระบบการจัดการเอกสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.31 ผลการประเมินสรุปเป็นตารางดังน้ี 

 
ตารางที่ 1  แสดงความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ระบบการจัดการเอกสาร 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ     
พึงพอใจ 

1. ความสะดวก ใช้งานง่าย  4.09 0.86 ระดับมาก 
2. ระบบช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ในระยะอันสั้น 4.06 0.78 ระดับมาก 
3. ระบบช่วยให้การทํางานสะดวก รวดเร็วขึ้น 4.26 0.66 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 1 พิจารณาความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ระบบการจัดการเอกสาร พบว่า

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ̅ 4.06,

0.76   หัวข้อข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ระบบช่วยให้การทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น   
ระบบมีความสะดวกใช้งานง่าย และระบบช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ในระยะอันสั้น ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  แสดงความพึงพอใจต่อข้อมูลทีไ่ด้จากระบบการจัดการเอกสาร 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ     
พึงพอใจ 

1. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4.35 0.69 ระดับมาก 
2. ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล 4.18 0.57 ระดับมาก 
3. ดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 4.47 0.66 ระดับมาก 
4. ช่วยลดการใช้กระดาษ 4.73 0.57 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พิจารณาความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้จากระบบการจัดการเอกสาร พบว่า

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ̅ 4.18,

0.62  หัวข้อข้อที่พึงพอใจสูงสุดคือ ช่วยลดกระดาษ  ดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 

หัวข้อการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
1. ใช้สําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 81.82 
2. ใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินงาน 69.70 
3. สําหรับเป็นข้อมูลใน Portfolio 63.64 
4. ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน 69.70 

 
จากตารางที่ 3 พบว่ามีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พบว่ามีการนําข้อมูลไปใช้สําหรับ

งานประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุดร้อยละ 81.82  ใช้เป็นหลักฐานดําเนินงานร้อยละ 69.70 และ
ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน ร้อยละ 69.70 ตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคน พบว่ามีปัญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 

การพิมพ์ผิด การจัดเก็บผิดพลาด  
2) ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับระบบ ได้แก่ การออกแบบเมนูสําหรับการค้นหาไม่

ชัดเจน และข้อจํากัดของระบบในการสืบค้น Key word ที่เป็นภาษาไทย บางครั้งสืบค้นไม่พบ  
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2. สรุปผลการประเมินจากการสัมภาษณ์และการสังเกต 
ประเด็นปัญหาที่พบในการใช้งานระบบการจัดการเอกสารปัญหาในการดําเนินงาน พบ

ทั้งปัญหาที่เกิดจากคน (Human Error) และเกิดจากระบบ (System Error) 
1) ปัญหาการป้อนข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบไม่คงที่ และพิมพ์ผิดพลาด  
2) การสแกนเอกสารเพ่ือจัดเก็บการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ Digital File ต้องสแกน

เก็บหลายครั้งตามการดําเนินงาน  
3) การดึงข้อมูลเอกสารที่สแกนเข้าระบบมีความผิดพลาด 
4) ธุรการ ต้องมีความเช่ียวชาญในเร่ืองประกันคุณภาพอย่างย่ิง แต่เน่ืองจากตัวบ่งช้ีมี

การเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดมากเป็นข้อจํากัดที่ทําให้ไม่สามารถจําแนกได้ ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่า
หากมีการจัดเก็บตามหมวดหมู่เอกสารแล้ว ฟังก์ชันน้ีไม่มีความจําเป็น 

5) การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ส่งผลกระทบกับระบบ เช่น การเปลี่ยนปีการศึกษา 
6) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยนําผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบมาสนับสนุนความต้องการพัฒนาระบบ 
ซึ่งผลการสํารวจพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเอกสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉล่ีย  4.31 ̅ 4.18, 0.69  ซึ่ งถือว่าระบบมีประโยชน์ต่อผู้ ใ ช้งาน  และมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ตามทฤษฎีของ มุกดา  เช้ือวัฒนา (2555) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของงาน
สารบรรณ ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานในการจัดการเอกสาร คือ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
มาตรฐานในการดําเนินงานเหมือนกัน ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
เอกสาร มีความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาเอกสาร และทฤษฎีของ ปริศนา  มัชฌิมา และคณะ 
(2555) ที่ได้กล่าวถึงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบจัดเก็บสําเนาเอกสารให้
เป็นดิจิทัล (Digital) และสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ใน
เรื่องการส่ือสารน้ันๆ สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะเอกสาร การดําเนินเรื่องเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง  
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการสํารวจจะพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ และข้อจํากัดของระบบ ผู้วิจัยมี

แนวคิดให้พัฒนาระบบการจัดการเอกสารให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
และสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้เก่ียวข้องทาง e-mail 
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ความเป็นไปได้ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยด้วยตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 12 
ฟุต: กรณีศึกษาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางถนน 

Viability of Twelve-Foot Container for Domestic Transport in Thailand: 
Case Study of a Road Transport Service Provider for Consumer 

Products 
 

ธีรชัย เรืองพรวิสุทธ์ิ1 
 

บทคัดย่อ 

 ผลงานวิจัยน้ีได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยด้วยตู้
คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต โดยใช้กรณีศึกษาของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางถนน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต่อสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งด้าน
ราคาค่าขนส่งและระดับการให้บริการที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้ผู้บริการต้องมีการปรับตัวเพ่ือสามารถ
แข่งขันได้  

การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจะเป็นสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น สบู่ ซอส
ปรุงรส และอาหารแห้ง เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดต่างๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมต้ังแต่ศูนย์รับสินค้าต้นทางจนถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง เช่น 
กระบวนการรับสินค้า เช็คสินค้า ขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงรถบรรทุก การจัดเส้นทางการกระจายสินค้า
และการส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับสินค้าปลายทาง จากกรณีศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าตัวอย่างมีการขนส่ง
สินค้าด้วยรถลากจูงและกึ่งพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จากศูนย์ต้นทางไปยังศูนย์ปลายทาง
พบว่ามีปัญหาสินค้าตกค้างที่ศูนย์กระจายสินค้าปลายทางเนื่องมาจากปริมาณสินค้าไม่แน่นอนและ
ต้องใช้ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าไปยังรถกระจายสินค้านาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการ จึงได้มีการศึกษาการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต ของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งมีความสะดวกในการยกขนถ่ายและสามารถส่งมอบสินค้าถึงผู้รับได้โดยตรง (Door to Door) เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้และเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน วิธีการวิจัยน้ันจะศึกษาจาก 1.ทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารทางธุรกิจ 2.การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต สําหรับ
ขนส่งสินค้าและ 3.กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคตัวอย่างถึงกระบวนการ
ทํางานที่เกิดผลกระทบ ปริมาณสินค้า รูปแบบอุปสงค์ ทั้งปัจจุบันและหากมีการนําตู้คอนเทนเนอร์

                                                            
1 นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สหสาขาวิชา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email : tee_rp@hotmail.com 
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ขนาด 12 ฟุต มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะที่ลดต้นทุนการดําเนินงานและลดระยะเวลาใน
กระบวนการทํางาน  

ผลการวิจัยน้ันแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต เปรียบเทียบกับ
การทํางานปัจจุบันโดยใช้รถบรรทุกและฐานปริมาณสินค้าชุดเดียวกัน ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ในการขนถ่ายสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าปลายทางและเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าของ
บริษัทขนส่งตัวอย่าง จากปัจจุบันที่ใช้การขนถ่ายด้วยแรงงานเปลี่ยนมาเป็นการขนถ่ายด้วยโฟล์
คลิฟท์ ทําให้ลดระยะเวลาในการขนถ่ายได้ถึง 115 นาที ซึ่งช่วยให้ลดระยะเวลาการจอดขนถ่าย
สินค้าของรถบรรทุกและยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรของรถกระจาย
สินค้าให้สามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ 3.61 จาก
ปัจจุบัน รวมถึงต้นทุนคงที่สําหรับการลงทุนรถบรรทุกลดลงถึงร้อยละ 10.50 จากปัจจุบัน แต่ก็พบ
ข้อจํากัดบางประการ เช่น ต้องทําการเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถบรรทุกและโฟล์คลิฟให้สามารถรองรับ
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต เช่น โฟล์คลิฟท์ขนาด 8 ตัน, Twist Lock และการฝึกอบรมพนักงาน 
 
คําสําคัญ: สินค้าอุปโภคบริโภค  ,กระบวนการทํางาน, ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุ ต้นทุน 
 
ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

ปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ด้านการผลิต ณ ราคาปัจจุบัน สัดส่วน
ภาคการขนส่งอยู่ที่ 1,030,955 ล้านบาท1 การขนส่งสินค้าของประเทศไทยมีการขนส่งทางถนนเป็น
สัดส่วนกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบการการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ และเป็นต้นทุนการขนส่งที่สูงรองจาก
การขนส่งทางอากาศ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศไทยในปัจจุบัน 
มีการแข่งขันที่รุนแรง เน่ืองมาจากการท่ีผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติมีการแข่งขันด้าน
มาตรฐานการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ต้องการต้นทุนค่า
ขนส่งตํ่าลงและการส่งมอบรวดเร็วขึ้น ซึ่งต้องมาพร้อมความน่าเช่ือถือและระดับมาตรฐานการ
ให้บริการที่ดีเย่ียม  การวิจัยน้ีจึงได้มีการศึกษาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคตัวอย่างที่
ประกอบการในเขตพ้ืนที่พุทธมณฑล ที่สภาพธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะราคา
ค่าขนส่งและระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยบริษัทขนส่งตัวอย่างประสบปัญหาในการกระจาย
สินค้าไม่ทันและมีสินค้าตกค้างสะสมในแต่ละวัน ซึ่งสาเหตุแรกเกิดจากคอขวดในการทํางานที่ศูนย์
กระจายสินค้าปลายทาง เน่ืองมาจากต้องมีการถ่ายสินค้าลงรถบรรทุกหกล้อ สําหรับว่ิงกระจาย
สินค้าในพ้ืนที่ให้บริการ ซึ่งจะใช้เวลาในการเช็คสินค้าและถ่ายสินค้าค่อนข้างนาน โดยมีปริมาณ

                                                            
1ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, สํานักนโยบายการออมและการลงทุน, สํานักเศรษฐกิจการคลัง 
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สินค้าที่เข้าศูนย์กระจาย 1 ถึง 2 คันต่อวัน (รถบรรทุกขนาด 18 ล้อ ลักษณะที่บรรจุสินค้า คอก
เกษตร หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) ซึ่งแต่ละคันจะบรรทุกสินค้ามีจุดส่งประมาณ 20 ถึง 40 
จุด นํ้าหนักบรรทุกเฉพาะสินค้าไม่เกิน 25 ตัน ปริมาตรรวมไม่เกิน 67.5 ลูกบาศก์เมตร และสาเหตุที่
สองเกิดจากปริมาณสินค้าในแต่ละวันไม่สม่ําเสมอโดยเฉพาะช่วงที่มีการส่งเสริมการขายหรืองาน
เทศกาลหรือวันหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ยกตัวอย่างเช่น วันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
ตรุษจีนและวันสงกรานต์ จะมีปริมาณสินค้ามากส่งผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้ากระทบต่อระดับการ
ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสินค้าในช่วงเวลาที่มีความต้องสินค้าเป็นจํานวนมาก ส่วนสภาวะ
การแข่งขันในตลาดขนส่งของผู้ให้บริการหลายรายในพ้ืนที่น้ันค่อนข้างแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะด้าน
ราคาค่าขนส่งและความรวดเร็วในการให้บริการและอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญ คือ ด้านต้นทุนที่เกิดขึ้น 
(การลงทุนรถขนส่ง เช้ือเพลิง ค่าจ้างแรงงานและอื่นๆ) บริษัทขนส่งตัวอย่างจึงมีข้อจํากัดและเกิด
อุปสรรคในการดําเนินงานรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการจึงส่งผลให้เสียลูกค้าไปยัง
ขนส่งคู่แข่งในตลาด 

ดังน้ันผู้วิจัยได้นําตัวอย่างของการขนส่งสินค้าภายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการขนส่งสินค้าใน
ประเทศด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต ซึ่งสามารถทําการส่งสินค้าได้แบบ door to door  
และสะดวกรวดเร็วทําให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานโดยการลดข้ันตอนการทํางานลง ทําให้ส่งมอบ
สินค้าได้ทันตามกําหนดหรือความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการใน
ประเทศญี่ปุ่นและมีอัตราการใช้บริการท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติ
ของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต น้ันสะดวกในการยกขนถ่ายและจะเป็นประโยชน์ทําให้ลด
ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าพร้อมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการทํางานของการขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงรูปแบบอุป
สงค์ของปริมาณสินค้าที่เก่ียวข้อง 

2. ศึกษาประโยชน์และคุณสมบัติ, ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน, ระยะเวลาที่
เกิดขึ้น, ลักษณะทางกายภาพและอุปกรณ์ในการยกขนถ่ายในปัจจุบันและหากนําตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 12 ฟุต มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า 
 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

Hall (1985) ขนาดการบรรทุกน้ันจะขึ้นอยู่กับต้นทุนโลจิสติกส์รวมซึ่งจะส่งผลต่ออิทธิพลต่อ
เง่ือนไขการขนส่งซึ่งส่วนใหญ่รูปแบบของขนาดบรรทุกจะไม่พิจารณาเพียงปัจจัยของขนาดบรรทุกแต่
เพียงอย่างเดียว แต่จะรวมเข้ากับทางเลือกของรูปแบบห่วงโซ่การขนส่งหรือของผู้ส่ง และ Baumol 
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and Vinod (1970) ต้นทุนโลจิสติกส์รวมจะเป็นสาเหตุในการตัดสินใจขนาดบรรทุก นอกจากนั้น 
Gerard de Jong and Moshe Ben-Akiva (2007) มองว่าความถ่ีและความสามารถในการยืดหยุ่น
ของการจัดส่งน้ันมีความสําคัญ ที่ทําให้บริษัทขนส่งเลือกใช้รถบรรทุกขนาดเล็กในการจัดส่งสินค้าที่
มูลค่าสูงในปริมาณที่น้อยกว่าและประหยัดต้นทุนค่าถือครองสินค้าคงคลัง  

Johan Woxenius (1998) สหภาพยุโรปและเอเชียมีการพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้าทั้ง
การยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นด้วยการเปล่ียนตัวถัง(ตัวรถ) หรือการยกทั้งตู้ โดยมีการนําตู้คอนเทนเนอร์
ขนาดเล็กมาใช้ในการขนส่งสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลดต้นทุนในการดําเนินงาน
โดยใช้อุปกรณ์ยกขนถ่ายขนาดเล็กลง เช่น Deutsche Bahn (DB) มีการทดสอบขนส่งสินค้าในทาง
สหภาพยุโรป หรือ Japan Railways freight มีให้บริการขนส่งอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ ปุ่น 
ต่อมา Frederik Hallbjorner, Claes Tyren (2004) ศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรฐานตู้คอนเทน
เนอร์ใหม่ในสภาพยุโรป EILU (European International Loading Unit) เพ่ือใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางถนน ทางราง และทางทะเล โดยได้มีการศึกษาเบื้องต้น 2 ประเภท คือ 1.การเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นด้วยวิธีออกแบบสอบถามพร้อมทําการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเบ้ืองต้นจากผู้ใช้บริการ ผู้
ให้บริการขนส่ง (ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า, เจ้าของสายการเดินเรือ) ท่าเรือและผู้ออกแบบ
รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ และ 2.การศึกษาด้วยกรณีศึกษาของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จาก
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสิ่งที่จะทําให้เกิดผลน้ันจะต้องอยู่ในสถานการณ์ win-win ระหว่างผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการโดยทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ โดยท่ีทางผู้ใช้บริการจะให้ความสําคัญกับราคาต่อ
ตันหรือต่อพาเลท ส่วนผู้ ให้บริการจะมองถึงระยะเวลาและการใช้ประโยชน์ของเรือ โดยมี
ข้อเสนอแนะ 1. ส่งเสริมการขนส่งทางทะเลระยะใกล้ด้วยตู้คอนเทนเนอร์รุ่นพาเลทกว้างทั้งตู้ขนาด 
20 ฟุต 40 ฟุต และ 45 ฟุตซึ่งทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจะได้รับประโยชน์จากปริมาณสินค้าที่ขน
ได้ซึ่งความจุของตู้เทียบกับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน (ISO)  2. การเปล่ียนแปลงข้อบังคับทาง
กฎหมายที่อนุญาตให้รถก่ึงพ่วงยาว 13.600 เมตร เป็น 13.716 เมตร ภายในสหภาพยุโรป 3. การ
พัฒนามาตรฐานการสับเปลี่ยนตัวถัง (Swap-body) 

นอกจากน้ัน Dararat Trakulpua (2007) ศึกษารูปแบบอุปสงค์ของศูนย์กระจายสินค้า 
บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เน่ืองมาจากปัญหาการเติมสินค้าของหน้าร้านแต่ละสาขาทําให้เกิด
ค่าใช้จ่ายการทํางานล่วงเวลา การท่ีอุปสงค์ไม่คงที่ ทําเกิดผลกระทบด้านการเติมสินค้าของหน้าร้าน
แต่ละสาขา รวมถึงส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงานหลักและการส่งเสริมการขาย  

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดบรรทุกจะขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัยทั้งทางด้านต้นทุนการขนส่ง ความถี่ในการขนส่ง ความยืดหยุ่นในการขนส่ง ปริมาณสินค้าต่อ
ครั้งในขนส่ง มูลค่าสินค้าในการขนส่งแต่ละคร้ัง รวมถึงการจัดการทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์มากที่สุด
โดยปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการเลือกขนาดบรรทุกให้เหมาะสมของผู้ขนส่ง  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมุ่งไปที่การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและลดปัญหาในกระบวนการ
ทํางานต่างๆของบริษัทขนส่งสินค้าตัวอย่างเพ่ือนํามาผลการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลัก 2 ข้อ ดังน้ี 

1. เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
2. เพ่ือลดระยะเวลาในการกระจายสินค้า 
1. เครื่องมือสําหรับการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ  
1.1 การศึกษาจากเอกสารงาน (Document Study) คือ ทําการศึกษาจากวรรณกรรมหรือ

เอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย และเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานราชการรวมถึงรายงาน
ทางธุรกิจขององค์กรเอกชน 

1 .2 การศึกษาจากสัมภาษณ์  (Interview) คือ  ทํ าการสัมภาษณ์ จากผู้ เช่ี ยวชาญ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต โดยใช้คําถามปลายเปิดเพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นและสาเหตุในมุมมองของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต ใน
ปัจจุบันที่ไม่สามารถหาได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือทราบถึง 

1.2.1 เหตุผลที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต ในการขนส่งสินค้า 
1.2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.3 การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Study) คือ ทําการศึกษาจากบริษัทขนส่งตัวอย่าง ที่
เกิดปัญหาในการกระจายสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง โดยศึกษา 

1.3.1 ข้อมูลทั่วไป ปัญหาที่พบและกระบวนการทํางานต่างๆทั้งปัจจุบันและหากมี
การนําตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต มาใช้ 

1.3.2 รูปแบบอุปสงค์ของปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและระยะเวลาของแต่ละ
กระบวนการทํางาน 

1.3.3 ต้นทุนที่เกิดขึ้นของการทํางานในปัจจุบันและหากมีการนําตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 12 ฟุต มาใช้ 

2. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางถนน

ตั วอ ย่ าง  ซึ่ ง เป็ น บ ริษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ งสิ น ค้ าจ าก เขตกรุ ง เทพ มห านครไป ยั งภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้ข้อมูลปริมาณสินค้าต้ังแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560 
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สรุปผลการวิจัย  
1.การศึกษาจากเอกสารงาน (Document Study) ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพท่ัวไป

ของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต และกระบวนการทํางานของบริษัท Japan Railways Freight 
(JRF) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศญี่ปุ่น ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2  

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลจําเพาะของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต – 1 
 
รุ่น คุณสมบัติ ภาพประกอบ 

19G สินค้าทั่วไป สามารถเปิดประตู
ด้านข้างตู้ได้ทั้งสองฝั่งและสามารถ
ใช้Forklift ยกขนถ่ายขึ้น-ลงได้
ประตูด้านท้ายตู้ที่สามารถเปิดได้  

 
ที่มา : Japan Railways Freight corporate profile 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจําเพาะของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต - 2 
 

กว้าง x ยาว x สูง 
ภายใน (เมตร) 

ประตูด้านข้าง 
กว้าง x สูง 

ประตู้ด้านท้าย 
กว้าง x สูง 

ปริมาตร 
(CBM) 

ความจุ นน.
สินค้า (kg.) 

นน. ตู้เปล่า 
(kg.) 

2.325 x 3.587 x 
2.232 

3.525 x 2.187 2.315 x 2.158 18.6 5,000 1,800 

 
JRF ได้มีการนําตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุตมาใช้ในการขนส่งสินค้าทาจากต้นทางไปยัง

ปลายทางโดยการด้วยแนวความคิดการไปบรรจุสินค้าที่โรงงานหรือสถานท่ีต้นทางของผู้ใช้บริการ
แล้วหลังจากน้ันนํามายังสถานีขนส่งสินค้าเพ่ือทําการตักตู้ขึ้นขบวนรถไฟสินค้าและขบวนรถสินค้าจะ
ว่ิงไปยังสถานีปลายทาง เมื่อถึงสถานีขนส่งสินค้าปลายทางจะตักตู้ลงรถบรรทุกเพ่ือขนส่งไปยังผู้รับ
ปลายทางโดยตรงด้วยรถบรรทุก โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกตู้จะเป็นรถโฟล์คลิฟท์ ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กระบวนการทํางานของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต 
 

2.การศึกษาจากสัมภาษณ์ (Interview) การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและมีความรู้เก่ียวกับระบบโลจิสติกส์เป็น
อย่างดี ทางบริษัทได้มีการนําตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต มาใช้ขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ (รางและ
ถนน) และมีความร่วมมือกับบริษัท Japan Railways Freight ในการศึกษาการนําตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 12 ฟุต จากทางประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการสัมภาษณ์และเก็บ
ข้อมูล ดังน้ี 

 
1. เหตุผลที่ใช้ตู้คอน
เทนเนอร์ขนาด 12 
ฟุต ในการขนส่ง
สินค้าในประเทศ
ญี่ปุ่น 

1. ในประเทศญี่ปุ่นความกว้างของถนนค่อนข้างแคบและพ้ืนที่จอดรถมีจํากัด 
โดยเฉพาะในเขตเมือง ทําใหต้้องมีการใช้รถขนาดเล็กในการขนส่งสินค้า 
2. การขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต สามารถสง่ได้แบบ door to 
door ทําให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกําหนดการและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
3. มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือการขนส่งต่อเน่ืองทางระบบรางและถนน 

2. ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 12 ฟุต 
สามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานได้อย่างไร 

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต มีความสะดวกในการยกขนถ่าย ระหว่าง
รถบรรทุกไปยังรางรถไฟ ซึ่งมีความคล่องตัวสูง 
2. สามารถใช้รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ ในการขนถ่ายตู้และสามารถ
ไปส่งยังผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
3. ต้นทุนในการลงทุนอุปกรณ์ยกขนถ่ายและการจัดการของตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 12 ฟุต ตํ่ากว่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต หรือ 40 ฟุต มาตรฐาน 
โดยการใช้รถโฟล์คลิฟท์ขนาด 8 ตัน แทนการใช้รถ stacker 

3. ความคิดเหน็
อย่างไรในการนําตู้
คอนเทนเนอร์ขนาด 

1.สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าได้เพราะมีความสะดวกและ
คล่องตัวสูง  
2. สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจหรือโรงงาน
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12 ฟุต มาใช้ใน
ระบบการกระจาย
สินค้าในประเทศไทย 
เพราะอะไร 
 

อุตสาหกรรมทีม่ีความถี่การในการส่งสินค้าสูง จะสามารถลดต้นทุนโลจิสติ
กส์รวมลงได้ 
3. ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงรถบรรทุกและอุปกรณ์ยกขนถ่ายให้
สามารถใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต ได้ เพราะรถบรรทุกและอุปกรณ์ยก
ขนถ่ายส่วนใหญ่ภายในประเทศไทยรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 
และ 40 ฟุต (Twist Lock) 

4. มีการนําคอนเทน
เนอร์ขนาด 12 ฟุต 
มาขนส่งสินค้า
ปริมาณน้อยๆ 
หรือไม่ สินค้า
ประเภทอะไร 

JRF มีให้บริการรับส่งสินค้าปริมาณน้อย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค, ของใช้ใน
ครัวเรือนทั้งขนาดเล็กและใหญ ่

 

 
3. การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Study) ผู้วิจัยศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ถึงกระบวนการทํางานในปัจจุบันและหากมีการนําตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต มาใช้ 
3.1 กระบวนการทํางานที่เกิดผลกระทบ  

 

สถานที ่
กระบวนการ
ทํางานหลัก 

กระบวนการ
ทํางานย่อย 

ขั้นตอนทํางาน (ตามลําดับ) 

ปัจจุบัน 
ใหม่ (ตู้คอนเทนเนอร์ 12 

ฟุต) 

ศูน
ย์ร

ับส
ินค

้าต้
นท

าง
 

การบริหาร
จัดการสินค้า
และการจัด
เส้นทาง
สําหรับ
กระจายสินค้า 

การรับสินค้า 
เช็คสินค้าและ
การจัดเรียง
สินค้าขึ้นรถ 

1.เช็คและรับสนิค้า 
2.คัดแยกสินคา้ตาม
พ้ืนที่ให้บริการ (สาขา) 
3.จัดเรียงสินค้าขึ้น
รถบรรทุก 

1.เช็คและรับสนิค้า 
2.คัดแยกสินคา้ตามพ้ืนที่
ให้บริการ (สาขา) 
3.จัดเส้นทางกระจายสินค้า 
(มีการประสานงานระหว่าง
ต้นทางและปลายทางเรื่อง
เส้นทางกระจายสินค้าแล้ว
จึงจัดเรียงสินค้าต่อไป) 
4.จัดเรียงสินค้าขึ้น
รถบรรทุก 

การจัดเส้นทาง
กระจายสินค้า 
 

ไม่มีการจัดเส้นทาง 
เพราะเป็นหน้าที่ของ
ศูนย์กระจายปลายทาง
เน่ืองจากมีความ
ชํานาญ 
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Lin
e 

Ha
ul

  
  ต้

นท
าง

 ไป
 ป

ลา
ยท

าง
 การบรรทุก

สินค้าจากต้น
ทางต้นทางไป
ยังปลายทาง  

ความสามารถ
ในการบรรทุก
ของรถบรรทุก
แต่ละเที่ยว 

รถลากจูง18 ล้อและรถ
ก่ึงพ่วงคอกเกษตร
นํ้าหนักบรรทุกสูงสุดไม่
เกิน 30,000 กิโลกรัม 
หรือไม่เกิน 67.5 
ลูกบาศก์เมตร 

รถลากจูง18 ล้อและรถก่ึง
พ่วงพ้ืนเรียบพร้อมตู้คอน
เทนเนอร์ ขนาด 12 ฟุต (3 
ตู้) นํ้าหนักบรรทุกไม่เกิน 
15,000 กิโลกรัม หรือ 55.8 
ลูกบาศก์เมตร (18.6x3) 

ศูน
ย์ก

ระ
จา

ยส
นิค

้าป
ลา

ยท
าง

 

การขนถ่าย
สินค้า ณ ศูนย์
กระจายสินค้า
ปลายทาง 
 

การตรวจสอบ
และเช็คความ
สมบูรณ์ของ
สภาพสินค้า 

1.เปิดตู้หรือผ้าใบ
ตรวจสอบสภาพสินค้า 
2.คัดแยกสินคา้และจัด
เส้นทางสําหรับ
กระจายสินค้า (จัดกลุ่ม
จุดส่งที่อยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน) 
3.ขนถ่ายด้วยแรงงาน
ไปยังรถบรรทุกหกล้อ 
4.กระจายสินค้า 

1.เปิดตู้ตรวจสอบสภาพ
สินค้า 
2.ขนถ่ายตู้ด้วยรถโฟล์
คลิฟท์ไปยังรถบรรทุกหกล้อ 
3.กระจายสินค้า 
(ศูนย์ปลายทางไม่ต้องจัด
เส้นทาง เพราะได้มีจัด
เส้นทางและเรยีงสินค้าขึ้นตู้
มาแล้วทําใหส้ามารถ
กระจายสินค้าได้ทันที) 

การขนถ่าย
สินค้า 
การจัดเส้นทาง
กระจายสินค้า 

อุปกรณ์ในการ
ขนถ่ายสินค้า 

แฮนด์ลิฟท ์พาเลทรถ
โฟล์คลิฟท์ 1.5 ตัน 

รถโฟล์คลิฟท ์8 ตัน 

 
3.2 ปริมาณสนิค้า  
ทําการศึกษารูปแบบอุปสงค์และปริมาณสินค้าของเดือน ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 

พบว่าปริมาณสินค้าเพียงพอหากมีการนําตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต มาใช้ แต่รูปแบบอุปสงค์ไม่
แน่นอนเนื่องมาจากปริมาณสินค้าน้ันเกิดจากมาจากการซื้อขายสินค้าที่บางช่วงมีการจัดโปรโมช่ัน, 
ส่วนลด หรือช่วงน้ันๆ มีความต้องการสินค้าบางชนิดสูง ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงรูปแบบอุปสงค์ของปริมาณสินค้าในแต่ละวัน (ข้อมูลปริมาณสินค้า เดือนตุลาคม 
2560) 

 
3.3 ต้นทุนที่เกิดขึ้น 
พบว่าต้นทุนในแต่ละกระบวนการทํางานน้ันจะมีการเปล่ียนแปลงหากมีการนําตู้คอนเทน

เนอร์ขนาด 12 ฟุตมาใช้และต้นทุนรวมตํ่ากว่าการทํางานแบบปัจจุบัน ดังตารางที่ 1 ด้านล่าง 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดต้นทุนที่เกิดขึ้น (เดือนตุลาคม 2560) 
 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าการนําตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุตมาใช้ในการขนส่งสินค้า

อุปโภคบริโภคในประเทศน้ันจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการทํางานและลดต้นทุนลงได้ 
ดังน้ี 

1. จํานวนรถบรรทุกสําหรับ Line Haul จากปัจจุบัน 10 คัน เป็น 9 คัน และรถบรรทุก
สําหรับกระจายสินค้าจากปัจจุบัน 6 คัน เป็น 4 คัน แต่เที่ยวรถบรรทุกจะเพิ่มมากขึ้นเพราะความจุ
ของตู้คอนเทเนอร์ขนาด 12 ฟุต น้อยกว่าแบบปัจจุบัน (40 ฟุต) ส่งผลต่อระยะทางที่ว่ิง Line Haul 
และกระจายสินค้า ดังแสดงในตารางที่ 4  

ปจัจุบนั
ตูคอนเทนเนอร

 ขนาด 12 ฟุต
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ

คงที่ 93,433.33     93,433.33     คาจางพนกังานและคาสกึหรออปุกรณยกขนถาย

แปรผนั 469.18         8,379.73      คาลวงเวลา

คงที่ 490,000.00   452,250.00   
คาลงทนุรถบรรทกุ, ตูคอนเทนเนอร, เงินเดอืน พขร., 

ภาษีและประกนัภยั

แปรผนั 445,345.45   530,664.02   คาเช้ือเพลิง, คายางรถและซอมบํารุง

คงที่ 140,633.33   119,283.33   
คาจางพนกังาน, คาลงทนุรถกระจาย และคาสึกหรอ

อุปกรณ

แปรผนั 251,838.89   166,256.72   เบ้ียเล้ียงแรงงาน, คาเช้ือเพลิง, คายางรถและซอมบํารุง

3,750.00      3,750.00      คาระบบจดัการขนสง

1,425,470.19 1,374,017.14 ตนทนุทีเ่กิดขึน้ลดลง 51,453.05 บาท (3.61%)

60 เทีย่ว 71 เทีย่ว เทีย่วรถบรรทกุจากตนทางไปยงัปลายทางจํานวนเทีย่วรถ

คา TMS

ตนทนุรวมทีเ่กิดขึน้

ตนทนุทีเ่กิดขึน้ เดอืน

ตลุาคม 2560

ศนูยตนทาง

Line Haul

ศนูยปลายทาง
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2. ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ 3.61 จากปัจจุบัน ซึ่งต้นทุนจากที่เกิดจากจํานวนรถที่
ใช้ , จํานวนเที่ยวรถและระยะทางที่ ว่ิงรถลดลงร้อยละ 10.50, 0.04 และ 4.47 จากปัจจุบัน 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบปัจจุบันและหากมีการนําตู้คอนเทนเนอร์

ขนาด 12 ฟุต มาใช้ 
 

 

 

 

 

 

ปริมาณสินค้ารวม เดือนตุลาคม 2560 2,860   CBM ปริมาณสินค้ารวม เดือนตุลาคม 2560 2,860   CBM
จํานวนเท่ียว (เลย 35 + ชุมแพ 25) 60 เท่ียว จํานวนเท่ียว (เลย 44 + ชุมแพ 27) 71 เท่ียว
ใช้รถ Line Haul (18W) 10 คัน ใช้รถ Line Haul (18W) 9 คัน
จํานวนเท่ียว ต่อ วัน 4 วัน / เท่ียว จํานวนเท่ียว ต่อ วัน 3 วัน / เท่ียว
จํานวนเท่ียว ต่อ เดือน 7 เท่ียว / เดือน จํานวนเท่ียว ต่อ เดือน 10 เท่ียว / เดือน
ระยะทาง ต้นทาง - เลย 550 กิโลเมตร ต้นทาง - เลย 550 กิโลเมตร

ระยะทาง ต้นทาง - ชุมแพ 430 กิโลเมตร ต้นทาง - ชุมแพ 430 กิโลเมตร
ระยะทางท่ีว่ิงไปกลับ ต้นทาง-เลย (35 เท่ียว) 38,500 กิโลเมตร ระยะทางท่ีว่ิงไปกลับ ต้นทาง-เลย (44 เท่ียว) 48,400 กิโลเมตร
ระยะทางท่ีว่ิงไปกลับ ต้นทาง-ชุมแพ (25 เท่ียว) 21,500 กิโลเมตร ระยะทางท่ีว่ิงไปกลับ ต้นทาง-ชุมแพ (27 เท่ียว) 23,220 กิโลเมตร

รอข้ึนสินค้าต้นทาง (ช่ัวโมง) 4 9.00-13.00 น. รอขึ้นสินค้าต้นทาง 4 9.00-13.00 น.
พนักงานขับพัก (ช่ัวโมง) 5 13.00-18.00 น. พนักงานขับพัก 5 13.00-18.00 น.
ว่ิงต้นทางไปปลายทาง (ชั่วโมง) 12 18.00-6.00 น. ว่ิงต้นทางไปปลายทาง 12 18.00-6.00 น.

พักระหว่างทาง (ช่ัวโมง) 2 6.00-8.00 น. พักระหว่างทาง 2 6.00-8.00 น.
รอลงสินค้าปลายทาง (ช่ัวโมง) 10 8.00-18.00 น. รอลงสินค้าปลายทาง 1 8.00-9.00 น.
พนักงานพัก (ชั่วโมง) 14 18.00-8.00 น. ไปข้ึนสินค้า 2 9.00-11.00 น.
รอข้ีนสินค้าปลายทาง (ช่ัวโมง) 6 8.00-14.00 น. รอขี้นสินค้าปลายทาง 6 11.00-17.00 น.
ว่ิงปลายทางไปต้นทาง (ชั่วโมง) 12 14.00-2.00 น. พนักงานพัก 6 17.00-23.00 น.
พักระหว่างทาง (ช่ัวโมง) 2 2.00-4.00 น. ว่ิงปลายทางไปต้นทาง 12 23.00-11.00 น.
รอลงสินค้า (ช่ัวโมง) 4 4.00-8.00 น. พักระหว่างทาง 2 11.00-13.00 น.

ลงสินค้า ต้นทาง (ชั่วโมง) 4 8.00-12.00 น. ลงสินค้า ต้นทาง 4 13.00-17.00 น.
ว่ิงไปศูนย์ต้นทาง (ช่ัวโมง) 4 12.00-16.00 น. ว่ิงไปศูนย์ต้นทาง 4 17.00-21.00 น.
พักและรอข้ึนสินค้า (ช่ัวโมง) 16 16.00-8.00 น. พักและรอขึ้นสินค้า 11 21.00-8.00 น.
รวมระยะเวลาที่ว่ิงไปกลับ ต่อเท่ียว (ช่ัวโมง)  95 ประมาณ 4 วัน รวมระยะเวลาท่ีว่ิงไปกลับ ต่อเท่ียว (ชั่วโมง)  71 ประมาณ 3 วัน

จํานวนเท่ียว กระจายสินค้า (เลย105+ชุมแพ 75) 180 เท่ียว จํานวนเท่ียว กระจายสินค้า (เลย132+ชุมแพ 81) 213 เท่ียว
ใช้รถกระจาย 6 คัน ใช้รถกระจาย 4 คัน
ความสามารถในการกระจาย ต่อ คัน 2 เท่ียว / วัน ความสามารถในการกระจาย ต่อ คัน 3 เท่ียว / วัน

ระยะกระจาย 50 กิโลเมตร/เท่ียว ระยะกระจาย 50 กิโลเมตร/เท่ียว
ระยะทางท่ีว่ิงกระจายสินค้า (รวมทุกคัน) 9,000   กิโลเมตร ระยะทางท่ีว่ิงกระจายสินค้า (รวมทุกคัน) 10,650 กิโลเมตร

ตรวจสอบสภาพสินค้าและเช็คสินค้า 5 นาที ตรวจสอบสภาพสินค้าและเช็คสินค้า 5 นาที
คัดแยกสินค้าและจัดเส้นทาง 20 นาที คัดแยกสินค้าและจัดเส้นทาง 0 นาที
ขนถ่ายสินค้า 100 นาที ขนถ่ายสินค้า 5 นาที
กระจายสินค้า 240 นาที กระจายสินค้า 210 นาที
รวม (นาที) 365 นาที รวม (นาที) 220 นาที

ปัจจุบัน ตูค้อนเทนเนอร์ 12 ฟุต
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ตารางท่ี 5 สรุปต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบปัจจุบันและหากมีการนําตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต 
มาใช้ 

 

 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยความเป็นไปได้ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยด้วยตู้คอนเทนเนอร์

ขนาด 12 ฟุต: กรณีศึกษาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางถนนน้ัน ทําให้ทราบถึง
ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานของผู้ให้บริการขนส่งทั้งด้านต้นทุน,ระยะเวลาและการบริหาร
จัดการ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าในประเทศได้ มีดังน้ี 

ปัจจุบัน ตูค้อนเทนเนอร์ 12 ฟุต หน่วย

ศูนย์รับสินค้าต้นทาง 93,902.51      101,813.06                
Line Haul ต้นทางไปปลายทาง 935,345.45     982,914.02                
ศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง 392,472.22     285,540.05                
ค่าบริหารจัดการระบบ 3,750.00        3,750.00                   
รวม 1,425,470.19  1,374,017.14             
สรุปตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้น

จํานวนรถ Line Haul (18W) 10 9 ชุด (หัวลาก + หาง)
จํานวนรถกระจายสินค้า 6 4 คัน
ต้นทุนรถ Line Haul (18W) 437,500.00     405,000.00                

ต้นทุนท่ีรถกระจายสินค้า 58,750.00      39,166.67                 

496,250.00     444,166.67                

หมายเหตุ

จํานวนเท่ียวรถ Line Haul (18W) 60 71
จํานวนเท่ียวรถ กระจาย 180 213
ต้นทุนเท่ียวรถ Line Haul (18W) 445,345.45     530,664.02                
ต้นทุนเท่ียวรถ กระจาย 251,838.89     166,256.72                

697,184.34     696,920.74                

หมายเหตุ

ระยะทางของ Line Haul (18W) 60,000          71,620                     
ระยะทางของ กระจายสินค้า 9,000            10,650                     
ต้นทุนระยะทาง Line Haul (18W) 935,345.45     982,914.02                
ต้นทุนระยะทาง กระจาย 392,472.22     285,540.05                

1,327,817.68  1,268,454.08             

ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้น

ลดลงร้อยละ 3.61 จากปัจจุบัน

ต้นทุนจํานวนรถท่ีใช้                 = ค่าลงทุนรถบรรทุก+ค่าภาษีและประกัน

ต้นทุนจํานวนเท่ียวรถ                = ค่าเช้ือเพลิง+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าสึกหรอและซ่อมบํารุง

สรุป เดอืนตลุาคม 2560

บาท

จํานวนเท่ียวรถ

สรุปตน้ทุนจากจํานวนเท่ียวรถ

บาท

เท่ียว

บาท

ลดงลง 0.04 จากปัจจุบัน

จํานวนรถท่ีใช้

สรุปตน้ทุนจากจํานวนรถท่ีใช้
ลดลงร้อยละ 10.50 จากปัจจุบัน

ต้นทุนระยะทาง Line Haul (18W) = ต้นทุนรวมของ LH ต้นทางไปยังปลายทาง
ต้นทุนระยะทาง กระจาย            = ต้นทุนรวมของศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง 

หมายเหตุ

ระยะทาง

สรุปตน้ทุนจากระยะทาง

กิโลเมตร

บาท

ลดลงร้อยละ 4.47 จากปัจจุบัน
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1. ควรวางแผนจัดการเที่ยวรถและการบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยบรรทุกตู้คอน
เทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต ของศูนย์กระจายสินค้าเลยและชุมแพไปพร้อมกันเมื่อเกิดกรณีปริมาณสินค้า
ตํ่า จะทําให้ควบคุมต้นทุนการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมช่วยในการจัดการเส้นทางการเดินรถสําหรับการกระจาย
สินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายสินค้ามากขึ้น 

3. ต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในการทํางานใหม่ทั้งด้านขั้นตอนการทํางาน 
การจัดเส้นทางกระจายสินค้าและด้านความปลอดภัย 
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การประยุกตใ์ช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สาํเร็จรูป   
Applying a Failure Mode and Effect Analysis  

to Improve Printed-Circuit-Board-Assembly Manufacturing Process 
 

กิตติพงศ์ ป่ินอนันต์สกุล1 และฐิติกร พัตนพิบูล2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมค่าคุณภาพของกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

สําเร็จรูปที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของลูกค้าที่ 85% การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบถูกนํามา
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือลดความเสี่ยงและอัตราการเกิดของเสียในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการ ข้อผิดพลาดที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงของผลิตภัณฑ์ 4 รุ่นถูกเลือกมาทําการปรับปรุง 
หลังจากดําเนินเสร็จสิ้นค่าลําดับความเสี่ยงลดลง และค่าคุณภาพเพ่ิมขึ้นเป็น 87.1% 85.6% 87.5% 
และ 89.3% นอกจากน้ีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ถูกนํามารวบรวมให้เป็นระบบและสามารถเข้าถึง
ผ่านเว็บ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายผลิตเข้าถึงสําหรับการวางแผนการผลิตเชิงป้องกันในอนาคตได้ 

  
คําสําคญั: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบ แผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูป ค่าคุณภาพ ของเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยวิจัยการออกแบบแบบบูรณาการและระบบการผลิต  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, E-mail: thittikorn@eng.src.ku.ac.th 
 



 

1933 
 

Abstract  

The objective of this reseach is to increase the first pass yields of the printed-
circuit-board-assembly manufacturing processes that could not achieve the 
customer’s expectation at 85%. Failure mode and effect analysis (FMEA) was applied 
to new products to reduce the risk and defect rate on each step of the processes. 
The defects that had the highest risk score of 4 models were improved. As a result, 
the risk scores were lowered and the first pass yields were increased to 87.1%, 85.6%, 
87.5%, and 89.3%. FMEA results were further developed as a web-based information 
system that helped all production staffs access for preventive production planning in 
the future. 

 
Keywords: Failure Mode and Effect Analysis, Printed-Circuit-Board-Assembly, First 

Pass Yield, Defect 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูปมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และ

รูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้น วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการผลิตจึงต้องใช้ผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านสูง ดังน้ันบริษัทกรณีศึกษาในฐานะผู้ผลิตรายหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวน้ี จึงต้องมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุง
ด้านกระบวนการผลิต โดยปัจจัยหลักที่ทําให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ได้ คือ การลดต้นทุนทางการผลิตโดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามข้อกําหนดลักษณะเฉพาะ 
ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ถูกพิจารณาเป็นลําดับต้น คือ การลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและหา
แนวทางในการป้องกันการเกิดของเสีย 

งานวิจัยน้ีได้ทําการศึกษากระบวนการผลิตในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีกระบวนการ
ผลิตหลัก 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีพ้ืนผิวติด (Surface Mount 
Technology : SMT) (2) กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีกดตัวอุปกรณ์ (Press Fit) และ (3) 
กระบวนการประกอบทางกล (Mechanical Assembly) จากข้อมูลรายงานด้านคุณภาพของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน้ีในช่วงเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 มีจํานวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 220 หน่วยการผลิต หรือ 502 ช้ินงาน ซึ่งพบว่า 4 ใน 7 ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง มี
ค่าคุณภาพ (First Pass Yield : FPY) ไม่ผ่านเกณฑ์ของลูกค้าที่ 85% ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลรายงานด้านคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ระหว่างเดือน ม.ค. – มี.ค. 2561 
 

Product  
Name 

Transferred Yield 
(%) 

6Sigma Goal 
(%) 

First Pass Yield 
(%) 

Model A 53.1 76.2 42.1 

Model B 69.2 71.2 72.6 

Model C 61.5 81.2 100.0 

Model D 77.0 80.4 94.1 

Model E 65.0 82.6 86.4 

Model F 76.8 82.4 72.5 

Model G 71.1 83.1 33.3 
* Transferred Yield คือ ค่าผลผลิตดีที่ทางลูกค้ากําหนดไว้ โดยอ้างอิงจากสมรรถนะที่สาขาเก่าเคยทําได้ และนํามาต้ังเป็นเป้าหมายในการย้ายมาผลิตที่สาขา 
ใหม่ที่ประเทศไทย; 6Sigma Goal คือ ค่าเป้าหมายที่ทางทีมคุณภาพต้ังไว้โดยจะส่งให้ฝ่ายผลิตและลูกค้าใช้สําหรับต้ังค่าเป้าหมาย; First Pass Yield คือ ค่าที่
คํานวณจากอัตราจํานวนช้ินงานดีที่ผ่านการทดสอบที่สถานีงานน้ันในครั้งแรกที่ทําการทดสอบ 
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เพ่ือหาแนวทางในการลดหรือป้องกันการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวน้ี เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 
Analysis : FMEA) จึงถูกนํามาประยุกต์ใช้ โดยการระบุหาสาเหตุที่มีโอกาสทําให้เกิดของเสีย และ
ประเมินค่าลําดับความเสี่ยง (Risk Priority Number : RPN) เพ่ือทําการเลือกข้อผิดพลาดที่มีลําดับ
ความเสี่ยงสูงสุดมาดําเนินการแก้ไขและหาแนวทางป้องกัน นอกจากน้ีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
จะถูกนํามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ สําหรับบุคลากรใช้ในการศึกษา
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ค่าคุณภาพผ่านเกณฑ์กําหนดของลูกค้าที่ 85% 
2. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวกสําหรับการเข้าถึงข้อมูลและนํา

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ หรือที่มักเรียกว่า FMEA เป็นวิธีการที่ใช้
วิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือช้ีบ่งปัญหาหรือข้อผิดพลาดท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะพิเศษ 
ระดับความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งระบุวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าวและตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการป้องกัน FMEA แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ตามวัตถุประสงค์ คือ (1) มุ่งเน้นการ
ออกแบบ (Design FMEA : DFMEA) เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นในขั้นตอนการออกแบบ เพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเป้าหมายค่าใช้จ่าย และผลิตภาพที่ต้องการ และ (2) มุ่งเน้น
กระบวนการ (Process FMEA : PFMEA) เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือพิจารณากระบวนการผลิตใน
แต่ละขั้นตอน ตลอดจนการควบคุมกระบวนการ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ภายใต้
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน PFMEA จึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ
และปัจจัยนําออกที่ไม่ยอมรับกระบวนการน้ันๆ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของการไม่ยอมรับและ
ดําเนินการควบคุมหรือป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าว วิเคราะห์รูปแบบของเสียและผลกระทบของแต่
ละกระบวนการผลิต โดยในส่วนขอบเขตของงานวิจัยฉบับน้ีจัดอยู่ในลักษณะของ PFMEA 

FMEA เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดแต่ละรายการ จากน้ันจะทําการ
จัดลําดับค่าความเสี่ยง (RPN) ดังสมการที่ 1 โดย S คือ ความรุนแรงของลักษณะข้อผิดพลาด O คือ 
โอกาสในการเกิด และ D คือ ความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อผิดพลาด 
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RPN = S × O × D     (1) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงานวิจัยหลายช้ินที่นํา FMEA มาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนเชิงป้องกัน โดยทําการศึกษาข้อมูลย้อนหลังเพ่ือนํามาสร้างเป็นฐานข้อมูลสําหรับการผลิตใน
ครั้งถัดๆ ไป นอกจากน้ีบางงานวิจัยได้นําเอาเคร่ืองมือหรือวิธีการอ่ืนมาใช้บูรณาการร่วมกับ FMEA 
ดังตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

อนุพล จินวรรณ และ วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ (2554) ทําการศึกษาข้อมูลการซ่อมบํารุงย้อนหลัง
ของเคร่ืองจักรทั้ง 15 ประเภท ของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งพบว่าโรงงานไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลเมื่อ
เครื่องจักรเกิดการขัดข้องหรือชํารุดในระหว่างการผลิตอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ลักษณะ
ข้อผิดพลาดและผลกระทบจึงถูกนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะ
ต่างๆ และสร้างฐานข้อมูลช้ินส่วนของเคร่ืองจักรที่เกิดการขัดข้องหรือชํารุดเป็นประจํา ซึ่งช่วยให้
สามารถวางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิชาญ ทองไพรวรรณ (2554) ทําการศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูป
แก้ว โดยนําเทคนิคการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แบบของ
แม่พิมพ์เพ่ือช้ีบ่งแนวโน้มข้อผิดพลาด ประเมินความรุนแรงและโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด จากน้ันจึง
เลือกลักษณะข้อผิดพลาดที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุดมาทําการวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไข
โดยการระดมสมองก่อนที่จะนําแบบไปสั่งผลิตแม่พิมพ์  

อัจฉรียา วังวิเศษ และ จิตรา รู้กิจการพานิช (2554) ทําการศึกษากระบวนการปรับแต่งสี
ของโรงงานผลิตผงสีเพ่ือหาแนวทางในการลดข้อผิดพลาด โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์แขนงความ
บกพร่อง (Fault Tree Analysis : FTA) ทําการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ แล้วจึง
ประเมินค่าลําดับความเสี่ยงของสาเหตุต่างๆ เพ่ือนํามาพิจารณาหาวิธีป้องกัน นอกจากน้ียังได้
ปรับปรุง (1) วิธีการทํางานของพนักงานให้ถูกต้อง และทําการฝึกอบรมสําหรับทุกกระบวนการย่อย 
และ (2) แบบฟอร์มสําหรับการตรวจสอบ การบํารุงรักษาเครื่องจักรประจําวัน และการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผสมวัตถุดิบ 

ศิวัช แก้ววงศา (2557) ทําการศึกษากระบวนการออกแบบท่อเชิงวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทาง
ลดข้อผิดพลาดและโอกาสในการต้องกลับมาแก้ไขงาน เทคนิคการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและ
ผลกระทบถูกนํามาประยุกต์ใช้โดยทําการรวบรวมปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ในการออกแบบ 
จากน้ันทําการวิเคราะห์และประเมินค่าลําดับความเสี่ยงของแต่ละข้อผิดพลาด โดยเน้นแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีมีระดับความรุนแรงสูงเป็นหลัก มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน จัดทําใบรายการ
ป้องกันข้อผิดพลาด และกําหนดแบบฟอร์มสําหรับตรวจสอบ 
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วิทยา จันทร์เผ่าแสง (2556) ทําการศึกษาเพ่ือการกําหนดพิกัดเผื่อของความคลาดเคลื่อน
ทางเรขาคณิต โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบของการออกแบบ 
เพ่ือตรวจสอบความจําเป็นในการกําหนดพิกัดเผื่อของความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตบนแบบ
ช้ินงานต่างๆ ของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือทางกล ซึ่งเป็นการป้องกันและหาจุดบกพร่องของการ
ออกแบบ ทําให้สามารถกําหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และสามารถสร้างอุปกรณ์ได้ตรง
ตามแบบที่กําหนด 

จักรชัย นํ้าผึ้ง (2555) ได้นําเทคนิคการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบ และการหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยผังก้างปลาร่วมกับการวิเคราะห์โดยต้ังคําถาม “ทําไม-ทําไม” มา
ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวม เพ่ือให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่น้อยลง และมี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ผลการดําเนินพบว่ามียอดคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นถึง 20% 

ภัทรพล หมื่นชล (2552) ได้ทําการศึกษากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีพ้ืนผิวติดในการ
ผลิตชุดแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์เพ่ือหาแนวทางลดช้ินส่วนที่มีรอยตําหนิ โดยเริ่มจากศึกษาแผนภูมิ
กระบวนการไหล จากน้ันจึงวิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้อง เมื่อพบปัญหาแล้วจึงใช้ผังก้างปลา เพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ หลังจากน้ันใช้การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและ
ผลกระทบโดยมุ่งเน้นเฉพาะด้านกระบวนการในการวิเคราะห์หาแนวทางในการกําหนดวิธีแก้ไข 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยน้ีประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหลของ
กระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูป (2) วิเคราะห์ข้อผิดพลาด (3) ประเมินความเสี่ยง (4) 
ออกแบบวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และ (5) จัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการ
ผลิตเชิงป้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูป: ดังแสดงในภาพที่ 1 
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ 

 เทคโนโลยีพ้ืนผิวติด เป็นการวางตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนพ้ืนผิวของ
แผ่นวงจรพิมพ์ โดยมีขั้นตอนหลัก คือ (1) พิมพ์โลหะผสมบัดกรี (Solder Paste Printing) (2) วางตัว
อุปกรณ์ (Pick and Place) และ (3) บัดกรีด้วยลมร้อน (Reflow Soldering)  

 เทคโนโลยีกดตัวอุปกรณ์ เป็นกระบวนการประกอบตัวอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจร 
โดยใช้แรงกดลงบนตัวอุปกรณ์ด้วยเครื่องกด เพ่ือยึดขาของตัวอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูป 

 การประกอบทางกล เป็นกระบวนการประกอบขั้นสุดท้ายในกระบวนการผลิต
แผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูป เช่น การประกอบแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์
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สําเร็จรูป ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การยึดด้วยสกรู และการยึดด้วยแผ่นกาวระบายความร้อน (Thermal 
Pad) 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูป 

SMT  
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2. วิเคราะห์ข้อผิดพลาด: ทําการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นรวมถึงการนําไปเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์รุ่นอ่ืนหรือการเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือนํามาวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต 

3. ประเมินความเสี่ยง: จากข้อมูลข้างต้น ทําการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตเพ่ือหาว่า
กระบวนการผลิตขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยงทําให้เกิดของเสีย และทําการประเมินค่าลําดับความเสี่ยง  

4. ออกแบบวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด: โดยนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทําการ
ระดมความคิดกับคณะทํางานในแต่ละกระบวนการผลิต เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและ
นําไปใช้ในการผลิต หลังจากน้ันทําการประเมินค่าลําดับความเสี่ยงอีกคร้ัง 

5. จัดทําระบบสารสนเทศ: โดยนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาต่อในรูปแบบของ
การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ และทําการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศซึ่งทุกคนที่มีความเก่ียวข้อง
สามารถเข้าถึงผ่านเว็บ (Web-based Information System) ภาพท่ี 2 แสดงหน้าต่างการเข้าใช้งาน 
ผู้ใช้งานสามารถ (1) เลือกขั้นตอนการผลิต หรือเลือกลักษณะของตัวอุปกรณ์ที่ต้องการศึกษา ระบบ
จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกระบวนการผลิตที่
ต้องการศึกษา (2) สามารถเพ่ิมข้อมูลใหม่เข้าไปในฐานข้อมูลได้ โดยใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน และ
บันทึกลงฐานข้อมูล และ (3) สามารถดึงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .xls เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนเพ่ือวิเคราะห์หาความเส่ียงที่จะทําให้เกิด
ข้อผิดพลาด พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์
หาค่าความเสี่ยงออกมาจะทําให้ทราบถึงกระบวนการผลิตขั้นตอนใดมีโอกาสทําให้เกิดข้อผิดพลาด
ขึ้น และทําการพิจารณาเลือกข้อผิดพลาดที่ต้องนํามาแก้ไขก่อน ดังแสดงในตารางที่ 2 หลังจากน้ัน
ระดมความคิดของคณะทํางานในแต่ละกระบวนการผลิตเพ่ือหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ในการลดโอกาสที่
ทําให้เกิดข้อผิดพลาด (O) และพัฒนาวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาด (D) เพ่ือเป็นการควบคุมไม่ให้ของ
เสียเล็ดลอดไปยังลูกค้า ผลการศึกษาสามารถลดค่าความเสี่ยงของปัญหาดังกล่าวตํ่าลงกว่า 120 ดัง
ในแสดงตารางที่ 4 การหาแนวทางในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดถือเป็นการช่วยลดต้นทุน
ทางการผลิตจากการลดกระบวนการซ่อมแซมช้ินงาน และเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ค่า
คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จํานวน 142 หน่วยการผลิต หรือ 239 ช้ินงาน 
ผ่านเกณฑ์ 85% ตามข้อกําหนดของลูกค้า แสดงในตารางที่ 5 นอกจากน้ีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ถูกนํามาจัดเก็บให้เป็นระบบและใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศสําหรับการวางแผนการผลิตเชิงป้องกัน
ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดของเสียประเภทหรือลักษณะเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปแบบ
หน้าต่างการแสดงผลของโปรแกรมในภาพที่ 2 
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ตารางที่ 2 ลักษณะของข้อผลิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เลือกมาทําการปรับปรุงก่อน 
 

ลําดับ รหัสข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด 

1 SPV_ASSET_TEST ตัวอุปกรณ์ชนิดกดเสียหาย 
2 INTERFACE ปัญหาในการขันสกรูตัวระบายความร้อน 
3 EXP_ETH_LED_GREEN ตัวอุปกรณ์เสียหาย (R, L, C) 
4 INTER CONNECTION สารบัดกรีเช่ือมติดตัวอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ 
5 INTERCONNECT_ASSET_TEST การประกอบงานไม่แน่นสมบูรณ์ 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการผลิต 
 

ลําดับ ขั้นตอนการผลิต ลักษณะข้อผิดพลาด S RPN

1 การกดตัวอุปกรณ์  ตัวอุปกรณ์ชนิดกด STRADA เสียหาย 6 144 

การประกอบเชิงกล ตัวอุปกรณ์ชนิดกด STRADA เสียหาย 6 144 

2 การประกอบเชิงกล (การ
ขันสกรูยึดตัวระบายความ
ร้อน) 

การขันสกรูตัวระบายความร้อนไม่แน่น 6 120 

การขันสกรูตัวระบายความร้อนแน่น
เกินไป ทําให้แตกหัก 

6 120 

3 การทดสอบวงจร (ICT) ตัวอุปกรณ์เสียหาย แตก หัก 6 192 

การประกอบเชิงกล ตัวอุปกรณ์เสียหาย แตก หัก จากการ
ประกอบงาน 

6 168 

4 การวางตัวอุปกรณ์ SMT ตะก่ัวเช่ือมติดขาตัวอุปกรณ์ไม่สมบูรณ ์ 5 120 

5 การประกอบเชิงกล การประกอบงานไม่แน่นสมบูรณ ์ 6 168 

 
จากผลการประเมินความเสี่ยงตารางท่ี 3 พิจารณาหัวข้อที่มีค่าความรุนแรงสูงมาทําการ

แก้ไขเป็นลําดับต้น โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วนได้มาจากคณะทํางาน FMEA (กิตติศักด์ิ, 
2551) 



 

1941 
 

ตารางที่ 4 ผลการแก้ไขและค่าลําดับความเสี่ยงหลังทําการแก้ไข 
 

ลําดับ
ขั้นตอนการ

ผลิต 
ลักษณะ

ข้อผิดพลาด 
สาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาด 

RPN 
(ก่อน) 

การปฏิบัติการแก้ไข S O D
RPN 
(หลัง) 

1 การกดตัวอุปกรณ์  ตัวอุปกรณ์ชนิดกด 
STRADA เสียหาย 

การตั้งค่าแรงกดของตัวอุปกรณ์สูงเกินกว่าที่ตัว
อุปกรณ์รองรับได้ 

144 ตั้งค่าแรงกดสูงสุดต่อขาของตัวอุปกรณ์ และตั้ง
โปรแกรมให้หยุดทํางานเมื่อแรงกดถึงที่กําหนดไว้ 

6 2 6 72 

การประกอบ
เชิงกล 

ตัวอุปกรณ์ชนิดกด 
STRADA เสียหาย 

ตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตู้ทดสอบ (Tester) มีความ
เสียหาย ไม่สมบูรณ์ 

144 ใช้กล้องกําลังขยายสูงตรวจสอบที่ตัวอุปกรณ์ในตู้
ทดสอบ ก่อนนําชิ้นงานไปทําการทดสอบ 

6 2 6 72 

2 การประกอบ
เชิงกล (การขันสก
รูยึดตัวระบาย
ความร้อน) 

การขันสกรูตัวระบาย
ความร้อนไม่แน่น หลวม 

ขันสกรูไม่แน่น เนื่องจากค่าของตัวขันกรูน้อยกว่า
แรงที่สกรูต้องการในการยึด 

120 ใช้ตัวขันสกรูแบบอัตโนมัติ (Intelligent 

screwdriver) ในกระบวนการประกอบ 

6 1 4 24 

การขันสกรูตัวระบาย
ความร้อนแน่นเกินไป 
ทําให้แตกหัก 

ขันสกรูแน่นเกิน เนื่องจากค่าของตัวขันกรูมากกว่า
แรงที่สกรูต้องการในการยึด 

120 ใช้ตัวขันสกรูแบบอัตโนมัติ (Intelligent 

screwdriver) ในกระบวนการประกอบ 

6 1 4 24 

3 การทดสอบวงจร 
(ICT) 

ตัวอุปกรณ์เสียหาย แตก 
หัก 

วิธีการนําชิ้นงานวางลงบนเครื่องทดสอบไม่
เหมาะสม 

192 แก้ไขเครื่องทดสอบ โดยติดตั้งตัวเฟรมที่ใช้ในการ
จับยึดชิ้นงานลงเครื่อง 

6 2 8 96 

การประกอบ
เชิงกล 

ตัวอุปกรณ์เสียหาย แตก 
หัก จากการประกอบ
งาน 

ไม่มีอุปกรณ์สําหรับประคองในขณะนําชิ้นงานวาง
ลงบนเครื่องประกอบ 

168 เพิ่มตัวประคองเข้าไปทั้ง 4 มุมและย้ายเสายึดบาง
ชิ้น ไปยังตําแหน่งที่เหมาะสม 

6 2 4 48 

4 การวางตัว
อุปกรณ์ SMT 

จุดบัดกรีของตัวอุปกรณ์
ไม่สมบูรณ ์

การวางตัวอุปกรณ์ไม่ถึงระดับ ทําให้ขาตัวอุปกรณ์
ไม่สัมผัสกับสารบัดกรี 

120 เพิ่มความหนาของแม่พิมพ์ และปรับค่าระยะการ
วางตัวอุปกรณ์แกน z ให้มากขึ้น 

5 1 4 20 

5 การประกอบ
เชิงกล 

การประกอบงานไม่แน่น
สมบูรณ ์

ลําดับในการประกอบชิ้นการไม่ถูกต้อง 168  เพิ่มแผ่นแม่แบบ เพื่อระบุลําดับในการประกอบ
ชิ้นงานให้เห็นได้ชัดเจน 

6 2 4 48 
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ภาพท่ี 2 หน้าต่างระบบสารสนเทศ 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าด้านคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนและหลังจากดําเนินการปรับปรุง 
 

Product  
Name 

First Pass Yield (%) 
(Before) 

First Pass Yield (%) 
(After) 

Model A 42.1 87.1 

Model B 72.6 85.6 

Model C 100.0 98.0 

Model D 94.1 92.1 

Model E 86.4 86.7 

Model F 72.5 87.5 

Model G 33.3 89.3 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบในกระบวนการผลิต
แผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จรูปทําให้สามารถวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างเป็น
ระบบ ผลจากการปรับปรุงสามารถลดค่าความเสี่ยงตํ่าลงกว่า 120 โดยวิธีการลดโอกาสในการเกิด
ข้อผิดพลาด (O) และการเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ (D) ในแต่ละกระบวนการผลิต ผลของ
การดําเนินการวิจัยพบว่าค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4 รุ่นเพ่ิมขึ้นผ่านเกณฑ์ 85% และนําข้อมูล
เหล่าน้ันมาพัฒนาเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 

แม้ว่างานวิจัยน้ีทําขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและพิจารณาในส่วนของกระบวนการผลิตใน
ส่วนของโครงสร้างเท่าน้ัน แต่ก็สามารถนําเอาผลของการวิจัยไปพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ปรับปรุงกับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืนและกระบวนการผลิตอ่ืนได้ 
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ต้นแบบเครอืข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพือ่การเกษตร 
A Prototype of Wireless Sensor Network for Agriculture  

 

จิตติพงษ์ บุษบา1, กีรติ เฮงประเสริฐ2,วณัฐพงศ์ ดอกพุฒ3,  
เจษฎา ฤทธ์ิสนธ์4, อัษฎา จันต๊ะนาขต5 และศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์6 

 

บทคัดย่อ 
 โครงงานน้ีได้นําเสนอต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการเกษตร ที่สามารถควบคุม
การจ่ายนํ้าในแปลงเกษตร สามารถวัดค่าความช้ืนของดิน ความช้ืนและอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม 
ในเครือข่ายไร้สายแบ่งโหนดออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ โหนดเซ็นเซอร์ (Sensor Nodes) และโหนด
รวบรวมข้อมูล  (Aggregator Nodes) ไ ด้มีการใ ช้ โปรโตคอล  AODV (Ad Hoc On-Demand 
Distance Vector) ซึ่งเป็นโปรโตคอลค้นหาเส้นทางสื่อสารไร้สายเพ่ือส่งต่อข้อมูลแบบหลายช่วง 
(Multi-Hops Routing Protocol) ลงบนโหนดเซ็นเซอร์เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลที่วัดได้ไปยังโหนด
รวบรวมข้อมูล ในขณะที่โหนดรวบรวมข้อมูลได้ใช้โปรโตคอลแถวคอยข้อความ MQTT (Message 
Queue Telemetry Transport) เป็นตัวกลาง (Broker) ในการส่งข้อมูลออกจากเครือข่ายไร้สายไป
ยังระบบฐานข้อมูล นอกจากน้ันในโครงงานนี้ยังได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแบบตอบสนอง
ต่อขนาดของการแสดงผล (Responsive Web Application) เพ่ือนําเสนอค่าความช้ืนและอุณหภูมิ
ที่วัดได้ในรูปแบบกราฟฟิก และยังสามารถควบคุมการเปิดปิดของการจ่ายนํ้าได้แบบอัตโนมัติหรือสั่ง
จากโดยตรงจากโปรแกรม 
 
คําสําคัญ:  เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรโตคอลค้นหาเส้นทางแบบหลายช่วง แถวคอยข้อความ 
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Abstract 
 This project proposes a prototyping system of wireless sensor network (WSN) 
for agriculture. The system provides watering control, soil moisture measurement, as 
well as the atmosphere humidity and temperature. In WSN, there are two node types: 
sensor nodes and aggregator nodes. AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector) is 
implemented on sensor nodes as the multi-hop routing protocol to deliver all 
measured data to the pre-defined aggregator nodes. On the aggregator nodes, MQTT 
(Message Queue Telemetry Transport) service, as the broker, is deployed to manage 
the incoming traffics from sensor nodes and then forward them to the database. The 
responsive web-based application has been developed as a graphical tool to monitor 
the measured data. In addition, it allows user to manually or automatically control 
the watering pump. 
 
Keywords: Wireless Sensor Network (WSN), Routing Protocol, Message Queue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1947 
 

1. ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
เกษตรกรรมมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อัตรา

การขยายตัวด้านการผลิตในภาคเกษตรกลับมีปริมาณลดลงอย่างต่อเน่ือง [1] นอกจากน้ัน รายได้
ของเกษตรกรยังมีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน [2] 

วิธีในการบรรเทาปัญหาข้างต้นสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การปรับโครงสร้างมหาภาคทาง
เศรษฐกิจ การส่งเสริมให้มีการขยายตัวของการผลิตโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสําคัญ เป็นต้น ใน
โครงการวิจัยน้ี ผู้วิจัยนําเสนอวิธีการทางวิศวกรรมการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตทางด้วยการ
สร้างต้นแบบของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพ่ือการเกษตร ซึ่งเป็นศาสตร์หน่ึงในสหวิทยาการทาง
การเกษตรแบบแม่นยํา (Precision Agriculture) 

ในงานวิจัยน้ี ได้อภิปรายหลักการเบ้ืองต้นของการเกษตรแบบแม่นยําและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องในหัวข้อถัดไป ระบบที่นําเสนอและผลการทดสอบได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3 และ 4 
ตามลําดับ และในหัวข้อสุดท้ายได้สรุปและกล่าวถึงข้อจํากัดของงานวิจัย รวมทั้งอภิปรายแผนการ
วิจัยต่อไปในอนาคต 

 
2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

2.1 การเกษตรแบบแม่นยํา 
การเกษตรแบบแม่นยํา เป็นสหวิทยาการที่ครอบคลุมศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น ด้านการ

เพาะปลูก ด้านวิศวกรรมการเกษตร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม [3]  
ในด้านการเพาะปลูก หมายถึง การรู้ถึงสภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติของแปลง

เพาะปลูก ไม่ว่าปริมาณน้ํา ปริมาณฝน คุณภาพของดิน คุณลักษณะของพืชที่เพาะปลูก การใส่ปุ๋ย 
ศัตรูพืช เป็นต้น ในด้านวิศวกรรมการเกษตร ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี ระบบเซ็นเซอร์ เทคนิคการ
คํานวณ ระบบตรวจจับตําแหน่งและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่วน
ด้านการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
นํ้าชลประทาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการนํ้าเสีย การบริหารพ้ืนที่และปริมาณการเพาะปลูก 
การบริหารจัดการตลาดในการซื้อผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การเกษตรแบบแม่นยํามักถูกมองในมุมมองของเทคโนโลยี หรือเรียกว่า การ
ทําฟาร์มอย่างแม่นยํา [4] ซึ่งพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เช่น ระบบระบุ
ตําแหน่งความแม่นยําสูง ระบบขับเคลื่อนรถเพาะปลูกอัตโนมัติ การสร้างแผนที่คุณภาพของดิน การ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมโดยใช้เซ็นเซอร์ (เช่น ความช้ืนและอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม นํ้าและแร่
ธาตุในดิน เป็นต้น) ระบบการสื่อสารข้อมูล และเทคโนโลยีอัตราแปรผัน (Variable Rate 
Technology) ที่สามารถปรับการให้ปุ๋ยตามชนิดของพืชและคุณภาพของดินได้ เป็นต้น 
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 2.2 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
จากความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเกษตรแบบแม่นยําที่อภิปรายไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา ใน

งานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจในการนําเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดความช้ืนและอุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม และปริมาณน้ําในดินมาใช้สร้างเป็นต้นแบบ โดยใช้เครือข่ายไร้สายในการสื่อสาร
ข้อมูล 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายอย่างง่ายที่ประกอบไปด้วยโหนด 2 ชนิด
ได้แก่ โหนดเซ็นเซอร์ (Sensor Nodes) และโหนดรวบรวมข้อมูล (Aggregator Nodes)  
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I

B

A

H

F

โหนดเซ็นเซอร์

โหนดรวบรวมข้อมูล

การเช่ือมต่อ

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
 

โหนดเซ็นเซอร์มีหน้าที่ในการควบคุมการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ แล้วทําการส่ง
ต่อข้อมูลที่อ่านได้ไปยังโหนดรวบรวมข้อมูล เพ่ือส่งข้อมูลเหล่าน้ีออกไปจัดเก็บที่ระบบฐานข้อมูล  

จากรูปที่ 1 เห็นได้ว่า บางโหนดเซ็นเซอร์สามารถส่งข้อมูลไปยังโหนดรวบรวมข้อมูลได้
โดยตรง เช่น โหนดเซ็นเซอร์ A สามารถส่งข้อมูลการวัดจากเซ็นเซอร์ไปยังโหนดรวบรวมข้อมูล 1 
ในขณะที่โหนดเซ็นเซอร์บางโหนดไม่มีการเช่ือมต่อกับโหนดรวบรวมข้อมูลเลย มีการเช่ือมต่อเพียง
เฉพาะโหนดเซ็นเซอร์ด้วยกันเท่าน้ัน เช่น โหนดเซ็นเซอร์ B โหนดเซ็นเซอร์ C และโหนดเซ็นเซอร์ F 
เป็นต้น ด้วยโครงสร้างของเครือข่ายเช่นนี้ การส่งข้อมูลจากโหนดเหล่าน้ีไปยังโหนดรวบรวมข้อมูล 
จําเป็นต้องอาศัยสื่อสารแบบหลายทอด ทําให้เกิดข้อดีและข้อเสียดังน้ี 

ข้อดี ได้แก่  
1. โหนดเซ็นเซอร์สามารถสื่อสารได้หลายทอด ทําให้สามารถลดจํานวนโหนดรวบรวมข้อมูล

ให้มีน้อยลง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารระหว่างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายกับระบบ
ฐานข้อมูล 
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2. เมื่อโหนดรวบรวมข้อมูลโหนดใดโหนดหนึ่งไม่สามารถสื่อสารกับระบบฐานข้อมูลได้ 
โหนดเซ็นเซอร์สามารถค้นหาเส้นทางสํารองไปยังโหนดรวบรวมข้อมูลอ่ืนที่มีสถานะพร้อมส่งข้อมูลได้ 
 ข้อเสีย ได้แก่ 

1. การส่ือสารแบบหลายทอด แต่ละโหนดกินพลังงานไม่เท่ากัน โหนดที่มีข้อมูลผ่านบ่อยทํา
ให้สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าโหนดอ่ืน การเช่ือมต่อภายในเครือข่ายไร้สายอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
อันเน่ืองจากโหนดที่ข้อมูลผ่านบ่อยดับไปเน่ืองจากหมดพลังงาน  

2. การค้นหาเส้นทางสํารองต้องใช้โปรโตคอลในการส่ือสารที่ซับซ้อน จําเป็นต้องมีการ
ออกแบบให้เหมาะสม และอาจจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับความซับซ้อนของโปรโตคอลได้ 

เพ่ือบรรเทาข้อเสียที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มีการศึกษาโปรโตคอลการค้นหาเส้นทางบนเครือข่าย
ไร้สายแบบหลายทอดจํานวนมาก สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ โปรโตคอลเชิงรุกและ
โปรโตคอลเชิงรับ  
 โปรโตคอลเชิงรุก คือ โปรโตคอลท่ีให้โหนดเซ็นเซอร์ทําการอัพเดทตารางเส้นทาง (Routing 
Table) อย่างสมํ่าเสมอเช่น  B.A.T.M.A.N [6] และ  DSDV (Destination Sequence Distance 
Vector) [7] เป็นต้น ส่วนโปรโตคอลเชิงรับ คือ โปรโตคอลท่ีทําการค้นหาเส้นทางในการสื่อสาร
ข้อมูลเมื่อจําเป็นต้องส่งต่อข้อมูลเท่าน้ัน เช่น AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector) 
[8] และ DSR (Dynamic Source Routing) [9] เป็นต้น 
 ในระบบต้นแบบที่นําเสนอใช้ AODV เป็นโปรโตคอลในการค้นหาเส้นทางเน่ืองจากมีความ
ซับซ้อนไม่มาก สามารถติดต้ังได้บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดของระบบท่ี
นําเสนอในหัวข้อถัดไป 
 
3. ระบบต้นแบบ 
 องค์ประกอบของระบบต้นแบบที่นําเสนอเป็นดังรูปที่ 2 มีองค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่คือ ส่วน
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย และส่วนบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ 
 



 

1950 
 

Mosquitto 
MQTT Server

Aggregator Nodes

Wireless Sensor Networks

Sensor Nodes

Internet

Web Server
Database 
Server

Node‐RED

Web Browser

 

รูปที่ 2 องค์ประกอบของระบบต้นแบบ 
 

 3.1 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
ในระบบต้นแบบที่นําเสนอ ระบบฮาร์ดแวร์สําหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมีดังน้ี 
- NodeMCU เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับทั้งโหนดเซ็นเซอร์และโหนดรวบรวม

ข้อมูล ที่สามารถใช้ชุดซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเดียวกันกับ Arduino [10] ไมโครคอนโทรลเลอร์น้ีมี
ระบบสื่อสารไร้สายด้วยชิพ ESP8266 [11] ใช้คลื่นความถ่ี 2.4 GHz และรองรับมาตรฐาน 
IEEE802.11b/g/n  

- เซ็นเซอร์ SEN-13322 [12] ดังรูปที่ 3(a) สําหรับวัดความช้ืนของดิน ติดต้ังไว้บนโหนด
เซ็นเซอร์ 

- เซ็นเซอร์ DHT22 [13] ดังรูปที่ 3(b) สําหรับวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในอากาศ 
ติดต้ังไว้บนโหนดเซ็นเซอร์ 

- ชุดควบคุมประตูนํ้า ติดต้ังไว้บนโหนดรวบรวมข้อมูล สามารถเปิดเปิดประตูน้ําได้หลาย
อัน เปิดปิดตามคําสั่งทั้งแบบอัตโนมัติเมื่อความช้ืนในดินที่วัดได้มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่กําหนดไว้ 
หรือเปิดปิดโดยผู้ใช้สั่งงานผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
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(a) SEN-13322 เซ็นเซอร์วัดความช้ืนของดิน 

 
 

(b) DHT22 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืน 
รูปที่ 3 เซ็นเซอร์ที่เช่ือมต่อเข้ากับโหนดเซ็นเซอร์ 

  

การวัดและการส่งต่อข้อมูล รวมถึงการควบคุมประตูนํ้าถูกควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น
โดยอาศัย APIs จากซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยโค้ดดังต่อไปน้ี 

- ไลบรารี AODV สําหรับ Arduino [14] ซึ่งเป็นโปรโตคอลการสื่อสารเพ่ือหาเส้นทาง
สําหรับเครือข่ายไร้สาย ไลบรารีน้ีถูกติดต้ังเข้ากับทุกโหนดในระบบ ทําให้สามารถรับส่งข้อมูล
ระหว่างโหนดเซ็นเซอร์กับโหนดรวบรวมข้อมูลแบบหลายทอดได้ 

- Eclipse Mosquitto [15] เป็นตัวกลางแถวคอยข้อความ (Message Queue Broker) ที่
รองรับโปรโตคอล MQTT มีโมเดลในการรับส่งข้อความแบบ Publish/Subscribe สามารถติดต้ังได้
บนโหนดรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งข้อมูลที่วัดได้จากโหนดเซ็นเซอร์ไปยัง Mosquitto MQTT Server 
และยังใช้รับคําสั่งในการเปิดปิดประตูนํ้าที่ Publish มาจาก Mosquitto MQTT Server โดยสั่งผ่าน
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

- Node-RED [16] เป็นบริการเว็บ (Web Service) ที่นําข้อความจาก Mosquitto MQTT 
Server มาสกัดให้ได้คําสั่ง SQL เพ่ือบันทึกข้อมูลการวัดจากเซ็นเซอร์ในระบบฐานข้อมูล 

3.2 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) 
 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้สามารถดูข้อมูลที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆใน
รูปของกราฟ และยังอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบของการควบคุมประตูนํ้าว่า ให้เปิดปิดแบบอัตโนมัติ 
หรือว่าให้ควบคุมเปิดปิดเองผ่านโปรแกรม  

องค์ประกอบของซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปน้ี 
- โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ พัฒนาโดยใช้ PHP และติดต้ังเพ่ือใช้งานบน Apache HTTP 

Server  
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- บริการบนเว็บ (Web Service) พัฒนาโดยใช้ JavaScript และทํางานด้วย NodeJS  ใช้
เพ่ือส่งต่อคําสั่งจากโปรแกรมประยุกต์บนเว็บผ่านไปยัง Mosquitto MQTT Server แล้วส่งต่อ
กลับไปยังโหนดรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ควบคุมประตูนํ้า 

 
4. ผลการทดสอบ 
 4.1 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
 การส่ือสารของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในระบบต้นแบบได้ถูกทดสอบด้านระยะทางในการ
สื่อสารระหว่างโหนด 2 โหนดเพ่ือหาระยะการสื่อสารอ้างอิงแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 อัตราความสําเร็จในการรับข้อมลู 
 

ระยะ (เมตร) อัตราความสําเร็จในการรับขอ้มูล 

15 100 % 

20  69 % 

25  68 % 

30  0 % 

 

 จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่า ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ถูกต้อง
ทั้งหมดคือที่ระยะ 15 เมตร หากนําไปติดต้ังในไร่หรือสวนที่มีการกระจายของโหนดเซ็นเซอร์อย่าง
สม่ําเสมอ สามารถใช้โหนดเซ็นเซอร์ 9 โหนดเพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่ 1,600 ตารางเมตร (หน่ึงไร่) ดังรูป
ที่ 4 

15 m

15 m 15 m

15 m

 
รูปที่ 4 การกระจายของโหนดเซ็นเซอร์แบบสมํ่าเสมอบนพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร 
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เน่ืองจากความแตกต่างของโหนดเซ็นเซอร์กับโหนดรวบรวมข้อมูลมีเฉพาะด้านการสื่อสารข้อมูลที่
ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ ดังน้ัน ในทางปฏิบัติสามารถให้บางโหนดทําหน้าที่เป็นทั้งโหนดเซ็นเซอร์และ
โหนดรวบรวมข้อมูลได้พร้อมกัน 
 4.2 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้พัฒนาโดยใช้เทคนิคให้สามารถตอบสนองต่อขนาดของ
จอแสดงผลท่ีแตกต่างกัน (Responsive) หน้าแรกของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแสดงถึงอุณหภูมิ
ของอากาศ และความช้ืนของดินในลักษณะกล่องข้อความท่ีนําเสนอสีสันที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น 
3 ช่วง ได้แก่ ตํ่า (สีเขียว) ปานกลาง (สีฟ้า) และสูง (สีแดง) นอกจากน้ันยังนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีอยู่
ในรูปของกราฟเพื่อให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง และแสดงผลในรูปตารางเพื่อให้ดูค่าที่วัดได้
และเวลาที่บันทึกที่ละเอียดมากข้ึน รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างของการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์บน
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์เพียง 2 โหนด  

 
 

รูปที่ 5 หน้าแรกของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
 

5. สรุปและอภิปราย 
 ระบบต้นแบบที่นําเสนอ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศ และความช้ืน
ของดินได้ โดยข้อมูลเหล่าน้ีถูกส่งมาจากเซ็นเซอร์ในโหนดเซ็นเซอร์และถูกส่งต่อมายังโหนดรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือส่งออกจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมาบันทึกไว้ยังระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถรองรับ
การครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ไลบรารีสําหรับโปรโตคอล AODV ได้ถูกนํามาใช้ให้โหนดเซ็นเซอร์
สามารถส่งข้อมูลได้แบบหลายทอด นอกจากน้ันระบบยังได้ติดต้ัง Mosquitto MQTT Server และ 
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Node-Red เพ่ือใช้บริหารข้อความแถวคอย เป็นการรองรับการเช่ือมต่อแบบสายข้อมูลของโหนด
รวบรวมข้อมูลจํานวนมากให้เช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลได้ 
 อย่างไรก็ตาม ระบบต้นแบบน้ียังมีประเด็นที่สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้อีกหลายประเด็นเช่น 
รูปแบบการสื่อสารในโหนดรวบรวมข้อมูลและโหนดเซ็นเซอร์ ชนิดของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการเกษตรมี
หลากหลาย ความยืดหยุ่นของการเพ่ิมลดจํานวนเซ็นเซอร์ในโปรแกรมประยุกต์ การผนวกข้อมูลของ
ตําแหน่งเซ็นเซอร์เข้ากับแผนที่ภูมิศาสตร์ พลังงานและวงจรควบคุมในโหนด เป็นต้น 
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การประยุกตใ์ช้ระบบควบคุม PLC และระบบ IOT ในการควบคุมระบบเสียง อุณหภูมิ 
และความความชื้นสาํหรับธุรกิจบ้านนกนางแอ่นกินรัง 

Applying PLC Control System and IOT systems to control Sound, 
Temperature and Humidity system for Swiftlet Farming 

 

เฉลิมชนม ์ไวศยดํารง1 และรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์2 
 
บทคัดย่อ 
 รังนกนางแอ่นกินรังน้ันเป็นสินค้าที่มูลค่าสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศไทยใน
การส่งออกไปยังประเทศจีน พ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลของประเทศไทยนั้นมีศักย์ภาพในการทําธุรกิจน้ีได้
และมีจํานวนผู้ประกอบ การธุรกิจฟาร์มนกนางแอ่นกินรังเป็นจํานวนมากในภาคใต้ของประเทศไทย 
ภายในฟาร์มรังนกน้ันจําเป็นต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในให้คงที่ที่ 28 องศาเซลเซียสและ
ความช้ืนสัมพันธ์ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ ตลอดเวลา  แต่พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มนกนางแอ่นกินรัง
น้ันยังคงใ ช้ระบบควบคุมแบบพ้ืนฐาน  และการนําระบบควบคุม เ ชิง อุตสาหกรรม  เ ช่น 
Programmable logic control (PLC) มาใช้ในธุรกิจฟาร์มนกที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่น้ันก็มีค่าใช้จ่ายที่
สูง และยังมีข้อจํากัดในการเดินสายสัญญาณของตัวตรวจวัดถึงตัวควบคุมได้ไม่เกิน 15 เมตร  ดังน้ัน
ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในฟาร์มนกนางแอ่นกินรัง ด้วย
ระบบ PLC รุ่นประหยัด และการพัฒนาตัวตรวจวัดแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ไอโอที Internet of 
Thing (IOT) เพ่ือใช้ในการส่งข้อมูลอุณหภูมิและความช้ืนให้อุปกรณ์ PLC ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง  การนําอุปกรณ์ทั้งสองมาทํางานร่วมกันส่งผลให้เพ่ิมความสามารถในการควบคุม
ระบบได้ยึดหยุ่นขึ้น และลดข้อจํากัดระยะทางในการเดินสายสัญญาณตัวตรวจวัด แนวทางใน
งานวิจัยน้ียังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่ต้องการระบบควบคุม
อัตโนมัติและการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ได้อย่างดี 
 
คําสําคัญ: นกนางแอ่นกินรัง,  ฟาร์มนกนางแอ่นกินรังกินรัง,  PLC และ IOT 
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Abstract 
 Edible bird's nest (EBN) is a high value of Thailand exported goods to China 
[1]. All areas along the seaside are capable to build swiftlet farming and there are 
many thousands of the farms operating at the sound of Thailand. Inside the farm has 
to control an internal environment of a temperature at 28 Celsius and a humility 
Percentage at 85 constantly all day and night. It is too expensive for Small and Middle 
Enterprises (SME) to use an industry control system as Programmable logic control 
(PLC) and for a large control area of bird farm, it has a technical limitation of maximum 
wiring distant of temperature and humanity sensor is 15 meters. Therefore, the 
research aims to develop Internet of Thing (IOT) as wireless sensors to detect and 
send the temperature and humidity value to PLC to control involved electronic 
equipment. The benefits of combination between IOT and PLC make flexible and 
effective control system for swiftlet farming. And the technical limitation of wiring 
sensor distance also was released. This research approach could be applied to various 
applications such as modern agriculture that requires automatic control system and 
recording environment data system for efficiency analysis.  
 
Keywords: Edible bird's nest, Swiftlet farming, PLC and IOT  
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1. ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
รังนกนางแอ่นกินรังน้ันเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีศักย์ภาพในการส่งออกไปยังประเทศจีนและมี

ผู้ประกอบ การธุรกิจฟาร์มนกนางแอ่นกินรัง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “บ้านรังนก” เป็นจํานวนมากใน
ภาคใต้ของประเทศไทย  ปัจจัยที่จะทําให้รังนกที่ได้จากบ้านรังนกน้ันมีคุณภาพดี คือ  ภายในบ้านนก
จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในคงท่ีตลอดเวลา เพ่ือเลียนแบบลักษณะถ้ํารังนกใน
ธรรมชาติ ดังน้ันการมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงในการทําธุรกิจน้ี  
แต่เน่ืองจากผู้เก่ียวข้องในธุรกิจน้ีส่วนใหญ่น้ันเป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (Small and Middle 
Enterprises, SME) ซึ่งขาดความรู้และความเข้าใจในระบบควบคุมเชิงอุตสาหกรรม ดังน้ันระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในบ้านรังนกส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการต้ังเวลาในการทํางาน
เปิดปิดตามเวลาที่กําหนดจากประสบการณ์ของเจ้าของบ้าน และใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก
ที่ปิดเปิดอุปกรณ์แต่ละตัวแยกกัน ส่งผลให้การควบคุมและดูแลยุ่งยาก ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตนั้นนิยมใช้ระบบควบคุมแบบ Programmable logic control (PLC) ในการควบคุมระบบ
อัตโนมัติที่ ต้องการความน่าเช่ือถือสูงในการทํางาน และมีความยึดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมควบคุมได้ (สุเธียร เกียรต์ิสุนทร, 2015) แต่ปัญหาสําคัญของการใช้งานระบบควบคุม PLC 
ในธุรกิจบ้านรังนก คือ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องและตัวตรวจวัดค่าควบคุมน้ันมีราคาแพง และมีข้อจํากัดใน
เดินสายสัญญาณจากตัวตรวจวัดถึงตัวควบคุมได้ไม่เกิน 15 เมตร ซึ่งเป็นอุปสรรค์สําคัญในการใช้
ควบคุมบ้านรังนกที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และผู้เก่ียวข้องส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME)  

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการนําใช้ระบบควบคุม PLC รุ่นประหยัดมาประยุกต์ใช้
ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนกนางแอ่นกินรัง  เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือในการควบคุม
อุปกรณ์ภายในบ้านนก และการพัฒนาตัวตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ 
IOT (อินโนเวตีฟ, 2560) เพ่ือลดข้อจํากัดของการเดินสายสัญญาณของตัวตรวจวัด และเพ่ิม
ความสามารถในการส่ือสารกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยความสามารถของระบบ IOT ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต  

 
2. หลักการในการทําธุรกิจบ้านนกนางแอ่นกินรัง 
 ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มนกนางแอ่นกินรังน้ันจําเป็นที่จะต้องเข้าใจในพฤติกรรมและวงจร
ชีวิตของนกนางแอนกินรังและการออกแบบบ้านนกนางแอ่นให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติให้มากที่สุด โดยมีหลักการสําคัญต้องเข้าใจเบ้ืองต้นดังน้ี 

2.1 วงจรชีวิตของนกนางแอ่นกินรงั 
วงจรชีวิตนกนางแอ่นกินรัง เมื่อฝักเป็นตัวออกจากไข่จนถึงวัยเจริญพันธ์มีระยะเวลา

ประมาณ 8 เดือน  เมื่อนกจับคู่ได้แล้วจะใช้เวลาประมาณ 30-40 วันในการสร้างรังนกก่อนการวางไข่ 
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และใช้เวลาประมาณ 7-10 วันหลังจากสร้างรังเสร็จในวางไข่จํานวน 2 ฟองต่อครั้ง  ไข่นกจะใช้เวลา
ในการฝัก 22-28 วัน หลังจากน้ันพ่อแม่นกจะดูแลและหาอาหารให้ลูกนกประมาณ 49-52 วัน จนลูก
มีขนขึ้นเต็มตัว และจะเริ่มฝึกหัดบินภายในบ้านรังนกจนชํานาญ ก็จะออกหากินเองเองจนมีอายุ 8 
เดือนก็จะเริ่มหาคู่และสร้างรังของตนเอง  ดังน้ันเมื่อลูกนกโตเติบและสามารถบินได้ รังนกจึงถูกเก็บ 
โดยรังนก 1 กิโลกรัม จะมีปริมาณเท่ากับรังนกประมาณ 120 ลัง ภายในหน่ึงปีนกคู่หน่ึงจะสามารถ
สร้างรังและว่างไขได้สูงสุดถึง 3 รอบต่อปี  และจะกลับมาวางไข่ที่รังเดิม ในการเก็บรังนกน้ันเพ่ือเพ่ิม
จํานวนประชากรนกในบ้านให้มีจํานวนมากที่สุด ผู้ประกอบการจะเลือกเก็บเฉพาะรังที่ลูกนกบินออก
จากรังแล้ว ซึ่งแตกต่างจากการเก็บในถ้ํารังนกธรรมที่เสี่ยงภัยและต้องเก็บรังนกให้ได้มากที่สุดต่อครั้ง
ที่เก็บ (Swiftletline,2561) 

    
 
รูปที่ 1  ลักษณะของรังนกนางแอ่นกินรัง การวางไข่ และการเกาะรังนอน 
ที่มา: Swiftletline,2561 
 
 2.2 หลักการในการเรียกนกจากธรรมชาติเข้ามาทํารังให้บ้านรังนกที่สร้างขึ้น 

หลักการในการเรียกนกให้เข้ามาอาศัยในบ้านนก น้ันใช้หลักการเลียนแบบพฤติกรรมของนก
ที่มีต่อเสียงในธรรมชาติ โดยการเปิดเสียงที่นกนางแอ่นกินรังใช้ในการร้องหาคู่ในขณะบินที่ถูกบันทึก
จากหน้าถ้ํานกในธรรมชาติ มาใช้เปิดที่ทางเข้าบ้านนก ซึ่งจะนิยมเรียกว่า “เสียงนอก” และใช้เสียง
ของลูกนกที่ร้องภายในรังที่บันทึกจากภายในถํ้ารังนกในธรรมชาติ นํามาเปิดภายในบ้านที่ต้องการให้
นกทํารัง นิยมเรียกว่า “เสียงใน”   

การเปิดเสียงภายในบ้าน เพ่ือกระตุ้นให้นกอยากทํารังภายในบ้านรังนก  เมื่อนกได้ยินเสียง
นอกที่ทางเข้าบ้านรังนก นกจะบินเข้ามาสํารวจภายในบ้านรังนก ถ้าภายในบ้านมีสภาพที่เหมาะสม
และนกรู้สึกปลอดภัย นกก็จะเกาะทํารังบนแผ่นไม้หรือผนังปูน ในพ้ืนที่ที่ต้องการให้นกทํารังน้ันนิยม
ใช้ไม้เน้ือแข็งปานกลางและมีกลิ่นไม่แรง อาทิเช่น ไม้สยาแดง ไม้สยาดํา เป็นต้น ขนาดกว้าง 6-8 น้ิว 
หนา 1 น้ิว ตีเป็นกรอบตารางบนเพดาน ความกว้างน้อยที่สุดที่ขนาด 20 เซนติเมตร และยาว 80 - 
150 เซนติเมตร ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 2. โดยพ้ืนที่ 1 ตารางเมตรสามารถให้นกสร้างรังได้
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ประมาณ 50-60 รัง ดังน้ันในบ้านนกที่ประสบความสําเร็จ จะมีนกอาศัยอยู่หลายหมื่นคู่ และในทุก
สามเดือนก็สามารถเก็บรังนกได้หลายสิบกิโลกรัมต่อครั้ง 

 

     
 
รูปที่ 2  แสดงรูปแบบบ้านรัง การตีไม้เพ่ือให้นกทํารัง และการทํารังบนไม้ของนกนางแอ่นกินรัง 
ที่มา: เครื่องพ่นหมอกและหัวพ่นหมอก.COM, 2561 

 
ลักษณะของบ้านรังนกจะมีลักษณะสองรูปแบบ คือ การใช้บ้านพักอาศัยมาดัดแปลง และ

การสร้างเป็นตึกสูงโดยเฉพาะ โดยมีรูปแบบปิดทึบ และมีช่องระบายอาการขนาดเล็กโดยรอบ ความ
สูงของบ้านรังนกมีต้ังแต่ตึกช้ันเดียว จนถึงตึกสูงหลายชั้น โดยพฤติกรรมนกจะชอบตึกที่สูง และเกาะ
ทํารังบนเพดา   

แม้ในปัจจุบันราคารังนกตํ่ากว่าในอดีตอย่างมาก แต่ก็ยังมีผู้นิยมทําธุรกิจบ้านรังนกเพ่ิม 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการทํางาน มีเพียงค่าคนเก็บรัง ค่านํ้าและค่าไฟเท่าน้ัน  
รวมทั้งกําลังซื้อจากประเทศจีนก็ยังคงมีต่อเน่ือง ซึ่งในระยะยาวก็จะให้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นตาม
จํานวนนกที่จะเพ่ิมขึ้นในทุกปี 

2.3 ปัจจัยควบคุมพื้นฐานภายในบ้านรังนก 
ปัจจัยสําคัญที่ใช้ในการการควบคุมระบบบ้านรังนกน้ันมากจากการสังเกตและศึกษา

พฤติกรรมนกนางแอ่นกินรังในธรรมชาติ โดยมีองค์ประกอบสําคัญดังน้ี 
     1) ปัจจัยด้านเสียง ซึ่งประกอบด้วยระบบเสียงภายใน (เสียงเรียกใน) และระบบเสียง

ภายนอก (เสียงเรียกนอก) ซึ่งเป็นเสียงที่บันทึกจากธรรมชาติ เสียงในจะมีการเปิดตลอดเวลา 24 
ช่ัวโมง โดยใช้เครื่องเสียง 2 ชุดสลับการทํางานกัน ส่วนเสียงนอกน้ันเปิดเป็นช่วงเวลาเช้า 6.00 – 
10.00 น.  ช่วงกลางวัน 11.00 น. ถึง 14.00 น.  และช่วงเย็น 15.00 น. ถึง 20.30 น. 

      2) ปัจจัยด้านอุณหภูมิ ภายในควรรักษาอุณหภูมิให้คงที่ที่ 28 องศาเซลเซียส โดย
อุณหภูมิจะมีผลต่อคุณภาพของรังนกที่เก็บได้ ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปนกจะทําการสลัดขน ส่งผลให้รัง
นกมีขนปน ทําให้สูญเสียราคา การควบคุมอุณหภูมิจะนิยมใช้พัดลมดูดอากาศร้อนออกจากภายใน
บ้าน และเพ่ิมความเย็นด้วยการพ่นละอองนํ้าภายในบ้านหรือการใช้พัดลมไอนํ้าที่มีการปล่อยนําผ่าน
กระดาษร่วงผึ้งแบบเดียวกับที่ใช้ระบบโรงเรียนหมู และไก่ 
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      3) ปัจจัยด้านความช้ืน ภายในควรรักษาความช้ืนให้คงที่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ โดยความช้ืน
น้ีจะมีผลต่อคุณภาพของรังนกท่ีเก็บได้ ถ้าภายในบ้านนกมีความช่ือตํ่ากว่า 85 อาจส่งผลให้รังนก
กรอบและแตกหักง่าย แต่ถ้ามีความช้ืนภายในสูงกว่า 95 % ก็จะส่งผลให้เกิดเช้ือราที่แผ่นไม้ทํารัง ซึ่ง
นกจะไม่ทํารังบริเวณไม้ที่มีราขึ้น และการที่จะกําจัดราก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลา อุปกรณ์ที่ใช้
การเพ่ิมความช้ืนให้บ้านนก น้ันนิยมกัน 3 วิธี 

ก) เครื่องป่ันหมอก เป็นพัดลมความเร็วรอบสูงที่ดูดนํ้าจากถาดด้านล่างและป่ันตี
ด้วยใบพัดให้นํ้าเป็นละอองละเอียด  เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน ใช้งานง่ายและใช้กับนํ้าที่ไม่ต้องมี
ระบบกรอกได้ แต่มีข้อเสีย คือ มีเสียงดังในขณะทํางาน เคร่ืองป่ันหมอกสามารครอบคลุมพ้ืนที่ 30 
ตารางเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3 ก) 

 

                          
             

 ก) เครื่องป่ันหมอก                         ข) หัวพ้นหมอกพร้อมป้ัมนํ้าแรงดัน   
 
รูปที่ 3 อุปกรณ์เพ่ิมความช้ืนในบ้านรังนก 
ที่มา: นครรังนก, 2561 
 

ข) หัวพ่นหมอกด้วยป้ัมนํ้าแรงดันสูง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพ่ิม
ความช้ืน ที่มีเสียงดังน้อยกว่าเคร่ืองตีหมอกและครอบคลุมพ้ืนที่ได้ดีกว่า แต่มีจุดอ่อนในแง่อายุการใช้
งานและการซ่อมบํารุงที่สูงกว่า รวมทั้งต้องการระบบกรอกนํ้าที่ดี เพ่ือป้องกันหัวพ่นตัน และการเกิด
คราบนํ้าบนพ้ืน ดังแสดงในรูปที่ 3 ข) 

         ค) เคร่ืองทําหมอกด้วยหัวอัลตร้าโซนิค (Head Ultrasonic Mist Maker) ละออง
หมอกจะเกิดการสั่นของหัวอัลตร้าโซนิคที่แช่อยู่ในนํ้าดังแสดงในรูปที่ 4 ละอองหมอกที่ได้จะมีขนาด
ที่เล็กมากที่สุด และไม่ก่อให้เกิดคราบนํ้าบนพ้ืน  แต่มีจุดอ่อนด้านด้านอายุการใช้งาน และต้องการ
การซ้อมบํารุงเป็นประจํา รวมทั้งต้องการระบบกรอกนํ้าที่ดี เครื่องทําหมอกชนิดน้ีสามารถครอบคลุม
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พ้ืนที่ประมาณ 25-50 ตารางเมตร โดยการใส่หัวทําหมอกในกล่องปิดและใช้พัดลมเป่าพ่นหมอกให้
กระจายไปในพ้ืนที่ต่างผ่านทางท่อ   

 

      
 
รูปที่ 4 อุปกรณ์เพ่ิมความช้ืนในบ้านรังนกด้วยหัวหัวอัลตร้าโซนิค 
ที่มา : SweftletThailandShop, 2561 

 
ง) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ทราบแน่ชัด เน่ืองจากยังไม่ได้มีการศึกษาไม่เพียงพอ หรือ 

ปัจจัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยจากศัตรูธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ตู้แก  
เหย่ียว แมลงสาบ เป็นต้น รวมท้ังรูปแบบการแบ่งห้องย่อยภายในบ้าน และขนาดที่เหมาะสม ทิศทาง
ของทางเข้า ค่าความดังของเสียงที่เปิด ความสว่าง ความแรงลมภายใน  และอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่
ยังไม่ทราบชัดเจน 
 
3. ระบบควบคุมบ้านรังนกก่อนการปรับปรุง  

งานวิจัยน้ีเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมระบบ เสียง อุณหภูมิและความช้ืน
ภายในบ้านรังนกเก่า ขนาดความกว้าง 15 เมตร ความยาว 20 เมตร และความสูง 2 ช้ัน ณ ตําบล
ห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยระบบควบคุมเก่าน้ันมีการใช้เครื่องต้ังเวลา และเครื่องควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนแบบเปิดปิด โดยมีอุปกรณ์ที่ควบคุมดังน้ี 

3.1 เครื่องเล่นเสียงนอก จํานวน 1 เครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 5 ต้ังเวลาทํางาน 3 ช่วง ดังน้ี 1)  
5.50 น. ถึง 10.00 น. 2) 11.00 น. ถึง 15.00 น. และ 3) 16.00 ถึง 21.30 น. 

3.2 เครื่องเล่นเสียงใน จํานวน 2 เครื่อง ต้ังเวลาเปิดปิดสลับกันทุก 4 ช่ัวโมง   
 
 



 

1963 
 

                    
 
รูปที่ 5 เครื่องต้ังเวลาเปิดปิดเคร่ืองเล่นเสียง 
ที่มา : นครรังนก, 2561 
 
  3.3 เครื่องปั่นหมอก จํานวน 6 ตัว  ช้ันละ 3 เครื่อง ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน 1 ตัวต่อช้ัน  โดยเง่ือนไขในการทํางานเมื่อค่าความช้ืนมีค่าตํ่ากว่า 83 เปอร์เซ็นต์ และหยุด
ทํางานเมื่อค่าความช้ืนมีค่ามากกว่า 87 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 6 

3.4 พัดลมดูดอากาศ จํานวน 4 ตัว ช้ันละ 2 ตัว ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน 1 ตัวต่อช้ัน โดยมีเง่ือนไขเวลาทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 29 องศาเซลเซียส และหยุด
ทํางานที่อุณหภูมิน้อยกว่า 27 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

        
 
รูปที่ 6  แสดง เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน เครื่องป่ันหมอก และพัดลมดูดอากาศ 
ที่มา : SweftletThailandShop, 2561 
 

วิเคราะห์ปัญหาในการทํางานระบบเก่า ดังน้ี 
1) ในบางช่ัวเวลาเครื่องป่ันหมอก และพัดลมดูดอากาศ มีการทํางานต่อเน่ืองทั้งวัน 

เน่ืองจากกําลังเครื่องไม่สามารถลดอุณหภูมิและเพ่ิมความช้ืนได้ตามค่าที่กําหนด โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ร้อน ส่งผลให้เคร่ืองมีอายุการใช้งานที่สั้น และเสียหายจากการใช้งานต่อเน่ืองโดยไม่มีการหยุดพัก
การทํางาน  
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2) ปัญหาของเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน มีข้อจํากัดของความความยาว
สายสัญญาณตัวตรวจวัดได้ไม่เกิน 15 เมตร ทําให้ในแต่ละช้ันมีจํานวนตัวตรวจวัดได้เพียง 1 จุด ทํา
ให้การควบคุมเครื่องป่ันหมอกทั้งสามเครื่องในแต่ละช้ันน้ันทํางานพร้อมกันทั้งหมด แต่เน่ืองจาก
ภายในบ้านนกจะมีช่องลมขนาดเล็กรอบบ้าน เพ่ือระบายอากาศร้อนออก และลมในแต่ละฤดูก็จะ
เปลี่ยนทิศทางส่งผลให้อากาศภายในบ้านมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ทําให้ในบ้านมีค่าอุณหภูมิ
และค่าความช้ืนไม่สอดครองกับค่าที่ต้องการควบคุม 

3) ระบบควบคุมแต่ละชุดทํางานแยกกันอิสระและไม่สามารถตรวจสอบผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ ปัจจุบันมีเพียงระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการสังเกตการทํางานภายในบ้านรังนก  
ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทํางาน 

 
4. แนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมบ้านนกด้วยการทํางานด้วยระบบ PLC และ IOT 
ร่วมกัน 
   งานวิจัยน้ีเลือกใช้อุปกรณ์  PLC  ย่ีห้อ Omron รุ่น CP1E  (ออมรอน, 2009) ซึ่งเป็นรุ่น
ราคาประหยัด ในการควบคุมการปิดเปิด เครื่องเสียง 3 เครื่อง  เครื่องป่ันหมอกจํานวน 6 เครื่อง 
และพัดลมดูดอากาศ 4 เครื่อง โดยมีตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนชนิดสายจํานวน 2 ชุด  ดัง
แสดงในรูปที่ 7 โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์และตําแหน่งติดต้ังดังแสดงในรูปที่ 8  โดยมีตัว
ตรวจวัดชนิดสายแบบอนาล็อก 2 ชุด ตัวตรวจวัด 1 ชุดสามารถวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนได้พร้อม
กัน โดยมีอุณหภูมิมีค่าความผิดพลาดบวกลบ 1 องศาเซลเซียส และความช้ืนมีค่าความผิดพลาดบวก
ลบ 3 เปอร์เซ็นต์  แต่ละช้ันจะมีตัวตรวจวัดเพียง 1 ชุด  ดังน้ันเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมจํานวนตัว
ตรวจวัดให้แก่แต่ละเคร่ืองป่ันหมอก จึงมีการพัฒนาตัวตรวจวัดค่าแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ IOT และ
ตัวกลางในการส่งค่าที่วัดได้ให้กับ PLC ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่อไป     
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รูปที่ 7 การเดินสายสัญญาณตัววัดและสายไฟฟ้าควบคุมอุปกรณ์ของ PLC 
 

 
 

รูปที่ 8 แสดงแผนฝังของตําแหน่งการวางอุปกรณ์ควบคุมและตัวตรวจวัดแบบสาย และ IOT  
แบบไร้สาย 
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ก)  รูปแบบการควบคุมระบบเก่า                  ข) รูปแบบการควบคุมด้วย PLC 
 
รูปที่ 9 แสดงเปรียบเทียบรูปแบบการควบคุมเคร่ืองป้ันหมอกและพัดลมดูดอากาศด้วยระบบเก่าและ

ระบบ PLC  
 
ในงานวิจัยน้ีได้นําประโยชน์ในการใช้ PLC ควบคุมที่สามารถโปรแกรมการทํางานที่ซับซ้อน

ได้  ในการป้องให้อุปกรณ์ทํางานหนักมากเกินไป โดยเพ่ิมเง่ือนไขในการทํางานแบบสลับเปิดปิด
ให้กับเครื่องป่ันหมอก และพัดลมดูดอากาศ ทั้งหมด  ซึ่งรูปแบบเก่าน้ันไม่สามารถทําได้ โดย
เปรียบเทียบระบบเก่าและใหม่ดังแสดงในรูป 9 และมีเง่ือนไขในการควบคุมดังน้ี 

1. เมื่อค่าอุณหภูมิจากตัวตรวจวัดมีค่าสูงกว่า 29 องศาเซลเซียส พัดลมจะถูกสั่งให้
ทํางานต่อเน่ือง 120 นาที และหยุด 20 นาที สลับกันจนอุณหภูมิควบคุมมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 28 
องศา 

2. เมื่อค่าความช้ืนจากตัวตรวจวัดมีค่าตํ่ากว่า 84 เปอร์เซ็นต์ พัดลมป้ันหมอกจะถูกสั่ง
ให้ทํางานต่อเน่ือง 15 นาที และหยุด 5 นาที สลับกันจนกว่าค่าความช้ืนมากกว่าเท่ากับ 86 
เปอร์เซ็นต์ 

แต่การใช้งานระบบควบคุมด้วย PLC ก็ยังคงพบกับข้อจํากัดคล้ายกับระบบควบคุมเก่า คือ 
มีข้อกําหนดในการเดินสายสัญญาณของตัวตรวจวัดได้ไม่เกิน 15 เมตร เช่นกัน  ในเชิงอุตสาหกรรม
น้ัน สามารถเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือขยายความแรงของสัญญาณตัวตรวจวัด เพ่ือเพ่ิมระยะทางในการ
เดินสายได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่คุ่มค่าในระบบควบคุมบ้านนก ดังน้ันเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนน้ี จึงได้
มีการพัฒนาระบบตัวตรวจวัดแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ IOT เพ่ือเพ่ิมตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน
ให้แก่ตัวป่ันหมอกแต่ละตัว  โดยในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบไอโอทีแบบแม่ข่ายและลูกข่าย ( IOT 
Server and IOT Clients) โดยใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi 3 (อินโนเวตีฟ, 2560) เป็นทําหน้าที่เป็น 
IOT Server และ  ใช้อุปกรณ์ ESP32 (สนธยา,2015) และตัวตรวจวัด DHT22 (Arduino,2016) เป็น 
IOT Clients โดยอุปกรณ์ IOT ทั้งหมดสื่อสารแบบไร้สายผ่านระบบไวไฟ (WIFI) ด้วยสื่อสารข้อมูล
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รูปแบบ MQTT Protocol (http://mqtt.org/)  และอุปกรณ์ PLC จะสื่อสารกับ Raspberry Pi 
ผ่านทางสาย USB ด้วยรูปแบบ Omrong Hostlink Protrocol (Omron,2018) ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับ
การทํางานด้วยสายชนิด RS232 โดยมีรูปแบบคําสั่งและตัวอย่างข้อมูลในการสื่อสารดังแสดงในรูปที่ 
10 โดยคําสั่งจะเริ่มด้วย “@” และจบด้วย “*”  เสมอ ข้อมูลอันดับที่หน่ึงและสองเป็นหมายเลข
อุปกรณ์ (Node ID) ข้อมูลลําดับที่สามและสีเป็นชุดคําสั่ง (HC)  “DW” เป็นคําสั่งที่ใช้ในการเขียน
ค่าที่กําหนด (VD) ในหน่วยความจําที่กําหนด (MA) ค่าสองอันดับสุดท้าย (FCS) มาจากผลลัพธ์จาก
กระบวนการตรวจสอบผลรวม (Check Sum, (Mahdi Mansouri,2011)) 

 

 
 
รูปที่ 10 แสดงรูปแบบคําสั่งและตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IOT และ PLC 

 
อุปกรณ์ IOT Client จํานวน 4 ตัวจะทําการอ่านค่าอุณหภูมิและความช้ืนทุก 10 วินาที เพ่ือ

ส่งให้ IOT server โดยการส่งข้อมูลด้วย MQTT protocol ในรูปแบบ Topic และ Message  โดย
แต่ละค่าของอุณหภูมิและค่าความช้ืนจากตัวตรวจวัดจะมีรหัสประจําตัว และกําหนดไว้ในส่วน 
Topic อาทิเช่น T0010 หมายถึงค่าอุณหภูมิของรหัสตัววัด 0010 และ H0011 หมายถึงค่าความช้ืน
ของรหัสตัววัด 0011  โดยค่าที่วัดได้จะกําหนดในส่วนของ Message ดังแสดงในรูปที่ 10 

รหัสประจําตัวของตัวตรวจวัดน้ันจะมีค่าตรงกับค่าตําแหน่งของหน่วยความจํา “DM” ของ 
PLC  ซึ่งภายในโปรแกรมควบคุมด้วย PLC ได้กําหนดให้หน่วยความ DM0010, DM0012.DM0014 
และ DM0016 จัดเก็บค่าอุณหภูมิ และหน่วยความจํา DM0011, DM0013.DM0015 และ DM0017 
ใช้ในการจัดเก็บค่าความช้ืน  โดยแสดงตัวอย่างชุดคําสั่งในการส่งให้ PLC ผ่านทาง Omron 
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Hostlink Protocol ดังแสดงในรูปที่ 11 ค่าเหล่าน้ีจะถูกใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องป้ัน
หมอกแต่ละตัวแยกกันโดยอิสระ ซึ่งแตกต่างจากระบบเก่าที่ทั้งช้ันทํางานพร้อมกันทั้งหมด 

 

 
 
รูปที่ 11 แสดงรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการส่งค่าอุณหภูมิและความช้ืน ไปยังหน่วยความจําของ PL 

 
4.1 หน้าที่ของอุปกรณ์ IOT server ได้แก่  
     1)  ให้บริการ Local MQTT Server (Adafruit, 2016) เพ่ือใช้เป็นสื่อสารและกระจาย

ข้อมูลอุปกรณ์ IOT Clients  
     2) ทําหน้าที่สําเนาข้อมูลที่มีการรับส่งภาย Local MQTT Server เพ่ือส่งต่อไปยังระบบ 

Cloud MQTT Server (Diyprojects.io, 2016)ภายนอกผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้อุปกรณ์อ่ืน
ภายนอกสามารถติดตามสถานะของการทํางานได้ ในทางกลับกันก็จะสําเนาข้อมูลที่ได้รับจากระบบ
ภายนอกส่งให้ระบบผ่านใน เพ่ือใช้ในการสั่งงานจากภายนอก เหตุผลที่ต้องมีการออกแบบระบบ
เช่นน้ี เพ่ือให้ระบบสามารถทํางานโดยอิสระ แม้ไม่มีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้าใช้ระบบ Cloud 
MQTT Server จากภายนอกอย่างเดียว เมื่อการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหาระบบก็จะไม่สามารถ
ทํางานได้ตามท่ีออกแบบไว้   

     3)  ทําหน้าที่เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลตรวจวัด (Data logger) โดยบันทึกค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนจากการส่งค่าของ IOT Client ทุก 5 นาทีต่อครั้ง โดยใช้ฐานข้อมูลรูปแบบไฟล์ SQLite 
(Iotbytes.2016) เพ่ือเก็บไว้วิเคราะห์ภายหลังได้ 

    4) เป็นตัวกลางในการส่งค่าอุณหภูมิและความช้ืนที่ได้จากตัวตรวจวัดไร้สาย ไปยัง
หน่วยความจําของอุปกรณ์ PLC ผ่านทางสาย USB โดยทําการแปลงค่าที่ได้รับเป็นรูปแบบคําสั่งตาม
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ข้อกําหนด Hostlink Protocol ดังแสดงในรูปที่ 10 โดยคําสั่งจะเริ่มด้วย “@” และจบด้วย “*”  
เสมอ ลําดับตัวอักษรท่ีหน่ึงสอง ระบุหมายเลขอุปกรณ์  ลําดังสามและสี่ ระบุคําสั่ง “DW” หมายถึง
การเขียนลงหน่วยความจําแบบ DM    รายละเอียดของคําสั่งแสดงในรูปที่ 11   

4.2 หน้าที่ของอุปกรณ์ IOT Clients ได้แก่  
1) ทําหน้าที่ เ ป็น  MQTT Client และสื่อสารกับ  Local MQTT Server เ พ่ือส่งค่ า

อุณหภูมิและค่าความช้ืนที่อ่านได้ผ่าน MQTT Protocol  
2) อุปกรณ์ตัววัดค่าค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนจากตัวตรวจวัด DHT22 ทุก 10 วินาทีต่อ

ครั้ง และส่งให้กับ IOT Server เพ่ือส่งต่อให้กับอุปกรณ์ควบคุม PLC อีกคร้ัง 
 

5. เปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมระบบเก่าและระบบใหม่ 
จากปัญหาของการทํางานในระบบเก่าที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน

แบบปิดเปิดพ้ืนฐาน ซึ่งพบปัญหาในการท่ีอุปกรณ์ทํางานต่อเน่ืองจนเสียหาย ในระบบใหม่น้ันได้
เปลี่ยนมาใช้ PLC ในการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งสามารถโปรแกรมในการทํางานให้แต่ละเครื่อง
เปิดปิดเป็นช่วงเวลาอิสระ ดังแสดงเปรียบเทียบระบบเก่าและใหม่ในรูปที่ 9 ส่งผลให้สามารถลด
ปัญหาความเสียหายของอุปกรณ์จากการทํางานต่อเน่ือง และช่วยให้ยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้
ทั้งหมด   

และจากปัญหาท่ีมีตัวตรวจวัดเพียง  1 ชุดต่อช้ันในระบบเก่า ทําให้การควบคุมน้ันจะต้องทํา
พร้อมกันทั้งช้ัน แต่ในระบบใหม่น้ันจะมีตัวตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนแบบไร้สาย เพ่ิม 4 จุด 
ส่งผลให้สามารถควบคุมเครื่องป่ันหมอกแต่ละตัวได้อย่างอิสระ เพ่ือให้มีค่าควบคุมสัมพันธ์กับค่าที่
ตรวจวัดได้จริงในพ้ืนที่น้ัน ส่งผลให้การเพ่ิมความช้ืนในแต่ละพ้ืนที่มีค่าใกล้เคียงกันตามที่กําหนด และ
มีความสามารถอ่ืน ๆ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 สรุปความสามารถระบบเก่าและระบบใหม่ 
 

ความสามารถ ระบบเก่า ระบบใหม่ 
จํานวนตัวตรวจวัดต่อช้ัน 1 จุด 3 จุด 
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

ควบคุม 
ปรับต้ังเคร่ืองควบคุมได้ด้วย

มือ 
ปรับเปลี่ยนผ่านทางโปรแกรม 

PLC 
การเปลี่ยนแปลงระบบควบคุม

ระยะไกล ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

ไม่ได้ สามารถเช่ือมต่อ PLC จาก
ภายนอกได้จาก  Raspberry 

Pi 
การป้องกันการทํางานต่อเน่ือง ไม่ได้ สามารถกําหนดช่วงเวลา

ทํางานได้ 
การตรวจสอบการทํางาน

ระยะไกล 
ไม่ได้ ผ่านเว็บไซด์ และอุปกรณ์

พกพาได้ 
การขยายระบบในอนาคต จํากัดจากระยะการเดิน

สายสัญญาณ 
ไม่มีข้อจํากัดด้านเดิน

สายสัญญาณโดยใช้ระบบไร้
สาย 

 
การใช้อุปกรณ์ IOT น้ันมีค่าใช้จ่ายที่ถูกและมีความสามารถในการทํางานระยะไกล ด้วย

อุปกรณ์ที่เป็นชนิด OPEN Hardware และซอฟต์แวร์ก็เป็นชนิด Open Source ด้วยส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายที่ถูก และง่ายต่อการต่อยอดเพ่ือพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ในอนาคต อาทิเช่น การแจ้งเตือนการ
ซ้อมบํารุง การรายงานค่าในอุปกรณ์ตัวตรวจวัดที่ผิดปกติผ่านทางเว็บไซด์ และอุปกรณ์พกพา   

 
6. สรุปผล 

แนวทางในงานวิจัยน้ี เป็นการนําข้อดีของอุปกรณ์ IOT ที่มีราคาถูก และมีความสามารถใน
การส่ือสารระยะไกล แต่มีจุดอ่อนในการทํางานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง มาทํางาน
รวมกับระบบ PLC ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมต่อเน่ือง แต่มีจุดอ่อนด้านราคาสูง ซึ่งเมื่อนําทั้ง
สองระบบมาทํางานร่วมกัน ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้นทุนในการทํางานโดยรวม 
และแก้ไขจุดอ่อนด้านระยะทางของการเดินสายสัญญาณตัวตรวจวัดได้ แนวทางน้ีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในระบบสมาร์ตฟาร์ม และเกษตรสมัยใหม่ ในการควบคุมโรงเรือนปศุสัตว์  โรงเรือน
เพาะปลูกพืช รวมถึงการนําข้อมูลที่จัดเก็บจากอุปกรณ์ IOT มาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในอนาคตได้ 
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Design and Implementation of Home Security 
and Automation Systems in Pervasive Computing Environment 

 

S. Innet1, S. Tanasetsiri1, S. Phatanakarn1 and T. Kanlayawongsa1 
 
Abstract 

This paper attempts to develop a home security and automation system using 
Raspberry Pi (RPi) module which is a low-cost single-board computer that would 
transform an electric device to a smart node that can communicate with other smart 
devices.  The system composes of camera, PIR motion sensor, vibration sensor, gas 
sensor, electric door locker, bulb, and alarm.  Therefore, it has a function of 1) 
detecting thief breaks through the windows by using vibration sensors 2) watching 
unwanted person inside the house by using camera, motion sensor 3) detecting gas 
leakage by using gas sensor 4) turning on/off the door locker and the bulb.  In addition, 
the house owner and a policeman will get an alert message if the house is in 
unsecured situation. 

 
Keywords:  home security, home automation, pervasive computing, raspberry pi 
 
Introduction 

Nowadays, many researchers are interested in developing technologies that 
brings computers into a part of life. Many types of appliance are embedded with a 
very tiny microcontroller and a wifi chipset so that users can control or operate it 
over the Internet via a smart handheld device.  This creates Pervasive Computing 
Environment (PCE). 

Pervasive computing or ubiquitous computing briefly is a concept in software 
engineering where computing exists everywhere, i.e., occurs anytime, anywhere, any 
location, any format and using any devices.  A microcontroller can be embedded into 
appliances, including clothes, refrigerator, light, wallet, travelling luggage, etc.  Clothes, 
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for instance, can constantly track human heart rate, and even pay for morning coffee 
without grabbing a wallet.  Refrigerators order eggs before they run out.  Lights and 
air conditions are turned on before members are arriving home.  The home door 
messages the proprietor when unwanted person breaks into the house. These are 
examples of PCE. 

Raspberry Pi (RPi) 3 model B is a low-cost single-board computer that would 
transform an electric device to a smart node that can communicate with other smart 
devices.   

A few issues are involved in designing and implementing home security and 
automation system including simplicity (ease of use and setup), scalability, reliability, 
and pricing.  Many researchers have proposed different home security and automation 
systems using different technologies.  In that, Hasan, R., et al (2015) proposed a 
microcontroller with Bluetooth technology to implement home security system.  With 
Bluetooth technology, the system can be easy to set up and applicable cost.  
Hudijono, S., et al (2014) discussed a modular home security system that enable to 
send system activation to home owner via SMS.  It ran on Arduino uno platform, so 
that it is a simple and cost-effective solution.  Lee, J. V., et al (2013) implemented a 
home security system with several sensor nodes.  The PIC was employed as a central 
processing unit.  This is too complicated but provides high performance level.  
Sharma, D. P. et al (2015) use a RPi to control home security and automation via 
Internet.  The system can be controlled from anywhere, but the system designed is 
complicated and difficult to install.  Park, Y. T., Sthapit, P., and Pyun, J. Y. (2009) 
implemented a digital door lock system and home automation using ZigBee sensor 
node.  It is cost effective, Scalable, and easy to be installed.  Sadeque R.K. and Farzana 
S.D. (2015) introduced a home automation system using an android mobile device.  
The system has simple security interface.   Multi-level passwords are employed to 
make the whole system adaptable and reliable for the users.  

This paper, therefore, attempts to develop a home security and automation 
system that easy to setup, new devices can be integrated into it, and with an 
acceptable price in secure and automate manner by means of RPi. 
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The Proposed System 
In the proposed system, all devices are installed in a small house model of 

40cm x 40cm.  In addition, they connect to a Raspberry Pi (RPi) 3 model B so that 

the users can communicate with them via a smart handheld device.  Camera, PIR 

Motion Sensor, Vibration Sensor, and Gas Sensor are employed for protecting home 

from unwanted situation such as robbery or gas leakage.  The users can switch on or 

off the electric door locker and light bulbs via their smart phones.  The IEEE 

802.11n, which is a standard wireless protocol, is employed for communication 

between the system and the smart phone.   

Figure 1 illustrates block diagram of the proposed system.  The following 
subsection explain features and characteristics of each devices mentioned above.   

1. Raspberry Pi 3 Model B Module  
The Raspberry Pi (RPi) 3 Model B is a small size and low cost single board 

computer.  It contains 1.2 GHz 64-bit quad-core processor, dual-band wireless LAN, 

low energy Bluetooth (BLE) 4.1, 4 USB 2.0 Hosts, fast Ethernet RJ-45 10/100 Mbps, 

HDMI, Audio and Composite Video 3.5mm 4-pole, CSI Camera, DSI Display, Micro SD 

Card Slot, and GPIO 40-pin.  In comparison to the previous Raspberry Pi 2 Model B, 

this module has faster processing speed and on-board connectivity.   

Figure 2 shows the Raspberry Pi 3 Model B module and its GPIO pinout 
diagram. 
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Figure 1. Block diagram of the proposed system 
 

 
 
Figure 2. Raspberry Pi 3 Model B and its GPIO 
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2. Passive Infrared Sensor 
For detecting human movement inside the house, a Passive Infrared Sensor 

(PIR), as shown in  

Figure 3, is employed.  It is a small, low cost, low power, and ease of use 

sensor.  It basically composes of a pyroelectric sensor which can detect levels of 

infrared radiation from things.  The sensor is split into two halves so that the signals 

are cancelling each other.  If one half detects more IR radiation than the other, the 

output will swing high and vice versa.  In Idle state, both halves detect the same 

amount of IR.  The amount of IR radiation is from the walls or home’s appliances 

such as sofa, dining table, and TV.  One half of the PIR sensor will be intercepted 

when someone pass by.  The reverse happens when that person leaves that area.    

Figure 4 illustrates how the PIM motion sensor works.  This device is employed 
for detecting whether any unwanted person is inside the house. 

 

 
 
Figure 3. PIR Motion Sensor 
 



 

1978 
 

 
 

Figure 4. Operation of PIR Motion Sensor 
3. Vibration Sensor SW-18020P 

The vibration sensor switch model SW–18020P has two connectors. In idle 
state, there is no contact between the two. When external force applied on the 
sensor, two contact pins of sensor are then closed.  

 
 
Figure 5. Vibration Sensor SW-1802P 

 
The SW–18020P sensor operates in maximum voltage range of 12V and 

maximum current value less than 5mA.  During idle condition or no vibration detected, 
the sensor produces less than 5Ω.  Its response time is as fast as 2ms, and its ambient 
temperature range is less than 100°C. Therefore, it is suitable for detecting thief 
breaking through the windows. 
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4. MQ-5 Gas Sensor 
The MQ-5 Sensor is appropriate for home monitoring on LPG, natural gas, and 

coal gas. It has strong resistance to alcohol and smoke interference. The MQ-5 module 
has two output terminals: one for analog (A0) and the other one for digital (D0). 
The analog out is employed for detecting gas leakage as well as measuring volume 
of gas presence. In addition, the digital out is used for determining gas leakage with 
capability of triggering an alert system.  The digital out has only two possible outputs 
which are high or low.  Hence, it is not appropriable for measuring volume of gas 
leakage. 

 
 
Figure 6. MQ-5 Gas Sensor 
 
Software Operation 

On the smart phone, after running the application, all devices are initialized.  
The users can set status of each device individually to be on or off.  Additionally, they 
can set up by using mode setup, which all devices are set up by one click.  Three 
modes are available: Sleep, Evening Time, and Not at Home.  On Sleep Mode, all 
devices are on which means that every device is operated, i.e., the house is in the 
most secured status.  On Evening Time Mode, it is assumed that everyone is home so 
that camera, motion sensor and vibration sensor do not have to operate.  Only the 
gas sensor and the light bulb are set up in on status.  Table 1 shows setting up status 
of each device in each mode. 
 After the system is switched on and all the devices were set up, the system 

run in a normal situation.  If any sensor retrieves value “1”, it denotes as an 
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abnormal situation.  For any abnormal situation, the users will be informed via a 

message through the application, the alarm is on and data is written into the log 

file.   

Figure 7 -  

Figure 9  show principle of software operation.  Note that the light bulb and electric 
door locker are only switch on or off, so they might not include in the software 
operation flowchart. 
 
 
 
 
Table 1. Devices status with mode setup 
 

Devices Sleep Evening Time Not at Home
Camera On Off On 
PIR Motion Sensor On Off On 
Vibration Sensor On Off On 
MQ-5 Gas Sensor On On On 
Light Bulb (in garden) On On Off 
Electric Door Locker* On Off On 

 

* Electric Door Locker “On” means “locked” , “Off” means “unlocked” 
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Figure 8  Set Status Subprocess  
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Figure 9.  Device Operation Subprocess (a) Camera  (b) Sensors  
Experimental Results 
 An android software application for operating home security and automation 

system is developed.  A small house model of 40cm x 40 cm size is equipped with 

Raspberry Pi 3 model B and all the devices.  Every device is testing, and the results 

are shown in  

Figure 10 -  

Figure 15. 
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   (a)              (b) 

 

Figure 10. (a) Log-in Page   (b) Main Menu Page 
 
 

                        
   (a)           (b) 

 

Figure 11.  Controlling light bulb (a) On   (b) Off 
 

                         
       (a)          (b) 
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Figure 12.  Controlling electric door locker (a) Off   (b) O n 
 
 

                        
        (a)      (b) 
 

 
(c) 

 
Figure 13.  Testing Vibration Sensor by breaking the window (a) normal situation (b) 

window is broken down (c) status shown on application 

   
(a)           (b) 

 
Figure 14.  (a) PIR Motion Sensor Testing (b) results 
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Figure 15 Test Gas Leakage Detection 
 
Conclusion 
 This paper attempts to propose a home security and automation system 
which operate in pervasive computing environment.  All devices (including camera, 
motion sensor, vibration sensor, gas sensor, light bulb, and electric door locker) are 
mounted with a Raspberry Pi 3 Model B.  An android software application is developed 
to make control of the devices.  The experimental results show that all devices are 
well operate so that the home will be more secured with some level of automation. 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสนิค้าด้วยการวางแผนจัดการทรัพยากรตามภาระงาน 
ของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก 

Loading Efficiency Enhancement by Resource Management in a 
Polypropylene Manufacturer  

 

 เกษม อุทัยไขฟ้า1 และสุภนันท์ ตันวรรณรักษ์ 2 

 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยน้ีเป็นการปรับปรุงกระบวนการโหลดสินค้าของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติกแห่งหน่ึง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแผนการจัดการทรัพยากรการโหลดสินค้าขึ้นใหม่เพ่ือให้การโหลดสินค้าขึ้นรถขนส่ง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวดเร็วและมีต้นทุนลดลง เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดให้ดีที่สุด  โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากขั้นตอนการทํางานทั้งหมด  จํานวน
สินค้าที่มีการขนส่งในช่วงเวลาต่างๆ  การเข้าออกของรถขนส่งสินค้าทั้ง 3 คลังสินค้า แล้วนํามา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาในช่วงที่มีภาระงานมาก มีรถขนส่งสินค้าเข้ามาเป็นจํานวนมาก ทําให้การ
ปฏิบัติงานการโหลดสินค้าขึ้นรถขนส่งล่าช้า เกิดการรอคอยของรถขนส่งสินค้าเป็นระยะเวลานาน 
หรือในบางช่วงบางคลังสินค้ามีภาระงานน้อย จํานวนรถขนส่งสินค้าเข้าออกน้อย ทําให้มีการสูญ
เปล่าว่างงานเน่ืองจากจํานวนทรัพยากรมากเกินความจําเป็นต่อภาระงาน ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการ
กําหนดจํานวนทรัพยากรและกําลังคนคงที่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงปรับปรุงแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรการโหลดสินค้าที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดแบ่งตามความ
ผันแปรของภาระงานหรือจํานวนรถเข้า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสามแผนด้วยกัน คือ แผนที่ 1 ช่วง
จํานวนรถขนส่งมาก  แผนที่ 2 ช่วงจํานวนรถขนส่งปกติ แผนที่ 3 ช่วงจํานวนรถขนส่งน้อย ผล
ปรากฏว่า คลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 ซึ่งใช้แผนแบบเดียวกันสามารถทําการโหลดสินค้าได้
รวดเร็วขึ้น ส่วนคลังสินค้า 3 ที่มีทรัพยากรอยู่มากเกินไปนั้นเราสามารถย้ายทรัพยากรน้ันมา
ปฏิบัติงานในคลังสินค้า 1 และ 2 ได้ในช่วงเวลาที่จํานวนรถขนส่งเข้าออกมาก  โดยที่บริษัทไม่
จําเป็นต้องมีการจ้างงานเพ่ิม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการจ้างงานคนใหม่ และลดต้นทุนการจ้างทํางาน
เกินเวลาลงได้ จากการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ พบว่า แผนที่ 1 ช่วงจํานวนรถมาก เราสามารถลด
ต้นทุนได้ 60,000 บาทต่อเดือน แผนที่ 2 ช่วงจํานวนรถปกติ สามารถลดต้นทุนได้ 90,000 บาทต่อ
เดือน และแผนที่ 3 ช่วงจํานวนรถตํ่า เราสามารถลดต้นทุนได้ 120,000 บาทต่อเดือน  
คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากร การโหลดสินค้า การจัดการคลังสินค้า 
                                                            
1 อาจารย์ประจํา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail: kasem_uta@utcc.ac.th 

2 อาจารย์ประจํา สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย E-mail: supanunt_tun@utcc.ac.th 



 

1987 
 

Abstract 
 This research is to improve the loading process efficiency in the well-known 
Polypropylene manufacture and trading company. The new loading resource planning 
and management was proposed to improve the loading process efficiency, reduce 
cost and have better limited resource management. During the research, we gathered 
the information and analyzed from the number of vehicles, the amount of resources 
and the details in working process in all 3 warehouses. We found that the number of 
incoming in trucks is the main factor to be considered. Due to high number of 
incoming trucks, it caused the delay in loading process because of limited resources 
and when the number of trucks is low, it caused the wasting time in waiting for the 
freight trucks. So all these problems happened because of the fixed resource in each 
warehouse all the time. The improved resource planning based on varied loading 
requirement was summarized to enhance loading efficiency. With the resource 
planning and control method, three timeframes with efficient resource plans in 
loading processes were implemented.  Warehouse 1 and 2 use the same plans and 
can improve the loading process time well. As the warehouse 3 that had extra 
resource when they had lower number of incoming trucks, we can transfer them to 
work at warehouse 1 and 2 without hiring new workers and find new resources. With 
this resource planning and management for the loading process in all 3 warehouses, 
it can save efficiently 60,000 Baht per month during the high number of trucks, 90,000 
Baht per month during the normal number of trucks and 120,000 Baht per month 
during the low number of trucks. 
 
Keywords: Resource Management, Loading Process, Warehouse Management 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและสร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของลูกค้า ความหมายของ
ทรัพยากรในที่น้ีรวมหมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
แรงงาน และวัตถุดิบ  การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดน้ัน เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารคลังสินค้า โดยผ่านหน้าที่ของฝ่ายวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมีหน้าที่เก่ียวกับการ
พยากรณ์ การวางแผน การกําหนดงาน การวิเคราะห์ การควบคุมสินค้าคงคลัง และการควบคุมการ
ดําเนินงานต่าง ๆ    (ขนิษฐา ศรีนวล, 2553)  การจัดสมดุลสายการผลิตและการวางแผนทรัพยากร
ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต (กัณศิริ 
กิตติภากร, 2553)  ซึ่งงานวิจัยน้ีได้เข้าไปศึกษากระบวนการโหลดสินค้าของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก
แห่งหน่ึงและพบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ในบางเดือนที่มีการสั่งซื้อสินค้าจํานวนมาก จํานวนรถขนส่ง
สินค้าก็เข้ามามาก ทําให้เกิดภาระงานที่มากขึ้นในขณะที่ทรัพยากรมีจํากัด จึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า ไม่สามารถโหลดสินค้าขึ้นรถขนส่งได้ทันเวลา เกิดระยะเวลารอคอยของรถขนส่งสินค้านาน 
เกิดการขัดแย้งในการทํางาน มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  และในบางช่วงบางเดือนการสั่งซื้อสินค้ามีเข้ามา
น้อยก็เกิดการสูญเปล่าของทรัพยากรที่มีอยู่ที่มีเกินความต้องการ เกิดการว่างงานหรือจ้างงานใน
ภาระงานที่ไม่จําเป็นในกระบวนการโหลดสินค้า ปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากบริษัทจัดทรัพยากร
กําลังการโหลดสินค้าเท่าๆ กันทุกสภาวะงาน ในขณะเดียวกันบริษัทแห่งน้ีมีคลังสินค้าที่ต้องดูแล
บริหารจัดการอยู่ด้วยกัน 3 คลังสินค้า หากมีการปรับแผนการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมร่วมกันก็
จะช่วยลดต้นทุนของกระบวนการโหลดสินค้าน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงจําเป็นต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากขั้นตอนการทํางานทั้งหมด 
ลักษณะและประเภทของสินค้า จํานวนสินค้าที่มีการขนส่งในช่วงเวลาต่างๆ  การเข้าออกของรถ
ขนส่งสินค้าทั้ง 3 คลังสินค้า แล้วนํามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการโหลดสินค้า ด้วยการ
วางแผนจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเหมาะสมต่อความผันแปรของภาระงาน
ในสภาวะต่างๆ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวางแผนบริหารจัดการกําลังการโหลดสินค้าที่เหมาะสม ให้กับคลังสินค้าทั้งสามแห่ง
ของบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลภาระงานและจํานวนรถขนส่งสินค้าทีเ่ข้ามา เพ่ือหาวิธีการจัดการ
ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน 
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2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการโหลดสินค้า ด้วยการปรับปรุงจัดสรรทรัพยากรการ
โหลดที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วย่ิงขึ้น อีกทั้ง
พยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงด้วย 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย  

ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและวางแผนการ
จัดการทรัพยากร ดังน้ี 

1. ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการโหลดสินค้าขึ้นรถขนส่ง 
2. รวบรวมข้อมูลของกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการโหลดสินคา้ ในทุกสภาวะงานทั้งช่วงที่มี

ภาระงานมากและภาระงานน้อย     โดยใช้หลักการศึกษางานและเวลา (Work and Time study)    
เพ่ือหาเวลามาตรฐานในการทํางาน (Standard Time) โดยการจับเวลาในแต่ละกิจกรรม 

3. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและเวลาในแต่ละกระบวนการ เพ่ือดูว่าระยะเวลารวมทั้งหมดที่
รถบรรทุกเข้าโหลดสินค้าจนกระทั่งออกจากโรงงานเป็นอย่างไร 

4.วิเคราะห์แนวโน้มของจํานวนรถขนส่งในแต่ละเดือน และวางแผนควบคุมทรัพยากรการ
โหลดในแต่ละคลังสินค้าตามข้อสรุปที่ได้ โดยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยในรูปที่ 1.1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อการวิเคราะห ์
บริษัทผลิตเม็ดพลาสติกน้ี มีคลังเก็บวัตถุดิบที่มีพ้ืนที่ 4,000 ตารางเมตร มีสายการผลติและ

คลังสินค้า 3 สายการผลิต มีกําลังผลิต 2,000 ตัน/วัน ขายเฉล่ียวันละ 1,600 ตัน ภาพรวมการผลิต
เม็ดพลาสติกและ Warehouse Process สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 แสดงภาพรวมการผลิตและ Warehouse Process 
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ลักษณะสินค้าที่ต้องทําการโหลดเพ่ือขนส่งให้ลูกค้าม ี3 แบบดังรูปที่ 1.3 
 

 

 

 

 

    Jumbo Bag        Loose Bag on Hood                     Loose Bag on Floor 
          ถุงใหญ่ละ 750 กิโลกรัม                                     ถุงเล็กละ 25 กิโลกรัม 
 

รูปที่ 1.3 แสดงลักษณะสินคา้ที่ต้องทําการโหลดขึ้นรถขนส่ง 
 

กิจกรรมการโหลดสินค้าขึ้นรถขนส่ง แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  การโหลดสินคา้ที่
เป็น Loose Bag, ที่เป็น Jumbo Bag และการย้ายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.4 แสดงประเภทของกิจกรรมการโหลดสินค้าที่เป็น Loose Bag, Jumbo Bag และ
การขนย้ายสินค้า 

 

Loose RelocatJumbo 
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จากการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการโหลดสินค้ารวมทั้งจับเวลาเพ่ือหา
เวลามาตรฐาน มีรายละเอียดกิจกรรมการโหลดสินค้าประเภท Loose Bag (LB) และ Jumbo Bag 
(JB) ของคลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 และระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 
1.1 ซึ่งจะเห็นว่า 

   - ระยะเวลาการโหลดสินค้า LB ของรถขนส่งสินค้าเฉล่ีย      = 122 นาที/คัน     
   - ระยะเวลาการโหลดสินค้า LB ที่พนักงานคลังสินค้าทําเฉล่ีย=  95 นาที/คัน 
   - ระยะเวลาการโหลดสินค้า JB ของรถขนส่งสินค้าเฉล่ีย      = 105 นาที/คัน 
   - ระยะเวลาการโหลดสินค้า JB ที่พนักงานคลังสินค้าทําเฉล่ีย=   78 นาที/คัน 
ทั้งน้ีในการวางแผนจัดการทรัพยากรในลําดับต่อไป  เราจะใช้เวลาเผื่อความจําเป็นของ

บุคคล = 5% และเวลาเผื่อความล้าของร่างกาย = 4%    รวมเป็นระยะเวลาเผื่อ 9 % ของเวลาท่ีวัด
ได้ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์คํานวณต่อไป ดังแสดงในท้ายตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 ขัน้ตอนการโหลดสินค้า LB และ JB ของคลังสินค้า 1 & 2 และระยะเวลาเฉล่ียของแต่
ละกิจกรรม 

 
Process No. OPERATION  TRANSPORTADelay INSPECTION LB  TIME 

(min.)

JB  TIME 

(min.)
Unit Position PROCESS NAME

1 3 3 ตอ่คนั พขร. รถขนส่งดบัเคร่ืองหนุนลอ้ ตดิตอ่ทาํ Gate pass

2 5 5 ตอ่คนั พขร. ช ัง่รถเขา้

3 10 10 ตอ่คนั พขร. รถบรรทกุจอดรถ เพื่อรอการเรียกโหลด

4 5 5 ตอ่กะ Checker Checker รบั "เอกสาร Loading date

5 10 10 ตอ่กะ Checker Checker ทาํการตรวจนับสินคา้

6 1 1 ตอ่คนั Checker Checker รบัแจ้ง "หมายเลขลําดบัควิรถ"

7 1 1 ตอ่คนั Checker Checker แจ้งงานให้พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟทเ์ตรียมสินคา้

8 1 1 ตอ่คนั พนักงาน Folklift พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท ์นํา "เอกสาร Loading date"  ไปตรวจสอบกบัสินคา้

9 20 20 ตอ่คนั พนักงาน Folklift พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟทจ์ัดเตรียมสินคา้รวมถึงทอนเพเลทเศษ

10 1 1 ตอ่คนั พนักงาน Folklift พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง

11 2 2 ตอ่คนั Checker Checker ตรวจสอบสินคา้กอ่นโหลด

12 5 5 ตอ่คนั Checker Checker ตดิกระดาษก ัน้กลางกรณีทีเ่ป็นสินคา้ CP4

13 5 5 ตอ่คนั Checker Checker เรียกรถเขา้โหลด

14 1 1 ตอ่คนั Checker Checker ตรวจสอบเอกสาร ใบงาน

15 2 2 ตอ่คนั Checker Checker ถ่ายรูปสินคา้ 

16 2 2 ตอ่คนั Checker Checker ถ่ายรูปและตรวจสอบสภาพตูสิ้นคา้

17 1 1 ตอ่คนั Checker Checker ตอ้งตรวจการปพูื้นตูป้ตูู ้

18 30 10 ตอ่คนั พนักงาน Folklift พนักงาน Load สินคา้ (คา่เฉล่ีย LB 3 นาท,ีJB 1นาทตีอ่พาเลท)

19 2 5 ตอ่คนั Checker Checker ประสานงานกรณีทีมี่สินคา้แทนแตก/ผูกรดัสินคา้

20 1 1 ตอ่คนั Checker Checker ตรวจสอบวา่สินคา้หลงัโหลดเสร็จกอ่นปิดตู ้

21 1 1 ตอ่คนั Checker Checker ถ่ายรูปกอ่นปิดตูแ้ละล็อคซลี

22 1 1 ตอ่คนั Checker Checker แจ้งพนักงานขบัรถขนส่งเซน็ตเ์อกสาร

23 3 3 ตอ่คนั พนักงาน Folklift พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟเคลียร์พื้นทีจ่่ายสินคา้

24 5 5 ตอ่คนั พขร. ช ัง่นํ้ าหนักขาออกและสง่เอกสาร DO/COA
25 2 2 ตอ่คนั พขร. ล็อคซีล Agent ติดสติกเกอร์ NM

26 2 2 ตอ่คนั พขร. พขร.จอดรถเพื่อคืนเอกสาร Gate pass

TOTAL 15 2 1 8 122 105

133 114.5เวลาเผื่อ ( 9%)

 
นอกจากน้ียังมีขั้นตอนการขนย้ายสินค้า (Relocate) ของคลังสินค้า 1 และคลังสินค้า2 ซึ่ง

หาระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมสรุปได้ดังตารางที่ 1.2 
 - ระยะเวลาทีใ่ช้ในกระบวนการขนย้ายสินค้าของรถขนสง่เฉล่ีย=75 นาที/คัน  
 - ระยะเวลาทีใ่ช้ในกระบวนการขนย้ายสินค้าที่พนักงานทําเฉล่ีย=60 นาที/คัน 

 

 

 



 

1994 
 

ตารางที่ 1.2 ขัน้ตอนการขนย้ายสินค้า(Relocate)ของคลังสินค้า 1 & 2 และระยะเวลาเฉล่ียของแต่
ละกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  จากการรวบรวมข้อมูลจํานวนรถขนส่งสินค้าในกิจกรรมโหลดสินค้าที่เป็น Loose Bag, 
Jumbo Bag และการขนย้ายสินค้าในเดือนต่าง ๆ ของปี 2559 และปี 2560 ของคลังสินค้า 1 และ
คลังสินค้า 2 สามารถแสดงค่าเฉล่ียของจํานวนรถขนส่งสินค้าได้ดังกราฟในรูปที่ 1.5 และคลังสินค้า 
3 ดังรูปที่ 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Process No. OPERATION  TRANSPORTATION Delay INSPECTION TIME 

(MINUTES)
Unit Position PROCESS NAME

1 5 ตอ่คนั พขร. ช ัง่รถเขา้

2 10 ตอ่คนั พขร. รถบรรทกุจอดรถ เพื่อรอการเรียกโหลด

3 5 ตอ่กะ Checker Checker รบั "เอกสาร Loading date

4 10 ตอ่กะ Checker Checker ทาํการตรวจนับสินคา้

5 1 ตอ่คนั Checker Checker รบัแจ้ง "หมายเลขลําดบัควิรถ"

6 1 ตอ่คนั Checker Checker แจ้งงานให้พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟทเ์ตรียมสินคา้

7 1 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท ์นํา "เอกสาร Loading date"  ไปตรวจสอบกบัสินคา้

8 20 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟทจ์ัดเตรียมสินคา้รวมถึงทอนเพเลทเศษ

9 1 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง

10 5 ตอ่คนั Checker Checker เรียกรถเขา้โหลด

11 1 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงายขบัรถโฟล์คลิฟทต์รวจสอบเอกสาร ใบงาน

12 10 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท ์Load สินคา้ JB / CP4 (คา่เฉล่ีย 1 นาทตีอ่พาเลท)

13 1 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟทต์รวจสอบวา่สินคา้หลงัโหลดเสร็จกอ่นปิดตู ้

14 1 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟทแ์จ้งพนักงานขบัรถขนส่งเซน็ตเ์อกสาร

15 3 ตอ่คนั พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟเคลียร์พื้นทีจ่่ายสินคา้

TOTAL 5 2 1 5 75

81.8เวลาเผื่อ ( 9%)



 

1995 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.5 แสดงกราฟค่าเฉลี่ยของจํานวนรถขนส่งสินค้าในกิจกรรมการโหลดสินค้าที่เป็น Loose 

Bag,Jumbo Bag และการขนย้ายสินค้าในเดือนต่าง ๆ ของคลังสินค้า 1 และ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1.6 แสดงกราฟค่าเฉลี่ยของจํานวนรถขนส่งสินค้าในกิจกรรมการโหลดสินค้าที่เป็น Loose 

Bag,Jumbo Bag และการขนย้ายสินค้าในเดือนต่าง ๆ ของคลังสินค้า 3 

 

 



 

1996 
 

2. แนวทางในการปรับปรุง 
จากรูปที่ 1.5 เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของภาระงานในคลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 

จากข้อมูล 2 ปีย้อนหลังของจํานวนรถขนส่งสินค้าที่เข้ามาในเดือนต่างๆ จะเห็นว่าจํานวนของรถ
ขนส่งสินค้าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีจํานวนรถขนส่งสินค้ารวมมากที่สุด คือ 1,800 คัน 
และเดือนที่มีจํานวนรถน้อยที่สุด คือ เดือนมีนาคม 796 คัน  ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเห็นว่าการจัดการ
ทรัพยากรกําลังในกระบวนการโหลดสินค้าไม่ควรจะจัดให้คงที่อยู่ตลอดเวลา ควรวางแผนจัด
ทรัพยากรการโหลดสินค้าของคลังสินค้า 1 และ 2 ใหม่โดยให้แบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน เพ่ือรองรับ
ภาระงานที่ผันแปรตามความต้องการของลูกค้าในรอบปี ดังน้ี  

แผนที่ 1 : ช่วงภาระงานมาก (จํานวนรถเข้ามาก) คือ เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม ธันวาคม  

แผนท่ี 2 : ช่วงภาระงานปกติ (จํานวนรถเข้าปกติ)  คือ เดือน มกราคม เมษายน กันยายน 
ตุลาคม พฤศจิกายน 

แผนที่ 3 : ช่วงภาระงานน้อย (จํานวนรถเข้าน้อย) คือ เดือน มีนาคม 
ซึ่งจากข้อมูลทีร่วบรวมมา เราสามารถรวมจํานวนรถเข้าในเดือนต่าง ๆ มาเป็นจํานวนรถใน

แต่ละแผนและแสดงได้ดังรูปที่ 1.7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 รูปที่ 1.7 แสดงจํานวนรถขนส่งในแต่ละแผน และเวลามาตรฐานการโหลดสินค้าแต่ละ

ประเภทที่วัดได้ของคลังสินค้า 1 และ 2 

คลังสินค้า 1 และ 2 เดิมมีพนักงานทั้งหมด 7 คน เป็น Checker(CK) 2 คน และพนักงาน
ขับฟอร์คลิฟท์ (FL) 5 คน  กําหนดให้ ช่ัวโมงทํางานต่อคนเท่ากับ 8  ช่ัวโมง หรือ 480 นาที ทํางาน 

FL CK Total

Loose Bag 55 40 95

Jumbo Bag/CP4 35 43 78

Relocate 38 22 60

Job in Warehouse 1 & 2 Standard Cycle Time (min.)



 

1997 
 

20 วันต่อเดือน ซึ่งจากการจับเวลาทํางานในแต่ละกิจกรรมของพนักงานในคลังสินค้าต่อรถขนส่ง
หน่ึงคัน ได้ค่าเวลามาตรฐานการโหลดสินคา้แต่ละประเภทดังรูปที่ 1.7 

เมื่อวางแผนจัดการกําลังคนและทรัพยากรตามภาระงานท่ีเกิดขึ้นของแต่ละแผน ทั้ง 3 แผน
ของคลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 ซึ่งจะได้จํานวนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงข้อมูลและสรุปจํานวนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามแผนทั้งสามของคลังสินค้า 1 

และ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนคลังสินค้า 3 มีข้อมูลที่เก็บรวบรวมเข้ามาและนํามาวิเคราะห์ตามแนวทางเดียวกับ
คลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 ดังน้ี 

- ระยะเวลาการโหลดสินค้า LB ของรถขนส่งสินค้าเฉล่ีย       = 112 นาที/คัน 
- ระยะเวลาการโหลดสินค้า LB ที่พนักงานคลังสินค้าทําเฉล่ีย =  95 นาที/คัน 
- ระยะเวลาการโหลดสินค้า JB ที่พนักงานคลังสินค้าทําเฉล่ีย  = 68 นาที/คัน 
- ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการขนย้ายสินค้าของรถขนส่งเฉล่ีย= 54นาที/คัน 
- ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการขนย้ายสินค้าที่พนักงานทําเฉล่ีย= 39นาที/คัน 

จากรูปที่ 1.6 จะเห็นว่าแนวโน้มของจํานวนรถขนส่งในการโหลดสินคา้และการขนยา้ยของ
คลังสินค้า3 มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกับของคลังสินค้า 1 และ 2     
งานวิจัยน้ีจึงมีการวางแผนจัดทรัพยากรการโหลดสินค้าของคลังสินค้า 3 ให้เป็น 3 ช่วงเช่นกัน ดังน้ี  

แผนที่ 1 : ช่วงภาระงานมาก (จาํนวนรถเข้ามาก) คือ เดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
กันยายน ตุลาคม ธันวาคม  

แผนที ่1  (6 เดอืน)
Job

Loose Bag 4681 55 40

Jumbo Bag/CP4 1513 35 43

Relocate 3427 38 22

คลังสนิคา้ 1 และ 2
รวมเวลาเผือ่ 9%
= กี ่man‐day

4,002.5 min/day         

= 8.34 man‐day

2,976.6 min/day     = 

6.2 man‐day

พนักงานเดมิ 5 2

เพิ่มจากเดมิ 4 5

แผนที ่2 (5 เดอืน)
Job

Loose Bag 3309 55 40

Jumbo Bag/CP4 1086 35 43

Relocate 2116 38 22

รวมเวลาเผือ่ 9%
= กี ่man‐day

3,274.5 min/day         

= 6.82 man‐day

2,459.2 min/day     = 

5.12 man‐day

พนักงานเดมิ 5 2

เพิ่มจากเดมิ 2 4

แผนที ่3 (1 เดอืน)
Job

Loose Bag 414 55 40

Jumbo Bag/CP4 130 35 43

Relocate 252 38 22

รวมเวลาเผือ่ 9%
= กี ่man‐day

2010.8 min/day         = 

4.19 man‐day

1,509.3 min/day     = 

3.14 man‐day

พนักงานเดมิ 5 2

เพิ่มจากเดมิ 0 2

Truck FL time/truck   

  (min.)

CK time/truck    

(min.)

Total FL time  (min.) Total CK time  (min.)

36,896 min/1 mo.   or  

 1,844.8 min/ day

27,694 min/mo.   or 

1,384.7 min/ day

300,413 min/5 mo. 

or 3,004.1 min/ day

225,610 min/5 mo. 

or 2,256.1 min/ day

Truck FL time/truck   

  (min.)

CK time/truck    

(min.)

Total FL time  (min.) Total CK time  (min.)

Total CK time  (min.)

440,636 min/6 mo. 

or 3,672 min/ day

327,693 min/6 mo. 

or 2,730.8 min/ day

Truck FL time/truck   

  (min.)

CK time/truck    

(min.)

Total FL time  (min.)



 

1998 
 

แผนที่ 2 : ช่วงภาระงานปกติ (จํานวนรถเข้าปกติ)  คือ เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน 
สิงหาคม 

แผนที ่3 : ช่วงภาระงานน้อย (จํานวนรถเขา้น้อย) คือ เดือน มีนาคม พฤศจิกายน 
ซึ่งจากข้อมูลทีร่วบรวมมา เราสามารถรวมจํานวนรถเข้าในเดือนต่าง ๆ มาเป็นจํานวนรถใน

แต่ละแผนและแสดงได้ดังรูปที่ 1.8 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1.8 แสดงจํานวนรถขนส่งในแต่ละแผน และเวลามาตรฐานการโหลดสินค้าแต่ละ

ประเภทที่วัดได้ของคลังสินค้า 3 
 
คลังสินค้า 3 เดิมมีพนักงานทั้งหมด 12 คน เป็น Checker (CK) 5 คน พนักงานขับฟอร์

คลิฟท ์(FL)  7 คน กําหนดให้ คลังสินค้า 3 ช่ัวโมงทํางานต่อคน เท่ากับ 8  ช่ัวโมง หรือ 480 นาที 
ทํางาน 20 วันต่อเดือน ซึ่งจากการจับเวลาทํางานในแต่ละกิจกรรมของพนักงานในคลังสินคา้ต่อรถ
ขนส่งหน่ึงคัน ได้ค่าเวลามาตรฐานการโหลดสินค้าแต่ละประเภทดังรูปที่ 1.8 

เมื่อวางแผนจัดการกําลังคนและทรัพยากรตามภาระงานท่ีเกิดขึ้นของแต่ละแผน ทั้ง 3 แผน
ของคลังสินค้า 3 ซึ่งจะได้จํานวนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานดังตารางที่ 1.4 

 
 
 
 
 
 
 

FL CK Total

Loose Bag 45 40 95

Jumbo Bag/CP4 25 43 68

Relocate 18 21 39

Job in Warehouse 3 Standard Cycle Time (min.)



 

1999 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงข้อมูลและสรุปจํานวนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามแผนทั้งสามของคลังสินค้า 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากแนวทางการปรับปรุงการวางแผนจัดการทรัพยากรท่ีได้ข้างต้น เรายังสามารถโอนถ่าย
ทรัพยากรจากคลังสินค้า3 มาปฏิบัติงานในคลังสินค้า 1และ 2 เพ่ือช่วยลดต้นทุนแรงงานจากการจ้าง
คนเพ่ิมและการจ้างงานล่วงเวลาได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.9 เมื่อกําหนดเงินเดือนพนักงานคนละ 15,000 
บาท ต่อเดือน จะช่วยลดต้นทุนในกระบวนการโหลดสินค้าได้รูปที่ 1.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที ่1  (6 เดอืน)
Job

Loose Bag 1777 45 40

Jumbo Bag/CP4 620 25 43

Relocate 4174 18 21

คลังสนิคา้ 3
รวมเวลาเผือ่ 9%
= กี ่man‐day

1,549.6 min/day         

= 3.23 man‐day

1,684.0 min/day     = 

3.5 man‐day

พนักงานเดมิ 7 5

ตอ้งลดลงจากเดมิ 3 1

แผนที ่2 (4 เดอืน)
Job

Loose Bag 1255 45 40

Jumbo Bag/CP4 507 25 43

Relocate 1609 18 21

รวมเวลาเผือ่ 9%
= กี ่man‐day

1336.8 min/day         = 

2.8 man‐day

1,441.4 min/day        

= 3.0 man‐day

พนักงานเดมิ 7 5

ตอ้งลดลงจากเดมิ 4 2

แผนที ่3 (2 เดอืน)
Job

Loose Bag 383 45 40

Jumbo Bag/CP4 136 25 43

Relocate 364 18 21

รวมเวลาเผือ่ 9%
= กี ่man‐day

740.9 min/day         = 

1.6 man‐day

785.13 min/day     = 

1.64 man‐day

พนักงานเดมิ 7 5

ตอ้งลดลงจากเดมิ 5 3

Truck FL time/truck   

  (min.)

CK time/truck    

(min.)

Total FL time  (min.) Total CK time  (min.)

27,187 min/1 mo.   or  

 679.7 min/ day

28,812 min/mo.  or  

720.3 min/ day

Truck FL time/truck   

  (min.)

CK time/truck    

(min.)

Total FL time  (min.) Total CK time  (min.)

98,112 min/5 mo.   or  

 1,226.4 min/ day

105790 min/5 mo.  

or  1322.4 min/ day

Truck FL time/truck   

  (min.)

CK time/truck    

(min.)

Total FL time  (min.) Total CK time  (min.)

170,597 min/6 mo. 

or  1,421.6 min/ day

185,394 min/6 mo. 

or 1,545 min/day
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รูปที่ 1.9 แสดงแนวทางการลดต้นทุนแรงงานของคลังสินค้า 1,2 และ 3 
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้จัดทําแผนกําลังการโหลดสินค้าของคลังสินค้า 1, 2 และ 3 ให้

สอดคล้องกับภาระงานที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจํานวนรถเข้าออกจริงในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มาใช้ใน
การวิเคราะห์คํานวณและสรุปได้เป็น 3 แผน คือ แผนที่ 1 ช่วงจํานวนรถมาก แผนที่ 2 ช่วงจํานวน
รถปกติ แผนที่ 3 ช่วงจํานวนรถน้อย  หลังจากที่เราได้นําไปแก้ปัญหาและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
พบว่าเราสามารถทําการโหลดสินค้าได้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลารอคอยของรถ
ขนส่งสินค้าในกรณีที่ภาระงานมาก ทั้งยังสามารถโอนถ่ายทรัพยากรจากคลังสินค้า 3 ที่มีมากเกิน
ความจําเป็นมาปฏิบัติงานในคลังสินค้า 1 และ 2 เพ่ือช่วยลดต้นทุนการจ้างคนเพ่ิมและลดต้นทุนการ
จ้างงานล่วงเวลาได้ โดยคาดว่าแผนที่ 1 ช่วงจํานวนรถมาก สามารถลดต้นทุนได้ 60,000 บาทต่อ
เดือน แผนที่ 2 ช่วงจํานวนรถปกติ ลดต้นทุนได้ 90,000 บาทต่อเดือน แผนที่ 3 ช่วงจํานวนรถน้อย 
ลดต้นทุนได้ 120,000 บาทต่อเดือน ทางบริษัทได้เริ่มทดลองใช้แผนการจัดกําลังทรัพยากรตามแนว
ที่วางไว้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและพบว่าสามารถลดต้นทุนแรงงานได้จริง 
 
 
 
 
 
 

พนักงานเดิม 5 2 พนักงานเดิม 7 5

ตอ้งเพิม่อีก 4 5 ลดลงได้ 3 1

พนักงานเดิม 5 2 พนักงานเดิม 7 5

ตอ้งเพิม่อีก 2 4 ลดลงได้ 4 2

พนักงานเดิม 5 2 พนักงานเดิม 7 5

ตอ้งเพิม่อีก 0 2 ลดลงได้ 5 3

120,000  บาทต่อเดือน

แผนท่ี 3 ช่วงจาํนวนรถขนส่งน้อย  เพือ่ให้กระบวนการโหลดสินคา้

เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คลัง 1,2 ตอ้งจ้างงานเพิม่อีก 2 คน แต่เรา

สามารถย้ายพนักงานจากคลัง 3 ไปช่วยคลัง 1,2 ได้ 2 คน และลด

พนักงานท่ีเกินความจาํเป็นลงได้อีก 6 คน ทาํให้ลดตน้ทุนแรงงาน

Folklift Checker

Folklift Checker

Folklift Checker

Folklift Checker

แผนท่ี 1 ช่วงจาํนวนรถขนส่งมาก     เพือ่ให้กระบวนการโหลด

สินคา้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คลัง 1,2 ตอ้งจ้างงานเพิม่อีก 9 คน แต่

เราสามารถย้ายพนักงานจากคลัง 3 ไปช่วยคลัง 1,2 ได้ 4 คนทาํให้

ลดตน้ทุนแรงงานได้    60,000 บาทต่อเดือน

แผนท่ี 2 ช่วงจาํนวนรถขนส่งปกต ิ    เพือ่ให้กระบวนการโหลด

สินคา้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คลัง 1,2 ตอ้งจ้างงานเพิม่อีก 6 คน แต่

เราสามารถย้ายพนักงานจากคลัง 3 ไปช่วยคลัง 1,2 ได้ 6 คนทาํให้

ลดตน้ทุนแรงงานได้    90,000 บาทต่อเดือน

ช่วงจาํนวนรถขนส่งมาก 

   คลัง 1 & 2

ช่วงจาํนวนรถขนส่งปกต ิ

   คลัง 1 & 2

ช่วงจาํนวนรถขนส่งน้อย 

   คลัง 1 & 2

ช่วงจาํนวนรถขนส่งน้อย 

 คลัง 3

ช่วงจาํนวนรถขนส่งน้อย 

 คลัง 3

ช่วงจาํนวนรถขนส่งน้อย 

 คลัง 3
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