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เปนประโยชนตอวงวิชาการ โดยกอใหเกิดความรูท่ีสามารถนําไปตอยอดไดในอนาคต รวมท้ังสามารถ

นําไปใชในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 
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วิธีโฮลท 
1585 

ระวีวรรณ เหล็งขยัน บุญหญิง สมราง ลักขณา เศาธยะนนัท ประยง มหากิตติคุณ  

และวรรณ ีลาภจนิดา 
 

• การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
1598 

พุทธรัตน  คําเพ็ง เดช บุญประจักษ และกฤษณะ โสขุมา  

• การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณคาจากตัวแบบการถดถอย สําหรับขอมูลที่มีการแจกแจง 
แบบล็อกนอรมอลที่ถกูตัดปลายทางขวาแบบสุมที่มีการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอ 

1613 

ธนาพิพัฒน  ทรัพยครองชัย และอนุภาพ สมบูรณสวัสดี  

• การเปรียบเทียบวิธีการหาจดุเปลี่ยนแปลงแบบออฟไลนในขอมูลอนุกรมเวลาที่มีความผันแปร  

ไมปกติที่มีการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปร 
1628 

ปภาวิน เจริญชัยปยกุล และอัครินทร ไพบลูยพานิช  
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• การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย              

หอการคาไทย 
1643 

ณัฐพล  พลอยงาม ชชัชัย หวังววิัฒนา ภัคพิมล สิงหพงษ ธัชพล โปษยานนท  

ชัยยุทธ ชํานาญเลิศกิจ และชนะกัญจน ศรีรัตนบลัล 
 

• การปรับปรุงสัญญาณการซื้อขายหลักทรัพยดวยตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย 1659 

เอกรินทร วรุตบางกูร อรรถวิท กปลกาญจน และอวภาส ฉันทศาสตรรัศมี  

• ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู

เร่ือง   คูอันดับและกราฟ ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 
1673 

ปภัสรา อุระอารีย มลวิภา วัฒนา กนกรัตน จิรสัจจานุกูล เมษิยา แยมเจริญกิจ  

และปยวฒัน เนยีมมาลยั 
 

สาขาวิศวกรรมศาสตร  

• การประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียกระบวนการบรรจุมวนบุหร่ี 1682 
บุญสง  คําออน  

• ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซด 1697 
เอกพิทักษ บุญมา วิลาศ กองสวาง และสุวรรณี อัศวกุลชัย  

• การประยุกตใชเทคนิคการบาํรุงรักษาแบบทวผีลทีทุ่กคนมีสวนรวมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

และเพิ่มผลผลิต กระบวนการบรรจุมวนบุหร่ี โรงงานผลติ 4 
1708 

บุญสง  คําออน  

• การประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนดิ

ซองบรรจุซอสพริก 
1721 

บุญสง  คําออน  

• การศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือทิ้งของเตา

หลอมแกวโดยใชโปรแกรม ASPEN  HYSYS 
1737 

ญาดา  มาตยนอก และแคทลียา ปทมพรหม  

• การศึกษาการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนยีมจากกระบวนการขนยาย 1751 
ฐิติกร วณิชชยังกูร และมาลี สันติคุณาภรณ  

• การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโฟมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 1763 
อรรถกร  ทวีรัตน วัชรวี จันทรประกายกุล และเฉลิมชนม ไวศยดํารง  
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• แนวทางการปรับปรุงประสิทธภิาพการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนในชั่วโมงเรงดวน 

กรณีศึกษา: บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (รถไฟฟาสนามบนิ) 
1777 

สันตชยั รัตนนนท และภคพงศ อมรกุล  

สาขานิเทศศาสตร  

• The online Thai drama viewing behavior of Vietnamese youth 1793 
Bui Thi Khen  และมนฑิรา ธาดาอํานวยชัย  

• การวิเคราะหเนื้อหาที่สงผลตอการมีสวนรวมของผูที่ถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond 1805 

รวิทัต บุณยเกียรติ และปฐมา สตะเวทิน  

• Popular Culture in Thai Politics: Shortcuts for Rational Voting 1819 

Waraporn Chatratichart   

• การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อน้าํหอมปรับอากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวสีีชอง 3 
1831 

ภัทรวดี เอ่ียมศุภโชค และมนฑริา ธาดาอํานวยชัย  

• วิธีการนําเสนอ เนื้อหา และการมีสวนรวมของผูชมรายการโทรทัศนผานเฟซบุกไลฟและยูทูบ: 

กรณีศึกษารายการหนากากนักรอง 
1846 

พรรณราย ปญญะ และลักษณา คลายแกว  

• กลุมรูปเเบบการดําเนนิชีวติ กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ 

เอชดี ในกรุงเทพมหานคร 
1861 

ศุภคุณ เกษมสันต ธัญญลักษณ อเนกจํานงพร และสุวรรณี ลัคนวณิช  

• ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดีย: การเตรียมพรอมตอภัยคุกคามดานความมัน่คงใน

อนาคต 
1876 

สรลักษณ พงษโพธิ์   

• วิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN: แบบจําลองและการประยุกตใช 1891 
อเนญชา กลิ่นเกษร  

• รูปแบบและแนวทางการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทย บนเว็บไซตเครือขายสังคม

ออนไลน 
1906 

นภารัตน พฤกษสุราลัย  

• การโฆษณากับการปรับตัวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4.0 1925 
กาลัญ วรพิทยุต  
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• เทคโนโลยสีื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธทางการสื่อสารในครอบครัว 1942 
กรกช แสนจิตร  

• ความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับการตัดสนิใจซื้อและการ

รับรูภาพลักษณตอการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑโฟมลางหนาในเขตกรุงเทพมหานคร 
1954 

สวิตตา พงศสถิรเศรษฐ และปฐมา สตะเวทนิ  

• การสื่อสารการตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุกเพจ 1967 
จิรภัทร จิรอรรถพงศ และมนฑริา ธาดาอํานวยชัย  

• การรับรูการสงเสริมการขายแบรนดธุรกิจคาปลีก ความรูเก่ียวกับแบรนด และความภักดีตอแบ

รนดของผูบริโภค: กรณีศึกษาธรุกิจสถานีบริการน้าํมันแบรนด พีที 
1979 

อนันต จันหาวงศ และรุงรัตน ชยัสําเร็จ  

• กระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟ “มิ่งมิตร” 1992 
บุณยดา ตัง้สกุล และจิรา กฤตยพงษ  

สาขานิติศาสตร  

• ปญหาทางกฎหมายเร่ืองความเสียหายจากการรุกล้ําความเปนสวนตัวของเฟซบุก ศึกษา

เปรียบเทียบแนวคิดสหภาพยุโรปและประเทศไทย 
2010 

ณัฐสุดา จารุพูนผล  

• ปญหาทางกฎหมายในการกําหนดฐานความผิดอาชญากรรมทางการเงินของประเทศไทย 2024 
พันษา  อมราพทิักษ และณัฐริกา  แชน  

• การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ ในคดีแพงและพาณชิย: 

กรณีศึกษากลุมประเทศอาหรับ 
2034 

อรอมล อาระพล  

• กฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในประเทศไตหวัน 2049 
อภิญญา บัณฑิตวฒุิสกุล  

• กลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบงัคับใช 2066 
ปกรณ วิญูหัตถกิจ  
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สาขาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

• ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษา

สาขาการจัดการการโรงแรม  ระดับชัน้ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
2082 

ไพลิน บรรพโต และชุตนิ แกวนพรัตน  
• ทุนชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีในการรับมือตอการทองเที่ยวในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 2098 

นิพิฐพนธ  โชตวิงษ และกุลวดี แกนสันติสุขมงคล  

• พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดดานบริการของสายการบนิของไทยในเสนทางคุนหมิง-

กรุงเทพฯ: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจนี 
2115 

ปนัดดา ศรีแจม เฉิน ฉิน ฉิน และกฤษณ วิทวัสสําราญกุล  
• การทองเที่ยววิถีมุสลิม: การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 2129 

นฤวรรณ รักสกุล  

• Descriptive Market Research on the Perspectives upon the Use of Cosmetics         

of Thai, Japanese, and Korean Men who are Living in Thailand 
2144 

Penpasittha Gonutanuluck  Sirinya Pohtongkum  Sarunya Khotchasanee 

Ttinnabhop Bandhunark  Binyu Mei and Mya Thet Chel 
 

• ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชมุชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
2156 

ณฐมน สังวาลย สําราญ ไชยคําวัง ปริพรรน แกวเนตร อุทุมพร การเก็บ  

รชตะ ไชยเมือง และนฤมล มิวโควสกี 
 

• พฤติกรรมการเลือกซื้อและปจจยัดานการสงเสริมการตลาดบริการที่มีผลตอความตองการซื้อ

สินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี 
2168 

ชุติมณฑน พุมสุวรรณ สุรัชวดี จนัทรปา อัจฉรา ปญญานุกุลวงศ สุพัตรา ครองยุต ิ

สรัลรัตน คชเสนีย พนา เสมรสตุ ภานรินทร อินทรตะ และสมพงษ อัศวริยธิปต ิ
 

• ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่ผีลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรง

ภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลตะวนัออก พื้นที่บางพระ 

2187 

สุจิรา ยางสา นันทชพร คลายเจริญสุข เจนจิรา ชนิบุตร นจุนาถ บรินต ชมพนูุท ศรประเสริฐ  

ภูวนาท  สุวรรณลพ และสมพงษ อัศวริยธิปติ 
 

• ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณสายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย 2206 
อิสราพร บุญเรือง บุษยะมาศ เรืองรัมย ณัฐนนท เหมือนรักษา ศรายุทธ พฤกษชาติ  

มหศักดิ์ เบานอย สกลพัตน จันทรเพ็ญ และปรีชา คํามาด ี
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• ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอความจงรักภักดี 

ของสายการบินไทยสมายล 
2219 

ซาชา เสริมวิเศษ ธนารักษ ยังประโยชน นวพล วีระศิลป ปณณธร เขียวขํา สุณิตา ใจตรง  

อภิญญา คงประเวศ เจนจิรา ทวมนาค และปรีชา คํามาดี  

• กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบนิไทยไลออนแอร กรณศีึกษาประชาชนใน

อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุร ี
2231 

ภัทรพงศ สมรรถชัย เจษฎากร ศรีพลาย พันธมิตร เทียมพะโยม ปรเมศร ปทอง  

เดชานนท พวงสวัสด์ิ กิตติพัฒน นิลเทศ และปรีชา คํามาดี  

• ความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง 2244 
กฤษณะ ดาปาน ปองพล สมดี สรวิศ แกวศรีหา ทยากร รัตนกุล พีรพัฒน พูนชวย  

ชวนากร โสสุวรรณ และ ปรีชา คาํมาดี  

• พฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบกึ่งสําเร็จรูปสูตลาดออนไลน

ตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y 
2257 

กุลดา วงษมาน พีรพัฒน แกวใจดี วรรลภา คงสมถวิล แครทิพย แซคู สุภาสินี มารื่น  

เกศนิี นกอิ่ม และสมพงษ อศัวรยิธิปติ  

• ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สายการบินบรกิารเต็ม

รูปแบบในประเทศไทย:  กรณีศกึษาสายการบินไทยและสายการบนิบางกอกแอรเวย 
2273 

พิมพชนก ธุระธรรม ณฐัสุดา บานประโคน วรรณภา วิชาสอน สุวรรษา บัวสุวรรณ 

สุรวุฒิ ณ รังษี ทิพยาภรณ ไตรยขันธ ุ  พัชรพล หลายวัฒนไพศาล และปรีชา คํามาดี  

• รูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษที่สอดคลองกับอัตลักษณทุนทางสังคมวัฒนธรรมของ ตําบล

นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการมีสวนรวมของภาคทีองถิ่น 
2289 

อุทุมพร การเก็บ ชฏาพัศฐ สุขกาย สุรัชนี ยลธะศาสตร และนฤมล มิลโควสก ี  
• ตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน บานหนองออ ตําบลปาซาง 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
2307 

มนสิชา  ซาวคํา  ศิรินพรรณ  ชุมอินทจักร รักติบูล จันทนุปาน สุรัชนี  ยลธะศาสตร 

นคเรศ อุดชะยา และภูวนารถ  ศรีทอง 
 

• การพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเที่ยวบนฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
2321 

ปริพรรน แกวเนตร มนสิชา ซาวคํา และนคเรศ อุดชะยา  
• พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะหนี้สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
2336 

สิรภพ นาคเจริญ ศักด์ิสิทธิ์ พ่ึงม่ัน ทศพร บัวบาน กนกวรรณ บุปผา สุธิดา ปานโต  

ณัฐธิดา ทะวีชัย และสมพงษ อัศวริยธิปติ 
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รายนามคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

1. รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน ที่ปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวชิัย ที่ปรึกษา 

3. อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี   ประธานกรรมการ 

4. อาจารย ดร.อัศวิณ ปสุธรรม กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.กิตติมา อัครนุพงศ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช นิ่มตระกูล กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุษณี เกศวยุธ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธสิาคร กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา เมฆนนัทไพศิฐ กรรมการ 

13. อาจารย ดร.โสภาค พาณิชพาพบิูล กรรมการ 

14. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา กาญจนสนุทร กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพนัธพงษ ขําออน  กรรมการ 

17. อาจารย ดร.นิออน ศรีสมยง กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารยอัญชัน ชุณหะหิรัณย กรรมการ 

19. นางสาวลลิดา ปรีดากรณ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. นางสาวลลิดา ปรีดากรณ   กองสงเสริมงานวิจยั ฝายวิจัยและบริการธุรกิจ  

2. ดร. แพรดาว ฟูพาณิชยพฤกษ  กองสงเสริมงานวิจยั ฝายวิจัยและบริการธุรกิจ 

3. นางวิไลลักษณ วงสุวรรณ   กองสงเสริมงานวิจยั ฝายวิจัยและบริการธุรกิจ 

4. นางสาวนิรมล สุดคนึง   กองสงเสริมงานวิจยั ฝายวิจัยและบริการธุรกิจ 

5. นางสาวณัฐธยาน สารกุล   กองสงเสริมงานวิจยั ฝายวิจัยและบริการธุรกิจ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี

2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ ์ดานกิตติกุล   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

4. รองศาสตราจารย ดร.ธันยวัฒน รัตนสัค คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

5. รองศาสตราจารย ดร.รชพร จนัทรสวาง สาขาวชิาวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

6. รองศาสตราจารย ดร. ราณ ีอิสชิัยกุล สาขาวชิาวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. รองศาสตราจารย ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

8. รองศาสตราจารย ดร. วิมุต วานิชเจริญธรรม คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

9. รองศาสตราจารย ดร.ชมพนูุช ปญญไพโรจน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 

10. 17รองศาสตราจารย ดร. วราฤทธิ์ พานชิกิจโกศลกุล
 17  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิณี เพชรสวาง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต แกวนุช      สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ทวมรุงโรจน ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั  

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิษณุพงษ โพธิพิรุฬห   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิสร แสงโชต ิ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุศณี มีแกวกุญชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบาน

สมเด็จเจาพระยา 
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18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนิทร อยูเพชร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

20. ผูชวยศาสตราจารย ฃจักรทอง ทองจัตุ   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุสุมา  ดําพิทักษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภา  ทองคง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล   สืบพงศกร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัญญทิตา  

ชนะชัยภูวพฒัน 

คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหัวเฉียว          

เฉลิมพระเกียรติ 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัทณรงค  จัตุรัส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี 

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  ศรีสุขใส สาขาวชิาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

27. ผูชวยศาสตราจารยดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณดิษฐ ละออปกษิณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลยัมหิดล 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์17 ดร.คทา ประดิษฐวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

31. ผูชวยศาสตราจารย17 ดร.17ณัฐนารี สุขเสกสรร คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

32. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาณุ บูรณจารุกร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

33. ผูชวยศาสตราจารย17 ดร.ว17ริยา ล้าํเลิศ คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

34. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย ศุภธาดา คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

35. อาจารย ดร. อภิรดี วงศกิจรุงเรือง  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

36. อาจารย ดร.มันทนาภรณ พิพิธหิรัญการ อาจารยพิเศษคณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
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37. อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

38. อาจารย ดร.ธัญทิพย คฤหโยธิน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

39. อาจารย ดร.อัญชลีพร ลพประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

40. อาจารย ดร.อุษาวดี ภูมาล ี คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

41. อาจารย ดร.อังสุมาลนิ จํานงชอบ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

42. อาจารย ดร.ไพฑูรย มนตพานทอง คณะการจัดการการทองเที่ยว  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

43. อาจารย ดร.สิริรัตน จรรยารัตน สาขาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร สํานักนวัตกรรม 

การเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44. อาจารย ดร.ณภัทรรัตน ไชยอัครกัลป สาขาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร สํานักนวัตกรรม 

การเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45. อาจารย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู คณะ18เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ18มหาวิทยาลยั 

46. อาจารย ดร.ภาสกร ธรรมโชต ิ คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

47. อาจารย ดร.ชยันต พิภพลาภอนันต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

48. อาจารย ดร.ปรีชญา แมนมินทร คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

49. อาจารย ดร.17ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

50. อาจารย ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

51. อาจารย ดร.มงคล อิทธิผลนิ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

52. อาจารย ดร.ชาญชัย เหลาหา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

53. อาจารย ดร.ณภัทร อินทนนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

54. 17ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ 17ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

55. ดร.อาชว ปวีณวฒัน  สถาบนัวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ 
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56. อาจารย ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

57. อาจารย ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทว ี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

58. อาจารย ดร.สุพัตรา แผนวิชติ สาขาวชิานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

59. อาจารย ดร.อรรัมภา ไวยมุกข คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 

60. อาจารยอาภาพร อุษณรัศม ี คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

61. อาจารยมัลลิกา จงศิริ    คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายใน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช พศัูกดิ์ศรีกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี บานชืน่วิจติร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. อาจารย ดร. สิริพันธ ดีศีลธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. อาจารย ดร.กิตตินันท พันธุมสตุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

8. อาจารย ดร.ศิริรัตน รัตนพิทักษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

9. อาจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

10. อาจารย ดร.อัศวิณ ปสุธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

11. อาจารย ดร.แสงดาว  ประสทิธสิขุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

12. อาจารย ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13. รองศาสตราจารย ดร.กิตติมา อัครนุพงศ คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช  นิ่มตระกูล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

15. อาจารย ดร.สุกัญญา รักพานิชมณ ี คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

16. ศาสตราจารย ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

17. ผูชวยศาสตราจารยดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

18. ผูชวยศาสตราจารยดร. ดุษณี เกศวยุธ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

19. ผูชวยศาสตราจารยเติมธรรม สิทธิเลิศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

20. อาจารย ดร.ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

21. รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธสิาคร คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป ม.หอการคาไทย 

22. อาจารย ดร. ปาจรีย หวังรุงกิจ คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป ม.หอการคาไทย 
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23. 17รองศาสตราจารย 17ดร.นิตตยิา ปภาพจน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

24. 17รองศาสตราจารย ดวงพร หัชชะวณิช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นภารัตน พฤกษสุราลัย คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

27. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  เมฆนันทไพศิฐ คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

28. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล สิงหประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

29. อาจารย ดร.โสภาค พานชิพาพบิูล คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณนิทร สัจวิริยทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชยั ฉิมฉวี คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม อุทัยไขฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

34. อาจารย ดร.ฐิติกานท สัจจะบุตร คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

35. อาจารย ดร.ธนธร วชิรขจร คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

36. อาจารย ดร.มนรัตน ใจเอ้ือ คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

37. อาจารย ดร.ยงยุทธ  แกวอุดม คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

38. อาจารย ดร.ศรินยา ละอองอินทร ทยานศิลป คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

39. อาจารย ดร.นิออน  ศรีสมยง คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ 

 

1. อาจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. อาจารย ดร.ศิริรัตน รัตนพิทักษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. อาจารย ดร.ดร.ธฤตพน อูสวัสดิ ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. รองศาสตราจารย ดร.กิตติมา อัครนุพงศ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุษณ ีเกศวยุธ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

6. อาจารย ดร.ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

7. ดร.ภัทรพรรณ อดทน สถาบนัวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย 

8. รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธสิาคร คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

9. รองศาสตราจารย ดร.นิตตยิา ปภาพจน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

11. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  เมฆนันทไพศิฐ คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพนัธพงษ ขําออน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธรณินทร สัจวิริยทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14. อาจารย ดร.ฐิติกานต สัจจะบุตร คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15. อาจารย ดร. ยงยุทธ  แกวอุดม คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) คร้ังที่ 3 

วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562 

อาคาร 24  ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

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

08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.40 น.  พิธีเปดงาน UTCC Academic Day คร้ังที่ 3 

โดย  ผูชวยศาสตราจารยลักขณา เศาธยะนันท  

       รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร  

08.40-17.30 น. การนําเสนอผลงานวชิาการ 

 สาขาบริหารธุรกิจ      หอง 24-08-01 

 สาขาบริหารธุรกิจ     หอง 24-08-02 

 สาขาบริหารธุรกิจและบัญช ี    หอง 24-08-03 

 สาขาเศรษฐศาสตร      หอง 24-08-04 

 สาขาเศรษฐศาสตรและสงัคมศาสตร   หอง 24-08-05 

 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร หอง 24-08-06 

 สาขานิเทศศาสตร์และนิติศาสตร์    หอง 24-08-07 

 สาขาการจัดการการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หอง 24-08-08 

 

 

 

 

 

 

 

http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5303.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5303.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5503.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5503.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5302.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5302.pdf
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการ UTCC Academic Day  คร้ังท่ี 3 

วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

หอง 24-08-01 สาขาบริหารธุรกิจ 

Chairman: อาจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล อาจารย ดร.ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0001 08.40-09.00 น. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพการบรหิาร

จัดการ ตามเกณฑ PMQA ของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

กิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ บริหารธุรกิจ    

ม.หอการคาไทย 

2 0003 09.00-09.20 น. ปจจัยท่ีมีผลตอราคาสกุลเงินดจิิทัล โศภิน ถนอมเพ็ชรสงา บริหารธุรกิจ   

ม.หอการคาไทย 

3 0004 09.20-09.40 น.  ผลกระทบของอัตราสวนทางการเงินท่ี

มีตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย 

กรณีศึกษา: ธุรกิจการบินพาณิชย

ตนทุนต่ําดําเนินเสนทางบินระยะไกล 

Low Cost Long Haul Carriers 

(LHLCCs) 

ศิริพร ศิริพราหมณกุล บริหารธุรกิจ   

ม.หอการคาไทย 

4 0005 09.40-10.00 น.  คุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภกัดี

ของลูกคาผลติภณัฑประเภท

ประกันภัยบุคคลธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

พุฒธมนต ภูมาลัย บริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ     

ม.เทคโนโลยรีาช

มงคลสุวรรณภูม ิ

5 0006 10.00-10.20 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน

สวนบุคคล 

ชุติมา จันทรประดับ บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

6 0018 10.20-10.40 น.  ปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบการแตง

กายตามแฟช่ันสําหรับระบบแนะนํา

การแตงกายผานแพลตฟอรมอี

คอมเมิรซ 

ยงพฤทธ์ิ เยี่ยงอรามกุล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

7 0020 10.40-11.00 น.  อิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ท่ีมีผลตอคณุภาพ

บริการของธนาคารออมสิน 

เกสรา แสงพันธไม บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 



 

XXVI 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

8 0025 11.00-11.20 น. การรับรูคุณคาตราสินคามีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิ

บรรจุถุง  ตราหงษทอง ในหางโมเดิรน

เทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดวงใจ ภาวนานุรักษ บริหารธุรกิจ   

ม.เกษตรศาสตร 

9 0029 11.20-11.40 น.  แนวทางกลยุทธทางการตลาดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ

ไทย 

ขวัญชนก  

วัชนะประพันธ 

สถาบันการ

จัดการปญญา

ภิวัฒน 

10 0033 11.40-12.00 น. การใชเครื่องมือออนไลนเพ่ือ

เสรมิสรางการทํางานรวมกันเปนทีม 

พฤทธ์ิ   เทศจีบ บริหารธุรกิจ    

ม.หอการคาไทย 

11 0041 13.00-13.20 น.  สวนประสมทางการตลาดและการ

สื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

การรับรูคุณภาพการการบริการของ

สายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ 

สุภา  จิรวัฒนานนท สังคมศาสตร 

สถาบันพัฒนา

บุคลากรการบิน 

12 0044 13.20-13.40 น. 
แรงจูงใจและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โรงพยาบาล

วัฒนแพทย ตรัง 

พิจักขณา ไชยปาละ บริหารธุกิจ  

ม.หอการคาไทย 

13 0045 13.40-14.00 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกิจโซเช่ียลมเีดีย 

ออนไลน เอเจนซี ่

ลลิตา พิพัฒนเยาวกุล บริหารธุรกิจ  

ม.กรุงเทพ 

14 0046 14.00-14.20 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้

อุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

สมพล สินประเสริฐ บริหารธุรกิจ  

ม.กรุงเทพ 

15 0048 14.20-14.40 น.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้

ลิปแคร 

พัฒนสรณ  

ภรเตียวเจริญ 

บริหารธุรกิจ  

ม.กรุงเทพ 

16 0049 14.40-15.00 น.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน

การสั่งผลิตยูนิฟอรม 

บุณยวีย พันธชัยวงศ บริหารธุรกิจ 

ม.กรุงเทพ 

17 0050 15.00-15.20 น.  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

ในกระบวนการผลิตเพ่ือลดการใช

ทรัพยากร และลดตนทุนการผลติของ

ธุรกิจฟารมสุกร 

นวพล มหาผล MBA online  

ม.หอการคาไทย 

 



 

XXVII 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

18 0055 15.20-15.40 น. การศึกษาภาพลักษณและปจจยัสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออม

สินของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขต

จังหวัดภูเก็ต 

พัชรา เพ็ชรากาล บริหารธุรกิจ    

ม.หอการคาไทย 

19 0056 15.40-16.00 น.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P's) 

ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ จากการ

ใชบริการบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน 

สาขาสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ปญชลี สิงหหลง บริหารธุรกิจ        

ม.หอการคาไทย 

20 0063 16.00-16.20 น.  ปจจัยในการใชแอพพลิเคช่ันไลนท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการทํางานของ

พนักงาน กรณีศึกษา บริษัทเอกชน

ดานโลจิสติกส 

บาลีภัทร ลิ้มธงเจริญ บริหารธุรกิจ 

สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุน 

21 0064 16.20-16.40 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีหลักทรัพยใน

กลุมธุรกิจเกษตร 

สุพิวิชญ ภูวณิชสมบัต ิ บริหารธุรกิจ      

ม.หอการคาไทย 

22 0066 16.40-17.00 น.  การเสริมสรางประสิทธิผลของ

องคการโดยการใชบัตรคะแนนสมดุล 

ธนุตร  เอ่ียมอราม บริหารธุรกิจ        

ม.หอการคาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXVIII 

 

หอง 24-08-02 สาขาบริหารธุรกิจ 

Chairman: อาจารย ดร.ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0067 08.40-09.00 น. The study of influential factors 

affecting patient’s choice 

decision receiving cosmetic 

surgery comparing between 

Bumrungrad International 

Hospital (BIH) and Siam Laser 

Clinic (SLC) in Bangkok, Thailand 

Petcharat 

Jeeramakorn 

Master of 

Business 

Administration 

(English Program) 

Bangkok 

University 

2 0070 09.00-09.20 น. ปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมตราสารทุนท่ีเนนลงทุนใน

หุนขนาดใหญ: Factors affecting the 

return of large cap equity mutual 

funds  

นิคม  

เจริญสุขโสภณ 

บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

3 0077 09.20-09.40 น.  คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กรณีศึกษาองคกรหอการคาไทย 

รวิดา วิริยกิจจา วิทยาลัย

ผูประกอบการ             

ม.หอการคาไทย 

4 0080 09.40-10.00 น.  องคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยด

เมืองพัทลุงท่ีสงผลตอความตั้งใจซือ้ 

จินดารตัน ชูสง คณะวิทยาการ

จัดการ 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ 

5 0084 10.00-10.20 น. แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

ปภาวิน จิตชิต บริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ม.เทคโนโลยรีาช

มงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษ 

ภูวนารถ 

6 0085 10.20-10.40 น.  การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ

ของบุคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

ญาดา  ไทยถาวร บริหารธุรกิจ       

ม.เกษตรศาสตร 



 

XXIX 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

7 0088 10.40-11.00 น.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออม

ในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุธีมา สุขขี บริหารธุรกิจ  

ม.เกษตรศาสตร 

8 0089 11.00-11.20 น. ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

วันดีฉลอง เล็กภู บริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ม.เทคโนโลยรีาช

มงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษ 

ภูวนารถ 

9 0096 11.20-11.40 น.  ผลกระทบของความแตกตางเชิงสถาบัน

และบริบทตอกลยุทธความรวมมือขาม

ชาติ 

ศักดิพล เจือศรีกุล บริหารธุรกิจและ

วิทยาลัย

ผูประกอบการ  

ม.หอการคาไทย 

10 0098 11.40-12.00 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบาย

แบงคก้ิงแอพพลิเคช่ันของกลุม

ประชากร ในเขตจังหวัดสงขลา 

นันตชัย กลับด ี สาขาบริหารธุรกิจ 

พาณิชยศาสตรและ

การจัดการ    

ม.สงขลานครินทร 

11 0099 13.00-13.20 น.  เครื่องมือนวัตกรรมเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบเชิงการแขงขันในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ในยุคดิจิทัล ดิสรปัชัน 

ญาณเดช  

พุฒิเมธธนาธร 

ภาควิชาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 

คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี  

ม.ธรรมศาสตร 

12 0103 13.20-13.40 น. สวนประสมการบริการและเน้ือหาเชิง

การตลาด (Content Marketing)  ท่ีมี

อิทธิพลตอความจงรักภักดีตอรานมานี 

มีหมอ  

ณัฐนิช  

ประเสริฐคงแกว 

สังคมศาสตร         

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

13 0104 13.40-14.00 น. ปจจัยท่ีมีผลตอมลูคาใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ บริษัททีทีซีแอล 

จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 

 

  

ไกรศร สมานทอง บริหารธุรกิจ         

ม.หอการคาไทย 



 

XXX 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

14 0106 14.00-14.20 น. การเปรยีบเทียบแนวทางการตัดสนิใจ

ลงทุนในโครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุน

จากREIT 

ธนกฤต  

อนุชวลิตวงศ 

บริหารธุรกิจ  

ม.เกษตรศาสตร 

15 0109 14.20-14.40 น.  การศึกษาระบบ Third Party 

Logistics ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโล

จิสติกสแบบ B2B     ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมบนบน

แพลตฟอรม   Alibaba ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เขมขนิษฐ  

แสนยะนันทธนะ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ม.สวนดสุิต 

16 0110 14.40-15.00 น.  การแบงกลุมกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย

โดยใชอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

จากแบบจําลองการกําหนดราคา

หลักทรัพย 

อุษณีย โพธ์ิสีแจง บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

17 0114 15.00-15.20 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบรกิาร

คารแครแบบครบวงจร 

ธรรมพร  

อาจารยุตต 

บริหารธุรกิจ  

ม.กรุงเทพ 

18 0115 15.20-15.40 น. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปจจัยท่ี

สงผลตอการตดัสินใจซื้อลิปสติกผาน

เครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภค

Generation XYZ 

ไลลา บุญพิศ บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

19 0118 15.40-16.00 น.  Food culture in Thai and 

Cambodian Tradition Funerals 

Jiratheep 

Thongpatchote 

International 

Business 

Management, 

UTCC 

20 0120 16.00-16.20 น.  กลยุทธการเพ่ิมจํานวนคนเดิน

ศูนยการคากรณีศึกษาศูนยการคา 

WTC 

มณฑจรัตน   

สําเนียงหงษ 

บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

21 0141 16.20-16.40 น.  การรับรูภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียว

รูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา ระหวาง

กอนและหลังอานเรื่องราวสถานท่ี

ทองเท่ียว 

จินตจุฑา บัวออน วิทยาการจัดการ                    

ม.สงขลานครินทร 

 



 

XXXI 

 

หอง 24-08-03 สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ 

Chairman: รศ.ดร.กิตติมา อัครนุพงศ และอาจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0008 08.40-09.00 น. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง

การเงินและราคาตลาดหลักทรัพยของ

บริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ษิรินุช น่ิมตระกูล บัญชี                 

ม.หอการคาไทย 

2 0010 09.00-09.20 น. ผลกระทบของการดอยคาของท่ีดนิ 

อาคาร และอุปกรณ ตอฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงาน: กรณีศึกษา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรม

สินคาอุตสาหกรรม 

กิตติมา อัครนุพงศ บัญชี                

ม.หอการคาไทย 

3 0026 09.20-09.40 น.  ผลกระทบของคุณภาพของการรายงาน

ทางการเงินตอผลการดาํเนินงานท่ีไมใช

ทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพใน

กรุงเทพมหานคร 

กิตติยา จิตตอาจหาญ  บัญชี ม.ศรีปทุม 

4 0072 09.40-10.00 น.  การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ

จําหนายเครื่องกดบัตรคิว กรณศีึกษา

บริษัท บัตรคิว จํากัด 

ปยรัตน ดอกกุหลาบ บัญชี                 

ม.หอการคาไทย 

5 0076 10.00-10.20 น. การศึกษาระบบการควบคมุภายในดาน

การจัดซื้อ  การจายเงิน  และการบันทึก

บัญชี กรณีศึกษา : บริษัท  สิ่งทอ  ABC  

จํากัด  (มหาชน) 

ปยรัตน ดอกกุหลาบ บัญชี                 

ม.หอการคาไทย 

6 0079 10.20-10.40 น.  การสอบถามความคิดเห็นจากผูปกครอง

ตอการจัดเก็บภาษีเงินได จากโรงเรียน

กวดวิชา  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สโรชา อุปะละ บริษัทไปรษณีย

ไทย จํากัด 

7 0121 10.40-11.00 น.  เครื่องมือท่ีใชสําหรับการบริหารตนทุน

เชิงกลยุทธ 

  

ชลิต ผลอินทรหอม บัญชี ม.ศรีปทุม 
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8 0139 11.00-11.20 น. ตนทุนและผลลัพธจากการพัฒนา

นักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง

มหาวิทยาลยัรังสติ 

วัฒนา ศรีถาวร บัญชี  

ม.รังสิต 

9 0140 11.20-11.40 น.  ความเก่ียวของของมูลคาตามบัญชีตอ

หุน กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระ

ตอหุนกับราคาหลักทรัพยของบรษัิทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 

ยศวินกาญจน กอบ

กาญจนพฤต ิ

บัญชี  

ม.หอการคาไทย 

10 0143 11.40-12.00 น. ความสัมพันธระหวางการกํากับดแูล

กิจการ กับ คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรบัป 

2560 

วิรัฐถยา โพธิสิทธ์ิ บัญชี  

ม.หอการคาไทย 

11 0162 13.00-13.20 น.  ความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจาก

การสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม 

SET100 

ปาวิณี  สุดใจ บัญชี  

ม.หอการคาไทย 

12 0145 13.20-13.40 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ผูบริโภครังนก 

คณิศร ตันวัฒนะ บริหารธุรกิจ  

ม.กรุงเทพ 

13 0149 13.40-14.00 น. ระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลน

ผานเสนทึบอัจฉริยะ 

กาญจนา ตรีกุล บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

14 0150 14.00-14.20 น. ระบบแปลภาษามือ โดยใช Deep 

Learning 

จิราภรณ คําโท บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

15 0151 14.20-14.40 น.  Forecasting SET indices through 

textual Analysis of Web News 

Using Deep Learning 

อนุชิต จอกนอย บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

16 0152 14.40-15.00 น.  ระบบประเมินความความพ่ึงพอใจ   

อัจริยะโดยใชเทคนิควิเคราะหจาก

ใบหนา 

พุฒพงศ โรจนเสร ี บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 



 

XXXIII 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

17 0157 15.00-15.20 น.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังใน

การใชบริการแอพพลิเคช่ันนําเขา-

สงออก 

คณิน วิญญาณ บริหารธุรกิจ  

ม.กรุงเทพ 

18 0158 15.20-15.40 น. การศึกษาความสัมพันธของอัตราสวน

ทางการเงินท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทน

ของบริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ศศินกานต ธนสุวิสุทธ์ิ บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 

19 0161 15.40-16.00 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อปลาดุก

ฟูผัดพริกขิงของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อัศวิน เสนลา บริหารธุรกิจ  

ม.กรุงเทพ 

20 0183 16.00-16.20 น.  ปจจัยท่ีมีผลตอความแตกตางของการ

ประยุกตใชนวัตกรรม กรณีศึกษาของ

การประยุกตใชนวัตกรรมการศึกษา

ปฐมวัย HighScope ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กชนบท 

พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา บริหารธุรกิจ  

ม.หอการคาไทย 
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หอง 24-08-04 สาขาเศรษฐศาสตร 

 Chairman:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุษณี เกศวยุธ และดร.ภัทรพรรณ อดทน 

ลําดับ Paper 

No. 
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1 0027 08.40-09.00 น. ยุทธศาสตรความรวมมือทางการคา

ระหวางไทยและเมียนมา: สินคาประมง

และแปรรูป 

เติมธรรม สิทธิเลิศ เศรษฐศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

2 0017 09.00-09.20 น. สถาบันกับการครอบงําทางความคิด: 

กรณีศึกษาภาพจําของอาชญากรคดี

ขมขืน 

จิรัชญา  

ลีลาประภาภรณ 

เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

3 0019 09.20-09.40 น.  ศึกษาความเตม็ใจจายคาถุงพลาสติก ท่ี

ไดจากการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ทิพยสวรรค ปลองเกิด เศรษฐศาสตร  

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

4 0024 09.40-10.00 น.  การศึกษาเปรยีบเทียบตนทุนและ

ศักยภาพผลิตภัณฑยางพาราไทยกับ

มาเลเซีย 

อัทธ พิศาลวานิช เศรษฐศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

5 0038 10.00-10.20 น. Comparison of Impact of Non-

Tariff Measures on Thai Canned 

Tuna Export 

Gent Schouten Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

6 0042 10.20-10.40 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประกันภัยพืชผลในเขตพ้ืนท่ีความเสี่ยง

ท่ีแตกตาง : กรณีศึกษา โครงการ

ประกันภัยขาวนาป 

ดามพ ไขมุกด เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

7 0060 10.40-11.00 น.  Factors Influencing Breastfeeding 

Practices in Myanmar 

Yadanar Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

8 0061 11.00-11.20 น. Caring for patients with drug use 

disorders in Yangon region, 

Myanmar: Socioeconomic and 

psychological burden and coping 

strategies 

Khin Zar Khaing 

Thein 

Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 
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9 0071 11.20-11.40 น.  Determinants of burden on 

families of post-stroke patients in 

Yangon region, Myanmar 

Su Ei Naing Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

10 0078 11.40-12.00 น. ผลกระทบของโครงการเงินโอนท่ีมีตอ

การบริโภคของครัวเรือน: กรณศีึกษา 

โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก

ผูสูงอายุและโครงการเช็คชวยชาต ิ

ลลิตา  

จันทรวงศไพศาล  

หงุยตระกูล 

เศรษฐศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

11 0091 13.00-13.20 น.  What Would You Do, If I Get 

More? An Experimental Test on 

the Consequences of Envy. 

ณัฐวุฒิ ฮั่นเย็ก เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

12 0093 13.20-13.40 น. Determinants of choice of health 

care facility in rural Inner 

Mongolia, China 

Nan Wang Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

13 0095 13.40-14.00 น. The Determinants of Health Care 

Utilization in Inner Mongolia, 

China 

Shijie Miao Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

14 0097 14.00-14.20 น. คุณลักษณะท่ีมผีลตอการตัดสินใจซื้อนม

ถ่ัวเหลืองพรอมดืม่พาสเจอรไรซของ

ผูบริโภค 

นภัส เธียรวัฒนธาดา เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

15 0101 14.20-14.40 น.  ธรรมาภิบาล คาตอบแทน ธุรกิจ

ครอบครัวและผลการดําเนินงานของ

บริษัทกรณีศึกษาจากประเทศไทย 

มนสิช ภัทรสมสกุล เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

16 0112 14.40-15.00 น.  The Impact of Medical Insurance 

on Health among the Elderly in 

China 

 

  

Yuanyuan Wang Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 
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17 0113 15.00-15.20 น.  The determinants and impact of 

household expenditure in Sudan 

Almujtaba Omer 

Abdulla 

Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

18 0117 15.20-15.40 น. การวิเคราะหปจจยัและความคุมคาใน

การจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของ SMEs 

ไทย 

วชิร  คูณทวีเทพ เศรษฐศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

19 0122 15.40-16.00 น.  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการนําเขาและ

การสงออกยางพารา กรณีศึกษาไทย - 

จีน 

พรรณชนก  

โพษิตลิมปกุล 

เศรษฐศาสตร                  

ม.เกษตรศาสตร 
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หอง 24-08-05 สาขาสังคมศาสตร และเศรษฐศาสตร 

Chairman: รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธิสาคร และอาจารยดร.ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล 

ลําดับ Paper 

No. 
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1 0116 08.40-09.00 น. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน

ประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบชวงป

พ.ศ. 2520-2535 และ 2535-2549 

ชยภัทร ประจวบมอญ นักวิจัยอิสระ 

2 0016 09.00-09.20 น. อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย-รูปแบบแหงยุคสมยัของ

สถาปตยกรรมสมยัใหม 

อมรรัตน จริงวาจา ม.หอการคาไทย 

3 0036 09.20-09.40 น.  บทบาทของรสนิยมทางเพศของกลุมผูท่ี

มีความหลากหลายทางเพศ ตอการถูก

รับรูในมิตคิวามอบอุน ความสามารถ  

และเจตคติในบริบทของการทํางาน 

ฉัตรดาว สิทธิผล จิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

4 0037 09.40-10.00 น.  Let’s Read Funny Books! Year 1 

Children’s Creative Responses to 

a Humorous  Picture Book: a 

Collective Case Study 

ณฐภัทร อุรุพงศา การศึกษาปฐมวัย 

ม.หอการคาไทย 

5 0051 10.00-10.20 น. ผลของการจดัการเรียนรูประวัติศาสตร

โดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคดิวิเคราะหและ

ทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นรินทร  เทพศิร ิ ศึกษาศาสตร  

ม.ศรีนครินทรวิ

โรฒ 

6 0058 10.20-10.40 น.  อิทธิพลของการจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือ

กัน และไดรับการสนับสนุนจากผูมี

อํานาจตอเจตคติรังเกียจกลุม: 

การศึกษาตัวแปรสงผานสองตัว 

 

 

 

 

  

สรวงศนันท  

สิริประภาพล 

จิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
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7 0075 10.40-11.00 น.  การพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  

รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัตทิาง

ธรรมชาติ ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem 

Based Learning) ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชมพูนุช วุนสุวรรณ ศึกษาศาสตร  

ม.ศรีนครินทร 

วิโรฒ 

8 0108 11.00-11.20 น. The Conceptual Underpinnings of 

Early Intervention/Early 

Childhood Special Education 

พิมพร สุรกิตติดํารง การศึกษาปฐมวัย 

ม.หอการคาไทย 

9 0126 11.20-11.40 น.  ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีการสอน

แบบมุงประสบการณภาษา รวมกับ

เทคนิคจิ๊กซอวท่ีมีตอความสามารถใน

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

จิตรวี อุทุมพร ศึกษาศาสตร 

ม.ศรีนครินทร 

วิโรฒ 

10 0131 11.40-12.00 น. แนวทางในการบรรเทาปญหาความ

ขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขา

บรรทัดจังหวัดตรัง 

วิวัฒน ฤทธิมา รัฐประศาสน

ศาสตร วิทยาลัย

การจัดการเพ่ือ

การพัฒนา  

ม.ทักษิณ 

11 0160 13.00-13.20 น.  ความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 

จังหวัดภาคใตตอนลาง 

วิวัฒน ฤทธิมา รัฐประศาสน

ศาสตร วิทยาลัย

การจัดการเพ่ือ

การพัฒนา  

ม.ทักษิณ 

12 0123 13.20-13.40 น. การศึกษาผูบริโภคเชิงลึก: สิ่งท่ีผูบริโภค

ตองการอยางแทจริง ปญหา และความ

คาดหวังของผูบริโภคกาแฟสกัดเยน็ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

  

กันติทัต ธรรมสนู เศรษฐศาสตร  

ม.เกษตรศาสตร 



 

XXXIX 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

13 0082 13.40-14.00 น. Spillover in Teacher’s Adoption 

of a HighScope-Based Curriculum: 

A Field Experiment in Rural 

Thailand 

Weerachart T. 

Kilenthong  

School of 

Economics, 

UTCC 

14 0130 14.00-14.20 น. ความสัมพันธเชิงดลุยภาพระยะยาว

ระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสด และ

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ทิพยราวรรณ         

กัลศักดิ์ปภา 

เศรษฐศาสตร  

ม.ธรรมศาสตร 

15 0135 14.20-14.40 น.  ผลกระทบของนโยบายการตอปรมิาณ

เงินฝากธนาคารพาณิชย 

โสรญัญา   

สิทธิธนาลาภ 

เศรษฐศาสตร  

ม.เกษตรศาสตร 

16 0138 14.40-15.00 น.  The Volatility of Equity Flows in 

Asian Emerging Markets 

Supatchaya 

Ketchan 

Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

17 0159 15.00-15.20 น.  ความยืดหยุนของอุปสงคตอการใชเงิน

ของประชาชนในประเทศไทย 

ธนาภา โกศลวด ี เศรษฐศาสตร  

ม.เกษตรศาสตร 

18 0178 15.20-15.40 Financial Analysis and Business 

Plan of a Public Specialized 

Hospital, 

A Case of Dermatology Hospital 

ธงชัย ทําเผือก เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

19 0179 15.40-16.00 น.  ความสัมพันธระหวางระบบการเงินใน

ระดับจลุภาคกับการพัฒนาภาคการเงิน

และการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

ปุณณนิษฐา เวียงสีมา เศรษฐศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 

20 0185 16.00-16.20 น.  Cost-effectiveness Analysis of 

Integrated Care Model for Gastric 

Cancer at Ramathibodi Hospital 

Comprehensive Cancer Center: A 

Single Institute Experience 

Sarunporn 

Pramyothin 

Faculty of 

Economics 

Chulalongkorn 

University 

 

 



 

XL 

 

หอง 24-08-06 สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร 

Chairman: รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0190 08.40-09.00 น. การวิเคราะหเชิงเทคนิคในการพยากรณ

ราคาหลักทรัพย CPALL ดวยวิธีบอกซ-

เจนกินสและวิธีโฮลท 

บุญหญิง สมราง วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี    

ม.หอการคาไทย 

2 0022 09.00-09.20 น. การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โรงเรียนปากเกรด็  จังหวัดนนทบุร ี

พุทธรัตน  คําเพ็ง ครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏพระนคร 

3 0028 09.20-09.40 น.  การศึกษาเปรยีบเทียบการประมาณคา

จากตัวแบบการถดถอย สําหรับขอมูลท่ี

มีการแจกแจงแบบล็อกนอรมอลท่ีถูกตัด

ปลายทางขวาแบบสุมท่ีมีการแจกแจง

แบบสม่ําเสมอ 

ธนาพิพัฒน       

ทรัพยครองชัย 

พาณิชยศาสตร

และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

4 0043 09.40-10.00 น.  การเปรยีบเทียบวิธีการหาจุด

เปลี่ยนแปลงแบบออฟไลนในขอมลู

อนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรไมปกติท่ีมี

การแจกแจงปกต ิ2 ตัวแปร 

ปภาวิน เจรญิชัยปยกุล พาณิชยศาสตร

และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

5 0136 10.00-10.20 น. การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

ณัฐพล  พลอยงาม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี       

ม.หอการคาไทย 

6 0147 10.20-10.40 น.  การปรับปรุงสัญญาณการซื้อขาย

หลักทรัพยดวยตัวจําแนกแบบเบยอยาง

งาย 

เอกรินทร วรุตบางกูร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี       

ม.หอการคาไทย 

7 0153 10.40-11.00 น.  ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใช

โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การ

จัดการเรียนรูเรื่อง คูอันดับและกราฟ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ปภัสรา อุระอารยี วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี

 

  



 

XLI 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

8 0007 11.00-11.20 น. การประยุกตใชวิธีการออกแบบการ

ทดลองเพ่ือลดของเสียกระบวนการ

บรรจุมวนบุหรี ่

บุญสง คําออน วิศวกรรมศาสตร 

ม.รามคาํแหง 

9 0034 11.20-11.40 น.  ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซด พุทธรัตน  คําเพ็ง วิศวกรรมศาสตร 

ม.หอการคาไทย 

10 0035 11.40-12.00 น. การประยุกตใชเทคนิคการบํารุงรกัษา

แบบทวีผลท่ีทุกคนมสีวนรวมเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิต 

กระบวนการบรรจมุวนบุหรี่ โรงงานผลิต 

4 

ธนาพิพัฒน       

ทรัพยครองชัย 

วิศวกรรมศาสตร 

ม.รามคาํแหง 

11 0040 13.00-13.20 น.  การประยุกตใชวิธีการออกแบบการ

ทดลองเพ่ือลดของเสียกระบวนการ

บรรจผุลติภณัฑชนิดซองบรรจุซอสพริก 

ปภาวิน เจรญิชัยปยกุล วิศวกรรมศาสตร 

ม.รามคาํแหง 

12 0090 13.20-13.40 น. การศึกษาความเปนไปไดในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติไฟฟาจากความ

รอนเหลือท้ิงของเตาหลอมแกวโดยใช

โปรแกรม ASPEN  HYSYS 

ณัฐพล  พลอยงาม  วิศวกรรมศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 

13 0107 13.40-14.00 น. การศึกษาการสูญเสียความรอนของนํ้า

โลหะอลูมิเนียมจากกระบวนการขนยาย 

เอกรินทร วรุตบางกูร วิศวกรรมศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 

14 0133 14.20-14.40 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลติโฟม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขัน 

ปภัสรา อุระอารยี บริหารธุรกิจ     

ม.หอการคาไทย 

15 0184 14.40-15.00 น. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนใน

ช่ัวโมงเรงดวน กรณีศึกษา: บริษัท 

รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (รถไฟฟา

สนามบิน) 

สันตชัย รัตนนนท วิศวกรรมศาสตร 

ม.หอการคาไทย 

 

 

 



 

XLII 

 

หอง 24-08-07 สาขานิเทศศาสตรและนิติศาสตร 

Chairman: ผูชวยศาสตราจารยรัตนา เมฆนันทไพศิฐ  

และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธพงษ ขําออน 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0002 08.40-09.00 น. The online Thai drama viewing 

behavior of Vietnamese youth 

Bui Thi Khen นิเทศศาสตร  

ม.กรุงเทพ  

2 0009 09.00-09.20 น. การวิเคราะหเน้ือหาท่ีสงผลตอการมี

สวนรวม ของผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU 

Beyond 

รวิทัต บุณยเกียรต ิ นิเทศศาสตร  

ม.กรุงเทพ 

3 0011 09.20-09.40 น.  Popular Culture in Thai Politics: 

Shortcuts for Rational Voting 

วราภรณ ฉัตราติชาต นิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

4 0012 09.40-10.00 น.  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

และสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอ

พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อนํ้าหอมปรับ

อากาศในรถยนตของพนักงานสถานี

วิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

ภัทรวดี เอ่ียมศุภโชค นิเทศศาสตร   

ม.กรุงเทพ 

5 0013 10.00-10.20 น. วิธีการนําเสนอ เน้ือหา และการมสีวน

รวมของผูชมรายการโทรทัศนชองทาง

เฟซบุกไลฟ และยูทูบ : กรณีศึกษา

รายการหนากากนักรอง 

พรรณราย ปญญะ นิเทศศาสตร 

ม.รังสิต 

6 0015 10.20-10.40 น.  กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปด

รับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภท

ชองวาไรตี้ เอชดี ในกรุงเทพมหานคร 

ศุภคุณ เกษมสันต นิเทศศาสตร  

ม.กรุงเทพ 

7 0023 10.40-11.00 น.  ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียล

มีเดีย: การเตรียมพรอมตอภัยคุกคาม

ดานความมั่นคงในอนาคต 

สรลักษณ พงษโพธ์ิ นิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

8 0031 11.00-11.20 น. วิธีเสนอเน้ือหารายการวิทยุของ NHK 

WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย 

 

  

อเนญชา กลิ่นเกษร นิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 



 

XLIII 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

9 0054 11.20-11.40 น.  รูปแบบและแนวทางการสรางสรรค

เน้ือหาของหนังสือพิมพไทย บนเว็บไซต

เครือขายสังคมออนไลน 

นภารัตน พฤกษสรุาลยั นิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

10 0065 11.40-12.00 น. การโฆษณากับการปรับตัวเขาสูยคุการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 

กาลัญ วรพิทยตุ นิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

11 0081 13.00-13.20 น.  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ

ทางการสื่อสารในครอบครัว 

กรกช แสนจิตร นิเทศศาสตร  

ม.เกษมบัณฑิตย 

12 0086 13.20-13.40 น. ความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบ

ปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับการ

ตัดสินใจซื้อและการรับรูตอการตัดสินใจ

ซื้อผลติภณัฑโฟมลางหนาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สวิตตา พงศสถิรเศรษฐ นิเทศศาสตร  

ม.กรุงเทพ 

13 0087 13.40-14.00 น. การสื่อสารการตลาดของเกม ROV บน

สื่อเฟซบุกเพจ 

จิรภัทร จริอรรถพงศ นิเทศศาสตร  

ม.กรุงเทพ 

14 0165 14.00-14.20 น. การรับรูการสงเสริมการขายแบรนด

ธุรกิจคาปลีก ความรูเก่ียวกับแบรนด 

และความภักดตีอแบรนดของผูบรโิภค: 

กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนัแบ

รนด พีที 

อนันต จันหาวงศ นิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

15 0182 14.20-14.40 น.  กระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟ 

“มิ่งมิตร” 

บุณยดา ตั้งสกุล นิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

16 0014 14.40-15.00 น.  ปญหาทางกฎหมายเรื่องความเสยีหาย

จากการรุกล้ําความเปนสวนตัวของเฟ

ซบุก ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสหภาพ

ยุโรปและประเทศไทย 

ณัฐสดุา จารุพูนผล นิติศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

17 0021 15.00-15.20 น.  ปญหาทางกฎหมายในการกําหนดฐาน

ความผิดอาชญากรรมทางการเงินของ

ประเทศไทย 

  

พันษา  อมราพิทักษ นิติศาสตร  

ม.หอการคาไทย 



 

XLIV 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

18 0032 15.20-15.40 น. การยอมรับและการบังคับคดตีามคํา

พิพากษาศาลตางประเทศ ในคดีแพง

และพาณิชย: กรณศีึกษากลุมประเทศ

อาหรับ 

อรอมล อาระพล นิติศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

19 0047 15.40-16.00 น.  กฎหมายควบคุมการสงเสริมการขาย

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคใน

ประเทศไตหวัน 

อภิญญา  

บัณฑิตวุฒิสกุล 

นิติศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

20 0083 16.00-16.20 น.  กลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทาง

การเงินภายหลังความตกลงการคาเสรมีี

ผลบังคับใช 

ปกรณ วิญูหัตถกิจ นิติศาสตร  

ม.หอการคาไทย 
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หอง 24-08-08 การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 

Chairman: อ.ดร.ยงยุทธ  แกวอุดม  และ อ.ดร.ฐิติกานท สัจจะบุตร 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0039 08.40-09.00 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการเลือก

ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบรกิาร

ของนักศึกษาสาขาการจัดการการ

โรงแรม  ระดับช้ันปรญิญาตรี ในเขต

กรุงเทพและปรมิณฑล 

ไพลิน บรรพโต มนุษยศาสตรและ

การจัดการการ

ทองเท่ียว  

ม.กรุงเทพ 

2 0100 09.00-09.20 น. ทุนชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีในการรับมือตอ

การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมนํ้าดอนหอย

หลอด  

นิพิฐพนธ โชติวงษ สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

ม.มหิดล 

3 0105 09.20-09.40 น.  พฤติกรรมและสวนประสมการตลาด

ดานบริการของสายการบินในเสนทาง

คุนหมิง-กรุงเทพฯ: กรณีศึกษานักศึกษา

ชาวจีนท่ีใชสายการบินไทยและไทยแอร 

เอเชีย 

ปนัดดา ศรีแจม สถาบันพัฒนา

บุคลากรการบิน 

ม.เกษมบัณฑิต 

4 0134 09.40-10.00 น.  การทองเท่ียววิถีมุสลมิ: การสื่อสาร

การตลาดในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

ไทย 

นฤวรรณ รักสกุล นิเทศศาสตร  

ม.เกษมบัณฑิต 

5 0164 10.00-10.20 น. ความเห็นของเพศชายไทย ญี่ปุน และ

เกาหลี ท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยท่ีมีตอ

การใชเครื่องสําอางคในเพศชาย 

เพ็ญพสิษฐา           

โกนุทานุรักษ 

International 

Business 

Management, 

UTCC 

6 0166 10.20-10.40 น.  ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนโดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนบานหนอง

ออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย 

 

 

  

นฤมล มิลโควสกี สํานักวิชาการ

ทองเท่ียว  

ม.ราชภัฏ

เชียงราย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

7 0169 10.40-11.00 น.  พฤติกรรมการเลือกซื้อและปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

ความตองการซื้อสินคายี่หอไนก้ี (Nike) 

กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคใน

จังหวัดชลบุร ี

ชุติมณฑน  พุมสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

8 0170 11.00-11.20 น. ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการท่ีมผีลตอพฤติกรรมของ

ผูใชบริการโรงภาพยนตร Major 

Cineplex และ SF Cinema ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ 

สุจิรา ยางสา สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

9 0171 11.20-11.40 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบิน

สายการบินไทยแอรเอเชีย 

อิสราพร บุญเรือง สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

10 0172 11.40-12.00 น. ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตรา

สินคาของสายการบินไทยสมายล 

ซาซา เสริมวิเศษ สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

11 0173 13.00-13.20 น.  กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของ

สายการบินไทยไลออนแอร กรณีศกึษา

ประชาชนในอําเภอศรรีาชา จังหวัด 

ชลบุร ี

ภัทรพงศ สมรรถชัย สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

12 0174 13.20-13.40 น.  ความตองการของผูโดยสารสายการบิน

ในประเทศเพ่ือสนับสนุน การพัฒนาการ

ทองเท่ียวเมืองรอง 

 

 

 

  

กฤษณะ ดาปาน สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

14 0176 14.00-14.20 น. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สาย

การบินบริการเตม็รูปแบบในประเทศ

ไทย:  กรณีศึกษาสายการบินไทยและ

สายการบินบางกอกแอรเวย 

พิมพชนก ธุระธรรม สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

15 0177 14.20-14.40 น.  รูปแบบการจดังานกิจกรรมพิเศษท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณทุนทางสังคม

วัฒนธรรม ของตําบลนางแล อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย โดยการมีสวน

รวมของภาคีทองถ่ิน 

อุทุมพร การเก็บ สํานักวิชาการ

ทองเท่ียว  

ม.ราชภัฏ

เชียงราย 

16 0180 14.40-15.00 น.  ตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือ

พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน บาน

หนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย 

มนสิชา  ซาวคํา สํานักวิชาการ

ทองเท่ียว  

ม.ราชภัฏ

เชียงราย 

17 0181 15.00-15.20 น.  การพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการ

ทองเท่ียวบนฐานทุนทางสังคม

วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 

ปริพรรน แกวเนตร สํานักวิชาการ

ทองเท่ียว  

ม.ราชภัฏ

เชียงราย 

18 0187 15.20-15.40 น. พฤติกรรมการบรโิภคและปจจัยท่ีมีผล

ตอการเกิดภาวะหน้ีสินของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

สิรภพ นาคเจรญิ สถาบันเทคโนโลยี

การบิน 

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ตามเกณฑ PMQA ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์1 และอนุฉัตร ช่ําชอง2 

Kittinat Panomrit1 and Anuchat Chamchong2 

 

บทคัดยอ 

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของการดําเนินการตามแนวทาง

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กับผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรคจํานวน 143 คน โดยใชแบบสอบถามระหวาง

เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยแบบพหุมิติ จาก

การศึกษาพบวาตัวแปรตนท้ัง 2 ตัว ไดแก การนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวน

เสีย กับการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยบุคลากรคุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีผลตอ

ตัวแปรตามคือ ผลลัพธการดําเนินการตามเกณฑ PMQA โดยพบวาตัวแปรตนท้ัง 2 ตัว มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ PMQA ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาการดําเนินการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีผล

ใหผลการปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ดังนั้น สวนราชการควรนําเครื่องมือ PMQA 

ไปใชพัฒนาองคกรใหสอดคลอง เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพ่ือความสําเร็จท่ียั่งยืน 

คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, ระบบราชการ, กรมควบคุมโรค 

 

Abstract 

        This study aims to analyze the relationship of implementation according to the 

criteria of Public Sector Management Quality Award; PMQA with the Department of 
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2 
 

Disease Control, The Ministry of Public Health by study from the working group of the 

Department of Disease Control Department of 143 people using the query between 

September-October 2018 analyze data using a multiple regression analysis method. 

Studies have found that two independent variables include lead with strategy and 

care for stakeholders and systematic operations by quality personnel and continuous 

improvement. As a result, the results of the PMQA criteria are found in the process of 

the two independent variables, with a positive relationship with the success of the 

quality Management PMQA, which showed the implementation of the guidelines on 

the quality of government management. (PMQA) has a greater success in the 

government performance. Thus, the Government should take the PMQA tools to 

develop the organization. A systematic link to sustainable success 

Keywords: Public Sector Management Quality Award, Public Sector, Department of   

Disease Control 

 

1. บทนํา 

        จากการดําเนินการผลักดันใหสวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาองคกรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวาสวนราชการหลายสวนเกิดความสับสน

และไมม่ันใจวาการดําเนินการตามแนวทางของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะสามารถ

ทําใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการดีข้ึนได ดังจะเห็นไดจากเม่ือสํานักงาน ก .พ.ร.  เปดโอกาส

ใหสวนราชการนําเครื่องมือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ไปใชโดยสมัครใจ ไมเปน

ตัวชี้วัด ตั้งแตป พ .ศ . 2555 ถึงปจจุบัน มีสวนราชการท่ีดําเนินการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องโดยใช

เครื่องมือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จนไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐรายหมวด และรางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับดีเดนเพียง 42 กรม และจังหวัด จาก

จํานวนท้ังสิ้น 150 กรม กับ 76 จังหวัด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 18.6 เทานั้น จะเห็นไดวายังมีสวนราชการ 

และจังหวัดอีกจํานวนมากท่ียังไมไดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการถึงระดับท่ีสามารถขอรับรางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได ซ่ึงนอกจากจะทําใหเจตนาในการพัฒนาเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ PMQA ไมบรรลุตามเปาหมายแลว ยังทําใหเปาหมายการปฏิรูประบบราชการ

ใหเปนท่ีพ่ึงของประชาชน และชวยยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของประเทศไทยยังลาชา

ออกไปอีกดวย จึงเปนท่ีมาของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร



 

3 
 

จัดการตามเกณฑ PMQA ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนกรมท่ีมีผลงานการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดดเดนระดับประเทศ เปนเพียง 1 ใน 2 กรมท่ีไดรับการ

รับรองรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดครบทุกหมวด เพ่ือคนหาความสัมพันธของ

การดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA กับผลลัพธการปฏิบัติราชการ 

และศึกษาวาการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีสวนสําคัญท่ีทําใหผลลัพธ

การปฏิบัติราชการดีข้ึนจริงหรือไม 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

        1. เพ่ือคนหาความสัมพันธของการดําเนินการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) กับผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

        2. เพ่ือคนหาปญหา อุปสรรคในการนําเครื่องมือ PMQA ไปใชในการปฏิบัติ 

        3. เพ่ือคนหาผลกระทบของการใชเครื่องมือ PMQA ตอผลการปฏิบัติราชการ 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

        เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award; 

PMQA) ถูกพัฒนาข้ึนโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) เพ่ือใชใน

การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐใหทัดเทียมระดับสากล โดยมีพ้ืนฐาน

ทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเทารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการระดับสากลในหลายประเทศ 

เริ่มนํามาใชครั้งแรกป พ.ศ. 2549 โดยกําหนดใหเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ 

เพ่ือเรงใหสวนราชการประเมินและทําแผนปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑนี้ จนถึง

ปจจุบัน เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐถูกปรับปรุงเปนฉบับป พ.ศ. 2558  และยังคงเปน

เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่อง โดยมี

หลายสวนราชการท่ีดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการโดยใชกรอบแนวคิดของเกณฑ PMQA จนมี

ผลการดําเนินการท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด 

 

ลักษณะของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคการ 

        คือ ภาพรวมขององคกร สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอองคกร รวมถึงความทาทายท่ีองคกร

ตองเผชิญ 

สวนท่ี 2 ชุดคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 หมวดในการบริหารและดําเนินการของสวนราชการ 

ไดแก 1) การนําองคการ 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 3) การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การ

มุงเนนระบบปฏิบัติการ 7) ผลลัพธการดําเนินการ 

        ท้ังลักษณะสําคัญขององคการ และระบบการบริหารจัดการท้ัง 7 หมวด มีความเชื่อมโยงกัน

อยางเปนระบบ โดยสามารถแบงตามลักษณะการปฏิบัติการเปนกลุมยอย ดังนี้ 

1. ลักษณะสําคัญขององคการ  

        อธิบายถึงบริบท เปาหมายและวิธีการปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติการของสวนราชการ  สภาพแวดลอมในการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงท่ีสงผล

ตอการแขงขันของสวนราชการ รวมถึงความทาทาย และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

2. กลุมการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย (การนําองคการ, การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร, การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 

        แสดงใหเห็นถึงวิธีการนําองคการโดยใหความสําคัญกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตรท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสวน

ราชการ 

3. กลุมผลลัพธ (การมุงเนนบุคลากร, การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ, ผลลัพธการดําเนินการ) 

        กลุมการดําเนินการท่ีสรางผลลัพธ ประกอบดวยการปรับระบบการบริหารจัดการบุคลากรท้ัง

โครงสราง อัตรากําลัง สมรรถนะ และแรงจูงใจ รวมถึงการปรับปรุงระบบการปฏิบัติการ ไดแก 
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ข้ันตอนการทํางาน เทคนิควิธีการ เทคโนโลยีท่ีใช เพ่ือใหเกิดผลลัพธการดําเนินการท่ีสมดุลอยาง

ยั่งยืน 

4. พ้ืนฐานของระบบ (การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู) 

        เปนสวนสําคัญท่ีทําใหสวนราชการเกิดการปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองสัมพันธกันท้ัง

กลุมการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมผลลัพธ ซ่ึงเกิดจากการใช

ขอมูลและความรู เปนแรงผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

        ผูศึกษาใชกรอบแนวคิดการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ท้ัง 7 หมวด ซ่ึงประกอบไปดวย หมวดการดําเนินการ 6 หมวด ไดแก การนําองคการ, การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร, การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย, การวัด การวิเคราะห และ

การจัดการความรู , การมุงเนนบุคลากร, การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และ หมวดผลลัพธการ

ดําเนินการ มาปรับปรุงเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาโดย ตัวแปรตนในการศึกษาจะกําหนดข้ึนโดย

นําการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดท่ี 1 การนําองคการ หมวดท่ี 2 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และหมวดท่ี 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

จัดเปนตัวแปรตนท่ี 1 คือ กลุมการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย และการ

ดําเนินการตามหมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวดท่ี 5 การมุงเนน

บุคลากร และหมวดท่ี 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ จัดเปนตัวแปรตนท่ี 2 คือ กลุมการดําเนินการ

อยางเปนระบบ โดยบุคลากรคุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง สวนตัวแปรตามคือผลลัพธการ

ดําเนินการตามหมวดท่ี 7 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท้ัง 6 มิติ ไดแก มิติท่ี 7.1 ผลลัพธ

ดานประสิทธิผล และการบรรลุพันธกิจ มิติ 7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย มิติท่ี 7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร มิติ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการ และ

การกํากับดูแล มิติ 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต และมิติ 7.6 ผลลัพธดาน

ประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน ดังภาพ 
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3 วิธีการศึกษา 

        ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐท้ังระดับกรม และสํานัก กอง ศูนย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมี

จํานวนท้ังสิ้น 196 คน (ขอมูลจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค กันยายน 2561) กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง โดยวิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยคิดท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

คํานวณไดเปน 132 คน การสํารวจชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 มีผูตอบแบบสํารวจท้ังสิ้น 143 

คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

        ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยการรวบรวมจากแบบสอบถามตั้งแตวันท่ี 17 

กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 โดยมีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 143 ตัวอยาง สวนขอมูลเชิง

คุณภาพ (Qualitative data) รวบรวมจากแบบสอบถามสวนท่ี 4 ซ่ึงเปนคําถามปลายเปด และการ

สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูบริหาร และคณะทํางาน PMQA ของกรมควบคุมโรค 

การวิเคราะหขอมูล 

        วิเคราะหขอมูลดานประชากร ตัวแปรตน และตัวแปรตามดวยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ PMQA โดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยพหุมิติ (Multiple Regression) 

 

4. ผลการศึกษา 

        กลุมตัวอยางมีความเห็นตอตัวแปรตนในภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 ซ่ึงสามารถ

แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตนในภาพรวมไดดังนี้ 

ตัวแปร 𝑋𝑋� S.D. แปลผล 
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กลุมการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

3.98 0.786 มาก 

กลุมการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยบุคลากร

คุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3.82 0.837 มาก 

รวม 3.90 0.812 มาก 

กลุมตัวอยางมีความเห็นตอตัวแปรตนกลุมการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวน

ไดสวนเสียในภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 ซ่ึงสามารถแสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานแตละดานไดดังตาราง ดังนี้  

ตัวแปร 𝑋𝑋� S.D. แปลผล 

1. ดานการนําองคการ 4.10 0.747 มาก 

2. ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 3.99 0.752 มาก 

3. ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

3.87 0.858 มาก 

รวม 3.98 0.786 มาก 

กลุมตัวอยางมีความเห็นตอตัวแปรตนกลุมการดําเนินการอยางเปนระบบโดยบุคลากร

คุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่องภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.82 ซ่ึงสามารถแสดง

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแตละดานไดดังตาราง ดังนี้  

ตัวแปร 𝑋𝑋� S.D. แปลผล 

4. ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 3.81 0.856 มาก 

5. ดานการมุงเนนบุคลากร 3.73 0.846 มาก 

6. ดานการมุงเนนระบบปฏิบัติการ 3.92 0.810 มาก 

รวม 3.82 0.837 มาก 

        กลุมตัวอยางมีความเห็นตอตัวแปรตามในภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงสามารถ

แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตนในภาพรวมไดดังนี้ 
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ตัวแปร 𝑋𝑋� S.D. แปลผล 

ผลลัพธ 7.1 ดานประสิทธิผล และการบรรลุพันธกิจ 3.81 0.781 มาก 

ผลลัพธ 7.2 ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.81 0.765 มาก 

ผลลัพธ 7.3 ดานการมุงเนนบุคลากร 3.76 0.797 มาก 

ผลลัพธ 7.4 ดานการนําองคการ และการกํากับดูแล 3.87 0.742 มาก 

ผลลัพธ 7.5 ดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 3.78 0.869 มาก 

ผลลัพธ 7.6 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการ

จัดการหวงโซอุปทาน 

3.76 0.794 มาก 

รวม 3.80 0.791 มาก 

        ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุมิติ (Multiple Regression) พบวา

ตัวแปรตนท้ัง 2 ตัวรวมกันทํานายปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ตามเกณฑ PMQA โดยพบวาตัวแปรตนท้ัง 2 ตัว มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ PMQA กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ยิ่งมีการนําองคการดวย

ยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย และการดําเนินการท่ีเปนระบบโดยบุคลากรคุณภาพ และ

การปรับปรุงอยางตอเนื่องท่ีดีข้ึน จะยิ่งมีสวนผลักดันใหมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการตามเกณฑ PMQA มากยิ่งข้ึน 

        ท้ังนี้ สามารถแสดงเปนสมการถดถอยความผันแปรของตัวแปรตามไดดังนี้ 

       สมการถดถอย Y = 0.367X1 + 0.529X2  

       โดยท่ี Y  คือ ผลลัพธการดําเนินการขององคกรตามเกณฑ PMQA 

               X1 คือ การนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย 

               X2 คือ การดําเนินการท่ีเปนระบบโดยบุคลากรคุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

        จากขอเสนอแนะจากการแสดงความเห็นของกลุมตัวอยาง และการสัมภาษณคณะทํางาน

สามารถสรุปปญหา อุปสรรคจากการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได

ดังตอไปนี้ 
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        1. ประเด็นดานการบริหารจัดการ 

        1.1 ภารกิจของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีความหลากหลายท้ังในมิติเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ซ่ึงเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก ซ่ึงหากไมมีระบบ

สารสนเทศท่ีดีท่ีทําใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณอยางรอบดาน และทันการณ รวมถึงไม

เขาใจความตองการ และคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมอยางชัดเจน จะทําใหไมสามารถ

กําหนดประเด็นการพัฒนาองคกรท่ีเหมาะสม และตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมอยาง

สมดุลได 

        1.2 การมุงนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการทํางานเพียงอยางเดียว โดยขาดความเขาใจการ

ปฏิบัติงานอยางละเอียดอาจสงผลเชิงลบมากกวา ควรมีการทําความเขาใจวิธีการทํางานอยาง

ละเอียด นําองคความรูท่ีสะสมไวมากมายในกรมฯ มาใชประโยชนเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม และสามารถ

นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการดําเนินการไดอยางเหมาะสม 

        1.3 การพัฒนาคุณภาพของกรมฯ ทําใหเกิด Best Practice ข้ึนในบางเรื่องแลว แตยังขาด

แนวทางนํา Best Practice ไปขยายผลใหเกิดการดําเนินการอยางเปนระบบท่ัวท้ังองคกรอยางยั่งยืน 

        1.4 การเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรผูรับผิดชอบในการดําเนินการ โดยไมมีการถายทอดความรู 

ประสบการณใหผูรับผิดชอบใหม ทําใหขาดการดําเนินการท่ีตอเนื่อง 

        1.5 ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการยังไมสอดคลอง ชัดเจนเทาท่ีควร ทําใหยังไม

สามารถอธิบายผลลัพธการดําเนินการในบางจุดไดอยางเปนรูปธรรม 

        2. ประเด็นดานการสื่อสาร ใหความรู ความเขาใจ 

        2.1 ความเขาใจ PMQA ยังอยูในวงจํากัด ทําใหการขับเคลื่อน PMQA ในระดับสํานัก กอง 

ศูนย ยังไมครอบคลุมท่ัวท้ังองคกรตามเจตนาของ PMQA จริง ๆ 

        2.2 ภาษาท่ีใชในเกณฑ PMQA เปนภาษาท่ีไมคุนเคย ทําใหเกิดการตีความท่ีแตกตางกัน และ

รูสึกวาเปนสิ่งท่ียาก และการดําเนินการท่ีไมสอดคลองกัน 

        2.3 ผูปฏิบัติบางสวนยังไมเขาใจเหตุผลท่ีควรนําเครื่องมือ PMQA มาใชในการพัฒนาการ

ทํางาน เม่ือถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดใหดําเนินการ จึงไมไดต้ังใจดําเนินการใหไดผลเทาท่ีควร รูสึกวา

เปนภาระท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานประจํา 

 

5. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

          ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอตัวแปรตน กลุมตัวอยางมีความเห็นตอตัวแปรตนใน

ภาพรวมระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
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        กลุมการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย 1) ดานการนําองคการ 

ภาพรวมระดับมาก ผูบริหารมีการสงเสริม และกํากับดูแลการทํางานใหมีการดําเนินการสอดคลอง

กับหลกัธรรมาภิบาลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีวิธีการสื่อสารทิศทางของกรมฯ เชน วิสัยทัศน 

พันธกิจ คานิยม ท่ีเปนระบบ ตามดวยผูบริหารใหความสําคัญกับผลกระทบจากการดําเนินการของ

กรมฯ ตอสังคมและประเทศชาติ ขณะท่ีผูบริหารมีการสรางนโยบาย หรือบรรยากาศท่ีทําใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายนอยท่ีสุด 2) ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ภาพรวมระดับมาก กรมฯ มีกระบวนการวิเคราะห กําหนดทิศทาง จัดทํายุทธศาสตร และถายทอดสู

การปฏิบัติท่ีเปนระบบมากท่ีสุด รองลงมาคือ กรมฯ มีการกําหนดกลยุทธท่ีสรางสรรค มีเปาหมาย

เชิงกลยุทธท่ีเหมาะสม ขณะท่ีกรมฯ มีการแปรกลยุทธสูการปฏิบัติ จัดลําดับความสําคัญ จัดสรร

ทรัพยากรในการดําเนินการไดอยางเปนระบบ   และกรมฯ มีการติดตามผลการดําเนินการ 

คาดการณผลการดําเนินการในอนาคต และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการตามแผนไดอยางเหมาะสม

นอยท่ีสุด 3) ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ภาพรวมระดับมาก 

กรมฯ มีวิธีประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปน

ระบบ ทําใหสามารถใชขอมูลปอนกลับมาปรับปรุงการใหบริการไดเปนอยางดีมากท่ีสดุ รองลงมาคือ 

กรมฯ มีวิธีการสรางความสัมพันธ และใหความสําคัญกับขอรองทุกข และรองเรียนของผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบ ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหความรวมมือ และ

สนับสนุนภารกิจของกรมฯ เปนอยางดี ตามดวยกรมฯ มีวิธีการรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับผูมีสวน

ไดสวนเสีย เพ่ือทําใหกรมฯ มีความเขาใจความตองการและคาดหวังผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปน

ระบบ ขณะท่ีกรมฯ สามารถใชสารสนเทศของผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงหรือสรางนวัตกรรมใน

การใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการท้ังในภาพรวม และความตองการเฉพาะ

กลุม หรือความตองการสวนบุคคลนอยท่ีสุด 

      กลุมการดําเนินการอยางเปนระบบโดยบุคลากรคุณภาพ  และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  4) 

ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ภาพรวมระดับมาก กรมฯ ใหความสําคัญของการ

ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับยุคดิจิทัลมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  กรมฯ มีวิธีการกําหนดตัว

วัดผลการดําเนินการท่ีเปนระบบ ครอบคลุมท้ังระดับยุทธศาสตร และงานประจํา ตามดวยกรมฯ มี

ระบบในการวิเคราะหผลการดําเนินการ โดยใชประโยชนจากสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ทําใหคนหา

โอกาสในการปรับปรุง สรางนวัตรรม และแนวทางการดําเนินการท่ีดีได ขณะท่ีกรมฯ มีวิธีการนําผล

จากการปรับปรุง สรางนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปขยายผล และใชใหเกิดประโยชนสูงสุดนอย

ท่ีสุด 5) ดานการมุงเนนบุคลากร ภาพรวมระดับมาก กรมฯ มีวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม 
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และสอดคลองกับทิศทางการดําเนินการของกรมฯ มากท่ีสุด รองลงมาคือกรมฯ ใหความสําคัญกับ

การสรางสภาพแวดลอม นโยบาย หรือแรงจูงใจ ท่ีทําใหบุคลากรเกิดความผาสุก และผูกพันกับกรมฯ 

ตามดวยกรมฯ มีการกําหนดแผนดานบุคลากรท่ีครอบคลุมท้ังดานสมรรถนะ อัตรากําลัง โครงสราง 

และแรงจูงใจ ท่ีสัมพันธกับยุทธศาสตรของกรมฯ ขณะท่ีกรมฯ มีการประเมินผลการดําเนินการของ

บุคลากรท่ีเปนระบบ และมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพท่ีชัดเจนนอยท่ีสุด   6) ดานการ

มุงเนนระบบปฏิบัติการ ภาพรวมระดับมาก กรมฯ มีการออกแบบระบบ และกระบวนการทํางานท่ี

สัมพันธกับยุทธศาสตร และพันธกิจของกรมฯ สามารถตอบสนองความตองการ และคาดหวังของผูมี

สวนไดสวนเสียไดเปนอยางดีมากท่ีสุด รองลงมาคือกรมฯ มีการควบคุมกระบวนการทํางาน ใหมีการ

ดําเนินการเปนไปตามท่ีออกแบบไว โดยการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในจุดสําคัญ และมีการ

รายงานผลการดําเนินการสมํ่าเสมอ และกรมฯ มีการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และคํานึงถึงเหตุฉุกเฉินท่ี

อาจสงผลกระทบตอกระบวนการทํางาน และมีการควบคุมความเสี่ยง และมีการจัดการเพ่ือใหม่ันใจ

ไดวาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน กรมฯ จะสามารถดําเนินการตอไปได มีระดับเทากัน ขณะท่ีกรมฯ มีปจจัย

เอ้ือใหเกิดการปรับปรุง หรือสรางนวัตกรรมในกระบวนการนอยท่ีสุด 

        ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอตัวแปรตาม กลุมตัวอยางมีความเห็นตอตัวแปรตามใน

ภาพรวมระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา 1) ผลลัพธ 7.1 ดานประสิทธิผล และการบรรลุ

พันธกิจ ภาพรวมระดับมาก กรมฯ สามารถดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และบรรลุเปาหมายตาม

แผนฯ ไดเปนอยางดีมากท่ีสุด รองลงมาคือ กรมฯ สามารถลดความเสี่ยง ลดอัตราการเกิดโรคและภัย

สุขภาพ รวมถึงอัตราการเสียชีวิตจากโรคและภัยสุขภาพ ไดเปนอยางดี      2) ผลลัพธ 7.2 ดานการ

ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ภาพรวมระดับมาก ผูมีสวนไดสวนเสียของ

กรมฯ อยากสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจของกรมฯ มีมากท่ีสุด รองลงมาคือผูมีสวนไดสวน

เสียของกรมฯ มีความพึงพอใจผลการดําเนินการของกรมฯ 3) ผลลัพธ 7.3 ดานการมุงเนนบุคลากร 

ภาพรวมระดับมาก บุคลากรของกรมฯ มีสมรรถนะสูง ไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางเหมาะสมมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ บุคลากรของกรมฯ ผูกพันในงาน พรอมทุมเททํางานใหบรรลุภารกิจ 4) ผลลัพธ 

7.4 ดานการนําองคการ และการกํากับดูแล ภาพรวมระดับมาก ผูบริหารกรมฯ มีการสื่อสาร

ทิศทางของกรมฯ ท่ีชัดเจน บุคลากรมีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามไดเปนอยางดีมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ กรมฯ มีการกํากับดูแลการดําเนินการท่ีดี ทําใหมีผลการดําเนินการท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

และไมมีการดําเนินการท่ีขัดกับหลักธรรมาภิบาล 5) ผลลัพธ 7.5 ดานงบประมาณ การเงิน และ

การเติบโตภาพรวมระดับมาก งานบริการทุกดานของกรมฯ มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน หรือสามารถขยายผล

การใหบริการไดอยางตอเนื่องมากท่ีสุด รองลงมาคือ กรมฯ มีความสามารถในการใชงบประมาณได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6) ผลลัพธ 7.6 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการ

จัดการหวงโซอุปทาน ภาพรวมระดับมาก โดยมีความเห็นวากรมฯ มีการปรับปรุงการดําเนินการ 



 

12 
 

และมีนวัตกรรมใหม ๆ สมํ่าเสมอมากท่ีสุด รองลงมาคือ กรมฯ มีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตนทุนเหมาะสม 

        การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ 

PMQA พบวาตัวแปรตนท้ัง 2 ตัว ไดแก การนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย 

กับการดําเนินการอยางเปนระบบโดยบุคลากรคุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีผลตอตัว

แปรตามคือ ผลลัพธการดําเนินการตามเกณฑ PMQA โดยพบวาตัวแปรตนท้ัง 2 ตัว มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ PMQA กลาวอีกนัยหนึ่ง

คือ ยิ่งมีการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย และการดําเนินการท่ีเปนระบบ

โดยบุคลากรคุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่องท่ีดี ข้ึน จะยิ่งมีสวนผลักดันใหมีผลตอ

ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ PMQA มากยิ่งข้ึน 

 

อภิปรายผล 

        ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีกําหนดไววา การดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐโดยการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย และการดําเนินการท่ีเปน

ระบบโดยบุคลากรคุณภาพ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีผลตอผลลัพธการดําเนินการของกรม

ควบคุมโรค ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานยืนยันความสําคัญของตัวแปรตนท้ัง 2 ตัวแปร ซ่ึงสามารถ

นําไปอธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาองคกร และทําใหมีผลลัพธการดําเนนิการท่ี

ดีตามกรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีถูกพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ดังนี้ 

        การคนพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางการนําองคการดวยยุทธศาสตร และใสใจผูมีสวนได

สวนเสีย กับผลลัพธการดําเนินการขององคกร ดานการนําองคกรสอดคลองกับแนวคิดของ Robbins 

and Coulter ท่ีกลาววา ผูนํา หมายถึงผูท่ีมีอิทธิพลและสามารถใชศิลปะจูงใจใหผูอ่ืนคิดตาม หรือ

ปฏิบัติตาม สวนความเปนผูนําคือ กระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอกลุมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

และ Draft ไดใหคําจํากัดความท่ีชัดเจนมากข้ึนวา ความเปนผูนําเปนความสัมพันธของผูนํา และผู

ตาม ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ดานยุทธศาสตร สอดคลองกับ

แนวคิดของ Michael E. Porter ท่ีกลาววา กลยุทธ คือ แนวทางและกระบวนการของการดําเนิน

ธุรกิจเพ่ือทําใหสามารถสรางความแตกตางท่ีไดเปรียบในการแขงขันกับกิจการอ่ืนได และ A.G. 

Lafley และ Roger Martin ท่ีกลาวไวในหนังสือ Playing to win วา กลยุทธเปนเรื่องเก่ียวกับการ

เลือก (choices) ท่ีเฉพาะเจาะจง ท่ีจะทําใหชนะในตลาด การใสใจผูมีสวนไดสวนเสียสอดคลองกับ

แนวคิดดานการตลาดของ Philip Kotler ท่ีไดตอยอดจากความคิดของ Peter F. Drucker ในการ

เปลี่ยนความหมายทางการตลาดจากเดิมท่ีมุงเนนราคา และการกระจายสินคา (price and 
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distribution) ไปสูการเนนการตอบสนองความตองการของลูกคา (meet customer’s needs) 

และประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑและบริการ (benefits from products and services) 

        การคนพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางการดําเนินการท่ีเปนระบบ โดยบุคลากรคุณภาพ และ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง กับผลลัพธการดําเนินการขององคกร ดานการดําเนินการท่ีเปนระบบ 

สอดคลองกับ เยาวเรศว นุตเดชานันท )2558 (ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการ

พัฒนาองคการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ท่ีพบวาความพรอมของระบบงานมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนาองคการตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิตมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ

พัชรา ม่ิงไม (2543) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของการนําระบบคุณภาพ ISO 

9002 มาใชกับการบริหารงานกองตรวจคนเขาเมือง ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ ซ่ึงพบวา การจัดการ

อยางเปนระบบในองคกร มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการนําระบบคุณภาพมาใช ดานการ

ดําเนินการโดยบุคลากรคุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Karami, Analoui & Cusworth ท่ีกลาว

วาการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธเปนการบูรณาการการจัดการทรัพยากรบุคคลเขากับ

กระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคกร เพ่ือใหองคกรสามารถจัดการกับสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงได ดานการปรับปรุงอยางตอเนื่องสอดคลองกับแนวคิดของการบริหารจัดการคุณภาพ

แบบองครวม (Total Quality Management; TQM) ซ่ึงเปนปรัชญาการบริหารจัดการ ท่ี ถูก

พัฒนาข้ึน โดย W. Edwards Deming โดยมุงสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในองคกรรวมกันพัฒนา

ผลงานใหมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

 

ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้ 

        ดานการนําองคการ กรมควบคุมโรคควรทบทวนเรื่องบรรยากาศในการทํางาน และแนวทาง

การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมุงเนนการทํางานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ โดยอาจสํารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรตอบรรยากาศในการทํางาน เพ่ือคนหาโอกาสในการพัฒนา และจัดทําแผนงานเพ่ือปรับปรุง

บรรยากาศในการทํางาน และนโยบายใหสนับสนุนบุคลากรใหมุงม่ันในการดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรคควรทบทวนวิธีการแปรกล

ยุทธสูแผนปฏิบัติการ หรือโครงการอยางมีประสิทธิภาพ เปนแผนปฏิบัติการท่ีทํานอยไดผลมาก 

สามารถบูรณาการการใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา การสื่อสาร

แผนงานสูการปฏิบัติควรครอบคลุมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติของ

แผนงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณผลการดําเนินการในอนาคต และปรับระบบ

งบประมาณของกรมฯ ใหมีความคลองตัว สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานใหทันตอสถานการณได หาก
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พบวาแผนงานโครงการจะไมเปนไปตามเปาหมาย ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย กรมควบคุมโรคควรพัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการใชประโยชนจาก Big Data เพ่ือ

พยากรณความตองการ และคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในปจจุบัน และ

อนาคต และควรนํามาวิเคราะหเพ่ือจําแนกกลุมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามลักษณะ

ความตองการ หรือปญหา เพ่ือนํามาสูการพัฒนานวัตกรรมการบริการท่ีตรงความตองการเฉพาะกลุม 

หรือความตองการเฉพาะบุคคคลเพ่ิมมากข้ึน ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู กรม

ควบคุมโรคควรพิจารณาวิธีการในการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ซ่ึงเกิดจากบุคลากร 

หรือหนวยงานภายในกรมฯ เพ่ือนํามาเรียบเรียงเปนองคความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบ รวมถึง

นําไปขยายผลโดยบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร หรือคูมือปฏิบัติงานของกรมฯ รวมถึงอาจนําองค

ความรูท่ีพัฒนาข้ึน ไปพัฒนาเปนหลักสูตรพัฒนาบุคลากร หรือเครือขายของกรมฯ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และสงผลตอผลลัพธการดําเนินการของกรมฯ ในระยะยาว ดานการมุงเนนบุคลากร 

กรมควบคุมโรคควรพัฒนาระบบการประเมินแบบ 360 องศา เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม และความ

โปรงใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และควรจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพให

ครบทุกสายอาชีพ และพัฒนา Training Roadmap ใหสอดคลองกับเสนทางความกาวหนานั้น 

สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเลือกความกาวหนาในสายอาชีพดวยตนเอง จะมีสวนสําคัญในการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน ดานการมุงเนนระบบปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

ควรพิจารณาสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมภายในกรมฯ ไดแก การสรางนวัตกรใน

องคกร หรือรวมกลุมนวัตกรในองคกร สงเสริม จูงใจใหมีโอกาสสรางสรรคผลงาน โดยผูบริหารควร

เปดชองทางใหมีการนําผลงานการพัฒนา หรือนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากรไปใชใหเกิดประโยชน

จริง จะสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมุงม่ันในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมข้ึน และควรสงเสริมกระบวนการ

นวัตกรรม เชน Design Thinking ใหเกิดข้ึนในองคกร สรางวัฒนธรรมการเรียนรู โดยกําหนดรอบใน

การทบทวนผลการดําเนินการ การคนหาปญหา หรือความตองการท่ียังไมเคยถูกตอบสนองของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุง หรือสรางนวัตกรรมใหเปนระบบ ดานระบบ

ในภาพรวม จากการศึกษาพบวา การดําเนินการรวมกันของหมวดดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐหมวดท่ี 1-6 มีสวนเก่ียวเนื่อง และตองทํางานรวมกันแบบบูรณาการ และ

ประสานสอดคลองในทุกระดับ จึงจะสงผลใหองคกรเกิดผลลัพธในการดําเนินการท่ีดีตามท่ีกําหนด

เปาหมายไวได ดังนั้น ในการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชกับองคกรนั้น ควร

คํานึงถึงการออกแบบระบบการทํางานท้ัง 6 หมวดใหสอดคลองกัน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

        1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีเปนคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการ

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมควบคุมโรค การศึกษาครั้งตอไปควรจะมี

การศึกษาบุคลากรสวนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเปนผูมีสวนขับเคลื่อนการดําเนินการโดยตรงดวย เพ่ือสามารถ

นําผลมาเปรียบเทียบ และคนหาโอกาสในการพัฒนาของกรมควบคุมโรคตอไป 

        2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในกรมควบคุมโรคเพียงกรมเดียว และเปนกรมท่ีไดรับรางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครบทุกหมวดแลว การศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาในกรมอ่ืน ๆ ท่ีมี

ลักษณะแตกตางกันกับกรมควบคุมโรค หรือไมเคยไดรับรางวัล เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษา และ

คนหาปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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ปจจัยที่มีผลตอราคาสกุลเงินดิจิทัล  

Factors Influencing Cryptocurrencies price 
 

โศภิน ถนอมเพ็ชรสงา1และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร2 

Sophin Tanompetsanga1  and Wanrapee Banchuenvijit2 

 

บทคัดยอ 

บิทคอยนและอิเทอเรียมเปนเงินดิจิทัล 2 สกุลหลักท่ีมีสวนแบงการตลาดมากท่ีสุดเปน 2 

อันดับแรกในตลาดของเงินดิจิทัล ปจจุบันสินทรัพยดิจิทัลท่ีมีการพูดถึงในสังคมการเงินและธุรกิจ 

บริษัทตางๆมีการนําเทคโนโลยีบล็อคเชนซ่ึงเปนเทคโนโลยีเบื้องหลังของเงินดิจิทัลมาพัฒนาและ

ประยุกตใชกับธุรกิจของตนเอง ทําใหมีการเติบโตของเงินดิจิทัลเปนอยางมาก วัตถุประสงคของ

การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก  S&P 500 Index, Nikkei 225 Index, ราคา

ทองในตลาดโลก, ราคาน้ํามันในตลาดโลก ปริมาณการคนหาคําศัพทท่ีเก่ียวของกับสกุลเงินดิจิทัล ใน 

Google, ปริมาณการทําธุรกรรมของเงินดิจิทัล และ ปริมาณธุรกิจท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะ

เริ่มตน ท่ีมีผลตอราคาสกุลเงินดิจิทัล โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาสกุลเงินดิจิทัลท่ีเปนสกุล

เงินหลักในปจจุบัน ไดแก บิทคอยน และ อิเทอเรียม โดยใชการวิเคราะหในรูปสมการถดถอยเชิงซอน

เพ่ือหาความสัมพันธตัวแปร จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอราคาบิทคอยน คือ 

ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google และ ปจจัยท่ีมีผลตอราคาอิเทอเรียม คือ ปริมาณ

เงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน, ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม 

โดยปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธกับเงินดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน 

 

คําสําคัญ: บิทคอยน, อิเทอเรียม, เงินดิจิทัล, บล็อกเชน 

 

Abstract 

Bitcoin and Ethereum is the main cryptocurrencies which are the most 2 value 

of cryptocurrency market capital. Currently, cryptocurrencies are the assets that has 

been mentioned widely in social of finance and business. Many companies actively 

research blockchain technology which is the background of cryptocurrency to develop 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: sophin.st@gmail.com 
2 อาจารยประจํา คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,  E-mail: dr.wanrapee@gmail.com 
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with their business which make cryptocurrency market growing continuously. The 

objective of this research aim to study economic factors such as S&P 500 Index, Nikkei 

225 Index, Gold spot and Brent oil futures including amount of searching words which 

concern to cryptocurrency in google and amount of cryptocurrency transaction factor 

and amount of business who issue Initial coin offering factor that affect to main 

cryptocurrencies which consist of Bitcoin and Ethereum. This research uses complex 

regression analysis to find the relation of each factors mentioned above. The result 

of this research found that amount of searching “Bitcoin” word in google affect to 

Bitcoin price and amount of cryptocurrency transaction factor and amount of business 

who issue Initial coin offering factor affect to Ethereum price in same direction. 

 

Keywords: Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency, blockchain 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันเม่ืออินเตอรเน็ตเปนสิ่งท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย รวดเร็ว และสามารถติดตอ

สื่อการกับผูอ่ืนไดท่ัวโลกอยางไรพรมแดน สิ่งนี้จึงทําใหเกิดเทคโนโลยีใหมท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอ

กันกับบุคคลท่ัวโลก เปนสังคมของคนบนโลกออนไลน โดยสังคมดังกลาวไดมีการตระหนักและเห็น

ความสําคัญของคําวา การกระจายศูนย (decentralize) โดยการกําจัดคนกลางออกจากระบบ เพ่ือ

สรางความโปรงใส ปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และ ความม่ันคงใหกับการเก็บขอมูลท่ีมีความสําคัญ 

อีกท้ังยังสามารถชวยลดตนทุนในการทําธุรกรรมตางๆ ไดอีกดวย โดยการใชเทคโนโลยีท่ีเรียกวา 

บล็อคเชน (blockchain) เทคโนโลยีบล็อคเชนนั้นเปนเทคโนโลยีท่ีอยูเบื้องหลังของเงินดิจิทัล 

(cryptocurrency) ท่ีมีการพูดถึงอยางแพรหลายในปจจุบัน เงินดิจิทัลไมไดถูกสรางข้ึนเพ่ือใชใน

ประเทศใดประเทศหนึ่ง สังคมใดสังคมหนึ่ง แตเงินดิจิทัลนั้นถูกสรางมาเพ่ือใชกันไดท่ัวโลก นอกจาก

เงินดิจิทัลสามารถใชแลกเปลี่ยนระหวางกันแทนเงินสดแลว (fiat currency) ยังสามารถใชเก็งกําไร

จากคาเงินดังกลาวไดอีกดวย ถึงแมวาเงินดิจิทัลนั้นไมไดมีสินทรัพยอางอิงจาก ทอง หรือน้ํามัน 

เชนเดียวกับสกุลเงินสดท่ีเราใชในปจจุบัน จึงทําใหราคาของสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนของราคา

เปนอยางมาก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเงินดิจิทัลนั้น อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน 

ตลาดทุนของประเทศขนาดใหญ ราคาสินคาโภคภัณฑของตลาดโลกและพฤติกรรมการใชงานของ

บุคคลท่ีสนใจในเงินดิจิทัล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใชงาน รวมไปถึงจํานวนธุรกิจเกิดใหมท่ีมีการใช

เทคโนโลยีบล็อคเชน ท่ีมีผลตอราคาสกุลเงินดิจิทัล โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาสกุลเงิน

ดิจิทัลท่ีเปนสกุลเงินหลักในปจจุบัน ไดแก บิทคอยน (Bitcoin) และ อิเทอเรียม (Ethereum) 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

3.1แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

3.1.1 กฎอุปสงค (Law of Demand) และอุปทาน (Law of Supply) 

กฎอุปสงค (Law of Demand) และอุปทาน (Law of Supply) เปนหลักการท่ีอธิบาย

ความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณความตองการซ้ือหรือขาย โดยกฎอุปสงคระบุวา ปริมาณ

ความตองการซ้ือสินคา หรือเรียกวาปริมาณอุปสงค (quantity demanded) มีความสัมพันธในทาง

ลบกับราคา เม่ือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลนั้นคงท่ี กลาวคือ เม่ือราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึน ผูบริโภคมีแนวโนมท่ี

จะตองการซ้ือสินคานั้นนอยลง กฎอุปทานระบุวา ปริมาณสินคาท่ีตองการขาย หรือปริมาณอุปทาน 

(quantity supplied) มีความสัมพันธในทางบวกกับราคา เม่ือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลนั้นคงท่ี กลาวคือ

เม่ือราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึน ผูขายมีแนวโนมท่ีจะตองการขายสินคามากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: ภาพแสดงเสนอุปสงคและอุปทาน ท่ีมา: https//:th.wikipedia.org/wiki 

ดวยเหตุท่ีทรัพยากรท่ีมีคาบนโลกมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นของสิ่งใดท่ีมีอรรถประโยชนสูง

และความตองการมากราคาจึงสูงตาม สิ่งนี้เปนปจจัยในการกําหนดราคาและความตองการของผู

ซ้ือ  ราคาของเงินดิจิทัลถูกกําหนดดวยอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก เชน ความเชื่อม่ันในมูลคา

ของระบบ ความปลอดภัยของผูใชงาน ความรวดเร็วและความสะดวกในการใชงาน ดวยคุณสมบัติ

เหลานี้จึงสงผลใหเงินดิจิทัลเปนท่ีสนใจของตลาดเนื่องจากตอบโจทยในเรื่องของการดํารงชีวิตและ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน และกลายเปนสินทรัพยท่ีมีมูลคาและมีโอกาสท่ีจะนําไปใช

แทนเงินในอนาคตตอไป 
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3.1.2 เงินดิจิทัล  

ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเงินดิจิทัล 2 สกุลหลักท่ีเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป โดยมี

รายละเอียดตังตอไปนี้ 

บิทคอยน เปนเงินตราในรูปแบบดิจิทัลท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยคนหรือกลุมบุคคลซ่ึงใชนามแฝง

วา “ซาโตชิ นากาโมโตะ” มีการเริ่มตนใชงานเปนครั้งแรกในป 2553 มีชื่อยอของสกุลเงินคือ “BTC” 

เปนเงินตราในรูปแบบท่ีตองใชการเขารหัสในการควบคุมการสรางและโอนเงิน ดวยเทคโนโลยีบล็อค

เชน ถือเปนครั้งแรกของโลกท่ีเงินไมไดถูกควบคุมโดยธนาคารหรือตัวกลาง ตัวเงินตรา รวมถึงสถาบัน

ศูนยกลางใดๆ และไมไดถูกจํากัดการใชงานเพียงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง แตสามารถทําธุรกรรมขามทวีป

กันไดในเวลาเพียงแคไมก่ีนาที 

อิเทอเรียม เปนเงินตราในรูปแบบดิจิทัลท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยโปรแกรมเมอรชาวรัสเซีย ชื่อวา 

“Vitalik Buterin” โดยเกิดข้ึนมาในป 2556 มีชื่อยอของสกุลเงินคือ “ETH” ดวยความสามารถอัน

โดดเดนของ อิเทอเรียม ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดหลากหลายธุรกรรม โดยเฉพาะการเปนฐานใน

การระดมทุนทํา ICO (Initial Public Offering) ของเงินดิจิทัลสกุลใหม ๆ ท่ัวโลก อิเทอเรียม เปน 

ระบบสัญญาอัจฉริยะแบบกระจายศูนย  (Smart contract decentralized platform) ซ่ึง มี

เทคโนโลยีบล็อคเชน เปนพ้ืนฐานเชนเดียวกับ บิทคอยน และยังมีความสามารถใหผูใชสรางบล็อค

เชนของตัวเองเพ่ือประยุกตใชในธุรกิจตางๆนอกเหนือจากการเปนเงินตราได ซ่ึงสกุลเงินดิจิทัลสวน

ใหญท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนโดยการสรางบน อิเทอเรียมบล็อกเชน  

 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Van Wijk (2013) ศึกษาตัวแปรทางการเงินท่ีมีผลตอราคาบิทคอยท โดยใชสมการ

ความสัมพันธ ดวยวิธีการสรางสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดวยวิธีกําลังสอง

นอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares :OLS) โดยพิจารณาถึงตัวแปรตางๆ ไดแก Dow Jones 

Index, NASDAQ, FTSE 100 Index, Nikkei 225 Index, อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนและเงินยูโร

ตอ US. Dollar, Brent oil price, WTI oil price และ CMCI oil index จากการศึกษาพบวา Dow 

Jones Index, อัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรตอ US. Dollar และราคาน้ํามัน มีผลกระทบตอราคาบิท

คอยนอยางมีนัยสําคัญ 

Erik Parlstrand, Otto Ryden (2015) ศึกษาราคาเงินดิจิทัลในตลาด ไดแก บิทคอยน ริป

เปล (Ripple) และ ไลทคอยน (Litecoin) โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) จากกการศึกษาพบวา ปริมาณการคนหาใน Google มีผลเปนอยางมากตอสกุลเงิน

ดิจิทัล โดยเฉพาะบิทคอยน และ ไลทคอยน ผลท่ีไดบิทคอยนและไลทคอยนนั้นมีความคลายคลึงกัน

เนื่องจากเงินสกุลดังกลาวมีโครงสรางท่ีเหมือนกัน ท้ังนี้ปริมาณการคนหาใน Google สามารถวัดได
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ถึงปริมาณอุปสงคของการใชงานระบบบล็อคเชน โดยไมพบความสัมพันธของ S&P500 Index, 

Nikkei 225 Index, ราคาน้ํามัน และ ราคาทอง ราคากับสกุลเงินดิจิทัลดังกลาว 

Pavel Ciaian, Miroslava Rajcaniova และ d’Artis Kancs (2016) ศึกษาปจจัยทาง

เศรษฐศาสตร ท่ี มีผลตอราคาบิทคอยน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) พบวาอุปสงคและอุปทานของตลาด ความสนใจของนักลงทุนนั้น มีผลตอราคาบิท

คอยนอยางมีนัยสําคัญ เชน ยอดการคนหาใน Wikipedia, ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินบิท

คอยน, จํานวนบัญชีการผูใชงานบิทคอยน, จํานวนสมาชิกใหมและจํานวนกระทูใหมในเวปไซต 

bitcointalk.org และไมพบความสัมพันธกันของตัวแปรท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจมหภาค เชน Dow 

Jones Index อัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรตอ US. Dollar และ ราคาน้ํามัน 

Pradipta Kumar (2017) กลาววา การเติบโตของการทําธุรกรรมดวยบิทคอยนมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน โดยผูคนบางกลุมใหความสนใจบิทคอยนเก่ียวกับเทคโนโลยีของมัน บางกลุมใหความสนใจ

เก่ียวกับการนํามันมาใชประยุกตเชิงพาณิชย ซ่ึงเทคโนโลยีของบิทคอยนนั้น มีความใหม และนาสนใจ 

แตจากการศึกษาพบวามีความผันผวนของราคาสูงซ่ึงบงชี้วาเปนคาเงินท่ีมีการเก็งกําไรสูง ดวยเหตุนี้

เองรัฐบาลสวนมากยังไมรับรองใหบิทคอยนเปนสินทรพัยท่ีถูกตองตามกฎหมาย แตถาในอนาคตบิท

คอยนสามารถแสดงใหเห็นวาเปนคาเงินท่ีมีเสถียรภาพ ก็จะถูกยอมรับไดโดยไมยาก อีกท้ังยังเชื่อวา

ในระยะยาวความศรัทธาของผูคนในเทคโนโลยีของเงินดิจิทัลจะมีมากข้ึน 

Sukmawati Sukamulja (2018) ศึกษาตัวแปรทางการเงินท่ีมีผลตอราคาบิทคอยท โดยใช

สมการความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดวยวิธี Vector 

Error Correction Model (VECM)โดยพิจารณาถึงตัวแปรตางๆ ไดแก อุปสงคและอุปทานของบิท

คอยน, ราคาทอง และ Dow Jones Index จากการศึกษาพบวา อุปสงคของบิทคอยน, ราคาทอง 

และ Dow Jones Index มีผลตอราคาบิทคอยน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอราคาสกุลเงินดิจิทัล ไดแก บิทคอยทและอิเทอเรียม 

โดยการประมวลขอมูลและนํามาทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการศึกษา ดังมี

รายละเอียดในเรื่องของประชากรกลุมตัวอยาง ตัวแปรการศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้ 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลของ ดัชนีตลาดทุน ราคาสินคาโภคภัณฑของตลาดโลก พฤติกรรม

การใชงานของบุคคลท่ีสนใจในเงินดิจิทัล และปริมาณธุรกิจท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน 
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โดยเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูลราคาปดรายสัปดาห 

ตั้งแต วันท่ี 2 สิงหาคม 2558 จนถึง 17 มิถุนายน 2561   

 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ศึกษาราคาซ้ือขายของบิทคอยนและอิเทอเรียม ดวยวิธีการสรางสมการเชิงถดถอย 

(Multiple Linear Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares :OLS) ซ่ึง

มีแบบจําลองท่ัวไป โดยแบงเปนเงินสกุลบิทคอยนและอิเทอเรียมดังนี้  

Ybtc = C + C1X1 + C2X2 + C3X3 + C4X4 + C5X5 + C6X6 + C7X7 

Yeth = C + C1X1 + C2X2 + C3X3 + C4X4 + C5X5 + C6X6 + C8X8 

ตัวแปรการศึกษา 

Ybtc  = ราคาปดของราคาสกุลเงินบิทคอยน i ณ เวลา t 

Yeth  = ราคาปดของราคาสกุลเงินอิเทอเรียม i ณ เวลา t 

X1  = S&P 500 Index 

X2  = Nikkei 225 Index 

X3  = ราคาทองในตลาดโลก-Gold spot (USD) 

X4  = ราคาน้ํามันในตลาดโลก-Brent oil futures (USD) 

X5  = ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google (จํานวนครั้ง) 

X6  = ปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน (MMUSD) 

X7  =ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินบิทคอยน (จํานวนครั้ง)                                                                                

X8  = ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม (จํานวนครั้ง) 

หมายเหตุ : การนําปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google มาใชพิจารณาในการหา

ความสัมพันธกับสกุลเงินอิเทอเรียม เนื่องจาก “Bitcoin” เปนเงินดิจิทัลท่ีมีมูลคาทางตลาด ซ่ึงบุคคล

ท่ีสนใจท่ีเขามาสนใจเงินดิจิทัลนั้นจะรูจักและคุนเคยกับคําวา “Bitcoin” ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใช

การคนหาคําวา “Bitcoin” เปนตัวแทนของความสนใจในเงินดิจิทัลกับสกุลเงินอิเทอเรียมดวย 

 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

- S&P 500 Index และ Nikkei 225 Index: https://finance.yahoo.com 

- ราคาทองในตลาดโลกและราคาน้ํามันในตลาดโลก: https://www.investing.com 

- ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google:  

https://trends.google.com/trends  

https://www.investing.com/
https://trends.google.com/trends
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https://www.siegemedia.com/seo/most-popular-keywords 

- ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม: https://etherscan.io/charts/ 

-ปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน: 

https://www.coindesk.com/ico-tracker/ 

- ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินบิทคอยน: https://www.blockchain.com/charts/ 

 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปนการทดสอบถึงตัวแปรท่ีมีผล

ตอราคาของสกุลเงินดิจิทัล โดยมีข้ันตอนการพิจารณาโดยการใชสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares :OLS) ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนเพ่ือดูคาสูงสุด (Maximum) คาตํ่าสุด (Minimum) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation : SD) ของตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม 

ข้ันท่ี 2 ทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) โดยใชวิธี Augmented Dickey-

Fuller 

ข้ันท่ี 3 ตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ข้ันท่ี 4 การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตน กับตัวแปรตามภายใตสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว โดยใชสถิติ F (F-Statistic) และ สถิติ T (T-Statistic)  เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง x 

กับ y อยางมีนัยสําคัญ ของเงินสกุลเงินดิจิทัลท่ีทําการศึกษา มีจํานวน 2 สกุล คือ บิทคอยนและอิ

เทอเรียม 

ข้ันท่ี 5 ตรวจสอบคุณสมบัติของความคลาดเคลื่อน 2 ประการ ดังนี้ 

- การตรวจสอบปญหาความแปรปรวนไมคงท่ีของความคลาดเคลื่อน 

(Heteroskedasticity) โดยใชวิธี White Heteroskedasticity โดยใชแบบมี Cross-term  

- การตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความคลาดเคลื่อน 

(Autocorrelation) โดยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

 

สรุปผลการวิจัย 

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอราคาบิทคอยนและอิ

เทอเรียม โดยใชรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) ซ่ึงใชขอมูลเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานวาเปนไปตามสมมติฐานจากแบบจําลองท่ีตั้งไวหรือไม โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูล

รายสัปดาหของตัวแปรตางๆ ดังตอไปนี้ 

https://www.blockchain.com/charts/
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X1 = S&P 500 Index 

X2 = Nikkei 225 Index 

X3 = ราคาทองในตลาดโลก-Gold spot (USD) 

X4 = ราคาน้ํามันในตลาดโลก-Brent oil futures (USD) 

X5 = ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google (จํานวนครั้ง) 

X6 = ปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน (MMUSD) 

X7 = ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินบิทคอยน (จํานวนครั้ง) 

X8 = ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม (จํานวนครั้ง) 

 

5.1 การวิเคราะหคาสถิติท่ีสําคัญ 
Variable Mean Median Maximum Minimum Standard 

deviation 

S&P 500 Index 2311.19 2274.64 2872.87 1864.78 268.13 

Nikkei 225 Index 19253.48 19283.54 23808.06 14952.02 2229.74 

GOLD 1245.33 1258.60 1366.80 1058.81 78.12 

OIL 52.98 50.88 78.51 28.94 10.66 

BITCOIN GOOGLE TREND 16102.12 5621.78 140544.50 2810.89 23255.62 

ICO FUND 123.38 4.70 4472.27 0.00 407.65 

BITCOIN TX 1627184.00 1574094.00 2818606.00 762684.00 402442.20 

ETHEREUM TX 1672234.00 336578.00 8301517.00 6260.00 2180555.00 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงการวิเคราะหคาสถิติที่สําคัญ 

 

5.2 ทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) 

จากการทดสอบความนิ่งของขอมูลตัวแปรตน ไดแก S&P 500 Index, Nikkei 225 Index, 

ราคาทองในตลาดโลก, ราคาน้ํามันในตลาดโลก, ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google, 

ปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน, ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินบิท

คอยน, ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม Augmented Dickey-Fuller พบวาขอมูล

ดังกลาวเปนขอมูลท่ีไมนิ่ง ผูวิจัยจึงปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีมีความนิ่งโดยใชวิธีเปอรเซ็นต

การเปลี่ยนแปลง (Percentage change)  

Variable BITCOIN 

GOOGLE 

TREND 

BITCOIN TX ETHEREUM 

TX 

GOLD ICO FUND OIL NIKKEI SP500 

BITCOIN 

GOOGLE 

1.0000 0.5031 0.7264 0.3312 0.2124 0.5170 0.6575 0.6460 
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ตารางที่ 2 : ตารางแสดงการตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระ 

 

5.3 ตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 

จากการตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระพบวามีบางตัว ท่ีมีคา

สหสัมพันธกันสูงคือ อยูในชวง +0.80 ถึง +1.00 เนื่องจากคาสหสัมพันธของตัวแปรดังกลาวนั้นมีคา

สหสัมพันธกันสูงเพียงเล็กนอย เพ่ือการหาความสัมพันธของตัวแปรท้ังหมด ผูวิจัยจึงเก็บตัวแปรอิสระ

ไวในสมการถดถอย 

     5.3.1 การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตนตางๆท่ีมีผลกับตัวแปรตาม 

BTC = -21001.33 + 1.629156X1 + 0.434133X2 + 7.851049X3 + 47.84436X4 

  (0.0002)      (0.6178)          (0.1674)         (0.0753)        (0.1211) 

                                 + 0.099150**X5 + 0.188958X6 – 0.001164X7 

           (0.0000)             (0.5076)          (0.0614)      

โดยมีคา F-statistic  = 213.3383 (P-value 0.0000) 

 R-squared  =  0.912611 

 Adjusted-squared = 0.908334 

 Durbin-Watson stat =  1.250126 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บ คือ คา Prob ของแตละสัมประสิทธิ์ ในการทดสอบสมมติฐานของ

สัมประสิทธิ์  

** หมายถึง คา Prob ท่ีอยูในวงเล็บมีคานอยกวา 0.05 เพ่ือใชอธิบายวาสัมประสิทธิ์ท่ีมี

เครื่องหมาย** มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% 

ปจจัยท่ีมีผลตอราคาบิทคอยน มีเพียงปจจัยปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน 

Google โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาของบิทคอยน กลาวคือ เม่ือมีปริมาณการคนหา

คําวา “Bitcoin” ใน Google เพ่ิมข้ึน จะสงผลใหราคาของบิทคอยนเพ่ิมข้ึน และเม่ือมีปริมาณการ

คนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google ลดลง จะสงผลใหราคาของบิทคอยนลดลง โดยมีนัยสําคัญทาง

TREND 

BITCOIN TX 0.5031 1.0000 0.1794 0.3042 -0.0234 0.1990 0.2466 0.4018 

ETHEREUM TX 0.7264 0.1794 1.0000 0.5342 0.4511 0.8311 0.8272 0.8879 

GOLD 0.3312 0.3042 0.5342 1.0000 0.2303 0.5205 0.1774 0.5905 

ICO FUND 0.2124 -0.0234 0.4511 0.2303 1.0000 0.4167 0.3758 0.4185 

OIL 0.5170 0.1990 0.8311 0.5205 0.4167 1.0000 0.7963 0.8773 

NIKKEI 0.6575 0.2466 0.8272 0.1774 0.3758 0.7963 1.0000 0.8643 

SP500 0.6460 0.4018 0.8879 0.5905 0.4185 0.8773 0.8643 1.0000 
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สถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% คา Adjusted-squared เทากับ0.908334 หมายความวา สมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณนั้นสามารถอธิบายความสัมพันธท่ีมีผลตอราคาบิทคอยนได 90.83 เปอรเซ็นต  

5.3.2 การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตนตางๆท่ีมีผลกับตัวแปรตาม 

ETH = -355.1968 + 0.020156X1 + 0.018096X2 + 0.246382X3 – 5.195589X4** 

  (0.3200)      (0.8670)          (0.2485)         (0.3358)        (0.0030) 

                                 - 0.000756X5 – 0.039972X6** + 0.000144X8** 

           (0.1759)             (0.0004)          (0.0000)      

โดยมีคา F-statistic  = 390.3778 (P-value 0.0000) 

 R-squared  =  0.950272 

 Adjusted-squared = 0.947838 

 Durbin-Watson stat =  1.112208 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บ คือ คา Prob ของแตละสัมประสิทธิ์ ในการทดสอบสมมติฐานของ

สัมประสิทธิ์  

** หมายถึง คา Prob ท่ีอยูในวงเล็บมีคานอยกวา 0.05 เพ่ือใชอธิบายวาสัมประสิทธิ์ท่ีมี

เครื่องหมาย** มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% 

ปจจัยท่ีมีผลตอราคาอิเทอเรียม มีท้ังหมด 3 ปจจัย ไดแก ราคาน้ํามัน ,ปริมาณเงินระดม

ทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน, ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม โดยราคา

น้ํามันและปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตนมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับราคาอิเทอเรียม กลาวคือ เม่ือราคาน้ํามันและปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขาย

เหรียญในระยะเริ่มตนเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหราคาอิเทอเรียมลดลง และเม่ือราคาน้ํามันและปริมาณเงิน

ระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตนลดลง จะสงผลใหราคาอิเทอเรียมเพ่ิมข้ึน สําหรับ

ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาอิเทอเรียม 

กลาวคือ เม่ือมีปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียมเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหราคาของอิเทอเรียม

เพ่ิมข้ึน และปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียมลดลง จะสงผลใหราคาของอิเทอเรียมลดลง 

โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% คา Adjusted-squared เทากับ0.9477838

หมายความวา สมการถดถอยเชิงพหุคูณนั้นสามารถอธิบายความสัมพันธท่ีมีผลตอราคาอิเทอเรียมได 

94.77 เปอรเซ็นต 

 

5.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของความคลาดเคล่ือน  

การตรวจสอบปญหาความแปรปรวนไมคงท่ีของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) 
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จากการตรวจสอบปญหาความแปรปรวนไมคงท่ีของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedas-

ticity) โดยใชวิธี White Heteroskedasticity โดยใชแบบมี Cross-term สามารถสรุปผลได

ดังตอไปนี้ 

คา Prob ของสมการ BTC และ ETH มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หรือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นจึงมีปญหาความคลาดเคลื่อนมีความ

แปรปรวนไมคงท่ี  

การตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)  

จากการตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

โดยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

คา Prob ของสมการ BTCและ ETH มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หรือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นจึงมีปญหาความคลาดเคลื่อนมี

ความสัมพันธกันเอง  

จากการตรวจสอบ คุณสมบั ติ ของความคลาด เคลื่ อนของสมการ  พบปญหา 

Heteroskedasticity และ Autocorrelation จึงมีการแกไขปญหาดังกลาวดวยแนวคิดของ HAC 

Newey-West เม่ือแกไขปญหาเรียบรอยแลวจึงนําผลของสมการถดถอยมาวิเคราะหได 

 

5.5 สรุปผลการศึกษา 

ตัวแปรอิสระซ่ึงเปนปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคาของสกุลเงินดิจิทัลอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติและมีความสัมพันธตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

ตัวแปร 
ความสัมพันธของตัวแปรตอราคาเงินดิจิทัล 

ราคาบิทคอยน ราคาอิเทอเรียม 

S&P 500 Index x x 

Nikkei 225 Index x x 

ราคาทองในตลาดโลก x x 

ราคาน้ํามันในตลาดโลก x x 

ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน 

Google  
o x 

ปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขาย

เหรียญในระยะเริ่มตน  
x o 
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ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงิน                 

บิทคอยน  
x x 

ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงิน                

อิเทอเรียม  
x o 

O = มีความสมัพันธกับตัวแปร   x = ไมมีความสัมพันธกับตัวแปร 

ตารางท่ี 3 : ตารางสรุปความสัมพันธของตัวแปรกับเงินดิจิทัล 
 

5.5.1 เงินดิจิทัลสกุลเงินบิทคอยน 

ปจจัยท่ีมีผลตอราคาบิทคอยน คือ ปจจัยปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google 

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% หมายความวา สมการถดถอยเชิงพหุคูณนั้น

สามารถอธิบายความสัมพันธท่ีมีผลตอราคาบิทคอยนได 90.83 เปอรเซ็นต และมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

5.5.2 เงินดิจิทัลสกุลเงินอิเทอเรียม 

ปจจัยท่ีมีผลตอราคาอิเทอเรียม มีท้ังหมด 3 ปจจัย คือ ราคาน้ํามัน ,ปริมาณเงินระดมทุนท่ี

ทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน, ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม 

โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% สมการถดถอยเชิงพหุคูณนั้นสามารถ

อธิบายความสัมพันธท่ีมีผลตอราคาอิเทอเรียมได 94.77 เปอรเซ็นต โดยราคาน้ํามันและปริมาณเงิน

ระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาอิ

เทอเรียม กลาวคือ เม่ือราคาน้ํามันและปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน

มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกจะทําใหราคาอิเทอเรียมลดลง ซ่ึงแตกตางจากสมมติฐานท่ีตั้งไว 

โดยราคาน้ํามันนั้นจะไมมีความสัมพันธกับราคาอิเทอเรียม และปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอ

ขายเหรียญในระยะเริ่มตนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาอิเทอเรียม สําหรับปริมาณในการ

ทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาอิเทอเรียมโดยมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

อภิปรายผล 

ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคาบิทคอยนและอิเทอเรียม 

6.1 ดัชนีท่ีเกี่ยวของกับตลาดทุน  

S&P 500 Index และ Nikkei 225 Index ซ่ึงเปนตลาดทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ญี่ปุน ซ่ึงประเทศดังกลาวเปนประเทศท่ีใหความสําคัญและใหความสนใจกับเงินสกุลดิจิทัลเปนอยาง

มาก จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรทางตลาดทุนดังกลาวไมมีความสัมพันธกับราคาสกุลเงินบิท
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คอยนและอิเทอเรียมสอดคลองกับงานวิจัยของ Erik Parlstrand, Otto Ryden (2015) และ Pavel 

Ciaian, Miroslava Rajcaniova และ d’Artis Kancs (2016) ซ่ึงแตกตางจากVan Wijk (2013) และ 

Sukmawati Sukamulja (2018) 

6.2 ดัชนีท่ีเกี่ยวของกับสินคาโภคภัณฑ 

ราคาทองในตลาดโลก และ ราคาน้ํามันในตลาดโลก มักมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน 

หากราคาน้ํามันปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน เงินเฟอก็จะเพ่ิมข้ึน สงผลใหราคาทองคําปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนดวย 

จากผลการศึกษาพบวาราคาทองในตลาดโลก และ ราคาน้ํามันในตลาดโลกไมมีความสัมพันธกับ

ราคาสกุลเงินบิทคอยนสอดคลองกับงานวิจัยของ Erik Parlstrand, Otto Ryden (2015) และ 

Pavel Ciaian, Miroslava Rajcaniova และ d’Artis Kancs (2016)  จากผลการศึกษาพบวาราคา

น้ํามันในตลาดโลกมีความสัมพันธกับราคาสกุลเงินอิเทอเรียมในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงไมสอดคลอง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจาก ราคาน้ํามันเปนสินคาโภคภัณฑท่ีราคาของน้ํามันจะเปลี่ยนแปลงตาม

ราคาของตลาดโลก ซ่ึงไมเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงราคาของอิเทอเรียม 

ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความสนใจและความตองการของนักลงทุนและผูใชงาน 

ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความสนใจและความตองการของนักลงทุนและผูใชงาน เปนตัวแปรท่ี

แสดงใหเห็นถึงความสนใจ และ ปริมาณความตองการของนักลงทุนหรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีตอเงินดิจิทัล 

ซ่ึงสอดคลองกับ กฎอุปสงคและอุปทาน คือ เม่ือตลาดมีความตองการมากข้ึน ราคาของเงินดิจัทัลก็

จะสูงข้ึน ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปรดังตอไปนี้ 

ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google จากผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกับราคาสกุลเงินบิทคอยน เม่ือมีปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google เพ่ิมข้ึน 

จะสงผลใหราคาของบิทคอยนเพ่ิมข้ึน และเม่ือมีปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google 

ลดลง จะสงผลใหราคาของบิทคอยนลดลง โดยปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google นั้น

แสดงใหเห็นถึงปริมาณความสนใจของตลาดท่ีมีตอบิทคอยน ท้ังในแงของการศึกษา การลงทุน และ

การขุดเหมือง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับกฎอุปสงคและอุปทาน นอกจากนี้

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Erik Parlstrand, Otto Ryden (2015), Pavel Ciaian, Miroslava 

Rajcaniova และ d’Artis Kancs (2016) ท้ังนี้ ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google ไมมี

ความสัมพันธกับราคาสกุลเงินดิจิทัลอิเทอเรียม 

ปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน (USD) จากผลการศึกษา

พบวา ไมมีความสัมพันธกับราคาสกุลเงินบิทคอยน แตมีความสัมพันธกับราคาสกุลเงินอิเทอเรียมใน

ทิศทางตรงกันขาม เม่ือปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตนเพ่ิมข้ึน จะ

สงผลใหราคาอิเทอเรียมลดลง และปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน

ลดลง จะสงผลใหราคาอิเทอเรียมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจาก การระดม
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ทุนเพ่ือทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตนนั้น โดยสวนใหญจะทําระบบบล็อคเชนของอิเทอเรียม 

ซ่ึงหากมีความตองการจะสรางและดําเนินระบบดังกลาวนั้น ผูระดมทุนนั้นจําเปนตองใชสกุลเงินอิ

เทอเรียมในการสรางและดําเนินระบบ จะเห็นไดวาในปจจุบันมีบริษัทจํานวนมากใหความสําคัญใน

การริเริ่มพัฒนาโครงการตางๆโดยมีการพัฒนาในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและ

บริการท่ีมีการใชเงินดิจิทัลสําหรับการใชแอพพลิเคชันท่ีทํางานบนเทคโนโลยีบล็อคเชน ระบบนิเวศ

ของเงินดิจิทัลไดถูกนําไปใชในหลายบทบาท ซ่ึงการสรางระบบบล็อคเชนสามารถทําไดงายข้ึนเม่ือ

สามารถทําไดบนบล็อคเชนของอิเทอเรียม ดังนั้นราคาของสกุลอิเทอเรียมควรมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกับปริมาณเงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน 

ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินบิทคอยน จากผลการศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธกับ

ราคาสกุลเงินบิทคอยน 

ปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียม จากผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธกับ 

ราคาสกุลเงินอิเทอเรียมในทิศทางเดียวกัน เม่ือมีปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียมเพ่ิมข้ึน 

จะสงผลใหราคาของอิเทอเรียมเพ่ิมข้ึน และปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินอิเทอเรียมลดลง จะ

สงผลใหราคาของอิเทอเรียมลดลง หากมีการระดมทุนเพ่ือทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตนนั้น

เพ่ิมข้ึน หรือลดลง ก็จะสงผลตอปริมาณการทําธุรกรรมของอิเทอเรียม ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้ง 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

งานวิจัยในครั้งนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนหรือบุคคลท่ัวไปท่ีตองการศึกษาและเรียนรู

เก่ียวกับเงินดิจิทัล และทราบถึงปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ วามีผลตอสกุลเงินดิจิทัลหลักท่ีมีสวนแบง

การตลาดมากท่ีสุด 2 สกุลเงินหลัก ไดแก บิทคอยนและอิเทอเรียม โดยปจจัยทางเศรษฐกิจไดแก 

ดัชนีท่ีเก่ียวของกับตลาดทุน (S&P 500 Index, Nikkei 225 Index) ดัชนีท่ีเก่ียวของกับสินคาโภค

ภัณฑ (ราคาทองในตลาดโลก, ราคาน้ํามันในตลาดโลก) และ ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความสนใจและ

ความตองการของนักลงทุนและผูใชงาน (ปริมาณการคนหาคําวา “Bitcoin” ใน Google, ปริมาณ

เงินระดมทุนท่ีทําการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มตน และปริมาณในการทําธุรกรรมของเงินบิท

คอยน) เนื่องจากเงินดิจิทัลเปนสินทรัพยเกิดใหมท่ีมีราคาท่ีผันผวนเปนอยางมาก อีกท้ังแตละสกุลเงิน

ดิจิทัลนั้นมีวัตถุประสงคในการใชงานท่ีแตกตางกัน นักลงทุนและผูใชงานควรศึกษาถึงความสามารถ

และปจจัยในดานตางๆท่ีมีผลตอราคาของเงินดิจิทัลกอนการใชงานและการลงทุน ในอนาคตท่ีมาของ

มูลคาและราคาของเงินดิจิทัล นาจะมีความชัดเจนมากข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการแพรหลายในการนํา

ระบบบล็อคเชนมาประยุกตใชในปจจุบัน ซ่ึงตัวแปรท่ีนํามาใชในการศึกษาอาจมีมากข้ึน โดยอาจจะมี

การจําแนกประเภทของเงินดิจิทัลจากประเภทของธุรกิจ 
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ผลกระทบของอัตราสวนทางการเงินที่มีตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย  

กรณีศึกษา: ธุรกิจการบินพาณิชยตนทุนต่ําดําเนินเสนทางบินระยะไกล Low Cost 

Long Haul Carriers (LHLCCs) 
 

ศิริพร ศิริพราหมณกุล1  และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร2       

Siriporn Siriprammanakul1 and Wanrapee Banchuenvijit2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 7 อัตราสวนทางการเงิน ซ่ึง

ประกอบไปดวย อัตราสวนทุนหมุนเวียน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทน

ตอสินทรัพย อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชี ราคาตลาดตอกําไร

สุทธิตอหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล  ท่ีจะมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย

ธุรกิจสายการบินพาณิชยตนทุนต่ําประเภทท่ีมีเสนทางบินระยะไกล (Low Cost Long Haul 

Carriers: LCCs) กลุมตัวอยางรวบรวมจากขอมูลรายไตรมาสของสายการบิน Qantas ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย Australian Securities Exchange และหลักทรัพยสายการบิน 

AirAsia X Bar had ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549 

ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม พ .ศ. 2560 สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Analysis) 

และการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 จากการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย

ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียนและอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชี โดยท่ี อัตราสวนทุน

หมุนเวียนมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยสายการบิน Qantas และ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: 1731131444002@live4.utcc.ac.th 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400,  

   Email: dr.wanrapee@gmail.com, Wanrapee_ban@utcc.ac.th  
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อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชีมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันตออัตราผลตอบแทน

หลักทรัพยของท้ังสองสายการบิน  

คําสําคัญ: อัตราสวนทางการเงิน การลงทุนหลักทรัพย อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย ธุรกิจการบิน  

พาณิชย  ตนทุนต่ํา Long haul 

Abstract 

This independent study aims to analyze the relationship between 

financial ratios and stock’s returns investment in Long Haul Low Cost Air Carriers 

(LHLCCs) sector. The research studies seven variables includes: current ratio (CR); 

return on asset (ROA); return on equity (ROE); debt to equity ratio (DE); price to book 

value (PBV); price to earnings (PE); and dividend yield (DY). The research bases purely 

on secondary data collected quarterly for the past twelve-year period from 1st 

January 2006 to 31st December 2017. Qantas Airways and AirAsia X Barhad were only 

the two airlines that have business operations over twelve-year period complies 

suitability for this research. Descriptive Statistic, Pearson Correlation Analysis, and 

Multiple Regression Analysis methodologies were used with significant level at 0.05. 

The research findings were CR and PBV have positive relationship with stock’s returns 

in LCCs industry where PBV has a positive relationship with stock’s return of both 

airlines while CR has a positive relationship with only stock’s return of Qantas 

Airways.  

Keywords: Financial ratios, stock’s returns, stock investment, Long Haul Low Cost   

Air Carriers 

 

ความสําคัญของปญหา   

ธุรกิจสายการบินพาณิชยเปนธุรกิจท่ีตองใชตนทุนสูง นอกจากความผันผวนของราคา

น้ํามันท่ีเปนปจจัยนําเขาสําคัญสงผลกระทบตอผลกําไรเปนอยางมากแลว เทรนดการเดินทางท่ี

เปลี่ยนแปลงไป การเดินทางดวยเครื่องบินโดยสารกลายเปนสิ่งจําเปน การแขงขันของธุรกิจสาย

การบินจึงรุนแรงมากข้ึนสงผลกระทบตอราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารถูกลงมาก การกําเนิดของธุรกิจ
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สายการบินตนทุนต่ําจึงเปนท่ีนิยมสําหรับ ผูบริโภคในปจจบุันซ่ึงการตัดสินใจซ้ือโดยสวนใหญเลือก

ท่ีจะเดินทางกับสายการบินท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด  (alixpartners.com, 2018) 

ปจจุบันธุรกิจสายการบินหันมาใหบริการแบบตนทุนต่ํามากข้ึน Low Cost Carriers 

(LCCs) การเติบโตของธุรกิจการบินพาณิชยจะเพ่ิมข้ึนเปนสองเทาภายในป พ.ศ. 2573 โดยมีการ

เติบโตของธุรกิจการบินพาณิชยแบบ LCCs เปนปจจัยนําสําคัญของการเติบโตโดยรวม จํานวนผูโดย

สายใชบริการ LCCs ในป พ.ศ. 2558 ท้ังหมด 984 ลานคน เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 10 จากป พ.ศ. 2557  

นั่นหมายถึง อัตราการเติบโตของสายการบินพาณิชยตนทุนต่ําสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสาย

การบินพาณิชยท่ัวโลกถึง 1 เทาครึ่ง (icao.int, 2017)  

อัตราการเติบโตดังกลาวทําใหหลายสายการบินเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาการเติบโต 

จากเดิมท่ีสายการบินตนทุนต่ําสามารถดําเนินเสนทางบินเฉพาะในเสนทางบินระยะใกล จนมาเปน

เสนทางบินระยะกลางและระยะไกลมากข้ึน โดยเฉพาะสายการบินตนทุนต่ําในเอเชียท่ีเติบโตอยาง

รวดเร็วในชวงระยะเวลา   10 ป ท่ีผานมา และหลายสายการบินไดดําเนินเสนทางบินระยะไกล 

(Long-Hual) (alixpartners.com, 2018) สงผลใหเปนจุดกําเนิดของสายการบินพาณิชยแบบ 

Long Haul Low Cost Carriers (LHLCCs) ท่ีเดินเสนทางบินอยางนอย 5 ชั่วโมงข้ึนไป 

(centreforaviation.com, 2018) โดยมีสายการบิน Jetstar ประเทศออสเตรเลีย ถือหุนโดยกลุม

แควนตัส (Qantas Group) เปนผูริเริ่มการใหบริการแบบ LHLCCs กอตั้งและใหบริการในป ค.ศ. 

2006 และ สายการบิน AirAsia X Barhad โดย AirAsia Group ประเทศมาเลเซีย เริ่มใหบริการใน

ป ค.ศ. 2007 และเปนสองสายการบินท่ีเปนผูนําในเอเชียมีสวนครองตลาดมีรายไดและกําไรมาก

ท่ีสุด (alixpartners.com, 2018) สายการบินในเอเชียนั้นสามารถลดตนทุนไดมากกวาทวีปยุโรป

หรืออเมริกาเนื่องจากตนทุนตางๆ ท่ีต่ํากวามาก เชน ตนทุนคาแรง คาจอดเครื่องบินสนามบิน 

(alixpartners.com, 2018)  

สายการบินตนทุนต่ํา (LCCs) สามารถบริหารตนทุนไดต่ํากวาสายการบินท่ีใหบริการ

แบบเต็มรูปแบบ (Full Service Carriers: FSCs) ถึงรอยละ 20  (alixpartners.com, 2018) เชน

สายการบินของ Qantas Group ท่ีมีการดําเนินงานแบบท้ังสองรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ LCCs 

และ FCSs โดยท่ีสายการบิน Jetstar Airways เปนสายการบินแบบ LCCs และ สายการบิน 

Qantas Airways เปนสายการบินแบบ FSCs ตั้งแตจุดกําเนิดของ Jetstar เราสามารถเปรียบเทียบ

ความสามารถในการทํากําไรระหวาง LCCs กับ FSCs อยางเห็นไดชัด 
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ตาราง 1: แสดงกําไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษี (EBIT) Jetstar Airways และ Qantas Airways  

  2012  2013  2014  
  Qantas Jetstar Qantas Jetstar Qantas Jetstar 

Revenue (M$) 11,833 3,076 5,496 3,288 5,297 3,222 

Underlying EBIT (M$) -21 203 -246 138 -497 -116 

Underlying EBIT (%) -0.18% 6.60% -4.48% 4.20% -9.38% -3.60% 

  2015  2016  2017  
  Qantas Jetstar Qantas Jetstar Qantas Jetstar 

Revenue (M$) 5,467 3,464 5,750 3,600 5,708 3,636 

Underlying EBIT (M$) 267 230 512 417 327 452 

Underlying EBIT (%) 4.88% 6.64% 8.90% 11.58% 5.73% 12.43% 

(Qantas.com,2018: Databook)        

หากพิจารณาจากงบการเงินของ Qantas Group ดังแสดงในตารางท่ี 1 สัดสวนกําไร

กอนภาษีกอนดอกเบี้ยจาย (EBIT) ท่ีไดจาก Jetstar Airways คิดเปนรอยละจากรายไดรวมมากกวา 

EBIT ของ Qantas Airways ทุกป เฉลี่ยถึง 2 เทา สายการบินตนทุนต่ําท่ีมีการดําเนินงานแบบ 

Long Haul จึงเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีผูศึกษาเห็นวาเปนทางเลือกท่ีนาสนใจในการลงทุน  

การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานโดยใชอัตราสวนทางการเงินเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายใน

การวิเคราะหหลักทรัพยเพ่ือตัดสินใจลงทุน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจนําการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินมาวิจัยเพ่ือพิสูจนวาอัตราสวนทางการเงินท่ีเคยวิจัยท่ีผานมา จะสามารถ

นํามาประยุกตใชไดกับการลงทุนในหลักทรัพยในหมวดธุรกิจการบิน Low Cost Long Haul 

อยางไร โดยสนใจศึกษาท้ังสององคกรท่ีเปนผูนําธุรกิจการบิน LHLCCs ในเอเชียซ่ึงไดแก Qantas 

Group และ AirAsia Group 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) เปนศาสตรทางการเงินตาม

แนวคิดของการเงินแบบดั้งเดิมโดยมีอัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือในการลงทุนท่ีนิยมใชกัน

อยางแพรหลายสําหรับวิเคราะหและพยากรณอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย โดยท่ีอัตราสวนตางๆ 

บงบอกถึงสถานะปจจัยภายในของกิจการ แสดงถึงฐานะความม่ันคงและอัตราความสามารถในการ

บริหารธุรกิจของบริษัท หรือความสามารถในการสรางผลตอบแทนใหกับผูเก่ียวของกับองคกร 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,  2558) 
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งานวิจัยท่ีผานมาไดพิสูจนวาอัตราสวนทางการเงินตางๆ มีผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย เชน งานวิจัยของเชงและภัทร

ณัชชา (2558) พบวา อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมพลังงานท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งานวิจัยของอนุวัตร (2559) พบวาอัตราผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนหลักทรัพยบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมธุรกิจวัสดุกอสราง ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขาม การศึกษาของสัณฑพงศ (2557) พบวา อัตราสวนราคาตลาดตอ

มูลคาทางบัญชี เปนตัวแปรท่ีสงผลมากท่ีสุดตอราคาหลักทรัพย  การศึกษาของแกวมณี และ ดร. 

กนกศักด์ิ (2555) พบวา อัตราสวนทางการเงิน 19 อัตราสวนไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ ระยะเวลาในการขายสินคา อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สินรวม

ตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนกําไรตอหุน 

อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี อัตราผลตอบแทนจาก

เงินปนผล มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนหลักทรัพยบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอีกงานวิจัยของแกวมณี และ ดร. 

กนกศักด์ิ (2557) พบวาอัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชีและอัตราผลตอบแทนจากเงินปน

ผลมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET100) เปนตน 

ผลลัพธท่ีไดในแตละงานวิจัยนั้นมีท้ังสอดคลองและไมสอดคลองกัน สาเหตุเนื่องมาจาก

ความซับซอนของตัวแปรสนับสนุนท่ีเปนปจจัยสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนยังมีมากและ

หลายหลาย อีกท้ังสัดสวนของผลกระทบยังข้ึนอยูกับภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ ชวงเวลาศึกษา และ

การใชตัวแปรท่ีแตกตางกันไป  
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กรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้ศึกษาขอมูลหลักทรัพยจากหมวดธุรกิจสายการบินท่ีมีการดําเนินงานแบบ 

Low Cost Long Haul ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงใดแหงหนึ่ง โดยใชขอมูลรายไตรมาส

ในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2549 – 2560 รวมท้ังหมด 48 ชุดขอมูล โดยกลุมตัวอยางจะตองมี

ขอมูลทางการเงินครบถวนตามชวงเวลาดังกลาว องคกรท่ีอยูในเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง 2 

องคกรท่ีประกอบธุรกิจ LCCs ในชวงเวลาดังกลาวและไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไดแก 

สายการบินกลุมแควนตัส (Qantas Group :QAN) และสายการบินกลุม แอรเอเชีย (AirAsia 

Group Berhad: AIRASIA)  

ในการศึกษาผู วิ จั ย ใชข อ มูล ทุ ติยภู มิ ในการวิ เคราะห โดย ดึงขอ มูล เชิ งส ถิติ  

(Quantitative Data) โดยเฉพาะขอมูลทางการเงินจากงบการเงินรายไตรมาศจากเว็ปไซตตลาด

หลักทรัพยท้ัง 2  ตลาดหลักทรัพย ไดแก  ตลาดหลักทรัพยขอมูลจากตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย 

(www.bursamalaysia.com) และตลาดหลักทรัพยออสเตรเลีย (www.asx.com.au) รวมท้ัง

ขอมูลจากเว็ปไซตของแตละบริษัทท่ีอยูในเกณฑกลุมตัวอยาง ไดแก สายการบินแควนทัส 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CR) 

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย

อุตสาหกรรมการบินพาณิชยตนทุน

ต่ําประเภทดําเนินเสนทางบิน

ระยะไกล 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) 

ราคาตลาดตอมูลคาหุนตามบัญชี (PBV) 

ราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุน (PE) 

อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (DY) 

http://www.asx.com.au/
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(www.qantas.com) และของสายการบินแอรเอเชีย (www.airasia.com) ตั้งแตป พ.ศ. 2549-

2560 จากนั้นใชอัตราสวนทางการเงินแตละอัตราสวนทางการเงินมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 

โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือเปนทดสอบความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยในหมวดอุตสาหกรรม

ธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํา Low Cost Long Haul Carries โดยการใชสมการถดถอยเชิงซอน 

(Multiple Regression) ดวยวิธียกกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) โดยข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือวิเคราะหคาสถิติ

เบื้องตน  

2. การทดสอบคาสหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient Analysis) เพ่ือ

ตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) วามี

ความสัมพันธกันเองสูงเกินไปหรือไม โดยกําหนดคาเหมาะสมใหอยูในชวง

ระหวาง -0.80 ถึง 0.80  

3. การตรวจสอบปญหาของความคลาดเคลื่อน (Error term) 2 ประการไดแก 

ปญหาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากตัวคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงท่ี 

(Heteroskedasticity) ดวยวธิี White และปญหาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากตัว

คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันเอง (Autocorrelation) ดวยวิธี Serial 

correlation LM test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

4. การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหา

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพ่ือทดสอบวาจะยอมรับ

สมมุติฐานหรือไม โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ดวย แลวจึงนําคาท่ีไดมา

สรางแบบจําลองดวยสมการ 

Yield = α + β1 QR+ β2 ROA + β3 ROE + β4 DE + β5 PE + β6 PBV + β7  

DIV + ε 

 

 

http://www.qantas.com/
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ผลการศึกษา 

ตารางแสดงสถิติเชิงพรรณนาอัตราสวนทางการเงินสายการบินกลุม Qantas 

 QAN CR ROA ROE DE PBV PE DY HPR 

Mean 0.74 0.0020 0.0029 3.07 1.37 29.67 0.0062 0.0335 

Median 0.77 0.0052 0.0193 2.48 1.17 9.43 - 0.0256 

Maximum 0.93 0.0197 0.1045 5.48 2.92 1,041.04 0.0607 0.7270 

Minimum 0.44 -0.0889 - 0.5370 2.12 0.44 -     92.50 - -  0.3977 

Std. Dev. 0.15 0.0203 0.1180 0.97 0.70 156.00 0.0142 0.2276 

 

ผลการศึกษาตัวแปรสายการบินกลุม Qantas พบวาอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) เฉลี่ย

เพียง 0.74 เทา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) เฉลี่ยรอยละ 0.002  อัตราผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน (ROE) เฉลี่ยรอยละ 0.003 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) เฉลี่ยท่ี 3.07 

เทา อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีเฉลี่ยท่ี 1.37 เทา อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอ

หุน (PE) เฉลี่ยท่ี 29.67 เทา อัตราสวนผลตอบแทนจากเงินปนผล (DY) เฉลี่ยรอยละ 0.0062  และ

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย (HPR) เฉลี่ยรอยละ 0.0335  

ตารางแสดงสถิติเชิงพรรณนาอัตราสวนทางการเงินสายการบินกลุม AirAsia 

AIRASIA CR ROA ROE DE PBV PE DY HPR 

Mean 1.29 0.0132 0.0418 2.73 1.80 7.95 0.0038 0.0408 

Median 1.30 0.0143 0.0575 2.50 1.74 9.73 - 0.0280 

Maximum 2.33 0.0508 0.1626 5.03 4.07 79.33 0.0522 0.8000 

Minimum 0.62 -0.0533 -0.2604 1.05 0.81 -116.36 - -0.3650 

Std. Dev. 0.38 0.0199 0.0839 0.90 0.64 24.26 0.0102 0.2182 

 

ผลการศึกษาตัวแปรสายการบินกลุม AirAsia พบวาอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) เฉลี่ย

ท่ี 1.29 เทา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) เฉลี่ยรอยละ 0.0132  อัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุน (ROE) เฉลี่ยรอยละ 0.0418 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) เฉลี่ยท่ี 2.73 

เทา อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีเฉลี่ยท่ี 1.80 เทา อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอ
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หุน (PE) เฉลี่ยท่ี 7.95 เทา อัตราสวนผลตอบแทนจากเงินปนผล (DY) เฉลี่ยรอยละ 0.0038  และ

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย (HPR) เฉลี่ยรอยละ 0.0408.29  

ตารางแสดงคาสัมพันธเพียรสันของตัวแปรกลุมสายการบิน Qantas 

 CR ROA ROE DE PBV PE DY Y 

CR 1.000        

ROA - 0.0984 1.0000       

ROE - 0.0886 0.9949* 1.0000      

DE - 0.6748 - 0.2549 - 0.2575 1.0000     

PBV - 0.6006 0.3935 0.3439 0.4853 1.0000    

PE 0.1183 - 0.0298 - 0.0073 - 0.0986 - 0.1242 1.0000   

DY 0.1952 0.1291 0.1030 - 0.1616 0.0260 - 0.0530 1.0000  

HPR - 0.0855 0.0292 0.0190 0.2958 0.3525 0.0691 - 0.0794 1.0000 

จากผลการทดสอบพบวา ROA มีคาความสัมพันธกับ ROE ถึง 0.9949 หรืออีกนัยหนึ่งคือมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันเกือบสมบูรณซ่ึงจะทําใหเกิดปญหา Multicollinearity เพ่ือให

การวิเคราะหสมการถดถอยมีความแมนยําในงานวิจัยนี้จึงเลือกตัด ROE ออกจากสมการถดถอย

เนื่องจากเปนตัวแปรอิสระท่ีมีคาสหสัมพันธกับตัวแปรตาม HPR นอยกวาคาสหสัมพันธระหวาง 

ROA และ HPR 

ตารางแสดงคาสัมพันธเพียรสันของตัวแปรกลุมสายการบิน Air Asia 

 
CR ROA ROE DE PBV PE DY HPR 

CR  1.0000  
       

ROA  0.2491   1.0000  
      

ROE 0.2083 0.9607* 1.0000 
     

DE -0.4642  -0.4378  -0.3384   1.0000  
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PBV  0.7334   0.2231   0.1393  -0.5697   1.0000  
   

PE  0.2026  0.3668  0.4156  -0.4779   0.2965   1.0000  
  

DY -0.3028   0.0074   0.0287  -0.0839  -0.0364   0.0772   1.0000  
 

HPR 0.0045   0.0189   0.0579   0.0392   0.2092  0.0248   0.0203   1.0000  

จากผลการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระ ROA มีคาความสัมพันธกับ ROE ถึง 0.9607 

หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันสูงซ่ึงจะทําใหเกิดปญหา Multicollinearity 

เพ่ือใหการวิเคราะหสมการถดถอยมีความแมนยําในงานวิจัยนี้จึงเลือกตัด ROA ออกจากสมการ

ถดถอยเนื่องจากเปนตัวแปรอิสระท่ีมีคาสหสัมพันธกับตัวแปรตาม HPR นอยกวาคาสหสัมพันธ

ระหวาง ROE และ HPR 

การทดสอบ Heteroskedasticity: White 

             Prob    Result 

QAN            0.6396 ไมพบปญหา 

AIRASIA            0.9729 ไมพบปญหา 

**ระดับนัยสําคัญ 0.05 

การทดสอบ Autocorrelation: Serial correlation LM test 

 Prob Result 

QAN 0.5456 ไมพบปญหา 

AIRASIA 0.9993 ไมพบปญหา 

**ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการทดสอบตัวแปรท้ังหมดของสายการบิน Qantas และ สายการบนิ AirAsia ไม

พบปญหา Heteroskedasticity และปญหา Autocorrelation ดังนั้นสามารถนําตัวแปรมา

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนไดในข้ันตอนตอไป 

   การวิเคราะหความถดถอยเชิงซอนของอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนรวมของสาย

กายบินแควนทัส 
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Hypothesi

s 

Variable Coefficien

t 

Std. 

Error 

t-Statistic Prob. Decisio

n 

 Constan

t 

- 

0.923707 

0.355748 -2.596518 0.0130**  

1 CR 0.667212 0.311255 2.143623 0.0380** Accept 

3 ROA 0.077418 2.015695 0.038407 0.9695 Reject 

4 DE 0.086810 0.051801 1.675852 0.1014 Reject 

5 PBV 0.147124 0.066202 2.222358 0.0318** Accept 

6 PE 0.000151 0.000200 0.73793 0.4553 Reject 

7 DY -1.831568 2.264514 -0.808813 0.4233 Reject 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

หมายเหตุ: n = 48, R-Squared = 0.248397 Adjusted R-Squared = 

0.138407,  

              F-statistic = 2.984566 (Prob 0.056493) 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาคา Prob ของแตละตัวแปรโดยกําหนด

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 พบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนและราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชีมี

ความสัมพันธเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยแควนทัส อยางมีนัยสําคัญ โดยท่ี อัตราสวน

เงินทุนหมุนเวียนมีผลกระทบมากท่ีสุด 

การวิเคราะหความถดถอยเชิงซอนอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนกลุมสายการ 

บิน AirAsia 
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Hypothesi

s 

Variable Coefficien

t 

Std. 

Error 

t-Statistic Prob. Decisio

n 

 Constan

t 

-0.234137 0.239790 -0.976425 0.3346  

1 CR -0.205881 0.137359 -1.498852 0.1416 Reject 

2 ROE 0.368314 0.428365 0.859813 0.3949 Reject 

4 DE 0.060758 0.048191 1.260774 0.2145 Reject 

5 PBV 0.202374 0.081174 2.493101 0.0168** Accept 

6 PE -0.000141 0.001570 -0.089571 0.9291 Reject 

7 DY -1.036376 3.438101 -0.301438 0.7646 Reject 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

หมายเหตุ: n = 48, R-Squared = 0.140021 Adjusted R-Squared = 0.01417,  

              F-statistic = 1.112595 (Prob 0.371829) 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาคา Prob ของแตละตัวแปรโดยกําหนด

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 พบวา ราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชีเปนอัตราสวนทางการเงินเดียวท่ีมี

อิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย AirAsia  และมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ  

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ผลการทดสอบพบวากลุมสายการบินแควนตัสมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Adjusted 

R – Squared) เทากับรอยละ 13.84 แสดงวาอัตราสวนทางการเงินท้ัง 6 อัตราสวนของบริษัท

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแควนตัส ไดรอยละ 

13.84  สวนคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของกลุมสายการบิน แอรเอเชีย มีคาเพียงรอยละ 1.417  

ดังนั้นอัตราสวนทางการเงินท้ัง 6 อัตราสวนของบริษัทสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย แอรเอเชียรอยละ 1.417  การทดสอบสมมุติฐานสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน กับ

ผลตอบแทนจากการลงทุน หลักทรัพยกลุมธุรกิจการบินตนทุนต่ําท่ีมีเสนทางบินระยะไกลพบวา 
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อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิพลตอผลตอบแทนในหลักทรัพยแควนตัสอยางมีนัยสําคัญแตไมมี

อิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแอรเอเชียอยางมีนัยสําคัญ 

สมมุติฐานท่ี 2 ทดสอบความสัมพันธระหวางอตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน กับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจการบินตนทุนต่ําท่ีมีเสนทางบินระยะไกล ซ่ึงใน

การทดสอบไดพบปญหา Multicollinearity สําหรับสายการบินแควนตัส จึงสามารถนําตัวแปร

ดังกลาวไปวิเคราะหความสัมพันธเพียงสายการบิน แอรเอเชีย เทานั้น ผลการทดสอบพบวา อตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนไมมีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนในแอรเอเชีย อยางมี

นัยสําคัญ  

สมมุติฐานท่ี 3 ทดสอบความสัมพันธระหวางอตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจการบินตนทุนต่ําท่ีมีเสนทางบินระยะไกล ซ่ึงใน

การทดสอบพบปญหา Multicollinearity สําหรับสายการบิน แอรเอเชีย จึงสามารถนําตัวแปร

ดังกลาวไปวิเคราะหความสัมพันธเพียงสายการบินแควนตัสเทานั้น ผลการทดสอบพบวา อตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมไมมีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแควนตัส

อยางมีนัยสําคัญ  

สมมติฐานท่ี 4 ทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุน หลักทรัพยกลุมธุรกิจการบินตนทุนต่ําท่ีมีเสนทางบินระยะไกลพบวา 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมมีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังในหลักทรัพยแค

วนตัส และในหลักทรัพยแอรเอเชีย อยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 5 ทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชีกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจการบินตนทุนต่ําท่ีมีเสนทางบินระยะไกลพบวา 

อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชีมีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังในหลักทรัพยแค

วนตัสและในหลักทรัพยแอรเอเชีย อยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 6 ทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุนกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจการบินตนทุนต่ําท่ีมีเสนทางบินระยะไกลพบวา 

อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุนไมมีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังในหลักทรัพยแค

วนตัส และในหลักทรัพยแอรเอเชียอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 7 ทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจการบินตนทุนต่ําท่ีมีเสนทางบินระยะไกลพบวา 
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อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลไมมีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังในหลักทรัพยแค

วนตัสและในหลักทรัพยแอรเอเชียอยางมีนัยสําคัญ 

อภิปรายผลการวิจัย 

        งบการเงินและอัตราสวนทางเงินในแตละธุรกิจเปนสิ่งจําเปนในการอธิบายอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพย และเปนเครื่องมือสําคัญท่ีนักลงทุนสามารถท่ีจะนํามาประกอบการตัดสินใจ

ลงทุนไดเปนอยางดี ท้ังนี้ การวิเคราะหงบการเงินของแตละอุตสาหกรรมนั้น อาจจะตองมีความ

แตกตางกันออกไปในดานของตัวแปรซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทน ซ่ึงตัวแปรท่ีจะ

นํามาเลือกใชในการวิเคราะหนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของแตละธุรกิจท่ีมีความแตกตางกันออกไป มี

งานวิจัยมากมายศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินตางๆ ท่ีจะมี

ผลกระทบตออัตราผลตอบหลักทรัพยของแตละอุตสาหกรรมซ่ึงไดกลาวไปแลวในขางตนในสวนของ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ท้ังนั้น ยังไมพบงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบินพาณิชยท่ีมีการ

ดําเนินแบบสายการบินตนทุนต่ําดําเนินเสนทางบินระยะไกล (LHLCCs) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค

ท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางเงินตางๆ ท่ีจะมีอิทธิพลตอธุรกิจการบิน 

LHLCCs ซ่ึงตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัยท้ังหมด 7 อัตราสวนท่ีนํามาจากงบการเงินของ สายการบิน

แควนตัส และสายการบินแอรเอเชีย ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน อัตราสวนผลตอบแทนตอ

สินทรัพย อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ราคา

ตลาดตอมูลคาทางบัญชี ราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล และตัว

แปรตามไดแก อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยของท้ังสองสายการบิน การศึกษาใชสมการถดถอยใน

การวิเคราะหอัตราสวนท้ังเจ็ดและนํามาทดสอบสมมุติฐานท่ีวาอัตราสวนดังกลาวมีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนอยางไร 

จากผลการวิจัยพบวา อัตราสวนหมุนเวียนมีอิทธิพลเฉพาะตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยของสาย

บิน Qantas ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.038) ในขณะท่ี

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยของสายบิน 

Qantas ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.0318) และตออัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพยของสายการบิน AirAsia  ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (Sig = 0.0168)  ท้ังนี้ อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุม

แควนตัสแตไมมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแอรเอเชียอาจเนื่องมาจากคา

อัตราสวนทุนหมุนเวียนนั้นข้ึนอยูกับลักษณะธุรกิจโดยแตละธุรกิจท่ีมีความแตกตางกันนั้นจะมีคาไม

เทากัน  อาจจะเปนไปไดวาสายการบินแควนตัสมีธุรกิจท้ัง 2 ลักษณะท้ังธุรกิจสายการบินแบบ FCS 

และ LCCs ในขณะท่ีแอรเอเชียเปนธุรกิจสายการบินแบบ LCCs เต็มรูปแบบ 
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อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยของท้ังหลักทรัพย

สายการบิน Qantas และสายการบิน AirAsia ท้ังนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินจําเปนตองพ่ึงพา

ปจจัยประกอบอ่ืนๆท่ีจะสงผลกระทบใหราคาหลักทรัพยมีความผันผวนไมวาจะเปนฤดูกาลการ

ทองเท่ียว ราคาน้ํามัน หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักลงทุนจึงตองการรับรูวาราคานั้นเหมาะสมกับ

มูลคาแกการเขาลงทุนในชวงเวลานั้นๆ แลวหรือไม อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชีเปน

ขอมูลทางการเงินสําคัญท่ีนักลงทุนโดยสวนใหญสามารถใชในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

โดยท่ีอัตราสวนนี้จะใชเปรียบเทียบวาราคาปจจุบันมีคาสูงกวามูลคาหุนสามัญของบริษัทอยางไร หาก

อัตราสวนท่ีมีคานอยแสดงวาราคาหุนนั้นถูกลงและอาจเปนจังหวะเหมาะสมในการเขาลงทุน ดังนั้น

จึงเปนเหตุใหราคาหุนสูงข้ึนตามไปดวย ทฤษฎีดังกลาวจึงบงบอกวาอัตราสวนนี้จึงควรมีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนหลักทรัพย และนักลงทุนจึงมักจะเลือกใชในการประกอบในการ

ตัดสินใจการลงทุนในอุตสาหกรรม LHLCCs สอดคลองกับผลวิจัยของสัณฑพงศ คลองวิชัย (2557) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในกลุมธุรกิจ

หลัก 5 ธุรกิจ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งานวิจัยของอริษา สุรัสโม (2554) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพยบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค และงานวิจัยของ มณีรัตน 

ใจรักสันติสุข (2560) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในกลุม

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกับราคาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยงานวิจัยดังกลาวพบวา

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีเปนตัวแปรท่ีสงผลมากท่ีสุดตอราคาหลักทรัพย รวมท้ัง

งานวิจัยของแกวมณี อุทิรัมย และ ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒราสินิทธ (2555) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และงานวิจัยของ แกวมณี อุทิรัมย และ ดร. กนกศักด์ิ 

สุขวัฒราสินิทธ (2557) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน กับผลตอบแทนท่ี

คาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET100) ซ่ึงพบวา 

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีมีอิทธิพลตอผลตอบแทนท่ีคาดหมาย เนื่องจากจากการวิจัย

พบสองตัวแปรอิสระของหลักทรัพยสายการบิน Qantas  ไดแก อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 

และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีมีความสัมพันธกันเองไปในทิศทางเดียวกันเกือบ

สมบูรณ (Corr. = 0.9949) จึงไมนําอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมาศึกษาในการศึกษา

ครั้งนี้ในการวิเคราะหอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยสายการบิน Qantas ท้ังนี้เนื่องจาก

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนตอหลักทรัพยมากกวา

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม เชนเดียวกับสําหรับสายการบิน AirAsia ท้ังสองตัวแปรอิสระ
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ดังกลาวมีความสัมพันธกันเองไปในทิศทางเดียวกันสูงดวยเชนกัน (Corr. = 0.9607) จึงไมสามารถนํา

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยมาศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ในการวิเคราะหอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพยสายการบิน AirAsia เนื่องจากอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนตอหลักทรัพยมากกวาอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

อยางไรก็ตาม จากการผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไดแก อัตราสวนผลตอบแทนตอ

สินทรัพย อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ราคา

ตลาดตอกําไรสุทธิตอหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล ไมมีอิทธิพลใดๆ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย LHLCCs 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้  

        นักลงทุนหรือผูท่ีสนใจสามารถนําอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีของแตละบริษัทใน

อุตสาหกรรมธุรกิจการบินพาณิชย LHLCCs นํามาเปรียบเทียบระหวางอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา

ทางบัญชีของสายการบินท่ีตองการลงทุนกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนของตลาด หลักทรัพยกิจการใดท่ีมี

คาอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีต่ํากวาแสดงถึงความนาสนใจในการเขาถือครองเพราะวา

ราคานั้นไมสูงเกินมูลคาของหลักทรัพยซ่ึงจะนํามาสูการไดมาซ่ึงอัตราผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย ท้ังนี้นักลงทุนยังจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาปจจัยสําคัญอ่ืนๆ ควบคูไปดวย 

เชน แนวโนมการทองเท่ียว สภาวะเศรษฐกิจ แนวโนมราคาหรือปริมาณอุตสาหกรรมพลังงาน ระบบ

การเมืองและสถาณการณตางๆ เปนตน เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนใน

ธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน LHLCCs ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

         สําหรับการศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยนี้ ผูสนใจสามารถศึกษาเพ่ิมจากกลุมตัวอยางสายการ

บินท่ีมีธุรกิจ LHLCCs อ่ืนๆ นอกเหนือจากสองสายการบินท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ อาจศึกษาโดยการ

วิเคราะหแบบรายป หรือในชวงเวลาตางกัน นอกจากนั้น อาจศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีจะสงผลตอ

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธุรกิจนี้ เชน ปจจัยราคาน้ํามัน ปจจัยเศรษฐกิจ การเมือง ปจจัย

อัตราแลกเปลี่ยน การบริหารตนทุนตอท่ีนั่ง เปนตน 
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คุณภาพบริการที่สงผลตอความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภทประกันภัยบุคคล

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

Service Quality Affecting to Customer Loyalty to Personal Insurance 

Products of Kasikorn Bank Public Company Limited in  

Phranakhon Si Ayutthaya Province 

 

พุฒธมนต ภูมาลัย1 และจันทิมา เอกวงษ2 

Phutthamon Phumalai 1 and Chantima Akewong 2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ และความ

ภักดีของลูกคา 2) ศึกษาคุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดีของลูกคา ซ่ึงประชากรท่ีใชในการศึกษา

ครั้งนี้ คือ ลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทผลิตภัณฑประกันภัยบุคคลท่ีมาใช

บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 

385 คน สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณภาพบริการอยูในระดับมากท่ีสุด และลูกคามีความภักดีอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 2) คุณภาพ

บริการดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และดานความเขาใจและ

ความเห็นอกเห็นใจ สงผลตอความภักดีของลูกคา 

ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการใหดี

ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนการทําใหลูกคามีความภักดีกับธนาคารตอไป 

 

คําสําคัญ: คุณภาพบริการ, ความภักดีของลูกคา 
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Abstract 

 This research to study 1) the level of customer opinions toward service quality 

and customer loyalty 2) the service quality that influence to customer loyalty. The 

population are the customers who the insurance products of Kasikorn Bank Public 

Company Limited, which use the services of Kasikorn Bank Public Company Limited 

in Phranakhon Si Ayutthaya Province. The samples size are 385 respondents by using 

stratified sampling. The data is collection by applying a questionnaire as the research 

instrument. The data then analyze by frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypothesis then test and multiple regression analysis.  

 The study find that 1) the level of customer opinions toward service quality 

customer loyalty at the highest level 2) service quality is concerning giving 

responsiveness, assurance, and empathy influence to customer loyalty.  

 The results of the study can be used as the guidelines for determining 

strategies to improve service quality develop better which will keep customers loyalty 

with the bank. 

 

Keywords: Service Quality, Customer Loyalty 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 

 ธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง แตละธนาคารตางนํากลยุทธตาง ๆ มาใชเพ่ือจูง

ใจใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและใชบริการ เนื่องจากธุรกิจธนาคารเปนการบริการดานการเงิน ซ่ึงการ

ใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินสามารถเลียนแบบกันไดอยางรวดเร็ว และธุรกิจธนาคารมีผลิตภัณฑ

ท่ีคลาย ๆ กัน ดังนั้น การสรางความแตกตางในการแขงขันจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีธนาคารจําเปนตองทํา 

เนื่องจากธนาคารเปนธุรกิจบริการ และงานบริการเปนหัวใจสําคัญในการสรางความแตกตางทาง

ธุรกิจ การสรางการบริการใหลูกคาประทับใจจึงถือเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจสามารถยืนหยัดสู

กับคูแขงได ดวยการสรางการบริการใหลูกคาประทับใจ คุณภาพบริการจึงถือเปนสวนสําคัญเพ่ือทํา

ใหลูกคาพึงพอใจและประทับใจและมุงสูการเปนธนาคารท่ีอยูในใจของผูรับบริการตลอดไป แตหาก

ธนาคารมีคุณภาพบริการท่ีดี 5 ดาน คือ ลักษณะทางกายภาพ ความนาเชื่อถือ การตอบสนองตอ

ลูกคา การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจจะสงผลใหลูกคามีความ

จงรักภักดีกับธนาคารได (หัทญา คงปรีพันธุ, 2557)  
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 ความภักดีของลูกคาเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขันแบบ

ยั่งยืนของธุรกิจท้ังธุรกิจผูผลิตสินคาและบริการ นอกจากนี้ความภักดียังไดมีสวนเก่ียวของกับสิ่ง

สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสงผลตอความภักดี คือ คุณภาพบริการ เม่ือการบริการมีคุณภาพคงท่ีอยูใน

ระดับของการรับรูของลูกคาตามความเชื่อและทัศนคติของลูกคาแลว คุณภาพบริการจะมีผลตอ

ความภักดี (Parasuraman et al, 1985)  ดวยเหตุนี้คุณภาพบริการจะตองมีประสิทธิภาพและไดรับ

การพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพราะการใหบริการมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรู

และความรูสึกนึกคิดของลูกคาในการสรางทัศนคติใหเกิดภาพลักษณจากสิ่งท่ีไดรับจากการบริการ 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดําเนินงานเปนไปตาม

นโยบายของสํานักงานใหญในเรื่องการบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดีกับธนาคาร แต

ในการดําเนินงานยังพบปญหาตาง ๆ ท่ีทําใหลูกคาขาดความภักดีได ซ่ึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึง

คุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภทประกันภัยบุคคล ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลการวิจัยธนาคารสามารถนําไปพิจารณาปรับปรุง

คุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและกอใหเกิดความภักดี

ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ และความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑ

ประเภทประกันภัยบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ ท่ี

สงผลตอความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภทประกันภัยบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการ จากแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and 

Berry (1994) กลาววา ผลลัพธท่ีเกิดจากการท่ีลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการท่ีลูกคาไดรับ 

เรียกวา คุณภาพของการบริการท่ีลูกคารับรู (Perceived Service Quality) ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการท่ี

ลูกคาทําการเปรียบเทียบบริการท่ีไดรับ (Perceived Service) โดยจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีลูกคาไดรับ

บริการแลวกับความคาดหวังตอการบริการท่ีจะไดรับ (Expected Service) ซ่ึงกําหนดเครื่องมือใน

การวัดระดับคุณภาพของการใหบริการ โดยใชเกณฑในการประเมินคุณภาพของบริการประกอบดวย 

5 เกณฑ ดังตอไปนี้ คือ 1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) 2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) 3. 
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การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 4. การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) 5. ความ

เขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความภักดีของลูกคา จากแนวคิดของ Parasuraman, Zeithamt 

and Berry (1994) ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการวัดความตั้งใจของลูกคาท่ีจะมีพฤติกรรมตาง ๆ ใน

บริบทของธุรกิจบริการ โดยสามารถนําไปใชรวมกับการวัดวาลูกคามีความภักดีกับองคกรธุรกิจท่ีใช

บริการอยูมากนอยเพียงใด ดังนั้น จากแนวคิดท่ีไดกลาวมาจะสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคานั่นคือความภักดีท่ีเกิดจากการรับรูมุงเนนถึงการรับรูเก่ียวกับสินคา ความภักดีท่ีเกิดจาก

ความรูสึกเปนการชอบตอสินคานั้นๆ ความภักดีท่ีเกิดจากความตั้งใจเนนประสบการณในการซ้ือซ้ํา 

ๆ และความภักดีท่ีเกิดจากการกระทําเนนการกระทําท่ีเกิดจากแรงจูงใจในการซ้ือ 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑ

ประเภทประกันภัยบุคคลธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสามารถ

นําเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา ไดดังนี้  

  

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง คุณภาพบริการท่ีสงผลความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภทประกันภัย

บุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีตัวแปรตน คือ คุณภาพบริการ (Quality of Service) และมีตัว

แปรตาม คือ ความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) ซ่ึงประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ลูกคา

ผลิตภัณฑประเภทประกันภัยบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีมาใชบริการในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการใช

คุณภาพบริการ (Quality of Service) 

1. ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) 

2. ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) 

3. ดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 

4. ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) 

5. ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

 

ความภักดีของลูกคา 

(Customer Loyalty) 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สูตรการคํานวณขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Cochran, 1953) ท่ีระดับ

ความเชื่อมัน 95 % สุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยการสุมแบบชั้น

ภูมิ (stratified sampling) ซ่ึงมีข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 จําแนกสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได 14 สาขา ข้ันตอนท่ี 2 แบงกลุมของตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา โดยแบงเปนพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีอยูในบริเวณไกลเคียงกันจัดไวในกลุมพ้ืนท่ีเดียวกันแบงได 5 กลุม

พ้ืนท่ี ข้ันตอนท่ี 3 ใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเลือก

สาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ีละ 1 สาขา ได 5 

สาขา ดังนี้ สาขาโลตัสอยุธยา สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ สาขาผักไห สาขาวังนอย สาขาอยุธยา 

ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 ถึง กรกฎาคม 2561 กอนท่ีจะนํา

แบบสอบถามไปใชไดตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซ่ึงมีคาดัชนี

ความสอดคลองมากกวา 0.50 รวมจํานวนท้ังสิ้น 37 ขอ และไดทําการทดลองใชแบบสอบถาม 

(Tryout) จํานวน 30 ชุด และนําขอมูลมาทดสอบดวยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของ

ครอนบรัชอัลฟา (Cronbach’s alpha) เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ซ่ึงพบวาคาท่ีไดอยู

ระหวาง 0.75 – 0.87 ซ่ึงมากกวาเกณฑพิจารณา 0.7 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) ดังนั้นจึงสรุปได

วาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ และสามารถนําไปเก็บขอมูลสําหรับการศึกษา สําหรับสถิติท่ีใชใน

การศึกษาประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) สวนการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ

บริการ และความภักดีของลูกคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการทดสอบสมมุติฐานใชการวิเคราะหสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบความสัมพันธดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Pearson Correlation) ซ่ึงพบวาคาท่ีไดนอยกวา 0.8 ซ่ึงหมายความวาตัวแปรวามีความเหมาะสม

กับเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จึงนําไป

วิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

 สําหรับผลการศึกษา คุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภท

ประกันภัยบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุมตัวอยาง 

385 คน พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 – 40 ป 

ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,000 – 30,000 บาท 
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 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ และความภักดีของลูกคา พบวา 

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1  

 ตารางท่ี 1 แสดงคา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น คุณภาพ

บริการ และความภักดีของลูกคา 

รายการ 𝜇𝜇 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

คุณภาพบริการ 

- ดานลักษณะทางกายภาพ 4.55 0.54 มากท่ีสุด 

- ดานความนาเชื่อถือ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

- ดานการตอบสนองตอลูกคา 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

- ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา 4.65 0.52 มากท่ีสุด 

- ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

ความภักดีของลูกคา 4.60 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการของลูกคา พบวา 

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ ดานความนาเชื่อถือ (𝜇𝜇 = 

4.67) ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (𝜇𝜇 = 4.65) ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (𝜇𝜇 = 

4.60) ดานลักษณะทางกายภาพ (𝜇𝜇 = 4.55) และดานการตอบสนองตอลูกคา (𝜇𝜇 = 4.55) และ

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของลูกคา พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (𝜇𝜇 = 4.60) เชนกัน 

 ตารางท่ี 2 แสดงคาแสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพบริการ ดาน

ลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอ

ลูกคา และดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ และความภักดี 

 

ตัวแปร TAN REL RES ASS EMP LOY 

TAN 1.00 0.43*** 0.34*** 0.42*** 0.37*** 0.26*** 

REL  1.00 0.31*** 0.44*** 0.36*** 0.17*** 

RES   1.00 0.44*** 0.42*** 0.37*** 
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ASS    1.00 0.50*** 0.37*** 

EMP     1.00 0.48*** 

LOY      1.00 

***ระดับนัยสําคัญ P < 0.01 

TAN  หมายถึง  ดานลักษณะทางกายภาพ 

REL  หมายถึง  ดานความนาเชื่อถือ 

RES  หมายถึง  ดานการตอบสนองตอลูกคา 

ASS  หมายถึง  ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา 

EMP  หมายถึง  ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ 

LOY  หมายถึง  ความภักดีของลูกคา 

 จากตารางท่ี 2 แสดงคาแสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพบริการ ดาน

ลักษณะทางกายภาพ  ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอ

ลูกคา ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ และความภักดีของลูกคา คาสัมประสิทธสหสัมพันธ

อยูระหวาง 0.17 – 0.50 จึงนําไปวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณตอไป 

 ตารางท่ี 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของคุณภาพบริการท่ี ดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และดานความ

เขาใจและความเห็นอกเห็นใจ สงผลตอความภักดีของลูกคา 

 

คุณภาพบริการ 
สัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

(β) 

ความคลาด

เคลื่อน

มาตรฐาน 

(ε) 

t 
p – 

Value 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.06 0.05 1.18 0.24 

ดานความนาเชื่อถือ -0.09 0.05 -1.90 0.06 

ดานการตอบสนองตอลูกคา 0.16 0.05 3.44 0.01** 

ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา 0.15 0.06 2.39 0.02** 

ดานความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ 0.36 0.05 6.61 0.00*** 

Adjusted R2 =  0.27 

***ระดับนัยสาํคัญ P < 0.01  **ระดับนัยสําคัญ P < 0.05 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพบริการประกอบดวย ดานลักษณะทาง

กายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และ

ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ สงผลตอความภักดีของลูกคา พบวา คุณภาพบริการ ดาน

การตอบสนองตอลูกคา (β = 0.16, p < 0.05) ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (β = 0.15, p < 

0.05) สงผลตอความภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และดานความเขาใจและความเห็น

อกเห็นใจ (β = 0.36, p < 0.01) สงผลตอความภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคา

ความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 27 

 

การอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ และความภักดีของลูกคา อภิปรายผลได 

ดังนี้ 

 1.1. คุณภาพบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากลูกคารับรูวาธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีทําเลท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทาง มีเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย 

และรับรูถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีธนาคารจัดเตรียมไวใหบริการแกลูกคา พนักงานมีการทํางาน

และใหบริการไดอยางถูกตองทุกครั้ง ตรวจสอบความถูกตองหลังจากทํารายการและจัดเก็บขอมูล

ของลูกคาไวอยางถูกตองไมนําขอมูลของลูกคาไปเปดเผย พนักงานมีความเต็มใจ มีความพรอมและ

กระตือรือรนในการใหบริการ การบริการมีข้ันตอนการบริการท่ีรวดเร็วไมยุงยาก ลูกคามีความม่ันใจ

และความปลอดภัยในการใชบริการ อันเนื่องจากพนักงานมีความรูความสามารถในการใหบริการและ

มีความรูในตัวผลิตภัณฑเปนอยางดี รวมไปถึงลูกคารับรูวาพนักงานมีความเอาใจใสลูกคาเปน

รายบุคคล จํารายละเอียดของลูกคาได มีความเขาใจความตองการของลูกคาและสามารถใหบริการ

ตรงความตองการของลูกคาได สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณวัชร พัชราวลัย (2558) ซ่ึงศึกษา 

เรื่อง ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ และการรับรูภาพลักษณธนาคารเฉพาะกิจ ท่ีสงผลตอ

ความภักดีในการใชบริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับคุณภาพบริการ มี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  

 1.2. ความภักดี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากลูกคามีความคิด ทัศนคติ และ

พฤติกรรมท่ีดีตอผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคาร ทําใหลูกคามีความตองการใชบริการของธนาคาร

และลูกคามาใชบริการของธนาคารอยางตอเนื่อง รวมไปถึงบอกตอความประทับใจของธนาคารกับ

บุคคลอ่ืนอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณวัชร พัชราวลัย (2558) ซ่ึงศึกษา เรื่อง ความพึง

พอใจตอคุณภาพการบริการ และการรับรูภาพลักษณธนาคารเฉพาะกิจ ท่ีสงผลตอความภักดีในการ

ใชบริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงระดับความคิดเห็นความภักดี มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 
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2. จากการศึกษาคุณภาพบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง

ตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจท่ีสงผลตอ

ความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภทประกันภัยบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อภิปรายผลได ดังนี้  

 2.1. คุณภาพบริการ ดานลักษณะทางกายภาพไมสงผลตอความภักดีของลูกคา ท้ังนี้เปน

เพราะดานลักษณะทางกายภาพ เปนสิ่งแวดลอมท่ีลูกคารับรูไดจากการมองเห็น สัมผัส หรือรูสึกได

จากการเขามาใชบริการภายในธนาคารซ่ึงมีความเหมือนหรือคลายคลึงกับธนาคารพาณิชยตาง ๆ 

คุณภาพบริการ ดานลักษณะทางกายภาพจึงไมไดสงผลใหลูกคาเกิดความภักดี สอดคลองกับงานวิจัย

ของกุสุมา นพวงศ ณ อยุธยา (2553)  ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ

ตอรายการสงเสริมการขายท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการดานลักษณะทางกายภาพ ไมสงผลตอความภักดีของลูกคา 

 2.2. คุณภาพบริการ ดานความนาเชื่อถือ ไมสงผลตอความภักดีของลูกคา ท้ังนี้เปนเพราะ 

การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกแกลูกคาและพนักงานในการ

ใหบริการ ซ่ึงอุปกรณเหลานั้นมีความทันสมัยและมีการทํางานท่ีนาเชื่อถือถูกตองแมนยํา ทําให

พนักงานธนาคารตองทํางานอยางถูกตอง และธุรกิจธนาคารปจจุบันลูกคาสามารถทํารายการและ

ตรวจสอบไดเองโดยไมตองอาศัยพนักงานทํารายการให สงผลใหคุณภาพบริการ ดานความนาเชื่อถือ 

ไมสงผลตอความภักดีของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธาทิพย  กําธรพิพัฒนกุล (2558) 

ศึกษาเรื่อง ปจจัยคุณภาพในการใหบริการและการจัดการขอรองเรียนมีอิทธิพลตอความพึงพอใจและ

ความจงรักภักดีของลูกคาธุรกิจทองเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการ

ดานความนาเชื่อถือ ไมสงผลตอความภักดีของลูกคา 

 2.3. คุณภาพบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา สงผลตอความภักดีของลูกคา ท้ังนี้เปน

เพราะลูกคาใหความสําคัญในดานการตอบสนองของพนักงานท่ีมีตอลูกคา และแสดงใหเห็นไดวา

ลูกคารับรูวาพนักงานมีความเต็มใจและมีความพรอมและกระตือรือรนในการบริการ ธนาคารมี

พนักงานเพียงพอสําหรับลูกคาและพนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว เม่ือลูกคาตองการความ

ชวยเหลือพนักงานสามารถแกไขปญหานั้นใหกับลูกคาได สอดคลองกับงานวิจัยของ เขมกร เข็มนอย 

(2554) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกรและคุณภาพบริการท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา

ธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการดานการตอบสนองตอ

ลูกคา สงผลตอความภักดีของลูกคา 

 2.4. คุณภาพบริการ ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา สงผลตอความภักดีของลูกคา ท้ังนี้

แสดงใหเห็นไดวาพนักงานธนาคารสามารถสรางบริการท่ีทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจและมีความ

ปลอดภัยในการใชบริการ พนักงานมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรูความสามารถในการใหบริการ 
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สถานท่ีใหบริการมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี รวมไปถึงสถานท่ีบริการเปนสถานท่ีมีชื่อเสียงและ

ไดรับรางวัลตาง ๆ จึงทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันในการใชบริการกับธนาคารจึงทําใหคุณภาพบริการ 

ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา สงผลตอความภักดีของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุพงษ 

เครืองาม (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาซุปเปอรเซ็น

เตอรในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา คุณภาพบริการดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา สงผลตอ

ความภักดีของลูกคา 

 2.5. คุณภาพบริการ ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ สงผลตอความภักดีของลูกคา 

ท้ังนี้แสดงใหเห็นไดวาพนักงานมีความเขาใจความตองการและสามารถใหบริการตรงความตองการ

ลูกคาได พนักงานมีความสนใจและมีความเอาใจใสลูกคา หรืออาจมีการจํารายละเอียดของลูกคาได 

พนักงานบริการลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน และทําใหลูกคารูสึกวาเปนคนท่ีสําคัญ รวมไปถึงรับฟง

ความคิดเห็นของลูกคาทําใหลูกคารูสึกถึงการบริการของพนักงานจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา

อยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ กีรติ บันดาลสิน (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรูคุณภาพบริการท่ี

สงผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาสํานักราชดําเนิน ผล

การศึกษา พบวา คุณภาพบริการดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ สงผลตอความภักดีของ

ลูกคา 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา คุณภาพบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ 

ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และดานความเขาใจและความเห็นอก

เห็นใจ ท่ีสงผลตอความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภทประกันภัยบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา คุณภาพบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการให

ความเชื่อม่ันตอลูกคา และดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ สงผลตอความภักดีของลูกคา 

ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการได ดังนี้  

 คุณภาพบริการ ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาก

ท่ีสุดท่ี 0.36 ดังนั้นธนาคารควรพัฒนาพนักงานใหมีความเขาใจความตองการของลูกคาใหสามารถ

ใหบริการตรงความตองการของลูกคามากข้ึน เพ่ือใหลูกคารูสึกวาตนเองเปนคนท่ีสําคัญ โดยธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ควรมีการฝกอบรมใหพนักงานสามารถสรางความประทับใจใหลูกคา มี

อัธยาศัยดีตอลูกคาอยางสมํ่าเสมอ เอาใสใจดูแลลูกคาเปนอยางดีจะทําใหลูกคารูสึกไดรับการบริการ

ดวยความจริงใจ 

 คุณภาพบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยท่ี 0.16 ซ่ึงธนาคาร

ควรพัฒนาการข้ันตอนในการดําเนินงานภายในธนาคารตองมีความรวดเร็วอยูเสมอ พัฒนาศักยภาพ
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ของพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีใจรักบริการ เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีดี ฝกให

พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมและมีความพรอมในการชวยเหลือ

ลูกคาเม่ือเกิดปญหาดวยความถูกตอง 

 คุณภาพบริการ ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.16 ซ่ึง

ธนาคารควรมีการฝกอบรมพนักงานอยูเสมอเพ่ือใหพนักงานมีความรูความสามารถในการตอบ

คําถามของลูกคาได และควรมีการจัดอบรมใหความรูใหม ๆ เพ่ือใหพนักงานมีความรูท่ีทันสมัย

สามารถท่ีจะตอบคําถามลูกคาไดอยางถูกตองม่ันใจ นอกจากนั้นควรพัฒนาอุปกรณเทคโนโลยีใหมี

ความทันสมัยเหมาะแกการใชงานกับลูกคา มีการจัดเก็บขอมูลท่ีปลอดภัยเพ่ือใหลูกคาม่ันใจวามาใช

บริการท่ีธนาคารแลวขอมูลลูกคาจะไมถูกเปดเผย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ เรื่อง คุณภาพบริการท่ีสงผลความภักดีของลูกคาผลิตภัณฑประเภทประกันภัย

บุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้สําเร็จไปดวยดี ผูวิจัยได

ความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.จันทิมา เอกวงษ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีไดชวยเหลือให

คําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ในการทําวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสุธิดา นุริตมนต คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีกรุณาเสียสละเวลา

อันมีคาในการสอบ ตลอดจนใหคําแนะนําท่ีมีคุณคาดวยความเอาใจใสจนกระท่ังวิทยานิพนธฉบับนี้

เสร็จสมบูรณ ขอขอบคุณลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุก

ทานท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชา

ความรูระดับปริญญาโทใหกับผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตท่ี

คอยชวยประสานงานใหความสะดวกแกผูวิจัยเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และ

ครอบครัว ผูเปนแรงผลักดันสําคัญ เปนกําลังใจเปนผูใหทุกสิ่งทุกอยางในการศึกษาครั้งนี้ และ

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาหลักสูตรบริการธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ รุนท่ี 11 ท่ีคอยเปนกําลังใจ และคอยใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการทํา

วิทยานิพนธตลอดมา 
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ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

Factors Affecting Personal Financial Planning 
 

ชุติมา  จันทรประดับ1  และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน2 

Chutima Janpradab1 and Boonlert Jitmaneeroj2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชน  ปจจัย

สวนบุคล และปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชน โดยเลือก

ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูลคือ แบบสอบถาม และใชวิธีการทดสอบทางสถิติโดยการหาคารอยละ การแจกแจงความถ่ี คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย การทดสอบแบบไคสแควรและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

จากการศึกษา พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและ

ระยะเวลาในการทํางาน  มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล  สวนใหญมีชองทางในการวางแผน

การเงินสวนบุคคลดวยตนเอง มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการภาระคาใชจาย ระยะเวลาวางแผนอยูใน

ระยะปานกลาง (3 - 7 ป) โดยเลือกแผนการออม เนนการออม / การลงทุน บุคคลท่ีมีผลตอการ

วางแผนคือตนเอง  ปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ดานการรับรูขอมูลขาวสารมีผลอยูในระดับปานกลาง  โดย

ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวนบุคคล และแผนการเงิน

สวนบุคคล 

คําสําคัญ:  การวางแผนการเงิน 
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Abstract 

This research is aimed at To study personal financial planning of the people 

Personal factors And other factors That affects personal financial planning of the 

people By choosing the population that lives in Phaya Thai District 400 samples of 

Bangkok tools. Data collection tools were questionnaires and statistically tested by 

percentage. Frequency distribution Standard deviation, mean, chi-square test and 

multiple regression analysis 

From the study, it was found that sex, age, status, education level, occupation, 

monthly income and working period Affecting personal financial planning Most have 

personal financial planning channels. The objective is to manage the cost burden. 

The planning period is in the medium term (3 - 7 years) by choosing the savings plan, 

focusing on saving / investment. The person who affects the plan is self. Other factors, 

such as information perception, have a moderate level. The personal factors are 

related to the objectives of personal financial planning. And personal money plans. 

Keywords:  Financial Planning 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ในปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากไปจากในอดีตท่ีคนสวนใหญนิยมใชชีวิตแบบ

ครอบครัวใหญ  แตในปจจุบันขนาดของแตละครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลง สภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  สาเหตุท่ีในปจจุบันประชาชนมีภาระหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน  

อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสมัยใหมไดเขามามีสวนสําคัญในการดํารงชีวิต  การจับจายใชสอยสามารถ

ทําไดงายข้ึน ในขณะท่ีรายจายเพ่ิมมากข้ึนแตรายไดยังคงเทาเดิม  ประชาชนบางคนไมมีการวาง

แผนการใชจายเงิน  ซ่ึงการวางแผนการเงินสวนบุคคล คือการทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนิน

ชวีิตของบุคคลโดยผานการบริหารและการวางแผนทางการเงิน ท่ีถูกออกแบบมาสําหรับแตละบุคคล  

ดังนั้นการดํารงชีวิตใหมีความสุขในระยะยาวนั้น  คนเราควรมีการวางแผนการเงินท่ีดี ซ่ึงจะชวยให

บรรลุเปาหมายไดดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงตั้งใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน

สวนบุคคล  เพ่ือท่ีจะไดทราบวามีปจจัยใดบางท่ีทําใหประชาชนใหความสนใจในเรื่องของการ
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วางแผนการเงินสวนบุคคล  และปจจัยเหลานั้นมีผลตอการวางแผนการเงินอยางไร  เพ่ือกระตุนให

ประชาชนมองเห็นความสําคัญของการวางแผนการเงินสวนบุคคล  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชน 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคลใดบางท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชน 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชน 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิด 

กฤษฎา เสกตระกูล ( 2553 ) ไดใหความหมายของการวางแผนการเงินสวนบุคคล              

(personal financial planning ) ไววาหมายถึงการทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินชีวิต   ของ

บุคคลโดยผานการบริหารและการวางแผนทางการเงิน  ซ่ึงถูกออกแบบมาสําหรับแตละบุคคล  ซ่ึง

เก่ียวของตั้งแตการวางแผนขอมูลทางการเงินของบุคคล กําหนดวัตถุประสงค  ตรวจสอบฐานะ

การเงินในปจจุบัน กําหนดกลยุทธและแผนทางการเงินเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวในอนาคต 

Gitman และ Joehnk (2007 อางใน จันทร เพ็ญ บุญฉาย , 2552, หนา 20 ) กลาวถึง 

กระบวนการของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลวาประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี้  

1. กําหนดเปาหมายทางการเงินของตนเองในระดับท่ีเหมาะสม คิดวาตนเองทําได และจะบรรลุผล  

2. พัฒนาแผนการเงินและกลยุทธ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  

3. ทําการปฏิบัติตามแผนการเงินและกลยุทธตามท่ีวางไว  

4. พัฒนาและปรับปรุงแผนเปนระยะ ๆ สําหรับแตละชวงเวลาเพ่ือท่ีจะใชในการประสานงาน 

5.  ใชงบการเงินเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการแกไขสิ่งท่ีผิด  

6. ทบทวนเปาหมายและปรับปรุงแผนและกลยุทธทางการเงินใหเหมาะสม 

 ทฤษฎีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ( Media exposure ) 
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ชานันต รัตนโชติ ( 2552 ) ผูรับสารจะใชสื่ออะไรก็ตาม ผูรับสารจะเลือกสรรและแสวงหา

ขาวสารตามความตองการหรือความคาดหวังท่ีแตกตางกันไปในแตละคน ผูรับสารจะมีกระบวนการ

ในการเลือกสรรขาวสาร โดยกระบวนการเลอืกสรรขาวสารจะเปรียบเสมือนเครื่องกรอง 

ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) 

 พิทักษศิริวงศ. 2547 : 14 ; กัญญา โพธิวัฒน และคณะ. 2548 ทฤษฎีฐานราก คือทฤษฎีท่ี

ไดจากการศึกษาปรากฏการณทางสังคม มีคุณลักษณะเฉพาะท่ีถูกสรางข้ึนมาจากขอมูลท่ีเปนไปตาม

ปรากฏการณจริงมากท่ีสุด  วิธีการทฤษฎีฐานราก เปนวิธีการนักวิจัยเชิงคุณภาพใชในการคนหาตัว

แปร เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยทําการคนหาตัวแปรไมวาจะเปนองคประกอบของตัวแปรตาม

เอง หรือตัวแปรอิสระแตละตัว โดยยึดหลักของการทําความเขาใจสิ่งตางๆ   

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

อรอนงค ไชยบุญเรือง (2552) ศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด ( มหาชน ) สาขาในอําเภอเมืองเชียงใหม จากการศึกษาพบวาพนักงาน มี

รูปแบบการวางแผนการซ้ือหรือถือครองสินทรัพยมากท่ีสุด มีหนี้สินท่ีเกิดจากสินเชื่ออเนกประสงค  

แผนการออมและการลงทุนไดรับสวัสดิการจากธนาคาร วางแผนทางภาษีเพ่ือลดหยอนภาษี สวนการ

วางแผนการเงินสวนบุคคลมีการวางแผนการใชจายประจําเดือน และการวางแผนเพ่ือความม่ันคง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล โดยมีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้  

1. ประชากร  

ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร จํานวน 70,031 คน ( ขอมูลจาก

สํานักงานเขต พญาไท ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 )   

2. กลุมตัวอยาง 
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การกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีของ Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อม่ัน 

95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% ทําใหไดจํานวนตัวอยาง 397.73 ตัวอยาง จากจํานวน

ประชากร 70,031 คน 

3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

การศึกษาในครั้งนี้ไดใชเครื่องมือในการวิจัยในรูปแบบของการสํารวจ โดยใชแบบสอบถามท่ี

ผูศึกษาสรางข้ึน โดยแบงรายละเอียดของคําถามออกเปน 3 สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม (ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล) ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาในการทํางาน 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล ลักษณะคําถามท่ีใชนั้นจะเปน

คําถามปลายปด  ( Closed-ended Questions ) แบบลิเคิรต ( Likert Scale ) โดยจะใชการวัด

ขอมูลประเภทมาตราวัดอันตรภาค หรือชวง (Interval) และมีการกําหนดเกณฑท่ีใชไว 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความเห็นวาปจจัยดังกลาวมีผลตอการวางแผนการเงินมากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายถึง มีความเห็นวาปจจัยดังกลาวมีผลตอการวางแผนการเงินมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความเห็นวาปจจัยดังกลาวมีผลตอการวางแผนการเงินปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง มีความเห็นวาปจจัยดังกลาวมีผลตอการวางแผนการเงินนอย  

ระดับ 1 หมายถึง มีความเห็นวาปจจัยดังกลาวมีผลตอการวางแผนการเงินนอยท่ีสุด  

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ลักษณะคําถามท่ีใชจะเปน

คําถามปลายปด ซ่ึงเปนคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือกจํานวน 6 ขอ  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ัวไปท่ีอยูในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงมีวิธีการสุมตัวอยาง จากนั้นทําการตรวจสอบความ

ถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับ แลวนําไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูล รวมถึงไดมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลมาจากหนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ีมี

ความเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด  และใชอางอิงในการเขียนรายงานผล

การศึกษา 
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5. การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว ผูวิจัยก็จะทําการตรวจสอบความเรียบรอยของ

แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมาทําการประมวลผล

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนดังนี้  

1. การตรวจสอบขอมูล ( Editing ) ผูศึกษาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามและ

แยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออกไป  

2. การลงรหัส ( Coding ) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามท่ีไดกําหนดไว 

3. ประมวลผลขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีลงรหัสแลวไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผล

โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยในการศึกษาครั้งนี้ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

4. การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จะทําการวิเคราะหหาคาสถิติตางๆ ดังนี้  

4.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics Analysis )  

4.1.1 ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการทํางาน  ทํา

การวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ  

4.1.2 ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล วิเคราะหโดย

การใชสถิติหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.3 ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล ทําการวิเคราะหโดยการแจก

แจงความถ่ีและหาคารอยละ  

4.2 สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics )  

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis ) เปนสถิติท่ีใชในการ

ทดสอบสมมติฐาน เลือกใชการทดสอบแบบไคสแควรและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

6. ผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ 

รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการทํางาน  

จากการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ พบวา กลุมตัวอยาง 400 

คน มีเพศหญิง 355 คน รอยละ 88.8 เพศชาย รอยละ 11.3 มีชวงอายุ  20 – 30 ป รอยละ 46.3 
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และ ชวงอายุ 31 – 40 ป รอยละ 31.3 มีสถานภาพโสด รอยละ 81.0 มีสถานภาพสมรส  รอยละ 

14.3 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 61.8 ระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. รอยละ 16.5 มี

อาชีพเปนพนักงานเอกชน รอยละ 45.5 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 16.8 มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 

15,001 - 20,000 บาท รอยละ 23.8 รายได 20,001 - 30,000 บาท รอยละ 19.5 และมีระยะเวลา

ในการทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 30.3 เทากับหรือมากกวา 10 ป รอยละ 19.8  

 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน  

จากการวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ใน

ดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนการเงิน การรับรูขอมูลขาวสาร สภาวะทางเศรษฐกิจ 

ขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 

3.3146 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เลือกตอบในดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผน

ทางการเงินอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.5258  

ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน คาเฉลี่ย 

 ปจจัยท่ีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล  

ความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 3.5258 

การรับรูขอมูลขาวสาร 3.2025 

สภาวะทางเศรษฐกิจ 3.1762 

ขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย 3.3538 

ความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน  

แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล 3.4208 

ข้ันตอนการวางแผนการเงินสวนบุคคล 3.3730 

ประโยชนของการวางแผนการเงินสวนบุคคล 3.8020 

การรับรูขอมูลขาวสาร  

การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 3.5000 

การอบรมสัมมนา 2.9100 

สภาวะทางเศรษฐกิจ  
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สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 3.3900 

สภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศ 3.0400 

อัตราเงินเฟอ / เงินฝด 3.1200 

ขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย  

การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองภายในประเทศ 3.4300 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 3.2800 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล  

จากการวิ เคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 

(Percentage) พบวา กลุมตัวอยางมีชองทางในการวางแผนการเงินดวยตนเอง รอยละ 90.10 มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถจัดการภาระคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 29.50 มีระยะเวลา

ในการวางแผนในระยะปานกลาง ( 3 - 7 ป) รอยละ 43.3 มีแผนการเงินสวนบุคคลคือการวาง

แผนการออม รอยละ 44.80 รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคลเนนการออม / การลงทุน รอย

ละ 30.10 และคิดวาบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลคือตนเอง รอยละ 40.80 

ขอมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล อัตรารอยละ 

 ชองทางในการวางแผนการเงินสวนบุคคล  

 การวางแผนดวยตนเอง 90.10 

 การวางแผนผานองคกรท่ีใหคําปรึกษาดานการวางแผนการเงินสวนบุคคล 9.90 

 วัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวนบุคคล  

 เพื่อใหมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 26.70 

 เพื่อใหสามารถจัดการภาระคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 29.50 

 เพื่อปองกันหรือลดความเส่ียงทางการเงินจากสถานการณฉุกเฉิน 20.80 

 เพื่อสรางความมั่นคงและมั่งคัง่ในอนาคต 23.00 

 ระยะเวลาในการวางแผนการเงินสวนบุคคล  

 ระยะส้ัน ( ไมเกิน 3 ป ) 40.20 

 ระยะปานกลาง ( 3 - 7 ป ) 43.30 
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ระยะยาว ( ต้ังแต 7 ปขึ้นไป ) 16.50 

 แผนการเงินสวนบุคคล  

การวางแผนการออม 44.80 

การวางแผนการบริหารหน้ี 14.40 

การวางแผนการลงทุน 14.30 

การวางแผนการบริหารความเส่ียง 11.40 

การวางแผนเกษียณ 10.10 

การวางแผนภาษ ี 5.10 

 รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคล  

เนนการปองกัน / ลดความเส่ียงภัย 19.30 

เนนการออม / การลงทุน 30.10 

เนนสรางความมั่นคงในอนาคต 27.70 

บุคคลที่มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล  

ตนเอง 40.80 

คูสมรส 9.50 

บุตร 10.30 

บิดา / มารดา 29.00 

ญาติพี่นอง 7.50 

เพื่อน 2.80 

เนนการลดภาระคาใชจาย 23.00 

สวนท่ี 4 ทดสอบสมมุติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยสวนบุคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือนและระยะเวลาในการทํางาน  มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล สําหรับ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ Chi-Square ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังนี้  

เพศ มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลในดานรูปแบบการวางแผนการเงินและ

บุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน อายุ มีผลในดานชองทางในการวางแผน วัตถุประสงค 

ระยะเวลา รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผน  สถานภาพ มีผลในดาน
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วัตถุประสงค รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน ระดับการศึกษามีผล

ในดานวัตถุประสงค แผนการเงิน  รูปแบบการวางแผนและบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผน อาชีพ มีผล

ในดานชองทางในการวางแผนทางการเงิน วัตถุประสงค ระยะเวลาในการวางแผน รูปแบบการ

วางแผนการเงินและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน รายไดตอเดือน มีผลในดานชองทางใน

การวางแผน วัตถุประสงค ระยะเวลา  รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผน

การเงิน และระยะเวลาในการทํางาน มีผลในดานชองทางในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

วัตถุประสงค ระยะเวลา รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 

การรับรูขอมูลขาวสาร  ภาวะทางเศรษฐกิจ และขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย มีผลตอการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ Chi-Square 

1. ความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลใน

ดานชองทางในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล วัตถุประสงค ระยะเวลา แผนการเงินสวน

บุคคล รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

2. การรับรูขอมูลขาวสาร มีผลในดานวัตถุประสงค ระยะเวลา  แผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการ

วางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

3. สภาวะทางเศรษฐกิจ มีผลในดานวัตถุประสงค ระยะเวลาในการวางแผนการเงินสวนบุคคล

แผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคลและดานบุคคลท่ีมีผลตอการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล 

4. ขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย  มีผลในดานวัตถุประสงค ระยะเวลา รูปแบบการวางแผน

การเงินสวนบุคคลและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัย

สวนบุคคลความสัมพันธในทิศทางลบกับชองทางในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ระยะเวลาในการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคล  บุคคลท่ีมีผลตอการวางแผน

การเงินสวนบุคคล  แตมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับวัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวน

บุคคล และแผนการเงินสวนบุคคล 
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 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

ปจจัยสวนบุคคลกับวัตถุประสงคของการวางแผนการเงิน 

เพศ 0.248 0.062 0.047 0.26440 

สถานภาพ 0.242 0.059 0.049 0.26413 

รายไดตอเดือน 0.247 0.061 0.049 0.26416 

ปจจัยสวนบุคคลกับแผนการเงินสวนบุคคล 

เพศ 0.348 0.121 0.107 0.16550 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

0.346 0.120 0.108 0.16541 

ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลกับ

การวางแผนการเงินสวนบุคคล 

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยท่ี

มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล  พบวามีความสัมพันธใน

ทิศทางลบกับชองทางในการวางแผนการเงินสวนบุคคล  วัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวน

บุคคล ระยะเวลาในการวางแผนการเงินสวนบุคคล แผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการวางแผน

การเงินสวนบุคคลและบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล   

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 400 คน มีเพศหญิง รอยละ 88.8 มี

ชวงอายุ  20 – 30 ป รอยละ 46.3 สถานภาพโสด รอยละ 81.0 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

รอยละ 61.8 มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รอยละ 45.5 รวมถึงมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 15,001 - 

20,000 บาท รอยละ 23.8 และสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 30.3  

ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.3146 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

จะเลือกตอบในดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.5258  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีชองทางในการวางแผนการเงินสวนบุคคลดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 

90.10 มีวัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวนบุคคล รอยละ 29.50 สวนใหญวางแผนระยะปาน
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กลาง ( 3 - 7 ป ) รอยละ 43.3 มีแผนการออม รอยละ 44.80 โดยเนนการออม / การลงทุน  คิดเปน

รอยละ 30.10 และสวนใหญคิดวาบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนคือตนเอง  คิดเปนรอยละ 40.80  

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยสวนบุคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชะ รายไดตอเดือนและระยะเวลาในการทํางาน  มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล ซ่ึง

สามารถสรุปไดดังนี้  

เพศ สถานภาพ ไมมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลในดานชองทางในการวางแผน 

วัตถุประสงค ระยะเวลา แผนการเงินสวนบุคคล แตมีผลในดานรูปแบบการวางแผนและบุคคลท่ีมีผล

ตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล  สวนอายุ อาชีพ รายไดตอเดือนและระยะเวลาในการทํางาน มีผล

ตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลในดานชองทางในการวางแผน วัตถุประสงค ระยะเวลาในการ

วางแผน แผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน

สวนบุคคล สวนระดับการศึกษา มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลในดานวัตถุประสงค 

แผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการวางแผนและบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 

การรับรูขอมูลขาวสาร  ภาวะทางเศรษฐกิจ และขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย มีผลตอการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล 

ความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน  มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลในดานชองทางในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล วัตถุประสงค ระยะเวลาในการวางแผน 

แผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

การรับรูขอมูลขาวสาร สภาวะทางเศรษฐกิจ  ขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย  มีผลในดาน

วัตถุประสงค ระยะเวลาในการวางแผน  รูปแบบการวางแผนและดานบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผน

การเงินสวนบุคคล 

จากการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการวางแผนการเงิน

สวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวน

บุคคล แผนการเงินสวนบุคคล 

ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลกับ

การวางแผนการเงินสวนบุคคล  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ

วางแผนการเงินสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับชองทางในการวางแผนการเงินสวนบุคคล  
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วัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวนบุคคล ระยะเวลาในการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

แผนการเงินสวนบุคคล รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคลและบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผน

การเงินสวนบุคคล   

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

จากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน มีเพศหญิงจํานวน 355 คน ซ่ึงมีอัตรารอยละ 88.80  ซ่ึง

มากกวาเพศชายท่ีมี 45 คน คิดเปนรอยละ 11.30 กลุมตัวอยางเพศหญิงจึงเปนตัวแทนของประกร

สวนใหญ ดังนั้นผลการวิจัยอาจไมครอบคลุมถึงเพศชายไดดีเทาท่ีควร ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รวมถึงมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 

15,001 - 20,000 บาทและมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ 

งานวิจัยของภัคณิชา วงศพิทักษ ( 2560 ) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลของประชาชนในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือนอยูท่ี 10,001-20,000 บาท และทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน  

 

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงิน 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในเรื่องของปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลอยูใน

ระดับปานกลาง  สวนใหญจะเลือกตอบในดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ซ่ึง

สอดคลองกับ ศิรินุช อินละคร (2548) ท่ีไดกลาวไววาบุคคลจะตองประเมินสถานะทางการเงินของ

บุคคลในขณะนั้น กอนแลวจึงทําการกําหนดเปาหมาย กําหนดและประเมินทางเลือก ซ่ึงการท่ีจะทํา

ใหบรรลุเปาหมายทางการเงินท่ีกําหนดไดนั้น จะตองพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความเสี่ยง

ตางๆ แลวจึงสรางและปฏิบัติตามทางเลือกนั้น บุคคลจะตองทําการปรับปรุงแผนอยูเสมอ 

 

3. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีชองทางในการวางแผนการเงินสวนบุคคลดวยตนเอง มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหสามารถจัดการภาระคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนใหญมีแผนระยะปานกลาง (3 -7 

ป) เลือกแผนการออม โดยเนนการออม/การลงทุน และสวนใหญคิดวาบุคคลท่ีมีผลตอการวางแผน

คือตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับ กาญจนา หงษทอง (2551) ท่ีไดกลาวถึง การวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลท่ีดีไววา การวางแผนจะเปนตัวกําหนดทิศทาง และการตัดสินใจทางการเงิน เพ่ือใหสามารถ

บรรลุถึงเปาหมายทางการเงินท่ีตองการได  
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4. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยสวนบุคล ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือนและระยะเวลาในการทํางาน  มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล  

จากการศึกษา พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและระยะเวลาใน

การทํางาน  มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ ภัคณิชา วงศพิทักษ (2560)  ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลของประชาชนในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  ท่ีพบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชน  

 

5. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การ

รับรูขอมูลขาวสาร  ภาวะทางเศรษฐกิจ และขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย มีผลตอการวางแผน

การเงินสวนบุคคล 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การรบัรู

ขอมูลขาวสาร  ภาวะทางเศรษฐกิจ และขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย มีผลตอการวางแผน

การเงินสวนบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ M.OTIS 

(2559) ท่ีไดกลาวไวในเรื่องของความสําคัญของการวางแผนทางการเงิน การวางแผนการเงินชวยให

เรารับมือกับความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดเสมอกับคนเราทุกคน  

6. ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล และแผนการเงินสวนบุคคล ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ กาญจนา 

หงษทอง (2551) ท่ีไดกลาวไววา การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลท่ีดีแผนการเงินหลักๆ ท่ีสําคัญ 

ท่ีควรวางแผนเริ่มปฏิบัติอยู 6 แผน นั่นก็คือ แผนการออม แผนการลงทุน แผนการบริหารหนี้ แผน

บริหารความเสี่ยง แผนเกษียณ และวางแผนภาษี ซ่ึงการท่ีแตละคนจะเลือกแผนการเงินแผนใดก็

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีบุคคลนั้นตองการวา ใชแผนการเงินนี้เพ่ืออะไร เพ่ือเปนแนวทางในการ

กําหนดทางเลือกในการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งนี้  
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1. จากการวิจัยพบวา ความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนการเงิน มีผลตอการวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคล  ดังนั้นหนวยงานตางๆ สามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ

วางแผนองคกร ปรับปรุง หรือพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถในเรื่องการวางแผน

การเงินใหดีข้ึน  

2. จากการวิจัยพบวา การรับรูขอมูลขาวสาร มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล  ดังนั้น

หนวยงานตาง ๆ สามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการหาวิธี ท่ีใชในการสื่อสาร

ประชาสัมพันธใหคนท่ัวไปท่ีไมรูจักการวางแผนการเงินสวนบุคคลไดรูจักมากข้ึน    

3. จากการวิจัยพบวา ภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล  ดังนั้นหนวยงานหรือ

ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการเงิน เชน ธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากร เปนตน จะตองมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น   

4. จากการวิจัยพบวา ขอกําหนดกฎระเบียบ/กฎหมาย มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

ดังนั้นหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะรัฐบาล กอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ 

ควรพิจารณาถึงผลกระทบในหลายๆ ดาน โดยสามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเปนแนวทาง

ในการพิจารณาดวย เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความตองการของประชาชน 

สําหรับงานวิจัยครั้งตอไป  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ

ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากผลการศึกษาจะเห็นไดวาแตละบุคคลมี

แผนการเงินไมเหมือนกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปสามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเปน

แนวทางในการศึกษาไดวาในแตละแผนการเงินนั้นประชาชนมีแนวทางการวางแผนการเงินเปน

อยางไร และเลือกใชแผนนี้เพราะอะไร รวมถึงกระจายกลุมตัวอยางไปท่ีเพศชายใหเพ่ิมมากข้ึน  

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน  อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและ

แกไขเนื้อหา  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ รวมท้ังใหความเห็นและคําแนะนํา

เพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย ทําใหงานวิจัยเลมนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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 ขอขอบคุณบิดาและมารดาผูใหกําเนิด  ท่ีไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู และพ่ีๆ 

เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกทาน ท่ีไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระ
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ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบการแตงกายตามแฟช่ัน 

สําหรับระบบแนะนําการแตงกายผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

The Determination of Factor(s) that effect Fashion Styling  

for Fashion Recommendation System via an E-commerce Platform 

 

ยงพฤทธิ์ เยี่ยงอรามกุล1 ชิดชนก เหลือสินทรัพย2 และพัดชา อุทิศวรรณกุล3 

Yongplut Yeing-aramkul Chidchanok Lursinsap and Patcha Utiswannakul 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาและวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบการแตงกายตามแฟชั่นสําหรับระบบแนะนํา

การแตงกายผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ มีวัตถุประสงคเพ่ือหาปจจัยหลักท่ีมีผลตอการออกแบบการ

แตงกายตามแฟชั่นสําหรับระบบแนะนําการแตงกายผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ งานวิจัยนี้หาขอมูล

จากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญในสายงานเครื่องแตงกายแฟชั่น ท่ีเปนผูทรงอิทธิพล และมี

ประสบการณในการออกแบบการแตงกาย โดยมีขอบเขตของการวิจัยการแตงกายสําหรับผูหญิงไทย 

อายุ 16 – 39 ป ท่ีทํางานหรืออาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวา 

รายการเครื่องแตงกาย (Cloth Items) สีเครื่องแตงกาย สีผิวของผูสวมใส และรูปรางของผูสวมใสนั้น

เปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอการออกแบบการแตงกายตามแฟชั่น และเปนปจจัยท่ีเหมาะสมในการ

เริ่มตนพัฒนาระบบการออกแบบการแตงกายตามแฟชั่นผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

คําสําคัญ: การออกแบบการแตงกาย แฟชั่นเครื่องแตงกาย อีคอมเมิรช ระบบแนะนําการแตงกาย 

 

Abstract 

 This study aim at study and understand the determination of factor(s) that 

effect fashion styling for fashion recommendation system via an e-commerce 

platform. Qualitative interview was conducted with professional in the fashion cloth 

field who have experience in styling and influence the other about styling. This 

                                                                        
1 นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 ศาสตราจารย ดร., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3 รองศาสตราจารย ดร., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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research is focus in female age around 16 – 39 years old who live or work in Bangkok. 

All professional had agreed that cloth items, cloth color, skin color, and body shape 

are the main factors which affect on fashion styling and there are suitable factors for 

develop a fashion recommendation system via an e-commerce platform.  

Keywords: Styling, Cloth Fashion, E-Commerce, Fashion Recommendation System 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิรซสงผลใหผูประกอบการมีความจําเปนในการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดไปยังชองทางออนไลนมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงของกลุมลูกคาเดิม 

และการเปดรับลูกคาใหม จึงเกิดชองทางในการซ้ือขายผานออนไลนมากข้ึน ไมวาจะเปนการเปด

แพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace Platform) เพ่ือเปนคนกลางระหวางผูซ้ือและผูขาย

สินคา การเปดรานคาอยางเปนทางการออนไลน (Online Official Store) การเปดชองทางสื่อโซ

เชียล (Social Media) 

ดวยขอจํากัดในการเขาถึงสินคาจริงผานชองทางออนไลน ทําใหเกิดการสงสินคาคืนหลังจาก

การสั่งซ้ือสินคาเนื่องจากสินคาท่ีไดรับไมตรงกับสินคาท่ีแสดงผานชองทางออนไลน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสินคาในหมวดเครื่องแตงกายแฟชั่นท่ีมีอัตราการถูกสงสินคาคืนในสัดสวนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ

สินคาหมวดอ่ืน ๆ (Barry, 2000) 

สิ่งท่ีมีผลตอการสงคืนสินคาเครื่องแตงกายแฟชั่นของลูกคาคือสีท่ีแสดงผลแตกตางจาก

สินคาท่ีไดรับ (Nitse, Parker, Krumwiede, & Ottaway, 2004) เพ่ือลดปญหาการสงสินคาคืน 

ชองทางออนไลนตาง ๆ พยายามในการปรับปรุงชองทางของตนเพ่ือใหสามารถแสดงผลใหเสมือน

จริงมากท่ีสุด แตในความเปนจริงแลวยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอความพ่ึงพอใจในสินคาท่ี

ไดรับ อาทิ องคประกอบของแฟชั่น เทรนดแฟชั่น สีและการรับรูท้ังจากตนเองและบุคคลอ่ืน เปนตน 

มีงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยสําหรับการออกแบบเครื่องแตงกายมาบาง แต

ปจจัยท่ีไดอาจไมเหมาะสมในการนําไปประยุกตกับการออกแบบเครื่องแตงกายตามแฟชั่นผาน

แพลตฟอรมอีคอมเมิรซ รวมท้ังงานวิจัยสวนใหญนั้นเปนการศึกษาของตางประเทศ จึงมีความจําเปน

ในการศึกษาเพ่ิมเพ่ือใหไดปจจัยท่ีครบถวน และเพียงพอในการออกแบบเครื่องแตงกายในบริบทของ

ประเทศไทย 
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เพ่ือทราบปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบการแตงกายตามแฟชั่นผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

ท่ีสามารถนําไปประยุกตเปนระบบแนะนําการแตงกายตามแฟชั่นไดในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบการแตงกายตามแฟชั่นสําหรับระบบแนะนําการแตง

กายผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ศึกษากลุมผูเชี่ยวชาญทางดานแฟชั่นเครื่องแตงกาย ท่ีทํางานอยูในอุตสาหกรรมเครื่องแตง

กายมานานกวา 10 ป 

2. ศึกษาเพ่ือนําปจจัยไปประยุกตใชในการออกแบบแตงกายแฟชั่นสําหรับระบบแนะนําการ

แตงกายผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

3. ศึกษาเพ่ือนําไปประยุกตใชในการออกแบบการแตงกายสําหรับสตรี 

4. ศึกษาในขอบเขตสังคม และวัฒนธรรมไทย 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

แฟชั่นนั้นสามารถนิยามไดหลากหลาย แตโดยหลักแลวแฟชั่นคือปรากฏการณทางสังคมท่ี

เกิดข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เม่ือแฟชั่นนั้นถูกผูทรงอิทธิพลยอมรับจะทําใหเกิดการแพรกระจาย

แฟชั่นนั้นไปยังสังคมใกลเคียง โดยแฟชั่นหนึ่ง ๆ อาจเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเพียงไมก่ีวัน หรือ

อาจจะเกิดข้ึนเปนระยะเวลานานก็ได (Sproles, 1974)  

องคประกอบของแฟชั่นนั้นความซับซอนและมีรายละเอียดมาก ในการวิจัยนี้จึงไดศึกษา

องคประกอบเดนท่ีเห็นได และสามารถจัดหมวดหมูได โดยองคประกอบท่ีทําการศึกษาไดแก 

รายการเครื่องแตงกายแฟชั่น (Cloth Items) สไตล (Style) (Kennedy, Calderin, & Stoehrer, 

2013) และเทรนดแฟชั่น (Fashion Trend) ("Womenswear Product Mix," 2019) 

สิ่งท่ีเห็นเดนชัดท่ีสุดของเครื่องแตงกายแฟชั่นประกอบไปดวยลักษณะโครงเครื่องแตงกาย

ภายนอก (Silhouette) และสี เนื่องจากเปนสิ่งท่ีผูมองเห็นเปนอันดับแรก แตลักษณะโครงเครื่อง

แตงกายภายนอกนั้นเปนรายละเอียดท่ีละเอียดออนและเปลี่ยนแปลงตามเทรนด จึงยากท่ีจะนํา

ปจจัยเหลานั้นสอบถามในการวิจัยนี้  
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สีเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตออารมณและความรูสึกผูมองในสถาณการณปกติ (Kay, 

Carmichael, Ruffell, & Simner, 2015) โดยสงตรงไปยังจิตใตสํานึกและตอบสนองตอสีเหลานั้น

อยางรวดเร็ว (Dash, 2018) แตการรับรูและตอบสนองตอสีอาจจะไมเหมือนกันสําหรับทุกคนเนื่อง

ดวยความแตกตางทางวัฒนธรรมในงานวิจัยนี้จึงไดจํากัดวิจัยสีท่ีมีผลตอคนไทย 

นอกจากปจจัยภายนอกท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ปจจัยเฉพาะบุคคล อาทิ สีผิว ก็มีสวนในการ

ออกแบบการแตงกายใหเหมาะสมกับแตงละคน สีผิวนั้นสามารถแบงไดโดยการวัดการตอบสนองตอ

แสงอาทิตย (Sun-Reactive) หากไดคะแนนนอยสีผิวสวาง คะแนนมากสีผิวเขม (Fitzpatrick, 

1988) สําหรับคนไทยนั้นสามารถจํากัดขอบเขตการศึกษาใหอยูในกลุมสี V Asian ได (Jablonski & 

Chaplin, 2000) 

เนื่องจากเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบการแตงกายผานแพลตฟอรม ความ

เขาใจกลุมลูกคาแตละกลุมก็ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีตองศึกษา โดยสามารถแบงกลุมลูกคานั้นแตกตาง

กันไป งานวิจัยนี้ไดใชการแบงกลุมลูกคาตามเจเนอเรชั่น (Generation) เนื่องจากเปนการแบงกลุม

โดยอิงจากคานิยมของสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ โดยการแบงกลุมลูกคาแตละกลุมสามารถแบงไดจาก

ชวงเวลาการเกิด ดังตอไปนี้ 

1. คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2426 – 2443 (Lost Generation) 

ยุคสงครามโลกครั้งท่ี 1 

2. คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2444 – 2467 (Greatest Generation) 

ยุคกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนชวงแหงการฟนฟูจากสงคราม และพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2468 – 2488 (Silent Generation) 

ยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง โดยท่ีผูหญิงเริ่มมีสิทธิมีเสียงและ

ออกมาทํางานมากข้ึน คนรุนนี้สวนมากมีความจงรักภักดี (loyalty) สูง 

4. คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2489 – 2507 (Baby Boomer) 

ยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือตอสูดื้นรนเพ่ือใหมีชีวิตรอด คนยุคนี้จะมีความ

รอบคอบ มีการเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณไมคาดคิดตลาดเวลา ประหยัด อดทน 

5. คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2508 – 2522 (Generation X) 

สถาณการณบานเมืองสงบ มีการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมากข้ึน เริ่มมีอิสระใน

ความคิด 
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6. คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2523 – 2540 (Generation Y) 

เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคสูง มีความเปนตัวตนสูง ใชเวลาใน

ชองทางออนไลนสูง มีสังคมบนชองทางออนไลน นิยมซ้ือขายผานชองทางออนไลน 

7. คนท่ีเกิดหลังจาก พ.ศ. 2540 (Generation Z) 

เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยีทันสมัยท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน มี

ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ ไดดี มีความตองการใหตัวตน

ของตนเองนั้นโดดเดนและแตกตางจากคนอ่ืนอยางเห็นไดชัด  

เม่ือพิจารณาจากแตละกลุมเจเนอเรชั่น จะเห็นไดวากลุมเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 

เปนกลุมประชากรท่ีเหมาะสมในการเปนกลุมลูกคาเปาหมายมากท่ีสุด เนื่องจากเปนกลุมประชากรท่ี

มีขนาดใหญ อยูในชวงสรางฐานะ มีตําแหนงสูง มีกําลังซ้ือสูง คุนเคยกับการซ้ือสินคาผานชองทาง

ออนไลน รวมท้ังมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาตามผูทรงอิทธิพลบนชองทางออนไลน (สุตัณฑวิบูลย, 

2018) และมีความตองการใหมีการนําเสนอสินคาท่ีมีความเหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะการซ้ือ

เครื่องแตงกายแฟชั่นท่ีตองนําเสนอใหเหมาะสมตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของตน (Ladhari, 

Gonthier, & Lajante, 2019) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษาความตองการ 

1.1. การซ้ือเครื่องแตงกายแฟชั่นสําหรับสตรีแตละเจเนอเรชั่นผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

2. ศึกษาทฤษฎี 

2.1. เทรนดแฟชั่น 

2.1.1.องคประกอบของแฟชั่น 

2.1.2.สไตล 

2.1.3.เทรนดแฟชั่น 

2.2. จิตวิทยา 

2.2.1.สีกับความรูสึก 

2.2.2.ความตองการเปนท่ียอมรับในสังคม 

2.3. พฤติกรรมผูบริโภค 
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2.3.1.พฤติกรรมของแตละเจเนอเรชั่น 

3. เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ  

3.1. รูปแบบการสัมภาษณ 

3.1.1.รูปแบบในการสัมภาษณเปนคําถามแบบกําหนดคําตอบ (Fixed-alternative 

questions) เพ่ือยืนยันปจจัยท่ีสําคัญในการออกแบบเครื่องแตงกาย 

3.1.2.รูปแบบคําถามแบบปลายเปด (Open end question) เพ่ือสอบถามถึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ  

เพ่ือศึกษาปจจัยใดท่ีมีผลกระทบตอการออบแบบการแตงกาย และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีทางผูเชียว

ชาญเสนอแนะเพ่ือใหระบบสามารถออกแบบการแตงกายไดแมนยํามากข้ึน โดยปจจัยหลัก

ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมีรายการดังตอไปนี้ 

3.1.2.1. สีผิว 

3.1.2.2. สไตลการแตงตัว 

3.1.2.3. เทรนดแฟชั่นคอลเลคชั่นฤดูหนาวป พ.ศ. 2562 

3.1.2.4. โอกาสในการสวมใส 

3.1.2.5. รายการสินคาแฟชั่น (Product item) 

ท่ีเลือกทําการศึกษาปจจัยของเทรนดแฟชั่นคอลเลคชั่นฤดูหนาวป พ.ศ. 2562 นั้นเนื่องจาก

เทรนดแฟชั่นเปลี่ยนแปลงทุกฤดูกาลจึงตองเลือกฤดูกาลเฉพาะเจาะจงในการศึกษา อีกท้ัง

ยังเปนคอลเลคชั่นท่ีกําลังมาถึง หากมีผูนําปจจัยไปพัฒนาระบบแนะนําการแตงกายผาน

แพลตฟอรมอีคอมเมิรซจะสามารถทดสอบระบบไดโดยผูทําแบบทดสอบยังไมถูกผูทรง

อิทธิพลทางดานแฟชั่นชักจูง 

3.2. กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

เลือกกลุมตัวอยางท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการออกแบบการแตงกาย

แฟชั่น และทํางานอยูในอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายมานานกวา 10 ป จํานวน 3 ทาน โดย

ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ (Interview) เพ่ือนํามาวิเคราะหตามแนวทางการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

3.3. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปนขอมูลถอดความจากการสัมภาษณก่ึงโครงสราง โดยใชวิธีการ
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วิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาบทถอดความดวยการถอดคําแบบจัดกลุมตามธีม (Thematic 

analysis) โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ดังนี้ 

3.3.1. ถอดไฟลเสียงสัมภาษณดวยการถอดคํา 

3.3.2. วิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมแบบโคด (Code) ตามธีม (Theme) 

 การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดนั้น นักวิจัยเปนผูวิเคราะหแตเพียงผูเดียว 

3.3.3. เอาโคดท่ีไดจากการวิเคราะหไปใหตัวแทนผูใหขอมูลไดพิจารณาถึงความถูกตอง 1 

ทาน ซ่ึงตัวแทนผูใหขอมูลเห็นดวยกับปจจัยท่ีไดจากรายงานการวิเคราะหขอมูล 

3.4. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย  

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเครื่องแตงกายแฟชั่นนั้นทําใหไดเห็นความชัดเจนของ

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายแฟชั่นของคนไทย ปจจัยหลักท่ีไดจากการทวนงาน

วรรณกรรมนั้นมีดังนี้รายการเครื่องแตงกาย (Cloth Items) สีเครื่องแตงกาย สีผิวของผูสวมใส สไตล

เครื่องแตงกาย โอกาสในการสวมใส และรูปราง ซ่ึงผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวา รายการเครื่อง

แตงกาย (Cloth Items) สีเครื่องแตงกาย และสีผิวของผูสวมใส เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือก

ซ้ือเครื่องแตงกาย โดยใหความเห็นเพ่ิมวาควรนํารูปรางของคนมาเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการ

ออกแบบการแตงกายดวย ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละปจจัยดังนี้ 

1. รายการเครื่องแตงกาย 

เม่ือถามรายการสินคาสําหรับการออกแบบเครื่องแตงกายในฤดูหนาวของคนไทยนั้น 

ผูเชี่ยวชาญเห็นวาประเทศไทยเปนเมืองรอนดังนั้นจึงสามารถเลือกรายการสินคาใดมาผสมได (Mix 

and Match) โดยเลือกจากเครื่องแตงกายท่ีมีการถักทอของเสนใยแบบอบอุน อาทิ แทรกขนสัตว 

(Wool) เปนตน  

 “ถึงจะเปนหนาหนาว แตเมืองไทยไมไดหนาวขนาดท่ีจะหามใสเสื้อกลาม เสื้อยืด 

แคเลือกใหเนื้อผาหนาข้ึนมาหนอยก็ใชได” 

        -ผูเชี่ยวชาญ1  
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2. เทรนดสีเครื่องแตงกาย 

สีท่ีเปนเทรนดในฤดูหนาว (A/W 2019) เนนสีโทนสม ฟา น้ําตาล และดํา แตดวยบริบทคน

ไทยท่ีนิยมสีสันสดใสการออกแบบเครื่องแตงนั้นจึงเนนไปทางสีท่ีแตละคนชอบมากกวาใชเทรนดสี

ของฤดูหนาว 

 “คนไทยชอบสีสัน ถึงสีหลักของฤดูหนาวจะเปนโทนเขม แตคนไทยก็ใสเสื้อผาสี

สดใสอยูดี” 

 

        -ผูเชี่ยวชาญ1 

3. สไตล 

สวนสไตลการแตงกายนั้นผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาคนไทยสวนใหญนิยมสไตล Minimalist 

Classic Romantic Sporty Urban และ Postmodern ผูเชี่ยวชาญยังมีความเห็นตรงกันวาคนไทย

นั้นไมมีสไตลการแตงกายเปนของตนเอง ซ่ึงแตกตางกับทางยุโรปและอเมริกาท่ีมีความเปนเอกลักษณ

ในสไตลของตนเอง และสามารถนํารายการเครื่องแตงกายท่ีแตกตางมาออกแบบเครื่องแตงกายให

ตรงกับสไตลของตนเองไดอยางหลากหลาย แตคนไทยนั้นสไตลสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามอิทธิพล

รอบตัว โดยเฉพาะจากผูทรงอิทธิพล (Influencer) บนชองทางออนไลนท่ีมีผลอยางมากตอการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องแตงกายใหม ๆ ไมวาจะเปนการตัดสินใจซ้ือตามเครื่องแตงกายท่ีผูทรงอิทธิพลสวม

ใส หรือแมกระท่ังเครื่องแตงกายท่ีผูทรงอิทธิพลแนะนําโดยท่ีไมไดเปนผูสวมใสเอง 

 “คนสวนใหญในยุโรปมักจะมีสไตลของตัวเองอยางเห็นไดชัด เม่ือมีเทรนดใหม ๆ 

มา ก็มักจะนํามาผสมใหเปนสไตลของตัวเอง แตคนไทยนั้นตรงกันขาม คนไทยไมมีสไตลเปนของ

ตัวเองอยางชัดเจน มักจะเลือกเครื่องแตงกายตามผูทรงอิทธิพลหรือคนท่ีตัวเองชื่นชอบ” 

        -ผูเชี่ยวชาญ2 

4. โอกาสในการสวมใส 

การไปงานท่ีมีการกําหนดธีมเครื่องแตงกาย ไมวาจะเปนปารตี้ของบริษัท ปารตี้ในหมูเพ่ือน 

งานเทศกาล และงานแตงงาน มีผลอยางมากในการกระตุนความตองการซ้ือเครื่องแตงกายใหม หรือ

การหาขอมูลเครื่องแตงกายเพ่ือนํารูปแบบเครื่องแตงกายท่ีตองการไปเชาจากรานเครื่องแตงกาย 
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 “เม่ือกอนคนไทยนิยมซ้ือเครื่องแตงกายใหม ๆ ในวันสําคัญ แตเดียวนี้จะซ้ือเครื่อง

แตงกายใหมเม่ือมีกระแส สวนวันสําคัญก็ยังพอมีบางแตจะเปนงานเล็ก ๆ หรืองานของคนพิเศษจริง 

ๆ ไมอยางนั้นสวนใหญมักจะไปเชาจากรานเชามากกวา” 

        -ผูเชี่ยวชาญ3 

5. สีเครื่องแตงกาย 

การแนะนําสีเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับสีผิวนั้นผูเชี่ยวชาญมีความเห็นแตกตางกัน โดย

ผูเชี่ยวชาญท่ีมาจากประเทศยุโรปมองวายิ่งสีผิวขาวเทาไหร ยิ่งมีขอจํากัดในการสวมใสเครื่องแตง

กาย สีเครื่องแตงกายท่ีเหมาะสมควรเปนเครื่องแตงกายท่ีมีสีเขม คนท่ีมีสีผิวเขมสารถเลือกสวมใสได

เกือบทุกสียกเวน สีโทนน้ําตาล และสีโทนเทา ซ่ึงตรงกันขามกับความเห็นจากผูเชี่ยวชาญท่ีมาจาก

ประเทศเอเชียและจากประเทศไทยเองท่ีเห็นวายิ่งมีสีผิวขาวเทาไหร ยิ่งสามารถเลือกสวมใสเครื่อง

แตงกายไดมากข้ึนเทานั้น สวนคนท่ีมีสีผิวเขมมีไมควรสวมเครื่องแตงกายสีโทนน้ําเงิน สีโทนมวง สี

โทนน้ําตาลเขม 

 “คนไทยมีผิวสวยสีออกน้ําผึ้งทําใหสามารถเลือกเครื่องแตงกายไดหลากหลาย สวน

คนยุโรปท่ีมีผิวขาว ถาใสสีออนจะทําใหดูซีด ทําใหมีสีใหเลือกนอย” 

        -ผูเชี่ยวชาญ2 

 “คนไทยชอบใสเสื้อผาสีสันฉูดฉาด แตนอยคนถึงจะใสข้ึน เพราะสีเขมทําใหดู

เหมือนกาคาบพริก” 

        -ผูเชี่ยวชาญ1 

6. รูปรางภายนอก 

นอกจากนั้นยังมีความเห็นวาหากตองการแนะนําเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับแตละบุคคล

นั้น ควรจะใชปจจยัรูปรางภายนอกของผูสวมใสในการพิจารณาดวย เนื่องจากหากบุคคลนั้นมีรูปราง

ลักษณะแบบทรงตรง (Rectangle shape) ทรงผลแอปเปล (Apple shape) และทรงผลลูกแพร 

(Pear shape) จะมีขอจํากัดของรายการสินคาเครื่องแตงกายบางประเภทท่ีไมควรแนะนํา 

 “สิ่ง ท่ีสําคัญในการ styling ใครสักคน ตองดูตั้งแตลักษณะรูปรางภายนอก 

บรรยากาศรอบตัว นิสัยใจคอ เพ่ือจัดหาเสื้อผาหนาผมใหออกมาปงท่ีสุด” 

        -ผูเชี่ยวชาญ3 
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สรุปผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหผลการวิจัยเพ่ือหาหาปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบการแตงกายตามแฟชั่น

สําหรับระบบแนะนําการแตงกายผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ จะเห็นไดวาผูเชี่ยวชาญในสายงาน

เครื่องแตงกายแฟชั่น มีความเห็นตรงกันวา รายการเครื่องแตงกาย (Cloth Items) สีเครื่องแตงกาย 

สีผิวของผูสวมใส และรูปรางของผูสวมใสนั้นเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอการออกแบบการแตงกายตาม

แฟชั่นผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

อภิปรายผล 

จะเห็นไดวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นคลายกันในหลายปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอการ

ออกแบบการแตงกายตามแฟชั่น ซ่ึงตรงกับปจจัยของระบบแนะนําการแตงกายของนักวิจัยทานอ่ืน

พัฒนา ไมวาจะเปนการแนะนํารายการเครื่องแตงกายใหมจากสิ่งท่ีผูใชงานและผูซ้ือสนใจ (Liu & 

Shen, 2018) การแนะนํารายการเครื่องแตงกายใหเขาชุด (Zhou et al., 2019) ปจจัยของระบบ

แนะนําการแตงกายของนักวิจัยทานอ่ืนนั้นเนนการนําขอมูลท่ีมีอยูจํานวนมากเพ่ือแนะนําการแตง

กายท่ีผูเขาชมนาจะสนใจ แตเนื่องจากเครื่องแตงกายแฟชั่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

การใชขอมูลเกาของปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอสําหรับระบบแนะนําการ

แตงกาย 

รวมท้ังยังมีความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีทําใหความหมายเรื่องสีเครื่องแตงกายกับท่ีเหมาะ

กับสีผิวไมตรงกัน การนําปจจัยท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาระบบแนะนําการแตงกายจึงตอง

มีปรับการตีความใหตรงกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

เนื่องจากการวิจัยนี้มีปจจัยท่ีไดมาจากเทรนดแฟชั่นคอลเลคชั่นฤดูหนาวป พ.ศ. 2562 การ

นําปจจัยไปประยุกตในฤดูกาลอ่ืน จึงมีความจําเปนในการศึกษาปจจัยของเทรนดแฟชั่นคอลเลคชั่น

นั้น ๆ เพ่ือประยุกตใหเหมาะสม 

นอกจากปจจัยหลักท่ีไดจากการศึกษาในครั้ งนี้  ยังมีปจจัยรองอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจใน

ทําการศึกษา เพ่ือไดปจจัยท่ีครอบคลุมและเหมาะสมในการพัฒนาระบบการแนะนําการแตงกายผาน

แพลตฟอรมอีคอมเมิรซใหมีความแมนยํายิ่งข้ึนไป 
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ขอเสนอแนะ  

งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือใหแพลตฟอรมอีคอมเมิรซมีระบบแนะนําการแตง

กายท่ีเหมาะกับความชอบของแตละบุคคลได นอกจากนั้นยังสามารถนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีพัฒนาใน

การเก็บขอมูล อานคาขอมูล ขององคประกอบเครื่องแตงกายมาประยุกตกับระบบปญญาประดิษฐ

เพ่ือใหระบบการออกแบบการแตงกายสามารถเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองจากขอความ และรูปภาพ

ท่ีใชประกอบการโฆษณาสินคา ยิ่งขอมูลท่ีระบบสามารถจัดเก็บมีมาก และมีระบบประมวลผลท่ีดี

แลว ระบบจะสามารถออกแบบการแตงกายไดแมนยํามากข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
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อิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ที่มีผลตอคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน : The attitudes towards  

internal audit practices affecting the quality of services of 

the Government Savings Bank 
 

เกสรา  แสงพันธไม1 

Ketsara Saengpanmai 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีมีผลตอคุณภาพ

บริการของธนาคารออมสินและเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในท่ีมีผลตอคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปน

พนักงานของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา (t-test) 

และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One–Way Anova (Analysis of Variance) และ

วิเคราะหความสัมพันธ 

ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 20 - 29 

ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีตําแหนงระดับปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการทํางาน

ต่ํากวา 1 ป สวนขอมูลเก่ียวกับทัศนคติการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผลตอคุณภาพบริการของธนาคารออมสินไม

แตกตางกัน และกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม ทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับ

คุณภาพบริการของธนาคารออมสินมีความสัมพันธกับดานการใหสารสนเทศและคําปรึกษา ดานการ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การบริหาร และการปฏิบัติงาน ดานการเนน

นโยบายและกลยุทธดานตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน และดานประสบการณผูตรวจสอบภายใน

ท่ีมีอิทธิพลทางบวกมากท่ีสุดตอระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ทัศนคติการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน คุณภาพการบริการ 

                                                           
1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

The purpose of this research study was to study the attitudes towards internal 

audit practices affecting the quality of services of the Government Savings Bank. This 

was done by using a questionnaire to collect data using 400 samples are staff’s 

Government Savings Bank at Head office Bangkok. Data was analyzed by percentage, 

mean, standard deviation, (t-test), One – Way Anova (Analysis of Variance) and 

analyze relate. 

The results of the respondent data analysis showed that most of them are 

female, 20 -29 years old or equivalent, and have a working position with a duration 

of work less than 1 year. The information about the attitude towards the overall 

performance showed that the results of the hypothesis test showed that regardless 

of employee gender, age, education, job placement, and length of employment the 

quality of service of the Government Savings Bank was not significantly 

different. Respondent attitude of Internal Audit Practice with Service Quality of 

Government Savings Bank relates to Information and counseling, Risk management, 

Internal control management oversight and performance, policy and strategy 

focus. Internal auditor review process and experience the most positive influence on 

the level of service quality of the Government Savings Bank was at the 0.05 level of 

significance. 

 

Keywords: Attitude of Internal, Audit Practice, Quality of Service 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สถาบันการเงินเปนองคการหนึ่งท่ีตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

บริการเพ่ิมมากข้ึน การใหบริการท่ีดีแกลูกคาหรือผูรับบริการจึงเปนหัวใจสําคัญของการบริการ การ

ใหบริการตองอาศัยท้ังศาสตรและศิลป ดังนั้นการประยุกตความรูในแขนงวิชาตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการ

ใหบริการจึงเปนสิ่งจําเปน และเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็เปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ีมีหลักการและ

วิธีการทางจิตวิทยาซ่ึงเก่ียวของกับการใหบริการ สามารถนํามาประยุกตใชในการใหบริการเพ่ือให

ลูกคาหรือผูรับบริการ  เกิดความพึงพอใจในการใหบริการไดเปนอยางดี ชวยใหหนวยงานหรือ

องคการสามารถรักษาลูกคาเดิมและเพ่ิมลูกคาใหมได สงผลใหหนวยงานหรือองคการมีความอยูรอด
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ไดในยุคแหงธุรกิจการแขงขันในดานบริการและเพ่ือใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด (อรสา หนู

กระแสร, 2557) ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินของรัฐ ท่ีใหบริการทางการเงินอยางท่ัวถึง

โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานรากของประเทศ สงเสริมท้ังดานการออมและการลงทุน เพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งในระดับชุมชน และเปนฐานในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนตอไป ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผานมา

ธนาคารออมสินไดมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาระบบการดําเนินงาน และการบริการในทุกดาน

อยางเปนพลวัตร ธนาคารจึงไดปรับตัวใหเขากับสถานการณ โดยมีการระดมทรัพยากรในทุกดาน เพ่ือ

ปรับปรุงภาพลักษณและรูปแบบการใหบริการท่ีทันสมัยและครบวงจรยิ่งข้ึน ท้ังนี้ใหสามารถรองรับ

การใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการและครอบคลุมทุกกลุม ทุกอาชีพ และทุกชวงอายุ เพ่ือให

สอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันทางดานธุรกิจ เชน ดานการขยายเครือขายการใหบริการ ดาน

การบริการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ดานการพัฒนาธุรกิจและบริการ ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล ดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร ดานการดําเนินงานเพ่ือสังคมและชุนชน โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจฐานรากและจากการท่ีธนาคารออมสินไดนําระบบ Core banking มาใชบริการลูกคาท้ัง

ดานเงินฝากและสินเชื่อแทนระบบเงินฝาก Online เพ่ือใหลูกคาไดรับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

(สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย, 2558) ธนาคารเปนธุรกิจใหบริการอยางหนึ่งท่ีมีการแขงขันอยูในระดับสูง 

และมีแนวโนมท่ีจะแขงขันมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีสถาบันการเงินท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารเพ่ิมข้ึน นอกจากรายไดหลักท่ีมาจากดอกเบี้ยในการใหสินเชื่อ ยัง

มุงเนนการหารายไดจากคาธรรมเนียมและบริการมีการขยายบริการทางการเงินใหครบวงจรมากข้ึน 

ซ่ึงเปนผลมาจากการใชบริการลูกคา ประกอบกับปจจุบันมีการแขงขันในดานการบริการ รวมท้ังการ

นําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินท่ีมีความหลากหลาย และมีความเฉพาะเจาะจงในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคา (ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย, 2558) 

ดวยท่ีมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในท่ีมีผลตอคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน เพ่ือเปนประโยชนแกธนาคารออมสิน

และผูท่ีตองการศึกษา สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการวางแผนงานตรวจสอบภายใน

ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงหาแนวทางตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางมีคุณภาพมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูรับการตรวจสอบท่ีมีผลตอคุณภาพ

บริการของธนาคารออมสิน 

2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีมี

ผลตอคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

 Schiffman and Kanuk (2007) กลาววา ทัศนคติเปนความโนมเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู

ทําใหมีพฤติกรรมลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบท่ีมีตอสิ่งหนึ่ง และไดกําหนดองคประกอบทัศนคติไว 3 

สวน ดังนี้ 

 1.  สวนของความเขาใจ (Cognitive component) คือความรู (Knowledge) การรับรู 

(Perception) ความเชื่อ (Beliefs) อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล ซ่ึงในสวนของความเร็วและการ

รับรูจะไดรับจากประสบการณและขอมูลท่ีเก่ียวของกับหลายแหลงขอมูล และความรูนี้จะมี

ผลกระทบตอความเชื่อ (Beliefs) 

2.  สวนของความรูสึก (Affective component) จะสะทอนอารมณ (Emotion) หรือ

ความรูสึก (Feeling) ของผูบริโภคท่ีมีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ในเรื่องความชอบและอารมณ

ท่ีมีตอสิ่งนั้น ๆ 

3.  สวนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing) จะสะทอน

ถึงแนวโนมจะมีพฤติกรรมของผูบริโภค หรือแนวโนมการกระทําท่ีแสดงออกหรือความโนมเอียงท่ีจะ

ซ้ือสินคาจากทัศนะท่ีเก่ียวกับองคประกอบของทัศนคติสรุปไดวา ทัศนคตินั้นมีองคประกอบตาง ๆ ท่ี

จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการซ้ืออยางตอเนื่องนั้น ผูบริโภคจะตองมีความรูความเขาใจ มีการรับรู 

และมีความเชื่อท่ีเก่ียวของกับสินคา ซ่ึงจะทําใหเกิดความชอบตามมาและจะมีแนวโนมท่ีเปนไปไดใน

การท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคานั้น ๆ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ตองการศึกษาทัศนคติในการบริโภค

อาหารชีวจิต 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในการตรวจสอบภายใน 

  สมาคมผูตรวจสอบแหงประเทศไทย (2553) กลาววา การตรวจสอบภายในจํากัดขอบเขต

อยูท่ีการทดสอบและการประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของ

ระบบการควบคุมภายในขององคกร ตลอดจนคุณภาพของการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม ดังนั้นขอบเขต

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีดังนี้ 

2.1.  ตรวจสอบระบบงานและประสิทธิภาพของวิธีการบริหารความเสี่ยง ระบบ

ขอมูลทางการบริหารและระบบขอมูลทางการเงิน รวมท้ังการประมวลผลขอมูลในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.2.  ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ รวมท้ังนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และประสิทธิภาพของระเบียบและระบบงานท่ีใชอยู 

2.3.  ตรวจสอบการใชทรัพยากรเพ่ือใหมีการใชงานอยางคุมคามีประสิทธิภาพและ

มีการดูแลรักษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 
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2.4.  ตรวจสอบการดํารงอยูของสินทรัพย ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัย

ของสินทรัพยและพนักงาน 

2.5.  ตรวจสอบการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการ

ดําเนินธุรกิจ 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 

  Parasuraman, Zeithaml and Berry (2000) กลาววา เก่ียวกับคุณภาพในการใหบริการเกิด

จากการรับรูคุณภาพการใหบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการ ภายหลังจากท่ีลูกคาไดรับบริการนั้น ๆ แลว

ซ่ึงแบงเปน 10 ดาน  

1. ดานความไววางใจ ความสามารถท่ีจะใหบริการตามท่ีไดสัญญากับลูกคาไวไดอยางถูกตอง

โดยท่ีมิตองมีผูชวยเหลือ 2. ดานสิ่งท่ีสามารถจับตองได ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณสิ่งอํานวย

ความสะดวก พนักงานและวัสดุท่ีใชในการสื่อสารตาง ๆ 3. ดานการสนองตอบลูกคา ความเต็มใจท่ี

จะใหบริการอยางรวดเร็วและยินดีท่ีจะชวยเหลือลูกคา 4. ดานความนาเชื่อถือ ความซ่ือสัตยเชื่อถือ

ไดของผูใหบริการ 5. ดานความม่ันคงปลอดภัย ปราศจากอันตรายความเสี่ยงและความลังเลสงสัย 6. 

ดานความสะดวก สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถติดตอสื่อสารไดงาย 7. ดานการสื่อสาร 

การรับฟงลูกคาและใหขอมูลท่ีจําเปนแกลูกคา โดยใชภาษาท่ีลูกคาสามารถเขาใจได 8. ดานความ

เขาใจลูกคา พยายามท่ีจะทําความรูจักและเรียนรูความตองการของลูกคา 9. ดานความสามารถ

ความรูและทักษะท่ีจําเปนของพนักงาน ในการใหบริการลูกคา และ 10. ดานความสุภาพ  และความ

เปนมิตรคุณลักษณะของพนักงานท่ีติดตอกับลูกคาในการแสดงออกถึงความสุภาพ เปนมิตรเกรงใจ

และใหเกียรติลูกคา 

 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ประทุม ภูพัฒน (2552) ทําการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของผูรับการตรวจท่ีมีตอหนวยงาน

ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชยซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด วาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน โดยแบงเปน 2 ดาน คือ ดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานในหนวยงานของผูรับการตรวจ จํานวน 328 คน พบวาผูรับการตรวจ

สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรีอายุงาน 1-3 ป ตําแหนงระดับพนักงานสังกัดหนวยงานฝายผลิต 

ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ 1-2 ครั้งตอป และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานท่ี

รับผิดชอบระดับมาก และมีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายในระดับปานกลาง และมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง สวนผูรับการตรวจสวนใหญมีทัศนคติท่ีมี

ตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ

และดานการปฏิบัติในระดับดี สวนผูรับการตรวจท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ มี
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ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํากับทัศนคติท่ีมีตอหนวยงาน

ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติดานการปฏิบัติงาน

และโดยรวม และผูรับการตรวจท่ีมีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํากับทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติดานการปฏิบัติงานและโดยรวมท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และผูรับการตรวจท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน

แตกตางกันมีทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชยซีเคียวริตี้พริ้นทต้ิง จํากัด 

วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

  ยุวดี เครือรัฐติกาล (2555) วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติของผูบริหารบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของหนวยงานตรวจสอบภายใน พบวา 

ผูบริหารของบริษัทสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ผูบริหารท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทํางานในตําแหนงปจจุบันเปน

ระยะเวลา 10 ปข้ึนไป ทัศนคติของผูบริหารท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของหนวยงานตรวจสอบภายในใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท้ัง 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ดานคุณลักษณะ

ของหนวยงาน และดานลักษณะของกิจกรรมในการปฏิบัติงาน พบวาทัศนคติของผูบริหารท่ีมีตอ

บทบาทหนาท่ีของหนวยงานตรวจสอบภายในมีความแตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาของผูบริหาร ยกเวนระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน

ตําแหนง และทัศนคติของผูบริหารท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของหนวยงานตรวจสอบภายในมีความ

แตกตางกันตามลักษณะธุรกิจ ไดแก ประเภทธุรกิจและลักษณะของหนวยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัท ยกเวนขนาดธุรกิจ จํานวนบุคลากรหนวยงานตรวจสอบภายในและสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

  อรรัตน เรืองจํารัส (2555) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายใน

และระดับการรับรูของผูรับการตรวจสอบท่ีมีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ

ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ โดยสอบถามจากพนักงานท่ีรับการตรวจสอบ จํานวน 360 คน สถิติท่ี

ใชในการวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples 

t-test, One-way ANOVA และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีอายุ 36-40 ปมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตําแหนงระดับปฏิบัติการ 6-7 และ

สวนใหญมีระยะเวลาทํางานกับธนาคาร 6-10 ป การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในของผูรับการ

ตรวจสอบ พบวา ฝายตรวจสอบภายในใหความรูกับผูรับการตรวจสอบเพียงเรื่องการควบคุมภายใน

ในการปฏิบัติงานท่ีดีในดานตาง ๆ เทานั้นและระดับการรับรูของผูรับการตรวจสอบท่ีมีตอ
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนการตรวจสอบ ในดานการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ และดานการติดตามผลการตรวจสอบใน มีการ

รับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ของผูรับการตรวจสอบสงผลตอการรับรู

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน สวนอายุของผูรับการตรวจสอบ

นั้นสงผลตอการรับรูประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตกตางกัน และการรับรู

บทบาทของผูตรวจสอบภายในไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายใน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของธนาคารออมสิน ซ่ึงไมทราบจํานวน

ประชากรท่ีแนนอน จึงใชการคํานวณตามสูตรไมทราบจํานวนประชากรของ W.G.cochran จํานวน 

400 คน ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยสมมติฐานท่ีกําหนดวาขอมูลมีการกระจายตัว

แบบปกต ิ(Normal Distribution)  

  1.2.  กลุมตัวอยาง คือ ผูรับการตรวจท่ีเปนพนักงานของธนาคารออมสิน ปฏิบัติงาน ณ 

สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร 

 

2.  วิธีการสุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกลุมตัวอยางโดยเลือกวิธีสุมตัวอยางแบบไมใชความ

นาจะเปน (Non Probability Sampling) คือพนักงานของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  

กรุงเทพมหานคร เก็บจนครบตามจํานวน 400 ชุด 

 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยแบบสอบถามนี้ สรางข้ึนตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดจากบทท่ี 1 และบทท่ี 2 เปน

กรอบในการกําหนด ซ่ึงผูวิจัยไดแบงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 

ระยะเวลาในการทํางานแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอหาคาเฉลี่ย 

  สวนท่ี 2 ทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 5 ดาน จํานวน 25 ขอ ดานการให

สารสนเทศและคําปรึกษา ดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การบริหาร
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และการปฏิบัติงาน ดานการเนนนโยบายและกลยุทธ ดานตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน ดาน

ประสบการณผูตรวจสอบภายในซ่ึงจะเปนคําถามแบบวัดระดับความสําคัญ โดยแบงเปน 5 ระดับ หา

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  สวนท่ี 3  คุณภาพบรกิารของธนาคารออมสนิจํานวน 10 ขอ ซ่ึงจะเปนคําถามแบบวัดระดับ

ความคิดเห็น โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ คือใหคะแนนระดับความสําคัญตั้งแต 1 – 5 คะแนน โดย

คะแนน = 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่งและ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

4.  การวิเคราะหขอมูล  

 4.1  เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบดวย t–test, One–way ANOVA, 

และทดสอบความสัมพันธ 

     4.2.1  T-test ใชวิเคราะหตัวแปร 2 ตัว ไดแก พนักงานของธนาคารออมสินท่ีมีเพศ

แตกตางกัน มีคุณภาพบริการของธนาคารออมสินท่ีตางกัน 

     4.2.2  One way ANOVA ใชวิเคราะหตัวแปรมากกวา 2 ตัวข้ึนไป ไดแก พนักงานของ

ธนาคารออมสิน ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการทํางาน ท่ีสงผลตอคุณภาพ

บริการของธนาคารออมสิน แตกตางกัน  

     4.2.3  การทดสอบความสัมพันธ เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางทัศนคติการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในและคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน 
 

5.  ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 1 เพศกับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินโดยภาพรวม 

คุณภาพบริการของธนาคารออมสิน 

เพศชาย 

(n= 175) 

เพศหญิง 

(n=225) t Sig. 

 
SD 

 
SD 

1. พนักงานมีอัธยาศัยท่ีด ี 4.59 0.50 4.58 0.54 0.92 0.27 

2. พนักงานมีมิตรไมตรีด ี 4.58 0.51 4.57 0.55 0.79 0.31  

3. พนักงานมีความมุงม่ัน 

ในการใหบริการ 

4.49 0.58 4.55 0.56 -0.99 0.28 

4. พนักงานมีการแตงกายสุภาพ 4.34 0.64 4.46 0.61 -1.82 0.68 
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และสะอาดเรียบรอย 

5. พนักงานมีกิริยาท่ีสุภาพ 

และมารยาทท่ีดี 

4.48 0.55 4.52 0.59 -0.63 0.43 

6. พนักงานมีกระตือรือรน 4.49 0.53 4.55 0.56 -1.03 0.71 

7. พนักงานรับฟงและเต็มใจแกไข

ปญหา 

4.48 0.58 4.49 0.57 -0.10 0.69 

8. พนักงานควบคุมอารมณไดด ี 4.34 0.65 4.38 0.65 -0.59 0.81 

9. พนักงานวาจาสุภาพ และน้ําเสียง

ไพเราะ 

4.47 0.61 4.44 0.65 -0.38 0.25 

10. พนักงานมีมีวินัย และซ่ือสัตย 4.42 0.58 4.55 0.54 -2.14 0.23 

โดยรวม 4.47 0.33 4.51 0.36 -1.13 0.70 

 

 จากตาราง 1  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศท่ีมีตอคุณภาพบริการตางกันสงผลตอ

คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

ตาราง 2 อายกัุบคุณภาพบริการของธนาคารออมสินโดยภาพรวม 

 แหลง

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

คุณภาพบริการของธนาคารออมสิน ระหวางกลุม 0.27 3 0.09 0.73 0.53 

ในกลุม 43.84 356 0.12  

รวม 44.11 359   

โดยรวม ระหวางกลุม 0.27 3 0.09 0.73 0.53 

ในกลุม 43.84 356 0.12  

รวม 44.11 359   

 

 จากตาราง 2  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุท่ีมีตอคุณภาพบริการตางกันสงผลตอ

คุณภาพ  การบริการของธนาคารออมสิน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
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ตาราง 3 ระดับการศึกษากับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินโดยภาพรวม 

 

 แหลง

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

คุณภาพบริการของธนาคารออมสิน ระหวางกลุม 0.46 2 0.23 1.90 0.15 

ในกลุม 43.65 357 0.12  

รวม 44.11 359   

โดยรวม ระหวางกลุม 0.46 2 0.23 1.90 0.15 

ในกลุม 43.65 357 0.12  

รวม 44.11 359   

 จากตาราง 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพบริการตางกัน 

สงผลตอคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

ตาราง 4  ตําแหนงงานกับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินโดยภาพรวม 

 แหลง

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

คุณภาพบริการของธนาคาร

ออมสิน 

ระหวางกลุม 0.09 2 0.04 0.39 0.67 

ในกลุม 44.02 357 0.12  

รวม 44.11 359   

โดยรวม ระหวางกลุม 0.09 2 0.04 0.39 0.67 

ในกลุม 44.02 357 0.12  

รวม 44.11 359   

 จากตาราง 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตําแหนงงานท่ีมีตอคุณภาพบริการตางกัน

สงผลตอคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
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ตาราง 5  ระยะเวลาในการทํางานกับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินโดยภาพรวม 

 แหลง

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

คุณภาพบริการของธนาคาร

ออมสิน 

ระหวางกลุม 0.71 3 0.23 1.95 0.12 

ในกลุม 43.40 356 0.12  

รวม 44.11 359   

โดยรวม ระหวางกลุม 0.71 3 0.23 1.95 0.12 

ในกลุม 43.40 356 0.12  

รวม 44.11 359   

 จากตาราง 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระยะเวลาในการทํางานท่ีมีตอคุณภาพ

บริการตางกันสงผลตอคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับคุณภาพบริการ

ของธนาคารออมสิน 

 

ตาราง 6 ความสัมพันธระหวางทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับคุณภาพบริการของ

ธนาคารออมสิน 

ทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับคุณภาพบริการของธนาคาร

ออมสินโดยภาพรวม 

Correlation Sig. 

ดานการใหสารสนเทศและคําปรึกษา 0.29 0.00* 

ดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การบริหาร

และการปฏิบัติงาน 
0.16 0.00* 

ดานการเนนนโยบายและกลยทุธ 0.27 0.00* 

ดานตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน 0.32 0.00* 

ดานประสบการณผูตรวจสอบภายใน 0.43 0.00* 
  

 จากตาราง 6  ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบ

แบบสอบถาม ทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน              

มีความสัมพันธระดับต่ํา ดานการใหสารสนเทศและคําปรึกษาดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน การกํากับดูแล การบริหารและการปฏิบัติงาน ดานการเนนนโยบาย และกลยุทธดาน
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ตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและดานประสบการณผูตรวจสอบภายในท่ีมีอิทธิพลทางบวกมาก

ท่ีสุดตอระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีมีผลตอคุณภาพ

บริการของธนาคารออมสิน จากแบบสอบถาม 400 ชุด ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 20 -29 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา มีตําแหนงระดับปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 1 ป ตามลําดับ            

 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบวา 43 พนักงานมีทัศนคติการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 43ดานประสบการณผูตรวจสอบภายใน 43 รองลงมา 43ดานการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การบริหารและการปฏิบัติงาน 43 และ 43ดานตรวจสอบ

กระบวนการดําเนินงาน43 และสามารถแยกเปนรายขอดังนี้ 

43 1.  43พนักงานใหความสําคัญในระดับมากตอการปฏิบัติงานดานการใหสารสนเทศและ

คําปรึกษา โดยภาพรวม มีระดับการตัดสินใจในความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา ลูกคา 43พนักงานลูกคามีทัศนคติการปฏิบัติงาน 43ผูตรวจสอบภายในมีความรู และความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน รองลงมาผูตรวจสอบภายในใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชน 

และผูตรวจสอบภายในไดกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีตรวจสอบ  

43 2.  43พนักงานใหความสําคัญในระดับมากตอการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ

กํากับดูแลการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม มีระดับการตัดสินใจในความพึงพอใจระดับ

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 43พนักงานลูกคามีทัศนคติการปฏิบัติงาน 43ในรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติการงาน ผูตรวจสอบไดมีความเห็น และ/หรือขอสรุปในภาพรวมตามความเหมาะสม รองลงมา

รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเขาใจงาย และผูรับตรวจสามารถนําขอเสนอแนะตามรายงาน

ตรวจสอบไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได  

 3.  43พนักงานใหความสําคัญในระดับมากตอ 43การเนนนโยบายและกลยุทธ โดยภาพรวม มี

ระดับการตัดสินใจในความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 43พนักงานลูกคามี

ทัศนคติการปฏิบัติงานของ 43ผูตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถและความชํานาญในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ รองลงมาประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจวาจุดควบคุมสําคัญท่ีกําหนดข้ึน มีการปฏิบัติตามอยางเหมาะสมและผู

ตรวจสอบไดสอบถามขอเท็จจริง และเปดโอกาสใหชี้แจงสาเหตุท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาดกอนสรุปผล

และรายงานผลการตรวจสอบ 
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 4.  พนักงานใหความสําคัญในระดับมากตอตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน โดยภาพรวม มี

ระดับการตัดสินใจในความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 43พนักงานลูกคามี

ทัศนคติการปฏิบัติงาน43ในกิจกรรมการตรวจสอบ ไดมีการติดตามการไมปฏิบัติตามผลของภารกิจตาม

ขอบเขตท่ีไดตกลงไวกับผูตรวจ รองลงมาผูตรวจสอบมีสวนรวมในการหาแนวทางแกไข เม่ือผูรับตรวจ

ไมสามารถแกไขประเด็นขอสังเกตท่ีตรวจพบไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด และหัวหนาผูบริหารงาน

ตรวจสอบไดจัดใหมีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงแกไขนั้น ฝายจัดการไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับ

ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม 

 5.  พนักงานใหความสําคัญในระดับมากตอประสบการณผูตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมและ

รายขอ มีระดับการตัดสินใจในความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 43พนักงาน

ลูกคามีทัศนคติการปฏิบัติงาน 43ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามประสบการณหรือมาตรฐานสากล 

รองลงมาผูบริหารระดับสูง ควรมีประสบการณในดานการตรวจสอบ และผูตรวจสอบภายในเปนผู

สงเสริมสนับสนุนการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในองคการ 

 6.  คุณภาพบริการของธนาคารออมสินโดยภาพรวมและรายขอ มีระดับการตัดสินใจใน

ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพบริการของธนาคารออมสิน 

พนักงานธนาคารออมสินมีอัธยาศัยท่ีดี รองลงมาพนักงานธนาคารออมสินมีมิตรไมตรีดี และพนักงาน

ธนาคารออมสินมีการแตงกายสุภาพและสะอาดเรียบรอย 

  7.  ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณภาพการบริการท่ีมีตอเพศ 0.70 

อายุ 0.53 ระดับการศึกษา 0.15 ตําแหนงงาน 0.67 และระยะเวลาในการทํางาน 0.12 ตางกัน

สงผลตอคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีมีผลตอคุณภาพ

บริการของธนาคารออมสินจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

มาลีรัตน พัฒนตั้งสกุล และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุมากกวา 40 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรีระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานปฏิบัติการ และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของอรรัตน เรืองจํารัส (2555) ทําการศึกษาเก่ียวกับการรับรูบทบาทของผู
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ตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 

พบวา เพศหญิง มีอายุ 36 - 40 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตําแหนงระดับปฏิบัติการ 6 - 7 

ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบวา 43พนักงานมีทัศนคติอความพึงพอใจ 

การปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 43สายฝน ดวงกูล 

(2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนางานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน

ทหารบกโดยภาพรวมแลว ผูปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบกสวนใหญ

คิดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนางานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในทหารบกดานความรู

ความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบมีความสําคัญมากท่ีสุด 

พนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผล

ตอคุณภาพบริการของธนาคารออมสินไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอรรัตน เรืองจํารัส 

(2555) ทําการศึกษาเก่ียวกับการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางานของผูรับการตรวจสอบสงผลตอการรับรู

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม ทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับคุณภาพ

บริการของธนาคารออมสิน มีความสัมพันธ  ดานการใหสารสนเทศและคําปรึกษาดานการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การบริหารและการปฏิบัติงาน ดานการเนนนโยบาย

และกลยุทธดานตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและดานประสบการณผูตรวจสอบภายในท่ีมี

อิทธิพลทางบวกมากท่ีสุดตอระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประทุม ภูพัฒน (2552) ทําการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของ

ผูรับการตรวจท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชยซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด พบวาผูรับ

การตรวจท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติท่ีมีตอหนวยงาน

ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชยซี-เคียวริตี้พริ้นทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายในโดยรวมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

 การใหขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะเสนอแนะตามท่ีไดจากการวิเคราะห

ขอมูล โดยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือขอเสนอแนะจากการวิจัย และขอเสนอแนะใน

การวิจัยครั้งตอไป 

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1.  ดานการใหสารสนเทศและคําปรึกษา ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูตรวจสอบ

ภายใน ควรใหคําปรึกษาท่ีเท่ียงตรงตอระบบการจัดการโดยใหผูตรวจสอบจากองคกรภายนอกเปนผู
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ตรวจสอบ เนื่องจากความสัมพันธระหวางพนักงานแตละสาขามีนอยความยุติธรรมจะมีมากข้ึนไม

เลือกท่ีจะปฏิบัติในการประเมินแตละครั้ง  

  1.2  ดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การบริหารและ

การปฏิบัติงาน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ควรมีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบได

รายงานผลงานท่ีเปนท่ีนาพอใจของผูรับตรวจเนื่องจากผูตรวจสอบมักจะไมคอยใหขอมูลท่ีถูกตอง

เพราะบางครั้งการประเมินเปนการรูจักกัน ในองคกรทําใหเกิดการเกรงใจตอกันดังนั้นการตรวจสอบ

ควรมีการประเมินจากศูนยกลางเปนผูรับผิดชอบ และแจงผลเปนสิ่งท่ีเทาเทียมกันทุกสาขาและทุก

จังหวัด  

  1.3.  ดานการเนนนโยบายและกลยุทธ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาขอสรุปและผล

การปฏิบัติภารกิจของผูตรวจสอบอยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

ดังนั้นการประเมินควรมีพิจารณาตามหลักเกณฑและทิศทางเดียวกันท่ัวประเทศโดยทําการชี้แจงจาก

ผูบริหารลงมาสูแตละจังหวัดเพ่ือดําเนินตามนโยบายท่ีถูกตองและฝายบริหารควรมีการกําหนดและ

เปนผูประเมินเอง 

  1.4  ดานตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูตรวจสอบ

ภายในไดติดตอผูรับตรวจ เพ่ือติดตามผลความคืบหนาในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม

รายงานผลการตรวจสอบ ดังนั้นองคกรควรมีการจัดการใหผูตรวจสอบ 1 คนตอ 1 ฝายเพ่ือควบคุม

และดูผลความคืบหนาไดท่ัวถึง 

  1.5  ดานประสบการณผูตรวจสอบภายใน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นผูตรวจสอบ

ภายในเปนผูรักษากฎและระเบียบท่ีมีอยูอยางเครงครัด ดังนั้น ผูตรวจสอบควรมีทําตามกฎระเบียบ

อยางเครงครัดไมเลือกปฏิบัติ จากการประเมินโดยแตละครั้งในการประเมินควรมีการเก็บหลักฐาน

การประเมินเพ่ือยืนยันคุณภาพการทํางานของตนเอง 

 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคตอธนาคาร โดยการแบงลูกคา

ออกเปนลูกคาเกา และลูกคาใหม ซ่ึงจําแนกตามระยะเวลาการเปนลูกคา เพ่ือสามารถนําผลท่ีไดจาก

การศึกษามาใชเปนแนวทางในการสรางสวนแบงทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 

  2.2  การศึกษาขอมูลในครั้งนี้เปนการศึกษาภาพรวมของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเก่ียวกับขอคิดเห็นหรือการใชบริการ เพ่ือเปนแนวทาง

ในการในการวางแผนเก่ียวกับกลยุทธการตลาด ใหสามารถตอบสนองความตองการ และความพึง

พอใจไดอยางเต็มท่ีและเหมาะสม 



 

106 
 

  2.3  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาขอคิดเห็นในการบริการของทางธนาคาร

ตอลูกคา โดยแบงลูกคาออกเปน 2 กลุม คือ ลูกคาชาวไทยท่ีเขามาใชบริการและลูกคาตางชาติท่ีเขา

มาใชบริการ เพ่ือทําการขยายตลาดเขาสูระบบ AEC 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุ

ถุง ตราหงษทอง ในหางโมเดิรนเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคา

ท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง ในหางโมเดิรนเทรดในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือผูบริโภคท่ีซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง 

ภายในหางโมเดิรนเทรด จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามและวิธีการสุมแบบสะดวก วิเคราะห

ขอมูลจากคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือใช

ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลทางดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และการรับรูคุณคาตราสินคามีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ขาวหอมมะลิบรรจุถุง การรับรูคุณคาตราสินคา กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract 

 The objective of this study were to (1)  to study the buying decision process 

jasmine rice that is packed in bags, Hong Thong brand, in modern trade stores in 

Bangkok; and (2) to the recognition of brand equity affects to buying decision process 

jasmine rice that is packed in bags, Hong Thong brand, in modern trade stores in 

Bangkok.  The sample group used in this study was 385 consumers who buy jasmine 

rice that is packed in bags, Hong Thong brand, in modern trade stores by using the 

questionnaires, and simple random methods.  The data was analyzed by using 

frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression in order to 

be used to test hypotheses by using statistical significance at 0.05 

 The result of the study revealed that the personal factors in terms of age, 

education level, and occupation affect to buying decision process jasmine rice that is 

packed in bags, Hong Thong brand, with statistical significance at the level of 0. 05, 

and the recognition of brand equity affects to buying decision process jasmine rice 

that is packed in bags, Hong Thong brand, with statistical significance at the level of 

0.05 

 

Keywords:  Jasmine Rice That is Packed in Bags, The Recognition of Brand Equity, 

Buying Decision Process 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 ขาวถือเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญท่ีมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ปจจุบันในป 

2560 สามารถเก็บเก่ียวขาวได 65.453 ลานไร ไดผลผลิตรวมอยูท่ี 30.694 ลานตัน (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2561) จากสภาวการณหอมมะลิในป 2561 พบวาราคาขาวหอมมะลิเพ่ิมสูงข้ึน

อยางรวดเร็ว จากเดิมเม่ือป 2560 ราคาขายขาวหอมมะลิกิโลกรัมละ 21-22 บาท แตในป 2561 

ราคาขายขาวหอมมะลิปรับตัวสูงข้ึนมาถึงกิโลกรัมละ 33-34 บาท (สมาคมโรงสีขาวไทย,2561) 

สาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิลดลงมาก เกิดจากภาวะภัยธรรมชาติ ทําให

ผูประกอบการตองรับมือกับตุนทุนท่ีสูงข้ึน แตไมสามารถปรับราคาสูงข้ึนตามตนทุนไดมาก 

จากรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันทําใหผูบริโภคหันมาซ้ือขาวสารบรรจุ

ถุงภายในตลาดโมเดิรนเทรดมากข้ึน โดยมีผูประกอบการท่ีจําหนายขาวหอมมะลิบรรจุถุงภายใตตรา
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สินคาตางๆ จํานวน 71 ตราสินคา ท้ังผูท่ีอยูในตลาดมานานเชน ขาวตราฉัตร ขาวตรามาบุญครอง 

และผูท่ีเขามาใหม (สมาคมผูประกอบการขาวถุงไทย, 2561) ทําใหเกิดการแขงขันในเรื่องของราคา

ของขาวหอมมะลิคอนขางสูง ประกอบกับตนทุนขาวหอมมะลิท่ีสูงข้ึน ทําใหผูประกอบการมีกําไรลด

นอยลง และเม่ือนําขอมูลสวนแบงการตลาดขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําแนกตามตราสินคามา

เปรียบเทียบระหวางปริมาณการขายสินคากับมูลคาการขายสินคาของขาวหอมมะลิบรรจุถุง พบวา 

ขาวหงษทองมีสวนแบงตลาดของมูลคาการขายสินคาอยูท่ีอันดับท่ี 2 แตปริมาณการขายสินคากลับ

ลดลงอยูอันดับท่ี 3 

จากขอมูลขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา ในเรื่องของการรับรูคุณคา

ตราสินคาท่ีสงผลตอการกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุงท่ีขายในโมเดิรนเทรด ในเขต

กรุงเทพมหานครกรณีศึกษา บริษัท เจียเมงมารเก็ตติ้ง จํากัด (ขางหงษทอง) เพ่ือนําไปปรับใชสราง

ขอไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดขาวหอมมะลิบรรจุถุงท่ีขายในตลาดโมเดิรนเทรดตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง ของผูบริโภคใน

ตลาดโมเดิรนเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุ

ถุง ตราหงษทอง ของผูบริโภคในตลาดโมเดิรนเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดและทฤษฎีการรับรูคุณคาตราสินคา 

 Keller (2013) กลาวถึง คุณคาตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง การรูจักชื่อตราสินคา

ของผูบริโภคมีผลเชิงบวกตอการตอบสนองตอสินคาท่ีแตกตางกัน คุณคาตราสินคาเปนผลมาจาก 

การท่ีผูบริโภคแสดงความชอบสินคาหนึ่งมากกวาสินคาหนึ่งท้ังท่ีเหมือนๆ กันทุกประการ การวัดคา

ตราสินคาพิจารณาจากการท่ีผูบริโภคยินดีจายเพ่ิมใหกับตราสินคาใดตราสินคาหนึ่ง  

Aaker (1991) ไดใหความหมายของ ตราสินคา คือ ความโดดเดนของชื่อ ลักษณะ ตรา

สัญลักษณ ใหมีความแตกตางจากตราสินคาของคูแขง ทําใหผูบริโภคสามารถทราบถึงท่ีมาของ

ผลิตภัณฑ โดยอธิบายวา คุณคาตราสินคา มีองคประกอบ 5 สวน คือ 

 1. การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 

 2. คุณภาพท่ีรับรู (Perceived Quality) 

 3. ความสัมพันธกับตราสินคา (Brand Associations) 

 4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 
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 5. สินทรัพยประเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets) 

 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 Kotler and Armstrong (2016) ไดอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือไววา หมายถึง 

วิธีการท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจซ้ือสินคา จะมีลักษณะเปนกระบวนการ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

คือ  

1. ข้ันการรับรูปญหา กระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเริ่มตนดวยความตองการตระหนักถึง

ปญหา หรือความจําเปนของผูบริโภคเกิดข้ึนจากสิ่งเราภายในหรือความตองการปกติของคนท่ัวไป 

และเกิดจากสิ่งเราภายนอก เชนการเห็นโฆษณาหรือการพูดคุยกับเพ่ือนเก่ียวกับการซ้ือรถรุนใหม ใน

ข้ันตอนนี้นักการตลาดควรรูถึงความตองการ และปญหาของผูบริโภค เพ่ือท่ีจะสรางสินคาใหตรงตาม

ความตองการและแกปญหาใหแกผูบริโภคได 

2. ข้ันการคนหาขอมูล ผูบริโภคมักจะคนหาขอมูลเพ่ิมเติมหากเกิดความสนใจในสินคาเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ เชน เม่ือผูบริโภคตองการรถยนตคันใหม ก็จะใหความสนใจเก่ียวกับโฆษณา

รถยนต สอบถามขอมูลกับเพ่ือนท่ีมีรถรุนนั้นแลว และพยายามหาขอมูลเพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน โดย

ผูบริโภคสามารถรับขอมูลไดจากแหลงขอมูลท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดเปน 4 กลุม 

ดังนี้ 

    (1) แหลงบุคคล (Personal) เชน การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว คนรูจักท่ีมี

ประสบการณในการใชสินคานั้น ๆ 

    (2) แหลงทางการคา (Commercial) เชน การหาขอมูลจากโฆษณาตามสื่อตาง ๆ 

พนักงานขาย รานคา บรรจุภัณฑ 

    (3) แหลงสาธารณชน (Public) เชน การสอบถามจากรายละเอียดของสินคาจาก

สื่อมวลชน หรือองคกรคุมครองผูบริโภค 

    (4) แหลงประสบการณ (Experiential) เกิดจากการประสบการณสวนตัวของผูบริโภคท่ี

เคยทดลองใชสินคานั้น ๆ มากอน 

3. ข้ันการประเมินทางเลือก หลังจากท่ีผูบริโภคทําการหาขอมูลแลวผูบริโภคจะทําการ

ประเมินทางเลือกตางๆ กอนการตัดสินใจซ้ือ ในบางครั้งผูบริโภคจะพิจารณาทางเลือกอยางละเอียด

รอบคอบ หรือในบางครั้งผูบริโภคอาจจะใชเกณฑในการพิจารณาทางเลือกท่ีไมมากหรือไมมีการ

ประเมินทางเลือกเลย ในกรณีท่ีผูบริโภคเกิดความพอใจสวนบุคคล หรือถูกกระตุนจากพนักงานขาย 

และการดูรีวิวออนไลนจากลูกคาคนอ่ืนๆ 

4. ข้ันการตัดสินใจซ้ือ หลังจากประเมินทางเลือกท่ีมีจนไดสินคาท่ีตองการและเกิดความ

พอใจมากท่ีสุด จึงจะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงความตั้งใจซ้ือไมสามารถนําไปสูการตัดสินใจซ้ือเสมอไป เพราะมี

ปจจัยแทรกระหวางความตั้งใจกับการซ้ือจริง 
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5. ข้ันพฤติกรรมหลังการซ้ือ หลังจากท่ีผูบริโภคไดซ้ือสินคาไปแลวจะเกิดความพึงพอใจ

หรือไมพึงพอใจนั้นข้ึนอยูกับความคาดหวังของผูบริโภค หากสินคาตรงตามท่ีผูบริโภคคาดหวังไวก็จะ

เกิดความพึงพอใจ ในทางกลับกันหากสินคาไมตรงตามท่ีผูบริโภคคาดหวังไวก็จะเกิดความไมพึงพอใจ

ข้ึน แตถาเกินความคาดหวังของผูบริโภคก็จะทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ  

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธนากร ภัทรพูนสิน (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคา

ขาวสารบรรจุถุง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและอิทธิพลของการสรางคุณคาผลิตภัณฑ การกําหนดราคา

เชิงกลยุทธ ภาพลักษณตราสินคา ความรับผิดชอบขององคกร และความจงรักภัคดีตอตราสินคา

ขาวสารบรรจุถุง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ กลุมผูบริโภคท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุงในเขตอําเภอ

เมืองนครปฐม จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม การ

วิเคราะหขอมูลใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการ

วิเคราะหการทดถอยเชิงเสนอยางงาย ผลการศึกษาพบวา (1) พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงสวน

ใหญเลือกซ้ือขาวสารตราพันดี สถานท่ีเลือกซ้ือรานขายขาวสารท่ัวไป โดยเลือกซ้ือขาวหอมมะลิ 

ขนาด 5 กิโลกรัมมากท่ีสุด ความถ่ีในการเลือกซ้ือ 4 ครั้งตอสัปดาห บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจคือ 

ครอบครัว (2)  อิทธิพลของการสรางคุณคาผลิตภัณฑตอตราสินคาขาวสารบรรจุถุง ในภาพรวมจัดอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนดานราคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นในดานการ

กําหนดราคาเชิงกลยุทธมากท่ีสุด ใหความคิดเห็นในดานภาพลักษณตราสินคาอยูในอันดับรองลงมา 

และใหความคิดเห็นในดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมนอยท่ีสุด (3)  ความจงรักภัคดีตอตรา

สินคาของผูบริโภคท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นในเรื่องความพอใจในสินคาท่ีซ้ือมากท่ีสุด การบอกตอถึง

ผลิตภัณฑท่ีดีใหกับคนท่ีรูจักอยูในอันดับรองลงมา และใหความคิดเห็นในเรื่องสนใจสินคาและ

โปรโมชั่นของคูแขงนอยลง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การสรางคุณคาผลิตภัณฑ การ

กําหนดราคาเชิงกลยุทธ ภาพลักษณตราสินคา และความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม มีอิทธิพล

ทางบวกตอความจงรักภัคดีตอตราสินคา 

วรัญญา ทิพยมณฑา (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ขาวสารกลองบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ และสวนผสมทางการตลาดอ่ืนๆ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารกลองถุงของผูบริโภค

ในจังหวัดนครปฐมโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางในการ

วิจัยใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีจับฉลากเพ่ือสุมเลือกเขตการปกครองเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 

คน สถิติท่ีใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไค-สแควร ผล
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การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 40-49 ป สถานภาพสวน

บุคคล โสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได

เฉลี่ยตอเดือน 15,000– 30,000 บาท จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1)  ผูบริโภคท่ีมีปจจัย

ทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารกลองบรรจุถุงของผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2)  ผูบริโภคท่ีมีปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

ไดแก ดานประโยชนผลิตภัณฑ ดานคุณภาพสินคาดานบรรจุภัณฑ และดานตราสินคามีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารกลองบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 (3)  ผูบริโภคท่ีมีปจจัยทางดานสวนผสมทางการตลาดอ่ืนๆ ไดแก ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนายการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารกลองบรรจุ

ถุงของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อนุรักษ บูรณะวิริยะกุล (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุ ถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี  โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการสุมตาม

ความสะดวก จากกลุมผูบริโภคท่ีเปนลูกคาท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุงในจังหวัดนนทบุรี อายุตั้งแต 20 ป

ข้ึนไป จํานวน 400 คน ซ่ึงสถิติท่ีใช คือ คารอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความ

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปร โดยใช t-testหรือ F-test และทําการวิเคราะหรายคู Least 

Square Difference (LSD) การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไคส

แควร(Chi-square) ผลจากการวิจัย พบวา 1) ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-39 

ป มีสถานภาพโสด การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001– 20,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 3 คน ตามลําดับ 2) 

ปจจัยทางการตลาด พบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากท่ีสุด ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพ

ของขาวสาร ดานราคา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ การจัดจําหนาย คือ หาซ้ืองาย มี

จําหนายท่ัวไป และดานการสงเสริมการตลาด คือ การใหสวนลด 3) พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุ

ถุงของผูบริโภค พบวา ชนิดขาวสารท่ีซ้ือ คือ ขาวหอมมะลิ100% , เหตุผลในการซ้ือ คือ ความออน

นุม , ยี่หอท่ีซ้ือ คือ หงษทอง , เหตุผลท่ีเลือกซ้ือตรายี่หอคือ สะดวก/หาซ้ืองาย, บุคคลท่ีมีสวนในการ

ตัดสินใจ คือ ตัดสินใจเอง , ความถ่ีในการซ้ือ คือ เดือนละครั้ง , ปริมาณการซ้ือ คือ 5 กิโลกรัม ราคา

ท่ีซ้ือ คือ 31.40 บาท/กิโลกรัม สถานท่ีท่ีซ้ือ คือซุปเปอรมารเก็ต เหตุผลเลือกสถานท่ีซ้ือ คือ ใกลบาน 

และรับทราบขอมูลขาวสาร ทางโทรทัศน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล 
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ไดแก รายไดครอบครัวเฉลี่ย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงมากท่ีสุด รองลงมา 

ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ตามลําดับ 

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

1. ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตรา

หงษทอง แตกตางกัน 

2. การรับรูคุณคาตราสินคา สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง 

แตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 385 ชุด จากกลุมตัวอยางท่ีเคยซ้ือและทานขาวหอมมะลิตรา       

หงษทอง ตามรานคาโมเดิรนเทรดอยาง เทสโก โลตัส และบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ท่ีตั้งอยูใน

กรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลจากทุกคนท่ีสะดวกและเต็มใจใหขอมูล  

 ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามจากการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ จึงทดลองแจกแบบสอบถามกับ

กลุมเปาหมายจํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบวาคําถามแตละขอของแบบสอบถามสามารถสื่อ

คุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

Aaker (1991) 

- ความตระหนักถึงตราสินคา 

- การรับรูคุณภาพ           

- การเชื่อมโยงกับตราสินคา 

- ความภักดีตอตราสินคา 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

(Buying Decision Process) 

Kotler and Armstrong (2016) 

- การรับรูปญหา 

-  การแสวงหาขอมูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตัดสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดตอเดือน 
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ความหมายไดตรงตามท่ีผูศึกษากําหนดไวหรือไม จากนั้นนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลและ

ทดสอบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคาคงามเชื่อม่ันจะตองมีคา 0.80 ข้ึนไป (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2559) ซ่ึงผลการวิเคราะห พบวา คาความเชื่อม่ันของการรับรูคุณคาตราสินคาเทากับ 0.920 

และคาความเชื่อม่ันของกระบวนการตัดสินใจซ้ือเทากับ 0.892 จึงนับไดวาความเหมาะสมท่ีจะ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใช ในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาตราสินคาขาวหอม

มะลิตราหงษทอง หัวขอการรับรูคุณคาตราสินคา ไดแก การตระหนักถึงตราสินคา การรับรูคุณภาพ 

การเชื่อมโยงกับตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา 

 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิ

ตราหงษทอง หัวขอกระบวนการตัดสินใจซ้ือไดแก ไดแก ข้ันตอนการรับรูปญหา ข้ันตอนการคนหา

ขอมูล ข้ันตอนการประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ ข้ันตอนพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซ่ึงผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง

ความถ่ี และคารอยละ 

2. ขอมูลเก่ียวกับการับรูคุณคาตราสินคาและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผูตอบเลือกตอบได

เพียงขอเดียว โดยใชการวิเคราะหทางสถิติดวย คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย 

3. การทดสอบสมติฐานเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยใชการ

วิเคราะหดวยคาสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางตัวแปร 2 กลุมดวยคา t-test 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุม ดวยคา F-test และทดสอบผลตาง

อยางมีนัยสําคัญนอยท่ีสุดดวยคา LSD (Least Significant Difference) โดยกําหนดความเชื่อม่ันท่ี

รอยละ 95 
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4. การทดสอบสมติฐานเก่ียวกับการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธในลักษณะของ

การสงผลตอกันระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 68.3 มีอายุ 46 – 

50 ป รอยละ 23.9 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 74.3 ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 37.4 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท รอย

ละ 26.8  

 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาตราสินคาขาวหงษทองของ

กลุมตัวอยาง โดยจําแนกการรับรูคุณคาตราสินคาท้ัง 4 ดาน คือ ดานความตระหนักถึงตราสินคา 

ดานการรับรูคุณภาพ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา พบวา กลุม

ตัวอยางใหระดับการรับรูคุณคาตราสินคาโดยรวม ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.10 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก 

เม่ือพิจารณาการรับรูคุณคาตราสินคาในแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นการรับรู

ในดานการรับรูคุณภาพ มากท่ีสุด ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.24 ซ่ึงอยูในเกณฑมากท่ีสุด และกลุมตัวอยางให

ระดับความคิดเห็นการรับรูในดานการเชื่อมโยงกับตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา และดาน

ความตระหนักถึงตราสินคา ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.17, 4.07 และ 3.91 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑระดับ

มาก 

  ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหงษทองของ

กลุมตัวอยาง โดยจําแนกกระบวนการตัดสินใจซ้ือเปน 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการรับรูปญหา ข้ันตอน

การคนหาขอมูล ข้ันตอนการประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ และข้ันตอนพฤติกรรมหลัง

การซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยรวม ท่ีระดับคาเฉลี่ย 

4.02 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือในแตละ

ข้ันตอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับข้ันตอนพฤติกรรมหลังการซ้ือ ข้ันตอนการรับรูปญหา ข้ันตอน

การประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ และข้ันตอนการคนหาขอมูล ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.17, 

4.12, 4.05, 3.96 และ 3.79 ตามลําดับ ซ่ึงอยูเกณฑระดับมาก ท้ัง 5 ข้ันตอน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอม

มะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง ของผูบริโภคในตลาดโมเดิรนเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการ

ทดสอบหาคา t-test พบวา ปจจัยดานเพศท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาว

หอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง และการทดสอบหาคา F-test พบวา ปจจัยสวนบุคคลทางดานอายุ 
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ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว โดยปจจัยสวนบุคคล

ทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวาการรับรู คุณคาตราสินคาในทุกดาน สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 1 : ผลการวิเคราะห ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาแตละดาน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง 

ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

คาคงคา 

ดานความตระหนักถึงตราสินคา 

ดานการรับรูคุณภาพ 

ดานการเชื่อมโยงตราสินคา 

ดานความภักดีตอตราสินคา 

1.184 

0.245 

0.082 

0.131 

0.240 

0.136 

0.036 

0.037 

0.049 

0.042 

 

0.296 

0.107 

0.162 

0.312 

8.684 

6.733 

2.221 

2.682 

5.737 

0.000 

0.000 

0.027 

0.008 

0.000 

R2=0.549, F=115.830, p<0.05    

จากตารางท่ี 1 พบวา คาสัมประสิทธิ์ R2 มีคาเทากับ 0.549 หมายถึง ตัวแปรอิสระท้ังหมด

สามารถอธิบายตัวแปรตามไดท่ีรอยละ 54.90 ผลการทดสอบสมติฐาน คือ การรับรูคุณคาตราสินคา

ดานความตระหนักถึงตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา และดานความ

ภักดีตอตราสินคา สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษทอง 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือและทานขาวหอมมะลิบรรจุถุง ตรา

หงษทอง ในหางโมเดิรนเทรด เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน สวนใหญเปนเพศหญิง        

อายุ 46 – 50 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

วรัญญา ทิพยมณฑา (2559) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารกลองบรรจุถุง

ของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ในประเด็นเรื่อง กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

40-49 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000– 30,000 บาท 
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 จากผลการศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางใหระดับการรับรู

ตราสินคาโดยรวม ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.10 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีตาม

ความหมายของ Aaker (1991) ท่ีกลาววา ตราสินคา คือ ความโดดเดนของชื่อ ลักษณะ ตรา

สัญลักษณ ใหมีความแตกตางจากตราสินคาของคูแขง เม่ือพิจารณาการรับรูคุณคาตราสินคาในแตละ

ดาน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นการรับรูในดานการรับรูคุณภาพ มากท่ีสุด ท่ีระดับ

คาเฉลี่ย 4.24 ซ่ึงอยูในเกณฑมากท่ีสุด และกลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นการรับรูในดานการ

เชื่อมโยงกับตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา และดานความตระหนักถึงตราสินคา ท่ีระดับ

คาเฉลี่ย 4.17, 4.07 และ 3.91 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ธนากร ภัทร

พูนสิน (2556) ท่ีศึกษาอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาขาวสารบรรจุถุง ซ่ึงอิทธิพลของการ

สรางคุณคาผลิตภัณฑตอตราสินคาขาวสารบรรจุถุง ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนปจจัยท่ี

สําคัญมากตอคุณคาตราสินคา เนื่องจากหากผูบริโภคสามารถจดจําตราสินคาไดดี ทําใหผูบริโภคมี

โอกาสในการตัดสินใจซ้ือไดสูง  

 จากผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางใหระดับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยรวม ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.02 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก เม่ือพิจารณาระดับ

ความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือในแตละข้ันตอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับข้ันตอน

พฤติกรรมหลังการซ้ือ ข้ันตอนการรับรูปญหา ข้ันตอนการประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ 

และข้ันตอนการคนหาขอมูล ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.17, 4.12, 4.05, 3.96 และ 3.79 ตามลําดับ ซ่ึงอยู

เกณฑระดับมาก ท้ัง 5 ข้ันตอน ซ่ึงสอดคลองกับ Kotler and Armstrong (2016) ไดอธิบายถึง

กระบวนการตัดสินใจซ้ือไววา หมายถึง วิธีการท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจซ้ือสินคา จะมีลักษณะเปน

กระบวนการ ประกอบดวย 5 ข้ันตอนในกรณีท่ีเปนสินคาท่ีผูบริโภคใชอยูเปนประจําแลว จะเห็นได

ชัดวากระบวนการซ้ือเกิดข้ึนนานกอนการซ้ือจริง นักการตลาดจึงตองมุงเนนและใหความสําคัญไปท่ี

กระบวนการซ้ือท้ังหมดมากกวาเพียงแคการตัดสินใจซ้ือเพียงอยางเดียว 

  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

1. จากการศึกษา การรับรูคุณคาตราสินคาขาวหงษทอง พบวา กลุมตัวอยางใหระดับการ

รับรูคุณคาตราสินคาในดานการรับรูคุณภาพมากท่ีสุด ซ่ึงผูบริโภคจะรับรูไดวา ขาวหงษทองมีความ

โดดเดนในเรื่องของการเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี มีมาตรฐาน บรรจุภัณฑมีความสะอาด ดังนั้น ทาง

ผูประกอบการควรจะใหความสําคัญ และรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานตลอดไป เพ่ือสรางภาพลักษณ

ใหแกตราสินคา และสรางความนาเชื่อถือในตัวสินคา  
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2. จากการศึกษา กระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหงษทอง พบวา กลุมตัวอยางใหระดับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือในข้ันตอนพฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงหมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจเม่ือได

ทานขาวหอมมะลิของหงษทอง และคิดวาในอนาคตจะกลับมาซ้ือซํ้าอีก ดังนั้น ผูประกอบการควร

วางกลยุทธการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคกลับมาซ้ืออีก 

3. จากการศึกษา การรับรูคุณคาตราสินคามีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวหอมมะลิ 

ตราหงษทอง ดังนั้น ผูประกอบการควรเห็นความสําคัญของการสรางตราสินคา ใหผูบริโภคสามารถ

เกิดการรับรูได และเห็นถึงคุณคาในตราสินคาขาวหอมมะลิ ตราหงษทอง เม่ือผูบริโภคเกิดการ

ทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาขาวหงษทอง จะทําใหการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิของหงษทองรวดเร็วข้ึน 

เพ่ือจะไดลดการแขงขันในเรื่องของราคากับคูแขง และเปนโอกาสในการเพ่ิมยอดขายใหกับ

ผูประกอบการตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ประชากรท่ีศึกษาในครั้งหนา ควรจะกําหนดกลุมตัวอยางท่ีซ้ือและทานขาวหอมมะลิ ตรา

หงษทอง ในชองทางการขายอ่ืน เนื่องจากขาวหอมมะลิ ตราหงษทอง มีวางจําหนายตามรานคาท่ัวไป 

และชองทางอ่ืนๆ อีกมากมาย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความหลากหลาย และครอบคลุม ท้ังในเรื่องของ

พฤติกรรมการซ้ือ และระดับการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีแตกตางกันหรือไม เพ่ือนํากลยุทธการตลาด

มาปรับใชในการขายตามชองทางตางๆ ตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่อง การรับรูคุณคาตราสินคามีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุ

ถุง ตราหงษทอง ในหางโมเดิรนเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณา

ชวยเหลือและใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางการศึกษาท่ีเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยอยางดียิ่งจาก 

ผูชวยศาสตราจารยดร.ทรงพร หาญสันติ อาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงใหความกรุณาตรวจสอบเนื้อหาของ

โดยละเอียดเพ่ือปรับปรุงใหการศึกษาฉบับนี้มีความสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

วิจัยในครั้งนี้ รวมท้ังคณาจารยทุกทานท่ีใหความรูใหคําแนะนําและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอ

การศึกษา ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 
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แนวทางกลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
Marketing strategies of private higher education institutions in 

Thailand 
 

ขวัญชนก วัชนะประพันธ1 และธนาสิทธิ์ เพ่ิมเพียร2 

Kwanchanok Watchanapraphan1 and Thanasit Phoemphian 2 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

และเพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัย คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง จํานวน 369 คน คํานวณจากสูตร

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดคาความคาดเคลื่อนไมเกิน ±5% ระดับความเชื่อม่ัน 95 

% โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมารตรฐาน (Standard deviation: S.D.) และสัมประ

สิทธสัมพันธพหูคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบวา  

1. ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปจจัย

ดานหลักสูตร (Product) มากท่ีสุด รองลงมา ดานคาเลาเรียน (Price) ดานกระบวนการ 

(Process) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Evidence) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  สําหรับปจจัยดานบุคคล (People) มีระดับ

ความคิดเห็นนอยท่ีสุด  

2. พบวาปจจัย 4 ตัว สามารถพยากรณการตัดสินใจเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง 

หนึ่ง ไดแก ดานหลักสูตร ดานสงเสริมการตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดาน

กระบวนการ คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปแบบของคะแนนดิบ (B) เทากับ .281 .233 

.217 .201 ตามลําดับ และในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ .268 .264 .220 .210 ตามลําดับ 

                                                                        
1 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
2 อาจารย ดร., สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 
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คาอํานาจในการพยากรณรอยละ 85สามารถนํามาสรางสมการพยากรณในรูปแบบคะแนน

ดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในอนาคต = 

.340 + 0.281 ดานหลักสูตร + 0.045 ดานคาเลาเรียน + 0.014 ดานชองทางการจัด

จําหนาย + 0.217 ดานสงเสริมการตลาด + 0.233 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ + 0.201 

ดานกระบวนการ  

 

คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาด การตัดสินใจศึกษาตอ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 

Abstract 

 The purpose of this research to study the marketing factors of the Private 

University, and to develop marketing strategies of a private higher education 

institution. The sample collected 385 samples for the first year undergraduate 

students from a private university. The sample size will be carried out form Taro 

Yamane formulary by determining the expectation value of not more than + 5%, at 

confidence level of 95% by using purposive sampling method. The research tool was 

a questionnaire, and statistical analysis was done by frequency, percentage, mean, 

standard deviation S.D. and equation of multiple regression. The research results are 

as follow. 

1. Marketing factors affected the decision to further study of the Private 

University. Firstly, the factor to affect is the level of a curriculum (product). Secondly, 

tuition fees (price). Thirdly, the process of promoting the physical environment (place). 

and Finally, was the terms of distribution channels. For a factor of people, there is 

the lowest level of opinion. 

2. There are 4 factors which can be predicted the study decision of private  

Higher Education institutions including product, physical evidence, promotion, 

process. Also, the coefficient of foresting in data form(B) could be .268 .264 .220 .210 
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respectively. Moreover, the power forecasting value in 85.90% which can be drawn 

the equations in data form and standard score:  

 Factors which have influence on future study decision can be as 0.340 + 

0.281 for the product factor, + 0.045 for the price factor, + 0.014 for place factor, 

0.217 for promotion factor, + 0.233 for Physical Evidence factor and .201 for the 

process factor 

 

Keywords: Decision, Marketing Strategy, Private University 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย มีความพยายามใน

การพัฒนา และปรับตัวเพ่ือรองรับกับสภาพการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ไทยหลายแหงไดเ พ่ิมศักยภาพการแขงขัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , 2550) คุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาไทยก็เชนเดียวกัน ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพและความรูระดับสูงมากข้ึนเพ่ือนําไปใชประโยชนตอสังคมในอนาคต (อัคร

นันท เตชไกรชนะ, 2556) 

สถานการณการศึกษาระดับโลกไดสรางความต่ืนตัว ใหกับมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ัวโลก 

ศาสตราจารย เคลยตัน คริสเตนเซน (Clayton Christensen) อาจารยและนักการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเขียนบทความลงในหนังสือ The innovative 

university วา ในชวง 10 ป ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยในอเมริกาไดปดตัวไปแลวกวา 500 แหง จาก

ท้ังหมดกวา 4,500 แหง และคาดการณวาใน 10 ปขางหนา จะมีมหาวิทยาลัยในอเมริกาปดตัวลงอีก

ไมนอยกวา 2,000 แหง ซ่ึงปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากอิทธิพลของการศึกษาออนไลน และ

จํานวนนักเรียนไฮสคูลท่ีจะเขาสูมหาวิทยาลัยลดลง ไมเพียงเทานั้น กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และสถาบันจัดอันดับมูดีสก็ประเมินเชนกันวา จะมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขนาด

เล็กปดตัวเพ่ิมข้ึน 3 เทาตัว และมีแนวโนมการควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนอีก

เทาตัว (สิริลักษณ เลา, 2561)  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ยังมีความพยายามในการพัฒนา และปรับตัวเพ่ือรองรับ

กับสภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหง ไดเปดการเรียน
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การสอนผานอินเทอรเน็ต และวางแผนจะเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ และเปนมหาวิทยาลัยท่ีใชการ

เรียนกาสอนแบบสองภาษา เพ่ือรองรับนักศึกษาจากทุกภูมิภาคท่ัวโลก ซ่ึงเปนผลพวงจากโลกาภิวัตน 

รวมถึงการรวมกลุมประชาคมอาเซียน ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการลดลงของสวนแบงทาง

การตลาดอีกมากมาย อาทิ สถาบันอุดมศึกษาตองแสวงหาเอกลักษณดานคุณภาพ และความ

แตกตาง  สภาพการแข ง ขันด านการศึกษา ท่ีรุนแรง ข้ึน เนื่ องจากผู เ รี ยนมีโอกาส เลือก

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางพยายามพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญ 

และมีประสิทธิภาพท่ีสุด (อรุณ ขยันหา, 2557) เพ่ือใหจํานวนนักศึกษาเปนไปตามเปาท่ีวางไว การ

วางแนวทางกลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเหมาะสม จึงถือเปนสิ่งท่ีสําคัญโดย

ตองมีเครื่องมือทางการตลาด ตลอดจนปจจัยทางการตลาดท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเปาหมาย

รับรู เพ่ือทําใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ผานเครื่องมือทางการตลาดอาทิ การ

ประชาสัมพันธขอมูลผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน เพ่ือทันตอการแขงขันและการประยุกตใชกับ

ชองทางท่ีแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาในหัวขอเรื่อง แนวทางกลยุทธทาง

การตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดปจจัยทางการ

ตลาดท่ีสงผลตอการเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือทําใหจํานวนนักศึกษาเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดและมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องกลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีวิธีดําเนินการวิจัย 

ดังนี้  

ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวิธีการดําเนินวิจัยเปน 2 

สวน ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 เก็บขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน กลุมเปาหมายคือ  

1. นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 25 คน คัดเลือกจากนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

แบงออกเปน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5 แหง จํานวน 10 คน โดยเลือกจากจํานวน

นักศึกษา 5 อันดับแรกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และนักศึกษาชั้นป

ท่ี 1 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง จํานวน 15 คน ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) 

2. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการกําหนดแนวทางกลยุทธของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนักศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ดวยวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview)  

 

สวนท่ี 2 นําผลวิจัยจากระยะท่ี 1 มาสรางแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะเชิงประชากรของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนคําถามลักษณะ

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ครอบครัว รายไดเฉลี่ยของครอบครัว 

แหลงท่ีมาของทุนการศึกษา 

สวนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามความคาดหวังในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง  

สวนท่ี 4 แบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามเขียนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นรูปแบบกิจกรรม

การตลาดท่ีอยากใหมีการเพ่ิมเติม 

หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน 

เพ่ือตรวสอบคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อม่ัน ดวยวิธีหาคาประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cornbrash’s Coefficient alpha) ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เทากับ 0.98 กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง 

ชั้นปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561 ท้ังหมด 4,762 คน โดยใชหลักการคํานวณจากสูตร

สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จํานวน 369 คน การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยใหการวิเคราะหขอมูลเพ่ือแจกแจง
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ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหปจจัยกับการติดสินใจเขาศึกษา

ตอ สัมประสิทธสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง โดย

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารระดับสูง จํานวน 3 ทาน สวน

การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือไดแนวทางการพัฒนากล

ยุทธการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

สรุปผลการวิจัย  

 จากศึกษาแนวทางกลุยทธการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแบงออกเปน 

 ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษากลยุทธการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวิธีการดําเนินวิจัย 

แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เก็บขอมูลผลวิจัยการรับรูกลยุทธการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผล

การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในสถาบัน

อุดมศคกษึกษาเอกชนแหงหนึ่ง ประกอบดวย 7 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานอัตราคาเลาเรียน ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

และดานกระบวนการ  

 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง 

จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 73.20 และเพศชาย จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.80 ดาน

การศึกษาในแตละคณะ พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญกําลังศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.70 รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร จํานวน 86 คน คิดเปนรอย

ละ 22.30 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.60 และนอยท่ีสุดคือ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30   

การกําหนดคาเพ่ืออธิบายคาเฉลี่ยของปจจัยการรับรูในดานตางๆ ท่ีไดจากแบบสอบถามให

คะแนนเปนรายขอตามเกณฑท่ีกําหนดไวตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2541) เปนระดับการประเมินซ่ึงทําใหไดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้   

คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับการรับรู มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับการรับรู  มาก 
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คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับการรับรู ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัการรับรู นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัการรับรู นอยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยของปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 

 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

มาตราฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

ดานหลักสูตร (Product) 4.21 0.650 มาก 

ดานคาเลาเรียน (Price) 4.18 0.710 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 3.92 0.784 มาก 

ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 4.11 0.695 มาก 

ดานบุคคล (People) 3.82 0.875 มาก 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  4.11 0.771 มาก 

(Physical Evidence) 4.13 0.714 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาปจจัยทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พบวา ความ

คิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดเปนรายปจจัย

พบวา ปจจัยดานหลักสูตร (Product) มากท่ีสุด รองลงมา ดานอัตราคาเลาเรียน (Price) ดาน

กระบวนการ (Process) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Evidence) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  สําหรับปจจัยดานบุคคล (People) มีระดับความ

คิดเห็นนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 

ปจจัย b S.E.B Beta t p-value 

(Constant) .340 .126  2.686  

ดานหลักสูตร (Product) .281 .048 .268 5.860 .000* 

ดานคาเลาเรียน(Price) .045 .044 .047 1.017 .310 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) .014 .046 .016 .312 .755 

ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) .217 .049 .220 4.411 .000* 

ดานบุคคล (People) -

.055 

.033 -.071 -1.647 
.100 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

(Physical Evidence) 

.233 .045 .264 5.169 
.000* 

ดานกระบวนการ (Process) .201 .050 .210 4.033 .000* 

R Square (R) = .859 Adjust R Square (AP) = .732 Std. Error of the Estimate (S.E.) = 

.353 

F = 150.959 Sig = .005 

*p-value ≤ 0.05 

 จากตารางท่ี 2 พบวาความคาดหวังใหทานแนะนําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง หาก

ทานเปนผูท่ีตองการศึกษาตอ ทานจะเลือกเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ การไดรับประสบการณทํางานจากองคกรธุรกิจท่ีเปนพันธมิตร และ

หลังสําเร็จการศึกษามีงานรับรอง สามารถทําการทํานายปจจัยไดรอยละ 85.90 (R=.859) และสราง

เปนสมการทํานายปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ คือ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เขาศึกษาตอในอนาคต = .340 + 0.281 ดานหลักสูตร (Product) + 0.045 ดานคาเลาเรียน (Price) 

+ 0.014 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) + 0.217 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) + 

0.233 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) + 0.201 ดานกระบวนการ (Process) 

 ดานท่ีสงผลตอการเลือกตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษามากท่ีสุดคือ ดานหลักสูตร 

(Product) กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นถึงความสําคัญในการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีพันธมิตรและ
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เครือขายรองรับการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา โดยมีโอการเรียนรูงาน วัฒนธรรมองคกรในชวงท่ีฝก

ปฏิบัติงานจริง ควบคูกับการเรียนทฤษฎี หรือท่ีเรียกวา Work-based Education ถือเปนจุดเดนท่ี

ไดรับการยอมรับมากท่ีสุด รองลงมาเปนการท่ีมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆมีการออกแบบหลักสูตรท่ีแตกตางกัน ดัง

ตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นปจจัยดานหลักสูตร (Product) 

รายการความคิดเห็น คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1.1 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับใน

ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

3.83 0.871 
มาก 

1.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทันสมัยสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน 

4.33 0.772 
มาก 

1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี

โดดเดน 

4.24 0.806 มาก 

1.4 มหาวิทยาลัยมีพันธมิตรและเครือขาย

รองรับการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

4.46 0.780 มาก 

1.5 มหาวิทยาลัยใหสิทธิพิเศษในการเขาศึกษา

ตอ 

4.24 0.800 มาก 

รวมดานหลักสูตร 4.21 0.650 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา

ตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งของนักศึกษาดานหลักสูตรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.21 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยมี

พันธมิตรและเครือขายรองรับการทํางานหลังสําเรจการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีคาเฉลี่ย 4.33 และ

นอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.83 
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ระยะท่ี 2 สรุปแนวทางกลยุทธการตลาดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหาร

สถาบันการศึกษาเอกชน ผลการวิจัย ดังนี้ 

   

ดานหลักสูตร มีการออกแบบหลักสูตรท่ีเปนไปตามความตองการของผูเรียน และแนวโนมอาชีพท่ี

เปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในอนาคต อาทิ วิทยาศาสตรสุขภาพ (Wellness) พรอมเนน

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับงานวิจัยนราธิจ ศรันยภัทรธร (2559) กลาววา

นักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอดานหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี

ตรงกับความตองการของตนเอง ทันสมัยสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบัน อีกท้ังความตองการ

ของผูเรียนในยุคปจจุบัน เชน ความยึดหยุนในการเรียนใหผูเรียนเลือกสถานท่ีเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา 

เลือกจัดการรายวิชาไดดวยตนเอง เปนตนกุลธิดา มีสัตย (2555) กลาววา ปจจัยดานหลักสูตรมีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง ของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปจจุบันคํานึงถึงคุณภาพทางการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับจาก

ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ดานคาเลาเรียน เปนปจจัยท่ีทําใหนักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนผูสนในการตัดสินใจเขา

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเอกชน เกิดการตัดสินใจไดเร็วข้ึน โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง

ยังคงไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองคกรพันธมิตรอยางตอเนื่อง ในการสนับสนุนและสราง

บัณฑิตท่ีมีความพรอมในการทํางานของแตละสาขาวิชา สอดคลองกับงานของ สมเกียรติ ขําสําราญ 

(2553) กลยุทธการตลาดของ โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

ชลบุรี ใหความสําคัญโดยเรียงลําดับจากนอยไปหามาก เนนดานราคา การสงเสริมการตลาด ดาน

บุคคล ดานกายภาพ ดานหลักสูตร ดานกระบวนการ และดานสถานท่ีนอยท่ีสุด ซ่ึงดานราคาเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีว นอกจากนี้ยังมีสงเสริมในการมีบริการกูยืม

เงินกองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ,กรอ) โดยมีเจาหนาท่ีดูแลและใหคําแนะนําตลอดกระบวนการ แตใน

บางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมมีการใหคําแนะนําหรือแจงข้ันตอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถกูยืมได

ถูกตอง 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ขยายชองทางท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังเพ่ิม

ชองทางการเขาถึงกลุมเปาหมายผานกิจกรรมบริการวิชาการ หรือการสรางสรางเครือขายทาง

การศึกษา เพ่ือสรางความม่ันใจและตอยอดการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในชั้นปท่ี 1 อางอิงจาก

ผลงานวิจัยของ กฤษฎา เตชะอาภรณ (2552) กลาววากลยุทธการจัดจําหนายสําหรับบริการเปน
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เรื่องท่ีตองพิจารณาจัดใหมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับสภาพของบริการและสิ่งท่ีลูกคาใหคุณคา ซ่ึง

อาจจะกําหนดวาลูกคาไปใชบริการท่ีบริษัท หรือบริษัทไปหาลูกคา หรือการแลกเปลี่ยน โดยมาก

ผูขายบริการมักทําการตลาดตรงไปสูผูใชบริการ  

 

ดานสงเสริมการตลาด มุงสงเสริมกิจกรรมกิจกรรมการตลาดในทุกชองทาง เพ่ือสรางการรับรู 

ภาพลักษณของสถาบันอุดมศึกษา A และจดจําขอมูลรูปแบบการเรียนการสอน ชื่อเสียง พรอมท้ัง

จุดเดนท่ีแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ผานการแนะแนวและใหขอมูลในงานตลาดนัดการศึกษา 

การออกบูธ การทํากิจกรรมบริการวิชาการในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือขาย เปนตน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยพายัพในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ 

โดยรวมท้ัง 17 ดานของมหาวิทยาลัยพายัพ อยูในระดับดี สวนภาพลักษณท่ีพึงประสงคตอ

มหาวิทยาลัยพายัพ ดานท่ีกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมคิดวาดีท่ีสุด คือ ภาพลักษณดานความมีชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย ดานท่ีควรปรับปรุงท่ีสุด คือ ภาพลักษณดานคาใชจาย นอกจากนี้แลวจากการ

ทดสอบสมมติฐานทําใหทราบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มี

ทัศนะตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพายัพอยูในระดับท่ีดีตอกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

ดานบุคคล (People) เนนย้ําและเพ่ิมการรับขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกลุมของบุคคล

ใกลชิด เชน ผูปกครอง เพ่ือน ญาติพ่ีนอง เปนตน เนื่องจากปจจัยชื่อเสียงยังคงทําใหเลือกรับรูขอมูล 

หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไมแตกตาง ซ่ึงสะทอนดวยความไมเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีแตกตาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ณภัทร โชคธนินกุล (2556) กลาววา บิดามารดา และ

ผูปกครองมีอิทธิพลตอนักเรียนในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีการปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเรียนการสอนใหมากของ

หองเรียน หองปฏิบัติการ และลานกิจกรรมสําหรับนักศึกษา ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณทิมา วรรณสุทธิ์ (2559) กลาว

วา ลักษณะทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีผลตอการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา เชน 

มีศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนแหลงคนควา หองเรียน หองปฏิบัติการมีความทันสมัย 

ดานกระบวนการ ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งมุงเนนกระบวนการแนะแนวและรับสมัคร 

การวางแผนเพ่ือเขาถึงกลุมโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาท่ัวประเทศไทยท่ีมี
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จํานวนโรงเรียนใหม่ๆ  เพ่ิมมากขึน้ พร้อมกระบวนการเข้าพบผู้บริหาร บคุลากรทางการศกึษา และเจ้าหน้าท่ีใน

แต่ละโรงเรียนจะแนะนําให้นกัเรียนมาสมคัรสอบชิงทนุการศึกษา ตลอดจนการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อถือเป็น

เร่ืองสําคัญ ในกระบวนการนีจ้ึงมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากการเข้าแนะแนวให้ข้อมูล ทําเครือข่าย

ทุนการศึกษาเพ่ือตอยอดการเลือกรับสมัครเด็กท่ีมีคุณสมบัติเขาศึกษาตอ ตลอดจนสราง

ความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีใหการสนับสนุน ทําใหเราไดรับโอกาสในการเขาถึงกลุม

นักเรียนท้ังในคาบแนะแนว การประชุมผูปกครอง หรือแมแตการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีเนน

เสริมสรางทักษะและสนับสนุนใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถคนหาสาขาวิชาท่ีชอบ 

ทําใหกระบวนการแนะแนวและรับสมัครในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเปนหัวใจสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการสรางยอดนักศึกษาในแตละป สอดคลองกับผลวิจัยของ จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ 

(2556) ท่ีกลาววา การรับรู คือ กระบวนการมีชีวิตพยายามทําความเขาใจสิ่งแวดลอม โดยผานทาง

อวัยวะรับสัมผัสท้ังหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย กระบวนการนี้จะเริ่มจากอวัยวะรับสัมผัส 

(Sensory organ) สัมผัสกับสิ่งเราแลวสงกระแสประสาทไปยังระบบประสาทสวนกลาง จากนั้น

สมองจะอาศัยประสบการณ เดิม แรงจูงใจ อารมณ สติปญญา ฯลฯ เพ่ือแปลความหมายของอาการ

สัมผัส (Sensation) ออกมาเปนการรับรูผานกระบวนการตางๆ การพัฒนากระบวนการกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ,กรอ) พบวา ปจจุบันนักเรียนสวนใหญ เปนผูกูกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ,กรอ) เพราะ ภาวะเศษฐกิจท่ีทําใหคาใชจายในการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนสูงกวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล เพ่ือชวยแบงเบาภาระครอบครัวในเรื่องคาครองชีพ คา

เทอม และคาอุปกรณการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งมี

ชองทางในการเขาถึงไดงายสะดวกรวดเร็ว และทําใหกระบวนการไมยุงยากซับซอน มีหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดูแลในสวนนี้โดยเฉพาะ เพ่ือทําความเขาใจกับนักศึกษาท่ีจะกูยืมเงินกองทุนจะตองผอน

ชําระคืนภายหลังจากการสําเร็จการศึกษา 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางกลยุทธการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ

ไทย ผูวิจัยขอแบงการอภิปรายผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ัง 7 ดาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พรรณทิมา 

วรรณสุทธิ์  (2559) กลาววา ปจจัยทางการตลาดบริการ (7P’s) สงผลตอการเลือกเรียน
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยท่ีมีคาพยากรณท่ีสงตอ

การตัดสินใจเขาศึกษาตอ มีดังนี้ 

ปจจัยดานหลักสูตร มีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มากท่ีสุด คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีพันธมิตรและเครือขายรองรับการ

ทํางานหลังสํา เร็จการศึกษา ถือเปนการเ พ่ิมโอกาสในการมีงานทําหลัง เรียนจบ พบวา

สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ แตสิ่งท่ี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกตางนั้นคือ รูปแบบการเรียนรูควบคูกับการฝกปฏิบัติงาน หรือ Work-

Based Education ซ่ึงสอนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติงานจริงภายในองคกรท่ีมีความรวมมือ

ตลอดจนภาคธุรกิจ สามารถเรียนรูวัฒนธรรมในแตละองคกรตลอดหลักสูตร เตรียมความพรอมใน

การทํางานจริงไดอยางรวดเร็วมีโอกาสถูกคัดเลือกมากกวานักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

อ่ืนๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ นราธิจ ศรัณยภัทรธร (2559) กลาววานักศึกษาใหความสําคัญกับ

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอดานหลักสูตรการสอนท่ีตรงกับความตองการของตนเอง 

ทันสมัยสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบัน 

รองลงมา คือ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ประเด็นท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาชั้นปท่ี 

1 มากท่ีสุด คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนการแนะแนวในโรงเรียนทุกภูมิภาค เพ่ือกระจายโอกาสทาง

การศึกษาไปท่ัวประเทศ ทุกภูมิภาคเ ซ่ึงความถ่ีในการจัดนั้นมีท้ังการขออนุญาตเขาไปในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดสนามสอบหลัก การจัดสนามสอบยอย หรือสนามสอบพิเศษในแตละ

โรงเรียนท่ีมีนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอ เพ่ือใหนักเรียนท่ีอยูในแตละภูมิลําเนามีโอกาสสมัครสอบชิง

ทุนการศึกษา รับฟงขอมูลรูปแบบการเรียนการสอน  ตลอดจนการรายงานตัวยื่นเอกสารข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษา โดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ปณิศา ลัญชานนท (2548) 

ท่ีกลาววา การสงเสริมการตลาดเปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอสินคาและบริการ 

และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยประเด็นท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มาก

ท่ีสุดคือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีทําเลท่ีต้ังเหมาะสม เชน ใกลหางสรรพสินคา การคมนาคม

สะดวกสบายท้ังรถขนสงสาธารณะ รถประจําทาง รถสวนตัว และนักศึกษายังเลือกสถานศึกษาใกลท่ี

พักอาศัย เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง เพ่ิมเวลาในการเรียนรู  เพ่ิมความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการและเครื่องใชในการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ไมวาจะเปนหองปฏิบัติการ การบิน การ

โรงแรม หองปฏิบัติการทางวิศวกรรม เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2546) กลาววา สวน

ประสมการตลาดประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือโนมนาวผูบริโภคใหมีความตองการ

ผลิตภัณฑของกิจการ 
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 ดานกระบวนการ โดยมีประเด็นท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มากท่ีสุดคือ 

กระบวนการแนะแนวและรับสมัคร ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการแขงขันในการเขาแนะแนว แต

สําหรับการวางแผนกระบวนการแนะแนวและรับสมัครการแบงสัดสวนจํานวนนักศึกษาในแตละปในการ

รับผิดชอบเปนภูมิภาค ยอยลงไปถึงระดับโรงเรียน และมีการทําความรวมมือควบคูไปในการสราง

หองเรียนพิเศษ อาทิ ดานวิศวกรรม ดานนักการตลาด ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเตรียม

ความพรอมเปนวาท่ีนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และใหนักเรียนไดมีโอกาสคนหาคณะหรือ

สาขาวิชาท่ีชอบ ท้ังนี้ยังมีกระบวนการท่ีสรางความสัมพันธกับกลุมผูบริหารสถานศึกษา บุลากรทาง

การศึกษา ตลอดจนอาจารยแนะแนวท่ีมีสวนในการใหขอมูลในการเขาศึกษาตอจากการผานกระบวนการ

แนะแนวและรับสมคร สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเวท (2559) กลาววา นักเรียนจะเลือก

สถาบันการศึกษาตามคําแนะนําของอาจารยแนะแนวมากกวาคําแนะนําของผูปกครองและรุนพ่ี 

 

สวนท่ี 2 ผลการวิจัยดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง

หนึ่ง โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง ท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการกําหนดแนวทางกลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง พบวา 

ปจจัยท่ีควรสงเสริมและพัฒนาใหมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาท่ีตัดสินใจเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง  

ปจจัยดานคาเลาเรียน เม่ือเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอัตราคาเลาเรียนไมแตกตาง

กัน จึงมีการเพ่ิมสวนลดคาเลาเรียน และเพ่ิมจํานวนทุนการศึกษาพิเศษสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเครือขาย เพ่ือสรางการรับรูถึงจํานวนคาใชจายในการศึกษาตอท่ีนอยลง เนื่องจากสวนใหญจะมี

รายไดปานกลางถึงนอย ซ่ึงการไดรับทุน หรือสวนลดทางการศึกษามีความจําเปน นอกจากนี้ยังมีการ

สรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และมีการใหทุนสนับสนุนเพ่ือ

เตรียมตัวเขาทํางานหลังสําเร็จการศึกษาเตรียมพรอมเขาทํางานจริง   

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย การสื่อสารหรือใหขอมูลรูปแบบการเรียนการสอนจาก

รุนพ่ีศิษยเกายังไมมากพอตอความตองการของนักเรียนในบางโรงเรียนสนใจกลุมรุนพ่ีเพราะ ถือเปน

ตัวอยางแหงความสําเร็จและความนาเชื่อถือจาการบอกเลาประสบการณในหองเรียน การลงฝก

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริง และแนะนําใหสมัครเขาศึกษาตอ จึงมีการจัดทําทําเนียบ
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ศิษยเกา พรอมดาวเดนในแตละคณะ เพ่ือสรางความสัมพันธในกลุมศิษยเกา และนโยบายสนับสนุน

ทุนการศึกษาอยางตอเนื่องใหกับทุกคณะ สาขาวิชา เพ่ิมการใหขอมูลท้ังทางตรงและทางออม  

ปจจัยดานบุคคล เพ่ิมการรวบรวมศิษยเกาเปนผูพูดท่ีดีท่ีสุด สรางแรงตอบรับ พรอมการรับรู 

เชื่อม่ันในสังคมไดดีท่ีสุด เพ่ือเปนกระบอกเสียงในการบอกถึงขอมูลรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

แตกตาง กระบวนการดูแลนักศึกษา พรอมสิ่งท่ีแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ การเพ่ิมชอง

ทางการเขาถึง บุคคลใกลชิด อาทิ ผูปกครอง เพ่ือน ญาติพ่ีนอง เปนตน ท่ีมีสวนสนับสนุนการ

ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หากผูปกครองมีการรับรูขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

นักเรียนก็จะไดรับฟงขอมูลท่ีถูกตองเชนเดียวกัน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. นําไปพัฒนาปจจัยดานหลักสูตร ท่ีมุงเนนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based 

Education ซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง

มากท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม 

2. นําไปปรับปรุงปจจัยท่ีไมสงผลการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง

หนึ่ง เพ่ือวางแนวทางพัฒนาปจจัยในแตละดานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาปจจัยดานหลักสูตร (Product) รูปแบบการเรียนการสอน ท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ศึกษาปจจัยดานบุคคล (People) เพ่ือหาแนวทางและวางกลยุทธนการเขาถึงใหมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิม 

3. ศึกษากลยุทธการตลาดท่ีทําใหเขาถึงกลุมนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา 
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การใชเคร่ืองมือออนไลนเพ่ือเสริมสรางการทํางานรวมกันเปนทีม 

Using online tools for team collaboration 
 

พฤทธิ์  เทศจีบ1 

Pharit Thetchip1 

 

บทคัดยอ 

การทํางานรวมกันเพ่ือตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการดําเนินงานในปจจุบัน การทํางานรวมกันเปนทีมชวยใหพนักงานทํางานไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือออนไลนสําหรับทํางาน

รวมกัน(Collaboration Tools)ถูกพัฒนาข้ึนมาจํานวนมาก เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารภายใน

องคการ การจัดการงานและโครงการ การแลกเปลี่ยนขอมูล และ การอํานวยความสะดวกสําหรับ

การทํางานรวมกัน อาทิ Slack Trello เปนตน   องคการควรพิจารณาเลือกใชเครื่องมือออนไลนท่ี

สงเสริมการทํางานรวมกันอยางเหมาะสมโดยพิจารณาถึง  ความงายในการใชงานเครื่องมือ  

ประโยชนของเครื่องมือท่ีมีตอการทํางาน  ความเหมาะสมของเครื่องมือตองาน และ การเชื่อมโยง

การทํางานของทีม ท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลของการทํางานรวมกัน   

คําสําคัญ: เครื่องมือออนไลนการทํางานรวมกัน  การทํางานรวมกันเปนทีม 

Abstract 

Collaboration to respond the business environment is important for current 

operations. Working as a team could help employees work faster and more efficiently. 

With advances in information technology, online tools for collaboration was 

developed to be used as an internal communication tools, task and project 

management tools, data sharing tools and facilitators tools e.g.   Slack and Trello etc. 

Organizations should consider using online tools that increase collaboration by 

                                                                        

1
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
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considering   tool Ease of Use, tool Usefulness, task Fit and team Connectivity that 

causes the effectiveness of collaboration.    

Keywords: Online Collaboration Tools, Team Collaboration 

 

บทนํา 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ไมเพียงแตเปนการปฏิวัติวิธีท่ีผูคน

สื่อสารกันทางสังคม  แตยังนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกันในสถานท่ีทํางาน  บน

พ้ืนฐานของการใชเทคโนโลยีสมารทโฟนท่ีมีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบสังคมออนไลน

อยางแพรหลายทําใหเกิดสภาพแวดลอมในการสื่อสารท่ีชวยใหผูคนเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารระหวางกันในทุกสถานท่ีตลอดเวลา (Bingham and Conner, 2015) รูปแบบของการ

สื่อสารผานแอพพลิเคชันไดเติบโตอยางรวดเร็วและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนท่ียอมรับใน

ปจจุบัน สําหรับประเทศไทยไลน (Line)   เปนแอพพลิเคชั่นการสื่อสารท่ีไดรับความนิยมเปนอยาง

มาก จากประชากรประเทศไทยท้ังหมด 69 ลานคน จะมีผูใช LINE อยู 44 ลานคน หรือ คิดเปน

จํานวน  64% จากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต (Wittawin.A, 2019)  LINE มีการเติบโต และ เริ่มสราง

แพลตฟอรมยอยอ่ืน เพ่ืออํานวยความสะดวกผูใชมากข้ึน จากการท่ีไลนอํานวยความสะดวกในการ

สื่อสารองคการหลายแหงจึงมีการใชไลนเพ่ือสื่อสารในการทํางานรวมท้ังการทํางานรวมกันเปนทีม 

ทําใหการทํางานระหวางทีมงาน  มีการสั่งงานผานไลน และ ทบทวนความเขาใจโดยมีการระบุเปน

ลายลักษณอักษรอยางชัดเจนผานการสื่อสารในแอพพลิเคชั่น  แตไลนก็มีขอจํากัดในการใชงานท่ีอาจ

ทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางานรวมกันเปนทีมได อาทิ การท่ีไมสามารถแยกการแจงเตือนสวนตัวกับ

การแจงเตือนสําหรับงานผูใชตองคอยเช็คตลอดเวลา ไฟลท่ีสงผานไลนมีอายุจํากัด การเชื่อมตอกับ

แอพพลิเคชั่นภายนอกทําไดจํากัด  การติดตามขอมูล หรือการจัดการงานตางๆ ผานไลนทําได

คอนขางยาก  เชน การบริหารโครงการ การรับสงขอมูล หรือการจัดการงานท่ีเก่ียวของ เปนตน  ไลน

จึงอาจจะไมไดเหมาะสําหรับทุกสถานการณในการทํางานเนื่องจากขอจํากัดในการใชงาน ปจจุบันมี

ผูพัฒนาแอปพลิเคชันข้ึนมาอยางหลากหลายท่ีเอ้ือตอการสื่อสารในการทํางานในรูปแบบกลุม 

สามารถโตตอบกันแบบเรียลไทม (เชนการแชทเปนกลุม) และเพ่ิมการประสานงาน ตลอดจนรูถึง

สถานะในการทํางาน เชน สแลค(Slack) เอเวอรโนต(Ever note) กูเกิลไดรว (Google Drive) เปน

ตน   โดยเปนแพลตฟอรมท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกัน อาทิ  การบริหารจัดการ
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โครงการ เครื่องมือเอกสารและการแบงปนไฟล  เครื่องมืออํานวยความสะดวกการดําเนินงานของ

องคการ เปนตน    แอพพลิเคชั่นเหลานี้จึงสามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานในปจจุบันท่ี

อยูในสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจท่ีเต็มไปดวยการแขงขันและขอมูลขาวสารมีความสําคัญในการ

ปฏิบัติงาน    จากท่ีไดกลาวมาขางตนแมไลนจะถูกใชเปนศูนยกลางของการสื่อสาร และการทํางาน

หลายอยางโดยเปนเครื่องมือในการสื่อสารในการทํางานแตไลนก็ไมสามารถใชเปนเครื่องมือในการ

ทํางานรวมกัน (Collaboration Tool) ไดดีเทาท่ีควร บทความนี้จึงตองการนําเสนอเครื่องมือ

ทางเลือกท่ีใชในการทํางาน เพ่ือทําใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

การทํางานรวมกันในสถานท่ีทํางาน  (Collaboration in the Workplace) 

การทํางานรวมกันในสถานท่ีปฏิบัติงาน จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลสองคนหรือกลุมคนทํางาน

รวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและทักษะในการทํางานระหวางกัน 

การทํางานรวมกันสามารถเกิดข้ึนไดในทีมงานแบบดั้งเดิม หรือ ทีมงานเสมือน ดวยความกาวหนา

ทางเทคโนโลยทํีาใหการแบงปนขอมูลและการสื่อสารระหวางกันเปนเรื่องท่ีไมมีความยุงยากเหมือนท่ี

ผานมา ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีสวนตอความสําเร็จของธุรกิจคือ การท่ีบุคลากรสามารถทํางาน

รวมกันเปนทีมเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดวยสภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน

การสงเสริมความคิดสรางสรรคในองคการและการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีตอพนักงานเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานจึงมีความสําคัญ การทํางานเปนทีมชวยใหพนักงานทํางานไดเร็วข้ึนและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือเทียบกับการทํางานดวยตนเอง การทํางานรวมกันยังทําใหพนักงานมีความ

รับผิดชอบรวมท้ังเพ่ิมระดับแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน โดยการทํางานรวมกันอาจเกิดข้ึนใน

ลักษณะการระดมความคิด (Brainstorming) สมาชิกในทีมจะมารวมกันระดมความคิดเก่ียวกับการ

ทํางานท่ีมีตอความสําเร็จของเปาหมาย  โดยมีการระดมความคิดและนําเสนอมุมมองท่ีหลากหลาย

ในการแกปญหา หรือ ตัดสินใจ การใหคุณคา (Providing Value)ซ่ึงเปนการทํางานเพ่ือบรรลุ

เปาหมายเดียวกันโดยเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีมมีความมุงม่ันในการทํางานใน

ทิศทางเดียวกัน การมีสวนอยางเทาเทียมกัน (Equal Partaking) การรวมทํางานรวมกันเปดโอกาสให

สมาชิกในทีมทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการมีสวนรวมและสื่อสารความคิดเห็นท่ีมีตอการทํางาน 

การทํางานเปนทีมรวมกันไดอยางมีประสิทธิผลนั้นตองเกิดการผสมผสานระหวางสมาชิกรวมทีม 

ความสามารถในการแกปญหารวมกัน และ มีการสื่อสารระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให
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สามารถทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมาย (F. Bertolotti and etl, 2015, P. 912)    ดังนั้นอาจ

กลาวไดวาการทํางานรวมกันในสถานท่ีทํางานควรใหความสําคัญกับสิ่งตอไปนี้ 

1. ความนาเชื่อถือ (Trust) สมาชิกรวมทีมตองมีความซ่ือสัตยตอกันในการทํางานเพ่ือขจัด

ความขัดแยงทางผลประโยชน หลีกเลี่ยงการพูดคุยท่ีเปนความลับอันจะกอใหเกิดความไมเขาใจกัน   

2. มีความชัดเจนดานบทบาทในการทํางาน (Clarify Roles) ควรมีการพิจารณาทบทวน

กําหนดบทบาทสมาชิกในทีมตลอดเวลา รวมท้ังดําเนินการชี้แจงบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิก

ในทีมเม่ือวางแผนปฏิบัติการ รวมท้ังเชื่อมโยงความคาดหวังของสมาชิกในทีมกับวัตถุประสงคโดยรวม

ของทีม   

3. มีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีประสิทธิผล (Communicate Openly & Effectively) 

เม่ือเกิดความขัดแยงในการทํางานควรพยายามแกไขความเขาใจผิดระหวางกันใหรวดเร็วและแมนยํา 

พยายามสรางความเขาใจทุกแงมุม พยายามลดขอผิดพลาดดานการสื่อสาร รวมท้ังพยายาม

เสริมสรางและตระหนักถึงความพยายามของสมาชิกในทีม พรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน  

4. ชื่นชมความหลากหลายทางความคิด (Appreciate Diversity of Ideas) มีการเปดรับ

และประเมินความคิดใหม โดยพิจารณาความมีเหตุผล ความเปนไปได และ ความคิดเห็นในมุมมองท่ี

แตกตางกัน หลีกเลี่ยงการแสดงออกในทางลบตอความคิดเห็น อยาเพิกเฉยความแตกตางระหวาง

สมาชิกในทีม และ พยายามเรียนรูใหมากท่ีสุดจากบุคคลอ่ืน 

5. สรางความสมดุลในการเปนทีม (Balance the Team’s Focus) ทบทวนและประเมิน

ประสิทธิผลของการประชุมทีมงานเปนประจํา มีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานโดยให

ความสําคัญท้ังผลลัพธและการทํางานเปนทีม ยกยองความพยายามของแตละบุคคล มีการติดตามท้ัง

ดานมิติของงานและ สัมพันธภาพในการทํางาน โดยมุงเนนการผสมผสานเพ่ือบรรลุเปาหมายของทีม  

 

เครื่องมือออนไลนท่ีเสริมสรางการทํางานรวมกัน (Online Collaboration Tools) 

หลายองคการไดนําการทํางานเปนทีมเขามาใชในการทํางานรวมกันเพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ อีกท้ังการปฏิบัติงานในหลายองคการผูปฏิบัติงานไม

จําเปนตองทํางานอยูในสถานท่ีเดียวกันโดยเรียกวาการทํางานนอกสถานท่ี(Remote Working) หรือ 

การทํางานในลักษณะทีมเสมือน (Virtual Teamwork) ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานรวมกันผาน
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เครื่องมือออนไลน และ สามารถสงมอบงานใหลูกคาไดตรงตามเวลา ซ่ึงนับวาเปนสิ่งสําคัญตอการ

ทํางานในปจจุบันท่ีตองตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  ดงันัน้ธุรกิจจําเปนจะตอง

เสริมสรางใหผูรวมงานสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารโดยท่ัวถึงกัน เพ่ือสรางความ

นาเชื่อถือ    เกิดความชัดเจนในบทบาทการทํางาน  การสื่อสารอยางเปดเผย   การยอมรับความ

หลากหลายทางความคิด และ การสรางความสมดุลในการเปนทีม  ธุรกิจจึงตองใชเครื่องมือท่ีจะชวย

ใหเกิดการทํางานรวมกัน โดยในอดีตอาจใช กระดาษ เอกสารเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน แต

ปจจุบันสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนระบบการทํางานแบบรวมกันภายในองคกร 

ในดานการเปนเครื่องมือในการติดตอสารสารทางอิเล็คทรอนิคส (Electronic Communication 

Tools) เชน อีเมล การสงขอความ  เว็บ ฯลฯ ในดานการเปนเครื่องมือในการประชุมรวมกันทาง

อิเล็คทรอนิคส (Electronic Conferencing Tools) ซ่ึงเปนเทคโนโลยท่ีีใชในการระดมความคิด หรือ 

หารือในการแกปญหา เชน การประชุมทางไกลผานจอภาพ   เว็บบอรด การประชุมผานระบบ

อุปกรณอิเล็คทรอนิกส ฯลฯ และ ในดานการเปนเครื่องมือในการจัดการการทํางานรวมกัน 

(Collaborative Work Management Tools )ซ่ึงเครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานรวมกัน เชน 

ปฏิทิน ตารางงาน ระบบการไหลผานของขอมูล ระบบการจัดการความรู ระบบการจัดการขอมูลและ

โครงการ ฯลฯ จึงทําใหเห็นวาปจจุบันเปนเรื่องปกติท่ีจะเห็นพนักงานทํางานรวมกันโดยอยูตาง

สถานท่ีกัน และ มีแนวโนมท่ีการทํางานนอกสถานท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนเปาหมาย (Harley, J., 2011, P. 

343) จึงทําใหการทํางานรวมกันโดยเครื่องมือออนไลนเปนสิ่งจําเปน สามารถใชลดอุปสรรคจากการ

ทํางานนอกสถานท่ี ทําใหสามารถดําเนินการประชุมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังจะทําใหการ

ดําเนินงานมีความรวดเร็วข้ึนและเกิดการสื่อสารท่ีดีข้ึนระหวางกัน โดยอาจสรุปรูปแบบเครื่องมือ

ความรวมมือออนไลนสําหรับการทํางานรวมกัน (Kai‐Wai Chu and etl., 2011., P. 585) ไดดังนี้ 

1. การใชเปนเครื่องมือการบริหารโครงการ ธุรกิจสามารถใชเปนเครื่องมือท่ีใชในการ

ติดตามและบริหารโครงการ  การวางแผนโครงการ และ ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  การ

เอ้ืออํานวยตอการรวมมือกับทีม การมอบหมายงานใหกับแตละบุคคลในโครงการและสามารถ

กําหนดบทบาทในการทํางาน และ การกําหนดความสัมพันธของงานทําใหสามารถการวางแผน

กิจกรรมโครงการไดรวดเร็วมากข้ึน ตัวอยางเครื่องมือออนไลนท่ีใชในการบริหารโครงการ ไดแก 

Slack   ProofHub  เปน เปนตน 

2. การใชเปนเครื่องมือการสงเสริมการส่ือสารในการทํางาน เปนเครื่องมือสําหรับการ

สื่อสารและการทํางานรวมกันของทีม ในการใชเปนระบบขอความโตตอบแบบทันที การโทรดวยเสียง
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และวิดีโอระหวางอุปกรณหลายชนิด  ทําใหสามารถรวมทีมเขาดวยกันผานการสนทนาทางวิดีโอเปน

กลุมและทําใหการนําเสนอผานทางออนไลน การบันทึกการสนทนาของผูใช  การอัพโหลดและ

ทํางานรวมกันในเอกสารเดียวกันได จึงเปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการสื่อสารทางธุรกิจ ชวยใหทีม

เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน  และ ปรับปรุงวิธีการทํางานรวมกันของสมาชิกในทีม ทําใหการ

สื่อสารในทีมเปนไปอยางโปรงใสและเขาถึงได ตัวอยางเครื่องมือออนไลนท่ีใชเปนเครื่องมือการ

สงเสริมการสื่อสารในการทํางาน ไดแก Slack Troop Messenger  Skype  HipChat  Flock  

Chanty Mockplus iDoc  เปนตน 

3. การใชเปนเครื่องมือจัดการเอกสาร เปนการใชเครื่องมือใน การแกไข เพ่ิมเติม และ 

แลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะเอกสาร   แกไขเอกสารท่ีมีอยูแลวและทํางานแบบเรียลไทม  เปน

เครื่องมือการทํางานรวมกันโดยรวมเปนหนึ่งเดียวโดยสามารถทํางานไดทุกอยางตั้งแตวิดีโอ รูปภาพ 

ตัวอยางเครื่องมือออนไลนท่ีใชเปนเครื่องมือจัดการเอกสาร ไดแก  Google Documents Microsoft 

Office Online Dropbox  เปนตน 

4.  การใชเปนจัดการและแบงปนไฟล เปนการใชเครื่องมือสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางกัน การเชื่อมโยงทีมในการทํางาน การจํากัดและการกําหนดสิทธิในการแบงปน การถายโอน

ไฟล  และ การปกปองขอมูล  ตัวอยางเครื่องมือออนไลนท่ีใชเปนเครื่องมือในการแบงปนไฟล ไดแก 

Slack Dropbox  ProofHub OneDrive WeTransfer  Hightail เปนตน 

5. การใชเครื่องมือสําหรับอํานายความสะดวกในการดําเนินงาน การแบงปนความคิด

รวมท้ังการแสดงความคิดและแลกเปลี่ยนความรูในการทํางานเปนทีม การจัดการประชุมและราง

แผนธุรกิจ  ตัวอยางเครื่องมือออนไลนท่ีใชเปนเครื่องมืออํานายความสะดวกในการดําเนินงาน ไดแก 

Slack Evernote   Pinterest  MindMeister  เปนตน 

จะเห็นไดวาธุรกิจสามารถใชเครื่องมือออนไลนตามท่ีกลาวมาขางตนในการสรางความ

รวมมือในการทํางาน โดยเครื่องมือเหลานี้สามารถใช เปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน 

(Collaboration Tool) เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทํางาน

รวมกัน ซ่ึงจะสงผลตอการเพ่ิมความนาเชื่อถือ    เกิดความชัดเจนดานบทบาทในการทํางาน  อีกท้ัง

ยังเปนการสื่อสารอยางเปดเผยและมีประสิทธิผล  ทําใหเกิดการยอมรับความหลากหลายทาง

ความคิด และ การสรางความสมดุลในการเปนทีม   

แนวทางการเลือกใชเครื่องมือออนไลนเพ่ือเสริมสรางการทํางานรวมกัน 
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ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน  และ  การแขงขันกันท่ีรุนแรงในการดําเนินธุรกิจ ทําให

เกิดเครื่องมือตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน อาทิเชน การใชเปน

เครื่องมือสําหรับทํางานรวมกันในทีม(Collaboration Tools)ในลักษณะเครื่องมือสําหรับการบริหาร

โครงการ (Project Management Tools)  เครื่องสําหรับการรวบรวมรายละเอียดงานท่ีตองทํา 

โปรแกรมแชทสําหรับสื่อสารระหวางกันภายในองคกร เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  ภาพท่ี 1 แนวทางการเลือกใชเครื่องมือออนไลนเพ่ือเสริมสรางประสิทธิผลของการทํางานรวมกัน (Yali Zhang, 

2018,P.1099) 

การท่ีจะนําเครื่องมือเหลานี้เขามาใชในการทํางานเปนทีมรวมกันนั้นจะตองอาศัยความ

รวมมือของสมาชิกรวมทีมท่ีจะตองมีความพรอมท่ีจะปรับตัว และ เรียนรูกับสิ่งใหม โดยแนวทาง

สําหรับการนําเครื่องมือการทํางานรวมกันมาใชกับทีมงานมีสิ่งสําคัญท่ีควรพิจารณา (Yali Zhang, 

2018,P.1102)ดังนี้ 

1. ความงายในการใชงานเครื่องมือ (Tool Ease of Use) เครื่องมือนั้นใชงานงายมาก

นอยเพียงใด อาจพิจารณาไดจากความซับซอนในการท่ีจะเรียนรูท่ีจะใชเปนเครื่องมือการทํางาน

รวมกัน ความยากงายในการใชเครื่องมือการทํางานรวมกันเพ่ือการทํางานเปนทีม รวมท้ังการพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนตองใชเครื่องมือเพ่ือทํางานรวมกัน 
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2. ประโยชนของเครื่องมือท่ีมีตอการทํางาน (Tool Usefulness) อาจพิจารณาไดจาก

การใชเครื่องมือการทํางานรวมกันทําใหการทํางานเปนทีมราบรื่นเพียงใด รวมท้ังการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม การปรับปรุงคุณภาพการทํางานเปนทีม รวมท้ังการปรับปรุงผลการ

ทํางานเปนทีม  

3. ความเหมาะสมของเครื่องมือตองาน (Task Fit) อาจพิจารณาไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน

เม่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการบริหารโครงการ โดยอาจพิจารณาจากความเหมาะสม ความเพียงพอ

ในการใชงาน รวมท้ังประโยชนและความเขากันไดกับงานท่ีตองนําเครื่องมือมาใช   

4. การเชื่อมโยงการทํางานของทีม (Team Connectivity) การเชื่อมตอของทีม เปน

การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําเครื่องมือมาใชในกระบวนการประสานงาน การรักษาการ

เชื่อมโยงการทํางานเปนทีม การสงตอขอมูลในการทํางานรวมกัน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอกท่ีสําคัญ 

จากขอมูลขางตนเม่ือพิจารณาโดยรวมแลวการเลือกใชเครื่องมือออนไลนในการสงเสริมการ

ทํางานรวมกันจะตองทําใหเกิดประสิทธิผลของการทํางานรวมกัน(Collaboration Effectiveness) 

โดยตองเปนเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางานเปนทีม  สรางความนาเชื่อถือในการทํางาน 

มีคุณลักษณะหรือฟงกชั่นการใชงานท่ีจําเปน สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ปรับปรุงการ

ตัดสินใจของกลุม ปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน  และ เพ่ิมผลผลิต อยางไรก็ตามการเลือกใช

เครื่องมือท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับเปาหมายในการทํางานของทีม โดยอาจจะไมจําเปนตอง

เลือกใชเครื่องมือท่ีมีความซับซอน โดยควรเลือกเครื่องมือท่ีงายตอการเรียนรูในการใชงาน เชน การ

ใช Google Drive ในการแชรขอมูล หรือ เอกสารท่ีเก่ียวของในการทํางาน หรือ องคการท่ีมีทีมยอย

หลายทีม อาจจะใชแอพพลิเคชั่น Slack เขามาชวยในทํางานระหวางกัน เปนตน รวมท้ังการพิจารณา

สมาชิกรวมทีม การใชเทคโนโลยีเขามาชวยอาจจะเหมาะสําหรับบุคลากรยุคใหม หรือ ผูท่ีมีทักษะ

การใชอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลว แตถาทีมงานเปนบุคลากรรุนเกาท่ีมีความเขาใจ

ระบบการทํางานแบบใหมไดยากแลวก็อาจจะเปนการบังคับใหทีมตองปรับตัวก็อาจสงผลใหเกิด

ความยากลําบากในการทํางานมากข้ึนกวาเดิม โดยหากเกิดอุปสรรคในการทํางานของบุคลากรกับ

เครื่องมือท่ีเลือกใชธุรกิจก็ควรจะใชเทคนิคในการโนมนาว หรือ สรางความเขาใจในการใชงานให

สมาชิกทีมมีความกระตือรือรนและความสนใจ โดยการนําเสนอผลดีของเครื่องมือท่ีเลือกใช และ 

ตองมีความแนใจวาจะไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอจากผูท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนจัดใหมีการอบรม 

หรือ ทดลองใชงาน เพ่ือใหสมาชิกทีมงานไดเขาใจถึงประโยชนและการใชงานใหชัดเจนมากข้ึน ควร
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จัดใหมีการสอนการใชงาน หรือ อธิบายขอสงสัยในการใชงานเครื่องมือท่ีเก่ียวของ สิ่งสําคัญอีก

ประการหนึ่งก็คือ คาใชจายในการใชเครื่องมือออนไลนแตละรูปแบบ เนื่องจากแตละเครื่องมือมี

คุณลักษณะท่ีโดดเดนแตกตางกัน และ ใหบริการโดยไมคิดคาใชจายสําหรับการใชงานข้ันพ้ืนฐาน 

โดยหากมีความประสงคจะใชคุณลักษณะท่ีเจาะจงมากข้ึน ก็จะมีคาใชจายตามทางเลือกท่ีแตละ

เครื่องมือกําหนดไว ท้ังนี้ควรพิจารณาถึงความตองการใช และ ความจําเปนในการนํามาประยุกตใช

ในการทํางานของธุรกิจเพราะจะมีปจจจัยดานคาใชจายใหพิจารณาอีกหนึ่งปจจัย 

ตัวอยางเครื่องมือออนไลนท่ีสงเสริมการทํางานรวมกัน 

 จากท่ีไดกลาวไปแลววาในปจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือออนไลนท่ีเสริมสรางการทํางาน

รวมกัน (Online Collaboration Tools) หลายรูปแบบในสวนนี้จะยกตัวอยางเครื่องมือออนไลนท่ีมี

การนํามาใชอยางแพรหลายดังนี้ 

 Slack 

  เปนเครื่องมือท่ีเสมือนเปนศูนยกลางของการสื่อสารภายในองคการ (zkywing,2016) โดย

เปนเครื่องมือท่ีมีคุณลักษณะสําคัญท่ีสามารถนํามาใชสรางความรวมมือในการทํางานไดดังนี้  

1. การใชเปนเครื่องมือสําหรับการสื่อสารภายในองคการในลักษณะการทํางานแบบสื่อ

สังคมออนไลน (Social Media) โดย Slack มีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย อาทิ การสนทนา

แบบตัวตอตัว  หรือ แบบกลุม  สามารถกําหนดหองสนทนาแบบสวนตัว (Private) หรือ แบบ

สาธารณะ (Public)ได เปนตน รวมท้ังยังสมารถใชเปนชองทางการสื่อสาร ท่ีรวบรวมการสื่อสารใน

หลายลักษณะมารวมกันท่ีเดียว ไมวาจะเปนการสื่อสารดวยขอความ (Text Chat) การสื่อสารดวย

ภาพหรือเสียงหรือมัลติมีเดีย การแชรไฟล  รวมท้ังการระดมสมองผานการแสดงความคิดเห็นในสวน

ตางๆ ไดอีกดวย 

2. การใชเปนเครื่องมือสําหรับรองรับการทํางานในลักษณะของทีม หรือ โครงการ  เพราะ

สามารถแบงกลุมแบงทีมและกําหนดกลุมของสมาชิกผูเก่ียวของในแตละทีมไดอยางยืดหยุน 

3. การใชเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกับเครื่องมืออ่ืนในลักษณะการผสมผสาน 

( Integration) ท่ีสามารถเชื่อมโยงการทํางานกับเครื่ อง มือ อ่ืน เชน Google Docs  Trello    

Evernote เปนตน ทําใหสามารถใชบริการเหลานี้ไดจากศูนยกลางท่ีเดียวผาน slack 

4. การใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิมผลิตผลในการทํางาน การใช slack ในงาน ทําให

ผูปฏิบัติงานสามารถแยกเรื่องของงานและเรื่องสวนตัวได ทําใหสามารถตั้งใจและใหความสําคัญตอ
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งานไดอยางตอเนื่อง หากเปรียบเทียบกับการใชเครื่องมือการสื่อสารออนไลนอ่ืนท่ีมีขอจํากัดในการ

แบงแยกเรื่องงาน หรือ เรื่องสวนตัว   เชน Facebook หรือ Line เปนตน เนื่องจากslack ถูก

ออกแบบมาไวใชกับการทํางานโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถใชวัดคุณภาพตามดัชนีชี้วัดท่ีกําหนด

ไวไดอยางชัดเจนไดอีกดวย  

จากคุณลักษณะขางตนทําใหมีการนํา Slack การประยุกตใชในการบริหารโครงการ การทํา

ใหการดําเนินงานในโครงการเปนแบบอัติโนมัติ (Automation) Slack ทําใหสามารถรวมงานและ

เครื่องมือท่ีใชในการบริหารโครงการเขามาอยูในศูนยกลางเดียวกัน โดยไมไดเปนการแทนท่ีเครื่องมือ

บริการโครงการท่ีใชอยูเดิมแตเปนการเสริมสรางใหการทํางานในโครงการดีมากข้ึนสงผลทําใหเกิด

การผสมผสานในการทํางานท่ีมีการเชื่อมโยงกัน  อาทิ การแจงเตือนงานสําคัญ การจัดลําดับ

ความสําคัญของงานในโครงการ  การรวมงานในโครงการท่ีถูกดําเนินการดวยซอฟตรแวรอ่ืนเขามา

เปนจุดเดียวกัน การติดตามความคืบหนาของโครงการ เปนตน การวางแผน(Planning) ชวยทําให

การวางแผนกระบวนการทํางานในโครงการท่ีนําไปสูความสําเร็จ ดวยการจัดและรวบรวมขอมูลใน

โครงการใหเกิดความชัดเจนและสะดวกตอการนําไปใชงาน ทําใหผูท่ีเก่ียวของกับโครงการไมพลาด

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการทํางานจากความสามารถในการแชรเอกสาร หรือ ไฟลผานชองทางท่ี

กําหนด  การเพ่ิมมุมมองในการทํางาน (Oversight) ชวยทําใหเกิดการพัฒนามุมมองในการทํางาน

จากการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นในการทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยในองคประกอบการใช

งานของ Slack จะมีสวนของการแสดงความคิดเห็นในการทํางานของผูท่ีเก่ียวของ การสรางความ

รวมมือในการทํางาน (Collaboration) ชวยทําใหทีมงานสามารถทํางานรวมกันไดอยางตอเนื่อง 

Slack สามารถคนหาและติดตอสมาชิกทีมท่ีอยูในโครงการเพ่ือมอบหมายงาน ติดตามความคืบหนา

ในการทํางาน และ ประเมินผลสําเร็จในการทํางาน โดยมีชองทางการติดตอท่ีทําใหสมาชิกและผูท่ี

เก่ียวในโครงการทราบขอมูลความเคลื่อนไหวของโครงการในภาพรวมเดียวกัน เปนตน นอกจากนี้ยัง

มีการนํา Slack มาใชในการวางแผนการตลาดและการขาย  การบริการลูกคา การบริหารทรัพยากร

มนุษย โดยใชคุณลักษณะของ Slack ในการแลกเปลี่ยนและติดตามงานในลักษณะของการบริหาร

โครงการตามขางตน 

Trello  

จัดเปนเครื่องมือในการจัดการงานหรือโครงการ(Task or Project Management Tools)  

รูปแบบหนึ่ง โดยจะมีการใชงานอยูในลักษณะการนําเสนอดวยภาพ (Visual)  ทําใหทําใหสามารถ

เห็นภาพรวมและความคืบหนาของงานตางๆ ในโครงการไดอยางครอบคลุม     ในองคการหลายแหง
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นิยมใช Trello รวมกับ Slack   เม่ือนํามาใชรวมกันก็จะทําใหการสื่อสารและการทํางานภายใน

องคกรมีประเสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยลักษณะสําคัญของ Trello ท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือสงเสริม

การทํางานรวมกันมี(Atlassian,2019) ดังนี้ 

1.มีการจัดการงานในรูปแบบของ Board, List และ Card ซ่ึงแตละสวนสามารถออกแบบ

และจัดเรียงลําดับข้ันตอนของงาน (Workflow) ไดอยางอิสระ ทําใหสามารถนํา Trello ใหไปใชกับ

กระบวนการท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยTrello ถูกออกแบบมาจากพ้ืนฐานของระบบ Kanban ของ

ญี่ปุน ซ่ึงเนนในเรื่องของประสิทธิภาพของงานและความยืดหยุนในการใชงาน 

2. มีคุณสมบัติท่ีสามารถนําไปใชในการบริหารงานไดหลายอยาง เชน การกําหนดสมาชิกใน

ทีม (Member)  กําหนดรายการ (Checklist)  การกําหนดวันครบกําหนด (Due Date) รวมไปถึง

การแนบไฟล (Attachment) ประเภทตางๆ ได 

3. มีการใชสีประกอบในการแสดงผล รวมถึงมีการแจงเตือนในชองทางตางๆ เพ่ือใหสามารถ

จัดการและติดตามงานใหเสร็จตามกําหนด 

4.มีระบบบริหารจัดการสมาชิกตามงานท่ีระบุ ทําใหสมาชิกท่ีเก่ียวของสามารถโฟกัสในงาน

ท่ีตัวเองรับผิดชอบได ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเห็นงานของคนอ่ืนไนลักษณะของภาพรวมไดอีก

ดวย 

5. สามารถทํางานเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืน เชน Slack  Dropbox  Google Drive  ไดงาย   

จากตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะการใชงานของเครื่องมือ Slack และ Trello แลว 

จะเห็นไดวาเครื่องมือดังกลาวชวยปรับปรุงการสื่อสารและอํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกัน

ในองคการ โดยมีเครื่องมือยอยท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ทําใหเกิดการระดมสมองใน

การทํางานรวมกันเพ่ือแกปญหา หรือ พัฒนาการทํางานใหบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีสามารถสงเสริมการทํางานรวมกันอีกจํานวนมากท่ีไมสามารถนํามา

อธิบายไดในบทความนี้ 

บทสรุป 

 การทํางานรวมกันเพ่ือตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการดําเนินงานในปจจุบัน การทํางานรวมกันเปนทีมชวยใหพนักงานทํางานไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการพัฒนาเครื่องมือ
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ออนไลนสําหรับทํางานรวมกัน(Collaboration Tools)ข้ึนมาจํานวนมากเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

สื่อสารภายในองคการ การจัดการงานและโครงการ การแลกเปลี่ยนขอมูล และ การอํานวยความ

สะดวกสําหรับการทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด อาทิ Slack Trello เปนตน แตโดย

สวนใหญแลวในหลายองคการผูปฏิบัติงานมักจะคุนเคยและใชงานเครื่องมือท่ีมีความคุนเคย เชน 

Line Facebook เปนตนแตเครื่องมือเหลานี้ไมไดถูกสรางข้ึนมาเพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยหากองคการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือออนไลนท่ีสงเสริมการทํางานรวมกันอยาง

เหมาะสมแลวก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมใหดีมากยิ่งข้ึน แตท้ังนี้เครื่องมือการทํางาน

รวมกันแบบออนไลนนั้นอาจไมไดมีคุณสมบัติการใชงานท้ังหมดท่ีดีอยางครบถวนในเครื่องมือเดียว 

องคการอาจจะตองผสมผสานเครื่องมือหลายเครื่องมือในการทํางานโดยในปจจุบันเครื่องมือออนไลน

เหลานี้ไดถูกออกแบบมาใหสามารถใชงานรวมกันไดมากข้ึนกวาในอดีต  แตอยางไรก็ตามไมวา

เครื่องมือจะมีความนาสนใจและมีคุณสมบัติในการใชงานดีเพียงใดก็อาจจะไมสามารถทดแทนการ

ทํางานรวมกันแบบเผชิญหนาไดท้ังหมด นอกจากนี้แลวการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือใหมีความ

เหมาะสมกับองคการก็มีความสําคัญ เนื่องจากมีความแตกตางในการยอมรับและเรียนรูของสมาชิก

ในองคการในการเรียนรูท่ีจะใชงานเครื่องมือใหมๆ  ดังนั้นองคการจึงควรสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ผูท่ีเก่ียวของในการรวมแสดงความคิดเห็นในการเลือกใชเครื่องมือการทํางานรวมกันท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหแนใจวาสามารถเลือกเครื่องมือท่ีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันอันจะ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายและเพ่ิมความรวดเร็วในการตอบสนองสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

ขอเสนอแนะ 

 บทความนี้นําเสนอขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการใชเครื่องมือออนไลน เพ่ือสงเสริมการทํางาน

รวมกัน โดยกลาวถึงคุณลักษณะของเครื่องมือออนไลนท่ีสงเสริมการทํางานรวมกันในลักษณะของ

การรวมศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร การจัดงานในลักษณะโครงการ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูล

และความคิดเห็นในการทํางาน  แตยังขาดการนําเสนอใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคในการนํา

เครื่องมือออนไลนมาสงเสริมการทํางานในองคการ รวมท้ังยังไมไดศึกษาเฉพาะเจาะจงในเครื่องมือ

ออนไลนในรายละเอียด   ในบทความ หรือ งานวิจัยครั้งตอไป อาจมีการนําเสนอการศึกษาการ

ยอมรับและแนวทางการสงเสริมการใชเครื่องมือออนไลนท่ีมีความเหมาะสมในแตละลักษณะการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเครื่องมือออนไลนมาสงเสริมการทํางาน

รวมกันใหดีมากยิ่งข้ึน  
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สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพ

การบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ 
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Perception Service Quality of Domestic Low Cost Airlines 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู

คุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการของสาย

การบินตนทุนต่ําภายในประเทศ เปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยการเลือกกลุมตัวอยางจากผูโดยสารใน

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จํานวน 600 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือ

เก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมานและการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง  ผลการวิจัยพบวา สวนมากเปนเพศชาย อายุ 21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาปริญญา

ตรี พนักงานบริษัทเอกชนและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท  กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นอยางมากตอสวนประสมทางการตลาด  ( Χ =3.52)  การสื่อสารทางการตลาด ( Χ =3.44) 

และการรับรู (Χ =3.54) และพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงและทางออม

ตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) 

คาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) เทากับ (DE=0.360*+IE=0.208*)  ปจจัยการสื่อสาร

ทางการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศผาน

การรับรู นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) คาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient เทากับ 

(IE=0.657*) และการรับรู มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ํา

ภายในประเทศ นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) คาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) 

เทากับ 0.676* (DE=0.676*)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การรับรู คุณภาพการบริการ     

สายการบินตนทุนต่ํา 

                                                           
1 อาจารยประจํา สถาบันการพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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Abstract  

The purpose of this study is to investigate the factors of marketing mix and 

marketing communication influencing toward perception service quality of domestic 

low cost airlines. Sampling groups are composed of 600 samples of passenger at 

Donmuang airport in Bangkok.  Data were collected by using a questionnaire and 

analyzed using descriptive and inferential statistics and the structural equation model 

(SEM).  The results showed the most of passenger were male between 21-30 years 

old single having bachelor degree employing in a company with the income between 

20,001-30,000 baht. According to the most level of sampling groups relating to the 

marketing mix ( Χ =3.52)  marketing communication ( Χ =3.44)  perception ( Χ =3.54) 

and the findings reveal that the factors of marketing mix are significantly (P<0.05) 

directly and indirectly (Path Coefficient = DE=0.360*+IE=0.208*)    influencing toward 

perception service quality of domestic low cost airlines. Marketing communication are 

significantly (P<0.05) indirectly (Path Coefficient (P<0.05) (IE=0.657*) influencing toward 

service quality of domestic low cost airlines via perception and perception is 

significantly ( P<0. 05)  directly ( Path Coefficient)  = DE=0.676*)  service quality of 

domestic low cost airlines.   

 

Keywords: Marketing Mix and Marketing Communication, Perception, Service Quality, 

Domestic Low Cost Airlines  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

    ปจจุบันการคมนาคมมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวยการมีโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีม่ันคงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งซ่ึงระบบการขนสงยิ่งมีประสิทธิภาพสูงอันจะสงผลตอระบบ

เศรษฐกิจใหเกิดการพัฒนามากข้ึน ท้ังนี้การขนสงทางอากาศมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศตลอดท้ังท่ัวโลก โดยเฉพาะในภาวการณปจจุบันนี้ โลกสามารถทําการเชื่อมตอกันดวย

การติดตอสื่อสารถึงกันและกันมากข้ึนอันสงผลใหระบบการขนสงทางอากาศขยายตัวเพ่ิมข้ึน

ตลอดเวลา (วราภรณ เอ้ือการณและอิสระ อุดมประเสริฐ, 2553) อันกอใหเกิดธุรกิจการบินใน

รูปแบบใหมข้ึนคือ สายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Airlines) (กิตติชัย ธนทรัพยสินและสุรพันธ 
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ไชยชนะ, 2550) ข้ึนมาอีกหลายสายการบินซ่ึงไดเปดใหมีการบริการในเสนทางภายในประเทศตั้งแต

ปลายป 2546 เปนตนมา ผลจากการเกิดสายการบินตนทุนต่ํากอใหเกิดการกระตุนใหมีนักทองเท่ียว

เดินทางโดยสารทางเครื่องบินมากข้ึนอันสงผลใหเกิดการแขงขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการ

ขนสงแบบอ่ืนๆ มากข้ึนตลอดท้ังทางดานคุณภาพ ราคาและการบริการ (กุลวรรณ อาจกลา, 2558) 

ดานโครงสรางคาโดยสารเปนแบบไมสูงมากมีความตรงไปตรงมาโดยท่ีแตละสายการบินไมไดเปน

พันธมิตรซ่ึงกันและกัน แตเปนไปในลักษณะการสงเสริมทางการตลาดแบบการขายตรงจากการเปน

เครื่องบินรุนใหมท่ีมีรูปแบบเดียว (Thapanat Buaphiban, 2015) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนโดยผูบริโภคไดมีการรับรูไดอยางรวดเร็วซ่ึงสงผลใหผูบริโภคเกิดการไตรตรองเก่ียวกับการ

บริโภคดวยการคํานึงถึงราคาประหยัดและมีความคุมคาตอการบริการของสายการบินตนทุนต่ําซ่ึงแต

ละสายการบินจําเปนจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือใหมีความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค โดยการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการ

บริการใหมีคุณภาพการบริการใหตรงตามความประสงคของผูใชบริการใหเกิดการรับรูคุณภาพการ

บริการโดยเฉพาะคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการจัดการกลยุทธ

และการวางแผนการตลาดสําหรับองคกรในการโนมนาวใหลูกคาเปาหมายเชื่อวา บริการขององคกร

ดีกวาการบริการของคูแขงดวยการมีคุณภาพการบริการท่ีสูงกวา การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

มากกวาของธุรกิจท่ีจะสามารถสงมอบการบริการความพึงพอใจและความซ่ือสัตยใหลูกคาโดยมี

ปจจัยตางๆ เหลานี้มาจากสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดในการรับรูถึง

คุณภาพการบริการท่ีดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันจะนํามาซ่ึงความอยูรอดจากการแขงขัน

ในธุรกิจท่ีมีคูแขงเพ่ิมมากข้ึนท้ังนี้เพ่ือนํามาซ่ึงการประสบความสําเร็จขององคกรหรือธุรกิจสายการ

บินตนทุนต่ําเพ่ือใหสามารถพัฒนาเพ่ือความอยูรอดและเกิดความยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

     เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

รับรูคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ 
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กรอบความคิดในการวิจัย 

 

 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ7P’s  ของ Kotler 

(1997) และศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) และยุพาวรรณ วรรณ

วาณิชย (2548) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดหรือ

การสื่อสารทางการตลาด พนักงานบริการ ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ  แนวคิดและ

ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดของ Kotler and Kavin Lane (2009) ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูของ

ชิพแมนและคารนุก Schiffman and Kanuk (2000)  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ

ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Parasuraman Zeithaml and Berry (1985) และ Parasuraman 

Zeithaml, Valarie and Berry, Leonard (1988) และบุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2547) วาดวย

เครื่องมือประเมินคุณภาพท่ีเรียกวา “SERVQUAL” คุณภาพการบริการ  จากแนวคิดและทฤษฎี

ตางๆ ดังกลาวขางตนไดนํามาเพ่ือสรางเปนกรอบความคิดตามภาพท่ี 1 
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 ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรสงผาน        ตัวแปรตาม    

 

                                                                                   H1a 

 

                                                               H1b                                       H3 

                                                       

                                                           

      

     

 

 

 

การส่ือสารทางการตลาด            H2b 

     (การโฆษณา  

      การประชาสัมพันธ                       H2a 

      การสงเสริมการขาย  

      พนักงานขาย  

      ปากตอปาก 

      อิเล็กทรอนิกส)              

                                       

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

            สมมติฐานท่ี 1 

       (H1a) สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบิน

ตนทุนต่ําภายในประเทศ  

            (H1b) สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริการของสายการบิน

ตนทุนต่ําภายในประเทศผานการรับรู 

    สมมติฐานท่ี 2 

            (H2a) การสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบิน

ตนทุนต่ําภายในประเทศ 

สวนประสมทางการตลาด 7P’s 

(ผลิตภัณฑ ราคา                

ชองทางการจัดจําหนาย        

การสงเสริมการตลาด      

พนักงานบริการ             

ลักษณะทางกายภาพ 

 

การรับรู  

(ความพึงพอใจ  

 การตัดสินใจ  

 ความตองการ  

 ความมีคุณคา)  

 

คุณภาพการบริการ 

 (ความเชื่อม่ัน  

 ความเอาใจใส 

 การตอบสนอง   

 ความนาเชื่อถือ 

 ความเปนรูปธรรมของ     

 การบริการ) 
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            (H2b) การสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริการของสายการบิน

ตนทุนต่ําภายในประเทศผานการรับรู 

            สมมติฐานท่ี 3 

            (H3) การรับรู มี อิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ํ า

ภายในประเทศ 

 

ประโยชน 

1) ธุรกิจการบินสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชในการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ

บริการสายการบินตนทุนต่ําใหมีความสอดคลองถึงการรับรูเก่ียวกับคุณภาพการบริการแกผูโดยสารท่ี

ใชบริการเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูมาใชบริการใหเพ่ิมมากข้ึน                            

2) ธุรกิจการบนิและผูประกอบการสายการบินสามารถนําผลการวิจัยไปใชปรับแผนกลยุทธ

การสงเสริมการตลาดตามกลุมเปาหมายและงานการบริการเพ่ือใหมีคุณภาพมากข้ึน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

รูปแบบงานวิจัย (Research Design) เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) แบบ

สํารวจ (Survey Design) โดยใชวิธีการเชิงนิรนัย (Deductive) ดวยการนําเอาแนวคิดและทฤษฎี

ตางๆ ท่ีไดมีผูศึกษามาแลวในอดีตเพ่ือมาสรางกรอบแนวคิดและทําการทดสอบสมมติฐานตามกรอบ

แนวคิดเพ่ือพิสูจนตัวแปรเชิงสหสัมพันธ (Correlation) และหาผลสรุปปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการของสายการบิน

ตนทุนต่ําภายในประเทศและการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation 

Modeling: SEM)  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือ ผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศ ไดแก สายการบินไทยแอรเอเชีย สาย

การบินไทยนกแอรและสายการบินไทย ไลออนแอร เปนตน ภายในบริเวณสนามบินดอนเมือง 

กรงุเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน   กลุมตัวอยาง  การกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางจากผูใชบริการสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัย

ความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) แบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงไดกําหนดจํานวน

การเก็บกลุมตัวอยางตามสัดสวนของผูโดยสารท่ีใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําท้ัง 3 แหง 
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(Theingi, 2009) ในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนหรือประชากรท่ีไมสามารถนับจํานวน

ได (Infinite Population) ใชสูตรคํานวณ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555) จะได 385 ตัวอยางและโดย

ปกติในการวิเคราะหสถิติประเภทพหุตัวแปรวา ควรกําหนดตัวอยางประมาณ 20 เทาของตัวแปร 

(สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2554) จะได 580 ตัวอยางและเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

ฉะนั้นผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 600 ตัวอยาง โดยมีกลุมตัวอยางจากสายการบินไทยแอร

เอเซียมากท่ีสุด รองลงมาเปนสายการบินนกแอรและสายการบินไทยไลออนแอรตามลําดับและใน

การวิจัยครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยางขนาดใหญเพราะโอกาสท่ีตัวแปรจะมีการแจกแจงเปนปกติมากกวา

กลุมตัวอยางขนาดเล็กกวา 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือและข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนแบบมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) ท่ีไดสรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีตางๆและกรอบแนวคิดซ่ึงไดขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบ

แบบสอบถามและปรับแกไขแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาไมเหมาะ 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) มีความสําคัญยิ่งตอ

ความถูกตองนาเชื่อถือและการยอมรับขอมูลหรือคาของตัวแปรซ่ึงการวัดคุณภาพของเครื่องมือข้ึนอยู

กับลักษณะสําคัญท่ีตองพิจารณาไดแก ความเท่ียงตรง (Validity) คา IOC เทากับ0.93 และความ

เชื่อม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)  อยูระหวาง 

0.882 ถึง 0.940 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการในการสรางและทดสอบเครื่องมือคือ แบบสอบถามตามลําดับข้ันตอนดังนี้  1) 

ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามให มีจํานวนเทากับกลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัย 2)การนํา

แบบสอบถามใหผูตอบกรอกขอมูลโดยการ 2นําแบบสอบถามใหกับผูตอบดวยการอธิบายถึงวิธีการ
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กรอกเทาท่ีจําเปน  3) ระยะเวลาของการไดรับแบบสอบถาม การสงและรับแบบสอบถามคืนภายใน

เวลา 4 สัปดาห 

 

2การวิเคราะหขอมูล 

การวิ เ คราะห ข อ มูล  ประกอบด วยส ถิติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive research) ลั กษณะ

ประชากรศาสตรมีระดับการวัดเปน Ordinal และNominal และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

statistics) โดยทดสอบสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือจะตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดลการวัดในแตละ

องคประกอบและทดสอบโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง (Structural Equation Model Analysis : SEM) 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยจากผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 600 คน สวนมากเปนเพศชาย 

จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 52.5  อายุ 21-30 ป จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 38.0  อยูใน

สถานภาพโสด จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 51.2  การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 337 คน 

คิดเปนรอยละ 56.2  มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 33.8 และมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.5 ตามลําดับ ตามตารางท่ี 1, ตาราง

ท่ี 2 และตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามสวนประสมทาง

การตลาดและการสื่อสารทางการตลาด 

                                                                                                           (n=600)                                                    

ปจจัยทางการตลาด        Χ  S.D. ความหมาย 

สวนประสมทางการตลาด (7P’s) (Marketing Mix)   3.52 0.34 มาก 

ผลิตภัณฑ 3.50 0.46 มาก 

ราคา 3.51 0.45 มาก 

ชองทางการจัดจําหนาย 3.51 0.49 มาก 
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การสงเสริมการตลาด 3.55 0.49 มาก                  

พนักงานบริการ 3.62 0.52 มาก 

กระบวนการ 3.41 0.39 มาก 

ลักษณะทางกายภาพ 3.52 0.49 มาก 

การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) 3.44 0.34 มาก 

การโฆษณา 3.49 0.45 มาก 

การประชาสัมพันธ 3.53 0.48 มาก 

การสงเสริมการขาย 3.59 0.51 มาก 

พนักงานขาย 3.40 0.40 ปานกลาง 

ปากตอปาก 3.39 0.53 มาก 

อิเล็กทรอนิกส 3.26 0.60 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.48 0.32 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดโดยรวมใน          

ระดับมาก (Χ =3.48) โดยมีความคิดเห็นระดับมากเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s)  

(Χ =3.52) และการสื่อสารทางการตลาด (Χ =3.44) เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

สวนประสมทางการตลาด มีความคิดเห็นระดับมากในดานพนักงานบริการ (Χ =3.62)  การ

สงเสริมการตลาด (Χ =3.55) ลักษณะทางกายภาพ (Χ =3.52) ราคา และชองทางการจัดจําหนาย

เทากัน (Χ  =3.51) ผลิตภัณฑ (Χ =3.50) และกระบวนการ (Χ =3.41) ตามลําดับ 

การสื่อสารทางการตลาด  มีความคิดเห็นระดับมากในดานการสงเสริมการขาย (Χ =3.59) 

การประชาสัมพันธ  (Χ =3.53) การโฆษณา (Χ =3.49) ปากตอปาก (Χ =3.39) และมีความคิดเห็น

ระดับปานกลางในดานพนักงานขาย (Χ =3.40) อิเล็กทรอนิกส (Χ =3.26) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับรู                                                                                                                                                                      

                                                                                                            (n=600)                      

การรับรู Χ  S.D. ความหมาย 

ความพึงพอใจ 3.62 0.51 มาก 

การตัดสินใจ 3.44 0.45 มาก 

ความตองการ     3.51 0.45 มาก 

ความมีคุณคา 3.61 0.56 มาก 

ภาพรวม 3.54 0.34 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการรับรูโดยภาพรวมระดับมาก ( Χ

=3.54) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในดานความพึงพอใจ ( Χ =3.62) ความมีคุณคา ( Χ =3.61) 

ความตองการ (Χ =3.51) และการตัดสินใจ (Χ =3.44) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณภาพการ 

              บริการ 

                                                                                                            (n=600)   

คุณภาพการบริการ Χ  S.D. ความหมาย  

ความนาเชื่อถือ (Reliability) 3.50 0.44 มาก 

การใหความม่ันใจ (Assurance) 3.57 0.48 มาก 

ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  3.59 0.51 มาก 

การเอาใจใส (Empathy) 3.63 0.55 มาก 

การตอบสนอง (Responsiveness) 3.62 0.58 มาก 

ภาพรวม 3.58 0.39 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการโดยภาพรวมระดับ

มาก ( Χ =3.58) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในดานการเอาใจใส  ( Χ =3.63) การตอบสนอง ( Χ

=3.62) ความเปนรูปธรรมของการบริการ ( Χ =3.59) การใหความม่ันใจ  ( Χ =3.57) และความ

นาเชื่อถือ (Χ =3.50) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห  

  Mix 

ตวัแปร sex age status edu career income product price channel promo peop1e process phy 

 คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนัโพรดกัซ์โมเมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r) 

sex 1.000             

age 0.079 1.000            

status 0.044 0.291* 1.000           

edu 0.084* 0.001 0.016 1.000          

career 0.059 -0.022 0.145* 0.515* 1.000         

income 0.075 0.102* 0.268* 0.311* 0.434* 1.000        

product -0.029 -0.041 -0.074 -0.051 0.062 0.004 1.000       

price -0.005 -0.022 -0.077 -0.049 -0.027 -0.100* 0.388* 1.000      

channel -0.050 -0.029 -0.047 -0.038 0.014 -0.040 0.424* 0.471* 1.000     

promo 0.013 0.004 -0.046 0.041 0.054 -0.001 0.466* 0.486* 0.488* 1.000    

peop1e -0.014 0.011 -0.066 -0.042 0.007 -0.005 0.426* 0.454* 0.424* 0.584* 1.000   

process -0.082* 0.004 -0.042 -0.041 0.026 0.005 0.350* 0.369* 0.303* 0.412* 0.402* 1.000  

phy 
-0.048 0.000 -0.052 -0.079 0.005 -0.052 0.354* 0.406* 0.331* 0.514* 0.537* 0.489* 1.000 
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 Commu Percept SerQ 

ตวัแปร adv pub promote human mouth elec satis decide demand value relia assure tangi empathy respon 

 คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนัโพรดกัซ์โมเมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r) 

adv 1.000               

pub 0.535* 1.000              

promote 0.450* 0.554* 1.000             

human 0.334* 0.290* 0.280* 1.000            

mouth 0.380* 0.392* 0.337* 0.316* 1.000           

elec 0.392* 0.267* 0.327* 0.248* 0.439* 1.000          

satis 0.287* 0.242* 0.239* 0.262* 0.278* 0.272* 1.000         

decide 0.162* 0.136* 0.211* 0.195* 0.173* 0.210* 0.419* 1.000        

demand 0.285* 0.340* 0.328* 0.279* 0.284* 0.278* 0.242* 0.304* 1.000       

value 0.342* 0.327* 0.325* 0.202* 0.268* 0.249* 0.247* 0.272* 0.455* 1.000      

relia 0.366* 0.270* 0.298* 0.245* 0.330* 0.345* 0.319* 0.263* 0.317* 0.394* 1.000     

assure 0.345* 0.307* 0.336* 0.230* 0.318* 0.311* 0.261* 0.211* 0.344* 0.480* 0.478* 1.000    

tangi 0.390* 0.298* 0.316* 0.278* 0.342* 0.338* 0.267* 0.225* 0.365* 0.447* 0.478* 0.532* 1.000   

empathy 0.404* 0.332* 0.337* 0.289* 0.359* 0.301* 0.263* 0.178* 0.312* 0.409* 0.422* 0.510* 0.576* 1.000  

respon 0.363* 0.324* 0.310* 0.173* 0.376* 0.313* 0.238* 0.253* 0.344* 0.406* 0.375* 0.514* 0.490* 0.568* 1.000 

   

       

 

*p<0.05 
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จากตารางท่ี 4 ดังกลาว การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห  

 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห 20ความสัมพันธเชิงสาเหตุ 20ของ 

ปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s) และการสื่อสารทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดวย 

ความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ในดานผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานบริการ กระบวนการ ลักษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชวัดจํานวน 7 ตัวแปรอยูระหวาง 0.303* ถึง 0.584* ท่ี

นัยสําคัญทางสถิติ  0.05 (P<0.05) และการสื่อสารทางการตลาด ในดานการโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย พนักงานขาย ปากตอปาก อิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรท่ีใชวัดจํานวน 6 ตัวแปรอยูระหวาง 0.248* ถึง 0.554* ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

(P<0.05)  การรับรูในดานความพึงพอใจ การตัดสินใจ ความตองการ ความมีคุณคา มีความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรท่ีใชวัดจํานวน 4 ตัวแปรอยูระหวาง 0.242* ถึง 0.455* ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

(P<0.05)  คุณภาพการบริการ ในดานความนาเชื่อถือ การใหความม่ันใจ ความเปนรูปธรรมของการ

บริการ การเอาใจใส การตอบสนอง มีความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชวัดจํานวน 5 ตัวแปร  อยู

ระหวาง 0.375* ถึง 0.576* ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) 

สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชวัดความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทาง

การตลาด และการสื่อสารทางการตลาด การรับรูและคุณภาพการบริการ ตางมีคาความสัมพันธไม

เกิน 0.80 จึงมีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural 

Equation Model Analysis: SEM) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2551)  

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย อายุ 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท ความ

คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.52) การสื่อสารทาง

การตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.44) ดานการรับรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ

=3.54) และคุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.58) 

 

การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 (H1a) สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการ

บินตนทุนต่ําภายในประเทศ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  พบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ (P<0.05) 

ซ่ึงใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) เทากับ 0.360* (DE=0.360*) นั่นคือ ถาผูโดยสาร              

สายการบินตนทุนต่ําท่ีมีความคิดเห็นมากตอสวนประสมทางการตลาด แนวโนมท่ีจะเห็นวา คุณภาพ

การบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศดีดวย จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึงสอดคลอง

กับ  วิเศษพรรณ เลาหวนิช (2553) วาเปนสิ่งท่ีสามารถสงมอบใหแกลูกคาหรือผูโดยสารนั้นจะอยูใน

รูปแบบของการบริการมากกวาสินคา การกําหนดกลยุทธดานการบริการจะตองคํานึงถึงความ

แตกตางของการบริการ ความแตกตางของการแขงขัน องคประกอบของการบริการ การกําหนด

ตําแหนงของการบริการเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคา ท้ังนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของรัฐนันท พุกภักดี (2558) เรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการชาวไทยท่ีมีตอ

สายการบินไทยวา การบริการมีความรวดเร็วในการชวยเหลือและใหบริการแกลูกคารวมท้ังดานราคา

เปนไปตามขอเท็จจริงท่ีไดโฆษณาไว การจัดจําหนายมีความสะดวกในการซ้ือบัตรโดยสารผานทาง 

Call Center การสงเสริมการตลาดมีสิทธิพิเศษท่ีไดรับจากการเปนสมาชิกบัตรสะสมไมล  ดาน

พนักงานมีความรู เปนมืออาชีพ แกไขปญหาไดดี  

 

สมมติฐานท่ี 1 (H1b) สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริการของสาย

การบินตนทุนต่ําภายในประเทศผานการรับรู 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศโดยผาน

การรับรู (P<0.05) ซ่ึงใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) เทากับ 0.142* (IE=0.142*)           

นั่นคือ ถาผูโดยสารสายการบินตนทุนต่ําท่ีมีความคิดเห็นมากตอสวนประสมทางการตลาด แนวโนมท่ี

จะเห็นวา คุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศดีดวยจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไวซ่ึงสอดคลองกับชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546) สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานบริการ กระบวนการและ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพสอดคลองกับงานวิจัยของจิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐและพิทักษ ศิริวงศ 

(2559) เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบนิ

ตนทุนตํ่าภายในประเทศในเขตจังหวัดอุบลราชธานีของผูโดยสารสายการบินนกแอร  พบวา  ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินของผูบริโภคสวนใหญ  

ผูบริโภคไดใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานบุคลากรและพนักงาน รองลงมาไดแก ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานราคาและการ

สงเสริมการตลาด 
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สมมติฐานท่ี 2 (H2a) การสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการ

บินตนทุนต่ําภายในประเทศ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยการสื่อสารทาง

การตลาดไมมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ 

(P>0.05)  นั่นคือ ไมวาผูโดยสารสายการบินตนทุนต่ําท่ีมีความคิดเห็นมากหรือนอยตอการสื่อสาร

ทางการตลาด แนวโนมท่ีจะเห็นวา คุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศดี

หรือไมดีก็ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนุจรี  เตชะสุกิจ 

(2557) เรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอม

ตางประเทศ พบวา ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ดานการแจงขอมูลขาวสารไมสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือน้ําหอมตางประเทศ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของรจิต  คงหาญ (2017) เรื่อง

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการรับรูคุณภาพบริการธุรกิจทองเท่ียวของนักทองเท่ียว

ตางชาติสูงอายุ เขตอันดามัน พบวา ผูสูงอายุชาวตางชาติมีความตองการดานผลิตภัณฑ ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีไมสงผล

ตอการรับรูคุณภาพบริการธุรกิจทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีอันดามันของ

ประเทศไทย 

 

สมมติฐานท่ี 2 (H2b) การสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริการของสายการ

บินตนทุนต่ําภายในประเทศผานการรับรู 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยการสื่อสารทาง

การตลาดมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศโดยผาน

การรับรู (P<0.05) ซ่ึงใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) เทากับ เทากับ 0.657* (IE=

เทากับ 0.657*)  นั่นคือ ถาผูโดยสารสายการบินตนทุนต่ํามีความคิดเห็นมากตอการสื่อสารทาง

การตลาด แนวโนมท่ีจะเห็นวา คุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศดีดวยจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Philip Kotler and Kavin Lane (2009) เปน

วิธีการท่ีองคการพยายามจะบอกเพ่ือใหเกิดการรับรู การชักจูงใจและย้ําเตือนผูบริโภคโดยตรงดวย

การนําเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดหลายรูปแบบมาใชในการสื่อสารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับรัตนาวดี  ศิริทองถาวร (2548) วาการใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการขององคกรธุรกิจนั้นโดยแหลงขาวสารคือ องคกรธุรกิจและผูรับสารซ่ึง

เปนผูบริโภค การสื่อสารการตลาดเริ่มจากการท่ีเจาของธุรกิจใชวิธีการสงเสริมการตลาด ไดแก ไลน 
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(Line)  เฟซบุค (Facebook) ทวิสเตอร(Twitter) และอีเมล  (Email) ทําการสื่อสารเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑและบริการ  

 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) การรับรูมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ํา

ภายในประเทศ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยการรับรูมีอิทธิพล

ทางตรงตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ (P<0.05) ซ่ึงใหคา

สัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) เทากับ 0.676* (DE=0.676*) นั่นคือ ถาผูโดยสารสายการ

บินตนทุนต่ําท่ีมีความคิดเห็นมากตอการรับรู แนวโนมท่ีจะเห็นวา คุณภาพการบริการของสายการ

บินตนทุนต่ําภายในประเทศดีดวยจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับSchiffman & Kanuk 

(1991) & (2000) วา การรับรู  เปนกระบวนการท่ีบุคคลแตละคนมีการเลือก ประมวลและ

ตีความหมายเก่ียวกับตัวกระตุนออกมาใหความหมายรวมท้ังเนื้อหาท่ีตนเองตองการ ท้ังนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของกุลวดี  กันหาเรือง (2016) เรื่อง การสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอการรับรู

การบริโภคของแรงงานตางดาวในรานคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา การ

สื่อสารการตลาดสงผลตอการรับรูการบริโภคของแรงงานตางดาวในรานคาปลีกคือ สื่อโทรทัศน 

รองลงมาคือ สือ่โฆษณา เปนตน  

 

ขอเสนอแนะ 

            ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริการของสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยซ่ึงในปจจุบันมีสาย

การบินตนทุนต่ําเพ่ิมมากข้ึนท่ีเขามาดําเนินกิจการการแขงขันอยูภายในประเทศไทยไมวาจะเปนของคนไทย 

หรือคนตางชาติ  กลาวคือ อาจจะเปนการเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันระหวางสายการบินตนทุน

ต่ําของไทยดวยกันหรือเปรียบเทียบสายการบินตนทุนต่ําของไทยและของตางชาติท่ีเขามาดําเนินกิจการใน

ประเทศไทย 

  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เชาว โรจนแสง ไดใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอคิดตางๆ อันเปนประโยชน

อยางยิ่ง  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในกาปฏิบัติงาน ของพนักงาน  

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง 

Motivation and effectiveness in performance of wattanapat hospital's 

employees 
 

พิจักขณา ไชยปาละ1  และอนุฉัตร ช่ําชอง2 

Pichakkana Chaipala1 and Anuchat Chamchong2 

 

บทคัดยอ 

              การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของ

พนักงาน บริษัท โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง ระดับปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแรงจูงใจใน

การทํางาน และ ประสิทธิผลของการทํางานของพนักงาน เพ่ือศึกษาสหสัมพันธระหวางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานของ โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง 

         การศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจและประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร โรงพยาบาล วัฒน

แพทย ตรัง ในภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในแตละดานดานพบวาดานปจจัย จูงใจ มี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 56.20 พบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ไดคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 11.42 รองลงมา

คือ ดานความกาวหนา 11.36 ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 11.18 ดานความสําเร็จในการทํางาน 11.16 

ดานความกาวหนาไดคาเฉลี่ยต่ํ า ท่ีสุดคือ 11.00 ปจจัยคํ้าจุน ม่ีคาเฉลี่ยอยู ท่ี  66.04 ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 11.33 ดานความสัมพันธระหวาบุคคล 11.16 ดาน

นโยบายการบริหารงาน 11.09 ดานเทคนิคการควบคุมดูแล 11.04 ดานความม่ันคงในงาน 10.78 

ดานเงินเดือนและผลตอบแทนไดคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 10.64  ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ระดับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง ในภาพรวมอยูในระดับสูง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 65.63 เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานการขาดงานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 

11.31 รองลงมาคือ ดานผลการปฏิบัติงาน 11.20 ดานผลิตภาพของแตละบุคคล 10.99 ดานทัศนคติ

ของบุคคล 10.73 ดานความเครียด 10.71 และดานการตั้งใจลาออกมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 10.69 

ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา แรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยจูงใจ มีสหสัมพันธกับ
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ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีคา r สูงท่ีสุดโดยมีระดับของความสัมพันธอยูในระดับสูง (r = 

0.700) และ ดานความสําเร็จในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (r = 0.583) ดานปจจัยคํ้าจุนมี

สหสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับสูงท้ังหมดโดยมี ดานความม่ันคง

ในงานสูงท่ีสุด   (r = 0.775) และดานสภาพแวดลอมในการทํางานต่ําสุดอยูท่ี (r = 0.661) เม่ือ

พิจารณาแลว พบวาแรงจูงใจ ท้ังปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน มีสหสัมพันธกับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับคอนขางสูง 

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 

1.บทนํา 

       ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและเปนรากฐานของการพัฒนาทุกองคการ

ลวนใหความสําคัญกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนหลักเพราะคนมีสวนสําคัญท่ีจะทําให

การทํางานในดานตางๆ ขององคการประสบความสําเร็จ ซ่ึงถาคนมีปริมาณท่ีเพียงพอตอความ

ตองการมีความรูความสามารถตรงตามหนาท่ีในการปฏิบัติงาน และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี

แลวโอกาสท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายก็เปนไปไดมากดังนั้นทรัพยากรมนุษยจึงถือไดวาเปนปจจัยท่ี

มีความสําคัญท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรข้ันพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

        การจัดการการทํางานภายในองคการ จึงใหความสําคัญแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคการ 

และคํานึงถึงขวัญและกําลังใจประกอบกัน  เนื่องจากวา ความสําเร็จขององคการสวนใหญจะข้ึนอยู

กับความมากนอยของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนหลักท่ีจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดเกิดประสิทธิผลตาม วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ  

นอกจากนี้การท่ีองคการจะผลักดันและกระตุนใหพนักงานในองคการทํางานกันอยางขยันขันแข็ง 

รวมถึงทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับองคการอยางเต็มท่ีเพ่ือจะมีสวนผลักดัน ใหองคการ

เจริญกาวหนา จะตองทําใหบุคลากรรูสึกวาเขาเปนผูมีสวนรวม และองคการจะตองอาศัยการสราง

แรงจูงใจ แรงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญของพฤติกรรมของบุคคลเพราะเปนองคประกอบท่ีกระตุน 

ผลักดัน  ชักจูง ใหบุคคลทําพฤติกรรมหรือไมทําพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งธรรมชาติ

ของบุคคลในการดํารงชีวิต ประกอบธุรกิจสวนตัว  หรือปฏิบัติหนาท่ีการงานจําเปนตองมีแรงจูงใจ

เปนสาเหตุของพฤติกรรมเสมอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีสวน

ชวยเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานเกิดความปรารถนาทุมเทใหกับการปฏิบัติงาน การจูงใจเปนเรื่องท่ีมี

ความสําคัญและ สรางความสับสนตอผูบริหารอยูเสมอ เพราะวาแรงจูงใจไมสามารถสังเกตหรือวัดได

โดยตรง แรงจูงใจจะถูกอางอิงจากพฤติกรรมของบุคคลเปนจํานวนมากท้ังทฤษฎีเกาและทฤษฎีใหม 



 

171 
 

ทฤษฎีเหลานั้นแตกตางกันทางดานขอเสนอแนะท่ีผูบริหารควรจะกระทําเองใหไดผลการปฏิบัติงานท่ี

มีประสิทธิภาพมีปจจัยมาจากแรงจูงใจของบุคคลเปนสําคัญการเขาใจการเกิดแรงจูงใจ เขาใจผลของ

แรงจูงใจท่ีมีตอปจเจกบุคคลจะชวยใหมีความสามารถในการจัดการสภาพแวดลอมและเง่ือนไขใน

การทํางานใหเปนไปในแนวทางท่ีสงเสริมใหบุคคลมีแรงจูงใจท่ีพึงปรารถนาและมีแรงจูงใจท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานจะเห็นไดวาในองคการใดๆก็ตามการจะประสบความสําเร็จหรือเจริญกาวหนาไดตอง 

ประกอบดวยเง่ือนไขและองคประกอบ 2 ประการ คือ ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ 

บุคลากรในองคการนั้นมีความพึงพอใจสูง (อนุสรณ ทองสําราญ. 2541: 6)       

        จากการสัมภาษณพนักงานโรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง (นาย สมบูรณ กล่ําเกิดผล) พบวา

พนักงาน ไมรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยูและคิดวาตนเองยังไมประสบ

ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน อีกท้ังพนักงานยังมีความรูสึกวาตนเองไมมีความกาวหนาในตําแหนง

งานและมีความรูสึกไมม่ันคงในงานเนื่องจากระบบสัญญาจางและการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

อาจจะทําใหพนักงานมีความรูสึกไมพึงพอใจ ดังนั้น การศึกษาวาพนักงานมีแรงจูงใจและความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เพียงใด จึงสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

องคการควรใหความสําคัญกับพนักงานทุกระดับเนื่องจากพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญของ

องคการท่ีจะทําหนาท่ีขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ นํามา

ซ่ึงการเจริญเติบโตขององคการตอไป จึงทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจและปจจัยคํ้าจุน

ท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานท่ีจะสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน เพ่ือท่ีจะสามารถนําผลการวิจัยนี้เสนอแกผูบริหารและผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานพนักงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหการดําเนินงาน

โดยรวมของโรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดกําหนด

ไว  

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

        1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ((Motivation Factors)   

        2. เพ่ือศึกษาปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) ในการทํางาน 

        3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการทํางานของพนักงาน 

        4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน กับประสิทธิผลของงาน 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีทีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทํางาน  ทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick 

Herzberg (Two-Factor Theory) และคณะ เม่ือป ค.ศ. 1959 เปนผูคิดคนทฤษฎีนี้ ทฤษฎีแรงจูงใจ
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ของ Herzberg (The Motivation Hygiene Theory เพ่ือเสนอทฤษฎีปจจัยกระตุน-ปจจัยคํ้าจุน 

หรือเรียกอีกแบบหนึ่งวาทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ในการทํางานนั้นจะตองมีสิ่งท่ีทํา

ใหเกิด ความพึงพอใจ ซ่ึงเรียกวาปจจัยกระตุน และสิ่งท่ีทําใหไมพอใจหรือสวนประกอบท่ีเสริมใหคน

เกิด ความพึงพอใจอยูเสมอจึงเรียกวาปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขอนามัย โดยความพึงพอใจ หรือความ

ไมพอใจในงานท่ีทํานั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ 

(Motivation Factors) และปจจัยคํ้าจุนหรือปจจยัอนามัย (Hygiene Factors) ดังนี้  

       1. ปจจัยจูงใจ หรือปจจัยกระตุน (Motivation Factors)   เปนปจจัยท่ีกระตุนจูงใจท่ีมี

ประสิทธิภาพ อันจะทําใหพนักงานใชความพยายามเพ่ือ ไดผลงาน ปจจัยจูงใจจึงเปนปจจัยท่ี

เก่ียวของสัมพันธกับงานโดยตรงและสรางความรูสึกท่ีดีกับงาน ประกอบดวย    

        1.1 ความสําเร็จในงาน (Achievement) การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดลุลวงและ ประสบ

ความสําเร็จเปนอยางดี มีความสามารถในการแกไขและรูจักปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนไปได เสมอ

รวมถึงการแสดงสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีสงผลใหเห็นถึงผลงานของบุคคลยอมจะรูสึกมีความพึงพอใจ และปลื้ม

ใจในผลสําเร็จของงานนั้นอยางยิ่ง ทําใหมีกําลังใจจะทํางานอ่ืนตอไป    

        1.2  ลักษณะของงาน (Work Itself) ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอลักษณะงาน เชน งานประจํา 

งานท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถ คุณลักษณะของงานท่ียากหรืองาย รวมท้ังปริมาณงานท่ีมาก 

หรือนอยเกินไป ถาเปนงานท่ีนาสนใจและทาทายในความสามารถ เปนงานสําคัญท่ีมีคุณคาเปนงาน 

ท่ีตองใชความคิดงานประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ แบบใหม ๆ พนักงานจะรูสึกพอใจท่ีจะทํางานใน 

ลักษณะนี้    

       1.3  การไดรับการยอมรับ (Recognition) การท่ีผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงานและ บุคคลท่ัวๆ 

ไปในสังคมใหความสําคัญ ยกยอง ชมเชย แสดงความชื่นชมยินดีในผลงานและความสามารถ เม่ือ

ทํางานบรรลุผลอันเปนสิ่งท่ีสรางความประทับใจ ทําใหพนักงานนั้นเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ  มี

กําลังใจ มีผลในการกระตุนจูงใจใหทํางานไดดียิ่งข้ึน 

       1.4  ความกาวหนาในงาน (Advancement) ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไดรับการพิจารณา 

เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง หนาท่ีในการทํางาน ข้ึนเงินเดือนคาจางใหสูงข้ึน อันจะเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริม 

กระตุนใหพนักงานตั้งใจทํางานใหมากยิ่งข้ึน   

        1.5 ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) การท่ีบุคคลไดรับเกียรติและความไววางใจ

มอบหมายใหรับผิดชอบทํางานอยางมีอิสรเสรีใหโอกาสทํางานไดอยางเต็มท่ี โดยผูบังคับบัญชา 

 ไมตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนักงานจะมีความพึงพอใจเปนอยางมาก   

       2. ปจจัยคํ้าจุน หรืออาจเรียกไดวา ปจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เปนปจจัยท่ีเปนขอ

กําหนดใหบุคลากรไมมีความไมพึงพอใจในงานท่ีทําแตปจจัยคํ้าจุนนี้ ไมไดเปนสิ่งจูงใจใหคนทํางาน

เพ่ิมข้ึน ดังนั้น หากพนักงานไดรับการตอบสนองความตองการแลว จะทําใหไมมีความไมพึงพอใจใน
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งาน ตรงกันขามในงานท่ีทํา ถาหากพนักงานไมไดรับการตอบสนอง จากปจจัยเหลานี้ ยอมทําใหเกิด

ความไมพึงพอใจและไมมีความสขุในการทํางานประกอบดวย    

        2.1  นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง 

นโยบายและวิธีการจัดการขององคการท่ีมีผลตอความเจริญเติบโตขององคการและของตัวพนักงาน 

การดํารงรักษาและใหความม่ันคงกับบุคลากร ระบบการบริหารงาน เชน การใชอํานาจอิทธิพล 

ระหวางบุคคลในองคการ ความขัดแยงความรวมมือ และความเปนธรรมในองคการ    

        2.2  เงินเดือนและผลตอบแทน (Salary) หมายถึง คาจาง เงินเดือนหรือคาตอบแทนท่ี ไดรับ

จากการปฏิบัติงาน  ซ่ึงพิจารณาไดจากความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับงานท่ีทํา พนักงานเกา 

หรือพนักงานใหมไดเงินไมแตกตางกันพอเหมาะพอควร การเลื่อนข้ัน การข้ึนเงินเดือนและตําแหนง 

ชาเกินไป เปนผลใหเกิดความไมพอใจในองคการ    

        2.3  ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relation) หมายถึง ทาที ความรูสึก ใน

การติดตอสื่อสารกันท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ เพ่ือน

รวมงาน    

        2.4  สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Condition) สภาพแวดลอมตาง ๆ เก่ียวกับ การ

ทํางาน บรรยากาศ ทําเลท่ีตั้งของท่ีทํางาน วัสดุครุภัณฑอํานวยความสะดวกในการทํางาน    

        2.5  ความม่ันคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคง ของ

ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ    

        2.6  เทคนิคการควบคุมดูแล (Technical Supervision) หมายถึง ความรู ความสามารถ และ

วิธีการตาง ๆ ท่ีผูบังคับบัญชาใชในการบริหารงานตลอดจนความเชี่ยวชาญในเทคนิควิทยาการใหม ๆ 

ดานองคการและการจัดการ 

        ปจจัยท่ีกลาวมาขางตนนี้ ถาเม่ือใดปจจัยจูงใจลดต่ําลงกวาระดับท่ีควรประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการทํางานก็จะตกต่ําไปดวย ในทางตรงกันขามถาเม่ือใดปจจัยคํ้าจุนลดต่ําลงกวา 

ระดับท่ีควรจะเปนหรือขาดไป ก็จะทําใหบุคลากรเกิดความไมพอใจในการทํางานเกิดความเบื่อหนาย 

ทอถอยหมดกําลังใจในการทํางาน จนอาจเปนสาเหตุทําใหบุคลากรตองมีการโยกยายงาน ลาออก 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองจัดหาปจจัยควบคูนี้ ข้ึนมาตอบสนองความตองการ 

ของบุคลากร เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและขจัดความไมพอใจใหหมดไป อันทําให บุคลากรใน

องคการรวมมือรวมใจกันทํางานเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับองคการไดมาก   

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  Moorhead & Griffin (2001 : 46) 

ใหความหมายประสิทธิผลวา ประสิทธิผลท่ีสูงจะอยู ท่ีความหลากหลายของผลลัพธของบุคคล 

ผลลัพธกลุม และผลลัพธขององคการ ซ่ึงบางครั้งความแตกตางของประเภทก็จะทําใหผลลัพธของ
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องคการแตกตางกัน ซ่ึงในแตละผลลัพธก็เปนปจจัยท่ีสําคัญของประสิทธิผลองคการMoorhead & 

Griffin (2001) มีแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการท่ีนําไปสูประสิทธิผลขององคการ ดังแผนภาพ 

 
 

แผนภาพท่ี 1 ประสิทธิผลองคการ 

ท่ีมา Moorhead & Griffin (2001) 

        การจัดการกับประสิทธิผลขององคการโดย Moorhead & Griffin (2001) แบงออกเปน  

3 ระดับ คือ ประสิทธิผลระดับบุคคล ประสิทธิผลระดับกลุม และประสิทธิผลระดับองคการ ดังนี้      

       1. ประสิทธิผลในการทํางานของบุคคลมีความแตกตางกัน และใหความสนใจในเรื่องพฤติกรรม

ในการจัดการ ซ่ึงอาจเปนไดท้ังทางตรงและทางออมตามทฤษฎีแบบอยาง ดังนี้ 

       1.1 ผลิตภาพของแตละบุคคล (Productivity) หมายถึง พฤติกรรมการทํางานของบุคคล ท่ีมี

ผลกระทบตออํานาจในการผลิต ความสามารถในการผลิตของบุคคลสามารถวัดไดจากผลิตภัณฑ 

(Products) หรือบริการท่ีเขาไดรับมอบหมายจากองคการ 

       1.2 ผลการปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติขณะทํางานใน

องคการ หรือปฏิบัติงานตามท่ีองคการมอบหมายดวยความเต็มใจ การวัดการปฏิบัติงาน 

โดยมองภาพรวมอยางกวางๆ ท้ังทางดานพฤติกรรมและความสัมพันธกับคนอ่ืนในการทํางาน 

        1.3การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึง การไมปรากฏตัวของบุคลากรในขณะเวลาท่ีเขา

ตองปฏิบัติงาน มีขาดหายไปชั่วคราวหรือนาน ๆ บางครั้งการเห็นผูคนขาดงานและพยายามสรางคํา

แกตัวเพ่ือท่ีจะขาดงาน หรือในบางครั้งก็จะใชการโทรมาบอกวาปวยเพ่ือท่ีจะไดพักเพ่ิมข้ึนอีกวันหนึ่ง 

        1.4 การตั้งใจจะลาออก (Turnover) หมายถึง ความคิดท่ีตั้งใจจะลาออกไปจากองคการโดยไม

กลับมาทํางานตอไปอีก หากบุคคลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี องคการจะตองเสียคาฝกอบรมเปน

จํานวนมากสําหรับการจางบุคคลใหมมารับหนาท่ีตอไป 
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       1.5 ทัศนคติของบุคคล (Individual Attitudes) หมายถึง ความคิดเห็นและเปนตัวแปรท่ี

กอใหเกิดประสิทธิผลของแตละบุคคลท่ีมีผลกระทบตอระดับความพึงพอใจในงานหรือไมพึงพอใจใน

งาน ความผูกพันในองคการ และมีผลตอการมีสวนรวมท่ีจะเขามาเก่ียวพันกับองคการสิ่งเหลานี้เปน

บทบาทท่ีสําคัญของพฤติกรรมองคการ 

       1.6 ความเครียด (Stress) หมายถึง พฤติกรรม หรือความรูสึกท่ีบุคคลสนองตอบตอสิ่งเราท้ัง

ดานจิตใจ กายภาพและเปนปจจัยท่ีสําคัญตอประสิทธิผลขององคการ ภาวะความเครียดท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานพฤติกรรมองคการและการปฏิบัติงาน 

       2. ประสิทธิผลของกลุมและทีม มีองคประกอบของกลุม ประสิทธิผลของแตละบุคคลบางตัว

เกิดผลลัพธท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับประสิทธิผลของกลุม ตัวอยางเชน องคการไดกําหนดให

บุคลากรทํางานกันเปนทีม รวมกันสรางผลงาน และผลการปฏิบัติงานคือประสิทธิผลท่ีสําคัญ อีกสิ่งท่ี

จะลืมเสียไมไดถึงแมวาประชากรท้ังหมดในกลุมทีทัศนคติเก่ียวกับงานท่ีเหมือนกันโดยในสวนของ

ทัศนคติซ่ึงเปนธรรมชาติของแตละบุคคล อยางไรก็ดี ประสิทธิผลของบุคคลก็ตางจากประสิทธิผล

ของกลุม แตอาจมีทัศนคติท่ีตรงกันก็เปนได กลาวโดยรวมการวัดประสิทธิผลของกลุมหรือทีมก็ตอง

มาจากผลลัพธของประสิทธิผลแตละบุคคลไมใชการยึดผลลัพธเปนกลุม 

       3. ประสิทธิผลองคการ กอนหนาเราไดมีการตรวจวัดประสิทธิผลในการทํางานประสิทธิผลกลุม 

แตประสิทธิผลองคการคือบทสรุปของท้ังหมด ซ่ึงเราสามารถวัดและเปรียบเทียบผลิตภาพของ

องคการ และยังสามารถปรับแกทิศทางของการขาดงานและการลาออกซ่ึงผลกระทบท้ังหลายจะ

ออกมาในรูปของประสิทธิผลขององคการ องคการจะตองมีการกําหนดสภาวะทางการเงิน : ราคา

สินคา การลงทุน การเติบโต และอ่ืนๆ ซ่ึงเราจะตองประเมินคาความสามารถและขอบเขตใหเปน

สวนประกอบท่ีนาพึงพอใจเสมือนวานักลงทุนตองการกําไร 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของระหวางแรงจูงใจ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

       ประภา สังขพันธ (2554) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน ของผูตรวจสอบภายใน ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจมีสหสัมพันธกับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจดาน

ความกาวหนาในหนาท่ีงานและการไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารจะสงผลตอประสิทธิผลตอการ

ปฏิบัติงานมากท่ีสุด      

        รัตติยา ยะมา (2552) ศึกษาปจจัยท่ีมีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับ

มาก ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานความม่ันคงในงาน รองลงมาคือ ดานความ

รับผิดชอบ ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานคาตอบแทน การเปรียบเทียบ
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ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา

ปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยในการปฏิบัติงาน บุคลากรสวนใหญมีระดับความคิดเห็นไมอยูในระดับ

เดียวกัน  

        แฮมเมอร (Hammer. 1971 : 3373-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของ

ครูสอนพิเศษในรัฐไอโอวา โดยใชทฤษฎีของ เฮอรซเบอรก ผลการวิจัยพบวาองคประกอบท่ีทําใหครู

พอใจในการทํางาน ไดแก ความเจริญกาวหนาในการทํางาน การยอมรับนับถือ สวนองคประกอบท่ี

ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ คือ การควบคุมบังคับบัญชา ความม่ันคงในการทํางาน ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล นโยบายและการบริหาร ความเปนอยูสวนตัว เงินเดือน และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 

 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

        ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของ บริษัท โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง 

ระดับปฏิบัติงานจํานวน 210 คนจากจํานวนประชากรดังกลาว ผูศึกษาไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

โดยใชหลักการของ Taro Yamane ท่ีความเชื่อม่ัน 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% คํานวณหาขนาด

ตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน ประชากรกลุมตัวอยาง =202 คน ผูตอบแบบสอบถามครบดวน

ท้ังหมด 207 คน และตอบแบบสอบถามไมครบถวนจํานวน 3 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

       เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ บริษัท โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง 

แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน คือ ตอนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

        ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social 

Science) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางการบรรยายโดยใชการวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) เปนการบรรยายขอมูล ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percent) และ

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product – Moment Correlation 

Coefficient) 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

        1. ผูศึกษาแจงกับทางฝายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง เพ่ือขอทราบจํานวน

พนักงานและขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูล และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

       2. จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาใหเพียงพอกับจํานวนบุคลากร ท่ีเปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาและขอความรวมมือกับบุคลากรในการตอบแบบสอบถาม 

       3. ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดจากการ 

เก็บรวบขอมูลมาทําการวิเคราะหขอมูล  

3.4 การวิเคราะหขอมูล การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
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        1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับจากกลุมตัวมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม

เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล 

        2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและบันทึกลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 

        3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในกรณีท่ีการกระจายตัวของขอมูล

เปนแบบธรรมดา (normal distribution curve) 

        4.หาความสัมพันธระหวางสหสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product – Moment Correlation Coefficient)  

 

4. ผลการศึกษา         

         การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน 

ระดับปฏิบัติงาน บริษัท โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามกลุม

ตัวอยาง จํานวน 210 คน แตสามารถนํามาใชวิธีวิเคราะหไดจํานวน 207 คนเนื่องจากอีก 3 กลุม

ตัวอยางนั้นกรอกขอมูลไมครบจึงไมสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได ผูวิจัยจึงนําขอมูลของกลุม

ตัวอยางจํานวน 207 คน มาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน (Motivation Factors) ของบุคลากร

โดยรวม การศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท โรงพยาบาล 

วัฒนแพทย ตรัง ไดผลการศึกษาดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน (Motivation Factors)  โดยรวม 

แรงจูงใจในการทํางาน Mean Std. 

Deviation 

ระดับ 

1. ดานความสําเร็จในงาน 11.16 2.210 สูง 

2. ดานการไดรับการยอมรับ 11.42 1.959 สูง 

3. ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 11.18 1.959 สูง 

4. ดานความรับผิดชอบในงาน 11.36 2.019 สูง 

5. ดานความกาวหนาในงาน 11.00 2.274 สูง 

รวม 56.20 8.786 สูง 
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        จากตารางท่ี 1 พบวา แรงจูงใจของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับสูงท้ัง 5 ดาน ดานการไดรับ

การยอมรับนับถือมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 11.42 สวนดานท่ีไดคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานความกาวหนาใน

งานคาเฉลี่ย คือ 11.00 

4.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) 

ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene  Factors)  โดยรวม 

ปจจัยคํ้าจุน Mean Std. 

Deviation 

ระดับ 

1. ดานนโยบายและการบริหารงาน 11.09 2.199 สูง 

2. ดานเงินเดือนและผลตอบแทน 10.64 2.229 สูง 

3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 11.16 2.156 สูง 

4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 11.33 1.958 สูง 

5. ดานความม่ันคงในงาน 10.78 2.207 สูง 

6. ดานเทคนิคการควบคุมดูแล 11.04 2.106 สูง 

รวม 66.04 10.839 สูง 

         

        จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยคํ้าจุนท้ัง 6 ดานอยูในระดับสูง ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ี 11.33 สวนดานท่ีไดคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานเงินเดือนและผลตอบแทนคาเฉลี่ยอยู

ท่ี 10.64 

4.3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน Mean Std. 

Deviation 

ระดับ 

1. ดานผลิตภาพของแตละบุคคล 10.99 2.001 สูง 

2. ดานผลการปฏิบัติงาน 11.20 1.884 สูง 

3. ดานการขาดงาน 11.31 2.010 สูง 

4. ดานการตั้งใจจะลาออก 10.69 2.188 สูง 

5. ทัศนคติของบุคคล 10.73 2.150 สูง 

6. ความเครียด 10.71 2.376 สูง 

รวม 65.63 10.444 สูง 
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        จากตารางท่ี 3 พบวาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยรวมท้ัง 6 ดานอยูในระดับสูง ดานการ

ขาดงาน ม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 11.31 สวนดานท่ีไดคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการตั้งใจจะลาออก 10.69 

4.4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสหสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product – Moment Correlation Coefficient)  

ตารางท่ี 4 คาสหสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับนับถือกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

รายการ ประสิทธิผล 

r Sig. 

การไดรับการยอมรับนับถือ 0.700 0.000 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       ตารางท่ี 4 แสดงคาความความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง (r = 0.700) และมีคาสูงท่ีสุดใน

กลุมปจจัยกระตุน 

 

ตารางท่ี 5 คาสหสัมพันธระหวางความม่ันคงในงาน กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

รายการ ประสิทธิผล 

r Sig. 

ความม่ันคงในงาน 0.775 0.000 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       ตารางท่ี 5 แสดงคาความความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง (r = 0.775) และมีคาสูงท่ีสุดใน

กลุมปจจัยเสริม 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปของพนักงานระดับปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง ท่ีศึกษาในครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 151 

คน คิดเปนรอยละ 72.9 สวนใหญมีอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 28.0 

5.1.2 แรงจูงใจในการทํางาน (Motivation Factors) ของบุคลากร โรงพยาบาลวัฒนแพทย 

ตรัง ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง โดยรวม

อยูในระดับสูง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 56.20) โดยในแตละดานมีดังนี้ ดานความสําเร็จในการทํางานของ

บุคคล (มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.16) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.42)  
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ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.18) ดานความรับผิดชอบ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 

11.36) และดานความกาวหนา (มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.00) ตามลําดับ 

5.1.3 ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) ของบุคลากร โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรัง ผล

การศึกษา พบวา ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) ของบุคลากร โรงพยาบาล วัฒน แพทย ตรัง

โดยรวมอยูในระดับสูง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 66.04) โดยในแตละดานมีดังนี้ ดานนโยบายและการ

บริหารงานมี (คาเฉลี่ยเทากับ 11.09)  ดานเงินเดือนและผลตอบแทน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.64) ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.16) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (มีคาเฉลี่ย

เทากับ 11.33)  ดานความม่ันคงในงาน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.78)  ดานเทคนิคการควบคุมดูแล (มี

คาเฉลี่ยเทากับ 11.04) 

5.1.4 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร โรงพยาบาล วัฒน แพทย ตรัง ผลการศึกษา 

พบวา ประสิทธิผลของบุคลากร โรงพยาบาล วัฒน แพทย ตรัง โดยรวมอยูในระดับสูง (มีคาเฉลี่ย

เทากับ 65.63) ดานผลิตภาพของแตละบุคคล (มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.99) ดานผลการปฏิบัติงาน (มี

คาเฉลี่ยเทากับ11.20) ดานการขาดงาน (มีคาเฉลี่ยเทากับ11.31) ดานการตั้งใจจะลาออก (มีคาเฉลี่ย

เทากับ10.69) ทัศนคติของบุคคล (มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.73) ความเครียด (มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.71) 

5.1.5 สหสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product – 

Moment Correlation Coefficient) การไดรับการยอมรับนับถือมีคาความความสัมพันธ r = 

0.700 และมีคาสูงท่ีสุดในกลุมปจจัยกระตุน ความม่ันคงในงานมีคาความความสัมพันธ r = 0.775 

และมีคาสูงท่ีสุดในกลุมปจจัยเสริม 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดาน

ความกาวหนาจากผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาล วัฒนแพทย 

ตรัง ในภาพรวมอยูในระดับสูง 

5.2.2 ปจจัยค้ําจุน ประกอบดวย 6 ดานดังนี้ ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานเงินเดือนและ

ผลตอบแทนดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ดานความม่ันคงในงาน ดานเทคนิคการควบคุมดูแล พบวาโดยรวมอยูในระดับสูง 

5.2.3 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรจากผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร โรงพยาบาล วัฒนแพทย ตรังประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานผลิตภาพของแตละบุคคล 

ดานผลการปฏิบัติงาน ดาน การขาดงาน ดานการตั้งใจลาออก ดานทัศนคติของบุคคล และดาน
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ความเครียดจากผลการศึกษา พบวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาล วัฒน

แพทย ตรัง ในภาพรวมอยูในระดับสูง 

5.2.4 สหสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางาน กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จากการศึกษา

พบวาปจจัยกระตุนดานการไดรับการยอมรับนับถือไดคะแนนสูงท่ีสุดซ่ึงตางจากการศึกษาของ 

ประภา สังขพันธ  ท่ีพบวาดานความกาวหนามีคะแนนสูงสุด ความแตกตางท่ีพบนี้อาจเกิดจากลักษะ

งานขององคกรท่ีแตกตางกันรวมท้ังพ้ืนฐานในดานตัวบุคคลากรรวมดวย โดยการศึกษาของ ประภา 

สังขพันธ นั้นเปนการศึกษาของผูตรวจสอบภายในซ่ึงเปนองคกรขนาดใหญและเปนสวนราชการมี

ความม่ันคงสูง ความกาวหนาในงานอาจมีผลดีกับผูตอบแบบสอบถามมากกวา สวนการศึกษาใน

โรงพยาบาลเอกชนนั้นความกาวหนาในงานอาจมีคูแขงมากกวาความม่ันคงในงานมีนอยกวาราชการ

จึงทําใหการไดรับการยอมรับนับถือในท่ีทํางานอาจทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในงาน

และสงผลดีตอการทํางานมากกวา 

        สวนทางดานปจจัยเสริมดานความม่ันคงในงานไดคะแนนสูงท่ีสุดในการกลุมตัวอยางท่ีศึกษา

ยิ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลากรในภาคเอกชนยังมีความกังวลเรื่องความม่ันคงในหนาท่ีการงานมาก ผลท่ี

ไดตางจากการศึกษาของ ประภา สังขพันธ  ท่ีพบวาบุคลากรในภาคราชการใหความสําคัญกับดาน

นโยบายและการบริหารงานสูงสุดซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงระบบการใชอํานาจบารมีท่ีเปน

รากฐานของสังคมไทยมาแตอดีต  

 

5.3 ขอเสนอแนะ จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาพบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามใหคะแนน 

ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุดในหัวขอ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ สวนในดาน ปจจัย

คํ้าจุน สูงท่ีสุดในหัวขอ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และ ดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูง

ท่ีสุดคือ ดานการขาดงาน ผูศึกษาเห็นวาเปนจุดแข็งของโรงพยาบาลคือสามดานท่ีกลาวมาขางตน

และควรไดรับการพัฒนาในสามดานนี้อยางตอเนื่อง 

        นอกจากนั้นผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกระตุนและปจจัยเสริมกับประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานยังแสดงใหเห็นวาหากองคกรตองการใหภาพรวมขององคกร ภาพรวมของกลุมงาน

ตางๆมีประสิทธิภาพดีข้ึนซ่ึงสะทอนไปถึงรายไดรวมขององคกรดวย การพัฒนาใหบุคลากรมีกําลังใจ

ในการทํางานอยางเต็มความสามารถนั้น เบื้องตนควรศึกษาและพัฒนาในดานการไดรับการยอมรับ

นับถือของท้ังบุคลากรเองและกลุมงานท่ีปฏิบัติ และสงเสริมระบบการทํางานรวมท้ังสวัสดิการและ

หรือสิ่งตางๆท่ีเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับคุลากรไดรับรูถึงความใสใจในความม่ันคงของบุคลากร

ทุกคนวาหากยังทํางานท่ีตนเองไดรับมอบหมายอยางดีในองคกรนี้แลวนอกจากความสุขความพึง

พอใจในการทํางานแลวยังจะไดมาซ่ึงความม่ันคงรวมดวย 
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5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป จากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติงานเทานั้นในการศึกษาครั้ง

ตอไปควรศึกษาและเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีกวางกวานี้เพ่ือจะไดขอมูลท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึง

ขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนในการพัฒนาการบริหารงานขององคการ และควรมีการศึกษาดาน

ความตองการในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการตอไป 

 

5.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

        1. สามารถนําขอมูลไปพัฒนาแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

องคกรเพ่ือใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนของ

พนักงานตอองคการ  

       2. สามารถนําผลการศึกษานําเสนอตอผูบริหาร เพ่ือใชเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน

ดานบุคลากรตอไป 

       3. เพ่ือเปนแนวทางแกผูสนใจศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเช่ียลมีเดีย ออนไลน เอเจนซี่ 

Factors Affecting to Decision Making of Using Online Social Media 

Agency 
 

ลลิตา พิพัฒนเยาวกุล1 และชุติมาวดี ทองจีน2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย 

ออนไลน เอเจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระไดแกปจจัยดานคุณคาตราสินคา 

ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด กลุมตัวอยาง

คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไปท่ีเลนโซเชี่ยลมีเดียเปนประจํา จํานวน 217 

คน โดยใชแบบสอบถามและวิธีการสุมตัวอยางไมอาศัยความนาจะเปน โดยวิธีการสุมแบบสะดวก 

โดยจะกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G* Power Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple 

Regression ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดอิทธิพลของขนาดตัวอยาง โดยใชคาความ-

เชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 (α = .05) 

 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร 

และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย 

ออนไลน เอเจนซ่ีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ:  โซเชี่ยลมีเดียออนไลน, คุณคาตราสินคา, การสื่อสารทางการตลาดครบวงจร, สวน- 

ประสมทางการตลาด   

 

 

Abstract 

 This objective of this research is aimed to study factors affecting the decision 

to use social media online agencies of the population in Bangkok.  The independent 
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variables were Brand Equity factors, Integrated Marketing Communication factors, and 

Marketing Mix factors.  The sample group of 217 respondents was population in 

Bangkok aged from 20 years and over who were playing social media on a regular 

basis.  Questionnaire was used by non-probability sampling methods via convenient 

sampling methods.  The sample size was specified by using G * Power Analysis 

program according to multiple regression statistics used in data analysis at the 

confident statistically significant level of 0.05.  

 The results showed that Brand Equity factors, Integrated Marketing 

Communication factors, and Marketing Mix factors significantly influenced the Decision 

Making to use social media online agency at the statistically significant level of 0.05. 

 

Keywords: Online Social Media, Brand Equity, Integrated Marketing Communication,  

Marketing Mix 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 พฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตจากผลสํารวจของ Hootsuite และ Wearesocial ซ่ึงเปน

เว็บไซตท่ีรวบรวมขอมูลการใชงาน สถิติ และกราฟตาง ๆ ในการใชงานโซเชี่ยลมีเดียของประเทศ-

ไทย ในเดือนมกราคม 2561 โดยประชากรของไทยคิดเปนสัดสวนรอยละ 97 ของประชากรท้ังหมด 

ประเทศไทยมีผูใชงานอินเตอรเน็ต 57 ลานคน ซ่ึงจะพบวามีผูใชงานโซเชี่ยลมีเดีย 51 ลานคน โดย

เวลาเฉลี่ยในการใชอินเตอรเน็ตตอวันคือ 9 ชั่วโมง 38 นาที และใชไปกับโซเชี่ยลมีเดีย และโปรแกรม

แชทเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 10 นาที ใชเวลาในการดูวิดีโอท้ังบน Youtube, Streaming และวิดีโออ่ืน ๆ 

เฉลี่ย 4 ชั่วโมง 3 นาที และสุดทายคือใชเวลาในการฟงเพลงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 35 นาที (ท่ีมา: 

Hootsuite และ Wearesocial มกราคม 2561 สืบคนขอมูลจาก

https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/) จาก

สถิติดังกลาวสงผลใหเห็นประชากรท่ีใชโซเชี่ยลมีเดียท่ีสูงข้ึน ใชเวลานานข้ึน และหลายคนเพ่ิงเริ่มตั้ง

ตัวเปน SMEs จึงเล็งเห็นชองทางในการเปดธุรกิจออนไลนเอเจนซ่ี และศึกษาในเรื่องของคุณคาตรา-

สินคา รวมไปถึงการสื่อสารทางการตลาด และสวนประสมทางการตลาด เพ่ือใหทราบถึงแรงจูงใจท่ี

จะทําใหผูบริโภคสนใจ และตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนเอเจนซ่ี 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจ

โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีจะ

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอเจนซ่ีแบบครบวงจร 

2. เพ่ือศึกษาคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอ-

เจนซ่ี 

3. เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการตลาดครบวงจรท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยล-

มีเดียออนไลนเอเจนซ่ี 

4. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย

ออนไลนเอเจนซ่ี 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 1. คุณคาตราสินคา (Brand Equity) (Aaker, 1996 อางใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

แนวคิดในการสรางตราสินคานั้นเกิดจากการรับรูถึงความเปนเอกลักษณของสินคาอยางตอเนื่องจน

เกิดคุณคาตอผูบริโภค การทําความเขาใจและศึกษาการสรางตราสินคา เพ่ือใหเขาใจถึงการสราง 

ตรา-สินคาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงชวยอธิบายถึงความสัมพันธของการรับรูและความคิดเห็นของ

ผูบริโภคตอคุณคาตราสินคา (Randall, 2000) Aaker, 1996 (อางใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

ใหคํา-นิยามโดยเนนไปท่ีความหมายในมุมมองของผูบริโภควาตราสินคาเปรียบเหมือนคําม่ัน-สัญญา

ท่ีผูขายใหไวกับผูบริโภคเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ และสินคาเหลานั้นจะตองสามารถจับตองได 

 2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร (Integrated Marketing 

Communication) (ดร.เสรี วงษมณฑา, 2540 น. 25) การสื่อสารทางการตลาดครบวงจร หมายถึง 

กระบวนการการพัฒนาแผนการสื่อสารทางการตลาด อาศัยหลายสื่อ หลายรูปแบบ กับ

กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง กลาวคือ ทําใหพฤติกรรมของกลุมเปาหมายสอดคลองไปกับความ-

ตองการของตลาด 

 3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 7P’s (Kotler, 1997, P2) (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน, 2541) คือ ปจจัยทางการตลาดท่ีธุรกิจตองใชเพ่ือ

สนองความ-พึงพอใจ และความตองการของผูบริโภค หากมองในมุมของการบริการนั้นจะตองเพ่ิม

จาก 4P’s คือ สินคา/บริการ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และกิจกรรม
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สงเสริมการขาย (Promotion) เพ่ิมมาอีก 3 ปจจัยคือ ผูใหบริการ (People) กระบวนการใหบริการ 

(Process) และสภาพแวดลอมการใหบริการ (Physical Evidence) 

 4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจการใชบริการ (Decision Making in Service) 

(Gibson & Ivancevich, 1979) ไดใหความหมายไววา เปนกระบวนการสําคัญขององคกรท่ีผูบริหาร

ทําอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลขาวสารซ่ึงไดรับมาจากโครงสรางองคกร พฤติกรรมบุคคล และกลุมคนใน

องคกร ประกอบดวย ข้ันตอนการรับรูถึงความตองการ (Need Recognition), การคนหาขอมูล 

(Information Search), การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives), การตัดสินใจซ้ือ 

(Purchase Decision), และพฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 

กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

          ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 คุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย

ออนไลนเอเจนซ่ี 

สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารการตลาดครบวงจรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจ

โซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอเจนซ่ี 

สมมติฐานท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจ

โซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอเจนซ่ี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคือ ผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป ท่ีเลนโซเชี่ยลมีเดีย

เปนประจํา ไดแก เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูป (Youtube) ทวิตเตอร 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธุรกิจโซเชี่ยลมีเดียออนไลน 

เอเจนซ่ี 
การสื่อสารทางการตลาดครบวงจร 

 

คุณคาตราสินคา 

สวนประสมทางการตลาด 
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(Twitter) และรูจักการใหบริการออนไลนเอเจนซ่ี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 217 คน จากการ

คํานวณดวยโปรแกรม G* Power Analysis ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายและบุคคลท่ัวไปโดยการกําหนดหัวขอ ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอเจนซ่ีแบงเปน 6 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปท่ีเปนคําถามปลายปดตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได และพฤติกรรมการใชโซเชี่ยลมีเดีย จํานวนท้ังสิ้น 12 ขอ 

 สวนท่ี 2 3 4 5 แบงหัวขอออกเปน 4 สวน คือ คุณคาตราสินคา การสื่อสารทางการตลาด

ครบวงจร สวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใชบริการ เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 

 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

 ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือตรวจสอบคาความเชื่อม่ันดวยคา Cronbach 

Alpha ซ่ึงไดคาตัวแปรทุกตัวเกิน 0.7 กอนท่ีจะแจกจริง ไดจํานวน 217 ชุด ดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบสะดวก สถิติท่ีใชคือการทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ปจจัยดานการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบครบวงจร และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยพบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาโท 

ประกอบอาชีพพนักงานบรษัิทเอกชน มีรายได 20,000 – 40,000 บาทตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน คือ เฟสบุค (Facebook) ชวงเวลาในการใชงาน

เครือขายสังคมออนไลนคือ 21.00 – 00.00 น. มีความถ่ีในการใชงานทุกวัน ใชงานเปนระยะเวลา 1-

2 ชั่วโมง โดยเครื่องมือท่ีใชเปดเขาเครือขายสังคมออนไลนคือ โทรศัพทมือถือ สถานท่ีเลนเครือขาย-

สังคมออนไลนคือ บาน/ หอพัก และกิจกรรมเม่ือเขาเครือขายสังคมออนไลนคือ สนทนากับเพ่ือน 

(Chat) ปจจัยดานคุณคาตราสินคา พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานการสื่อสารทาง-

การตลาดครบวงจร พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวา

มีความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก และการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี 

พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก 
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 สมมติฐานขอท่ี 1 คุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยล-

มีเดียออนไลน เอเจนซ่ี ของประชากรกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง 

หมายถึง คุณคาตราสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอ-

เจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานขอท่ี 2 การสื่อสารทางการตลาดครบวงจรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธุรกิจโซเชี่ยลมีเดียออนไลน เอเจนซ่ี ของประชากรกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ 

สอดคลอง หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดครบวงจรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจ

โซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอเจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 สมมติฐานขอท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจ

โซเชี่ยลมีเดียออนไลน เอเจนซ่ี ของประชากรกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ 

สอดคลอง หมายถึง สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยล-

มีเดียออนไลนเอเจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สรุปไดวา กรอบแนวความคิดเปนไปตามแนวความคิดเห็นท่ีสรุปไดวา คุณคาตราสินคา การ

สื่อสารทางการตลาดครบวงจร และสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดียออนไลน เอเจนซ่ี ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ยสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 131 60.40 

อายุ 20 - 30 108 49.80 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 147 67.70 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 142 65.40 

รายไดสวนตัวตอเดือน 20,000 – 40,000 122 58.10 

การเปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน Line 212 97.70 

ชวงเวลาในการใชงานเครือขายสังคม

ออนไลน 

21.00 – 00.00 น. 111 51.20 

ความถ่ีในการใชงานเครือขายสังคม

ออนไลน 

ทุกวัน 185 85.30 

ระยะเวลาในการเครือใชงานขายสงัคม

ออนไลน 

1 – 2 ชั่วโมง 84 38.70 
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เครื่องมือท่ีใชเปดเขาเครือขายสังคม

ออนไลน 

โทรศัพทมือถือ 190 87.56 

สถานท่ีท่ีเปดเขาเครือขายสังคมออนไลน บาน/ หอพัก 186 85.71 

กิจกรรมท่ีทําเม่ือเขาเครือขายสังคม

ออนไลน 

สนทนากับเพ่ือน 

(Chat) 

153 70.51 

 

ตารางท่ี 2: คุณคาตราสินคา การสื่อสารทางการตลาดครบวงจร และสวนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี 

ตัวแปร B Beta t Sig 

คุณคาตราสินคา 0.235 0.292 3.531 .001 

การสื่อสารทางการตลาดครบวงจร 0.297 0.256 5.340 .000 

สวนประสมทางการตลาด 0.285 0.380 4.760 .000 

𝑅𝑅2 = .672, F = 146.541, p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัย ไดแก ดานคุณคาตราสินคา ดานการสื่อสารทาง

การตลาดครบวงจร และดานสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแสดงใหเห็นวาปจจัยท้ัง 3 ดาน 

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากคา Significance ท่ี 0.000  

เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี พบวา ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

(Beta = .297) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (Beta = .285) ตามดวย ปจจัยดานคุณคา-

ตราสินคา (Beta = .235) ตามลําดับ 

 เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R square = .672) พบวา คุณคาตราสินคา การ

สื่อสารทางตลาดครบวงจร และสวนประสมทางการตลาด สงผลตอตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี รวม 67.2% สวนท่ีเหลือ 32.8% มาจากปจจัย

ดานอ่ืน ๆ ปจจัยดานคุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย 

ออนไลน เอเจนซ่ี ท่ี t = 3.531 ดานการสื่อสารทางตลาดครบวงจร ท่ี t = 5.340 และดานสวน-

ประสมทางการตลาด ท่ี t = 4.760 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 146.541 คา sig มีคาเทากับ 

.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 
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อภิปรายผล 

 จากการท่ีผูวิจัยศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย 

ออนไลน เอเจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้  

ในดานคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอ-

เจนซ่ี ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ

พบวา สิ่งท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก 

บริษัทออนไลนเอเจนซ่ีมีบริการท่ีหลากหลาย ความนาเชื่อถือของบริษัทออนไลนเอเจนซ่ี และคุณเคย

ไดยินการใหบริการของบริษัทออนไลนเอเจนซ่ี ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Aaker (1996 

อางใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) ท่ีกลาววา ตราสินคาเปรียบเหมือนคําม่ันสัญญาท่ีผูขายใหไว

กับผูบริโภคเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ และสินคาเหลานั้นจะตองสามารถจับตองได สรุปไดวา ตรา

สินคา คือ การสรางสิ่งหนึ่งข้ึนเพ่ือทําใหสินคามีความโดดเดนตางไปจากคูแขง เปนสิ่งท่ีผูบริโภคจะ

ไดรับเม่ือซ้ือสินคาหรือบริการ ท้ังในแงของการจับตองได นั่นคือ คุณลักษณะของสินคาทางกายภาพ 

รวมไปถึงบรรจุภัณฑ เครื่องหมายการคา และในแงของสิ่งท่ีจับตองไมได แตจะสามารถเชื่อมโยง

สินคากับตัวผูบริโภคเอง นั่นคือ การบอกถึงภาพลักษณหรือสถานภาพของผูใช จนทําใหผูบริโภครับรู

และเขาใจถึงคุณคาของสินคานั้นได สงเสริมในดานการสรางมูลคาเพ่ิมของตราสินคา คือตองสามารถ

ยกระดับใหกับตัวสินคานอกเหนือจากคุณสมบัติทางกายภาพของสินคานั้น และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วัชราภรณ ตั้งประดิษฐ (2560) งานวิจัยเรื่อง การสรางคุณคาตราสินคาผานบุคลิกภาพ

ตราสินคา ภาพลักษณตราสินคาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางบํารุง-ผิวหนาใน

ประเทศไทย และงานวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณทวี (2561) ทําการศึกษาเรื่องเครือขาย-สังคมออนไลน 

และคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทาผาใบ Adidas NMD ของกลุมสมาชิก 

Fanpage NMD พบวา ปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา ปจจัยดานการเชื่องโยงกับตรา-สินคา ดาน

การรับรูคุณภาพตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวา

คุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจน-ซ่ี 

ตอมาดานการสื่อสารการตลาดครบวงจรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยล

มีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี ของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห

เปนรายขอพบวา สิ่งท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก 

ไดแก ทานเคยไดยินหรือรับขาวสารการตลาดออนไลนจากประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน Social 

Media การบอกตอจากคนรูจักมีผลตอการตัดสินใจใชบริการออนไลนเอเจนซ่ีของทาน และขาวสาร

ท่ีสงเสริมภาพลักษณของบริษัทออนไลนเอเจนซ่ีสามารถทําใหทานม่ันใจมากข้ึน ผลดังกลาว

สอดคลองกับแนวคิดของ ดร.เสรี วงษมณฑา (2540 น. 25) ท่ีกลาววา การสื่อสารทางการตลาด-

ครบวงจร หมายถึง กระบวนการการพัฒนาแผนการสอสารทางการตลาด อาศัยหลายสื่อ หลาย
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รูปแบบ กับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง กลาวคือ ทําใหพฤติกรรมของกลุมเปาหมายสอดคลองไปกับ

ความตองการของตลาด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนี คงหวยรอบ (2559) งานวิจัยเรื่อง 

การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนบนเว็บไซต LAZADA จาก

การวิจัยพบวา การสื่อสารการตลาดแบบดิจิตัลกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนเว็บไซต LAZADA 

มีความสัมพันธกัน ไดแก ความถ่ีในการซ้ือสินคา คาใชจายในการซ้ือสินคา และการกลับมาซ้ือซํ้า ซ่ึง

การศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี 

ตอมาดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย 

ออนไลน เอเจนซ่ี ของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปน

รายขอพบวา สิ่งท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก 

ไดแก บริษัทออนไลนเอเจนซ่ีมีความชัดเจน โปรงใสในการทํางานต้ังแตตนจนจบ บริษัทออนไลนเอ-

เจนซ่ีมีงานความคิดสรางสรรคในชิ้นงาน และลูกคาสามารถติดตอบริษัทออนไลนเอเจนซ่ีไดหลาย

ชองทาง ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (1997, P2) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ 

ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541) ท่ีกลาวไววา สวนประสมทางการตลาดคือ ปจจัยทาง

การตลาดท่ีธุรกิจตองใชเพ่ือสนองความพึงพอใจ และความตองการของผูบริโภค หากมองในมุมของ

การบริการนั้นจะตองเพ่ิมจาก 4P’s คือ สินคา/บริการ (Product) ราคา (Price) ชองทางการ-

จําหนาย (Place) และกิจกรรมสงเสริมการขาย (Promotion) เพ่ิมมาอีก 3 ปจจัยคือ ผูใหบริการ 

(People) กระบวนการใหบริการ (Process) และสภาพแวดลอมการใหบริการ (Physical Evidence) 

และยังสอดคลองกับผลวิจัยของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) จากการวิจัยพบวา ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการ-ตัดสินใจ

ซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดาน

บุคลากรและคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของสินคาและ

รานคา และดานขอมูลรานคา ขอมูลสินคา และกระบวนการใหบริการ ทุกปจจัยสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวาสวนประสม-ทาง

การตลาดจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี 

 สําหรับปจจัยในดานการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซ่ี เม่ือ

วิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่งท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสาม

อันดับแรก ไดแก ทานเปรียบเทียบคุณภาพของผลงานออนไลนเอเจนซ่ีกอนตัดสินใจใชบริการ ลําดับ

ท่ีสองคือ ทานเปรียบเทียบราคาการใชบริการออนไลนเอเจนซ่ีกอนตัดสินใจใชบริการ และลําดับ

สุดทายคือ ทานตัดสินใจใชบริการออนไลนเอเจนซ่ีจากความสะดวกในการติดตอซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ Gibson & Ivancevich (1979) ไดใหกลาวไววา การตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการเปน
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กระบวนการสําคัญขององคกรท่ีผูบริหารทําอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลขาวสารซ่ึงไดรับมาจาก

โครงสรางองคกร พฤติกรรมบุคคล และกลุมคนในองคกร โดยมี 5 ข้ันตอนคือ รับรูถึงความตองการ

ข้ันตอนนี้จะเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคล ขอสองคือการคนหาขอมูลข้ันตอนนี้จะเปนข้ันตอนนี้ผูบริโภค

เริ่มคนหาขอมูลเพ่ือชวยในการเลือก และการตัดสินใจกอนซ้ือ สินคา หรือบริการ สามารถแบงเปน 2 

สวนคือ ขอมูลภายใน ท่ีนําเสนอผานความทรงจําจากผูบริโภคโดยตรง และ ขอมูลภายนอก คือขอมูล

ท่ีผูบริโภคเก็บรวบรวมมาจากบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจ ขอสามคือการประเมินผล

ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลเรียบรอยแลว จะเริ่มการ-ประเมิน

ทางเลือก วิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย ขอสี่คือ การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือประเมินผล

แลว ข้ันตอนตอไปคือการตัดสินใจซ้ือ และสุดทายคือ พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase 

Behavior) เปนข้ันตอนหลังจากเลือกซ้ือสินคา หรือบริการแลว โดยเปนการบงบอกวาผูบริโภครูสึก

อยางไรตอสินคาและบริการ จะเกิดการซ้ือซํ้าหรือมีการบอกตอ เพ่ือใหมีผูบริโภคเพ่ิมไดหรือไม แต

หากผูบริโภคไมพอใจก็อาจจะเลิกซ้ือสินคาในครั้งตอไป ซ่ึงสงผลเสียตอเนื่องอยางแนนอน ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติ

ปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ-ซ้ือสินคา

ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จึงสรุปไดวา การ-ตัดสินใจ 

เกิดจากการเลือกและเปรียบเทียบสิ่งท่ีตองการจากทางเลือกมากมายหลากหลาย โดยนํามาพิจารณา

ดวยเหตุผลในหลายข้ันตอน กอนการตัดสินใจซ้ือ หรือใชบริการเพ่ือใหไดสิ่งท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชทางธุรกิจ 

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย 

ออนไลน เอเจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเห็นวา ธุรกิจท่ีดําเนินกิจการดานโซเชี่ยล-

มีเดียออนไลน และ ออนไลนเอเจนซ่ีสามารถนําผลศึกษาครั้งนี้ไปใชไดดังนี้ 

 1. จากผลการศึกษา ดานขอมูลท่ัวไปพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 

31-40 ป จบการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ท่ีมี

รายไดเฉลี่ย 20,000 – 40,000 บาทตอเดือน และสวนใหญเปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน 

มากกวา 1 ประเภท โดยเครือขายสังคมออนไลนท่ีสวนใหญเปนสมาชิก ไดแก Line และ Facebook สวน

ใหญเขาใชงานเครือขายสังคมออนไลน ในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. และใชงานเครือขายสังคมออนไลน

ทุกวัน โดยใชงานครั้งละ 1 -2 ชั่วโมง มีเครื่องมือท่ีใชงานเครือขายสังคมออนไลนคือ โทรศัพทมือถือ โดย

ใชงานจากท่ีบาน/ หอพักเปนสวนใหญ สวนกิจกรรมท่ีเขาใชงานเครือขายสังคมออนไลนคือ สนทนากับ
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เพ่ือน (Chat) ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจท่ีดําเนินการดานโซเชี่ยลมีเดียออนไลน และออนไลนเอเจนซ่ี

สามารถนําขอมูลดังกลาวไปทําการวางแผน และกําหนดกลยุทธเพ่ือดําเนินการทางการตลาดตอไป เชน 

การนําขอมูลไปทําการสงเสริมการขาย หรือตั้งราคาใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดยอดขายท่ีมากข้ึน นอกจากนี้

สําหรับผูท่ีกําลังจะสรางธุรกิจเก่ียวกับโซเชี่ยลมีเดียออนไลน หรือออนไลนเอเจนซ่ีสามารถนําขอมูล

ขางตนไปประกอบการพิจารณาชองทางการประชาสัมพันธเพ่ือใหตรงกับชองทางท่ีลูกคา หรืออาจนําไป

วางแผนพยากรณความ-ตองการในอนาคต 

 2. จากผลการศึกษาปจจัยดานคุณคาตราสินคาเก่ียวกับการบริการดานโซเชี่ยลมีเดีย

ออนไลนเอเจนซ่ี จากการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม พบวา สิ่งท่ีผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญเปนอันดับแรกคือ บริษัทออนไลนเอเจนซ่ีมีบริการท่ีหลากหลาย รองลงมาคือความ

นาเชื่อถือของบริษัทออนไลนเอ-เจนซ่ี กลาวคือ ออนไลนเอเจนซ่ีนั้นควรมีการใหบริการหลากหลาย 

หรือแพ็คเกจราคาท่ีลูกคาสามารถเลือกไดเอง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสินคา และการบริการ

ของลูกคา และสิ่งสําคัญอีกอยางคือ ความนาเชื่อถือซ่ึงมาจากการท่ีบริษัทออนไลนเอเจนซ่ีมีท่ีตั้งท่ี

สามารถหาไดงาย เปนหลักแหลงลูกคาสามารถติดตอไดและม่ันใจไดเม่ือวาจางงาน 

 3. จากผลการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดครบวงจรเก่ียวกับบริการดานโซเชี่ยล

มีเดียออนไลนเอเจนซ่ี จากผลการศึกษาพบวามีความเห็นรวมอยูในระดับมาก คือใหความสําคัญมาก 

สวนอันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญคือ การตลาดออนไลนจากประชาสัมพันธผานสื่อ

โซเชี่ยลมีเดียออนไลน ดังนั้นผูประกอบการควรจะตองทําการประชาสัมพันธตัวเองผานชองทางสื่อ

โซเชี่ยลมีเดียออนไลนดวยความสมํ่าเสมอ เพ่ือชวยสรางภาพลักษณท่ีดีตอลูกคาท่ีจะจางในอนาคต 

รองลงมาคือ การบอกตอจากคนรูจักมีผลตอการตัดสินใจใชบริการออนไลนเอเจนซ่ีของทาน ในสวน

นี้ หากลูกคาประทับใจ หรือเคยใชบริการ การบอกตอถือเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเม่ือลูกคา

ประทับใจแลวและเกิดการบอกตอดวยถือวาประสบความสําเร็จในการสื่อสารทางการตลาดเลย

ทีเดียว 

 4. จากการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาดเก่ียวกับบริการดานโซเชี่ยลมีเดียออนไลนเอ

เจนซ่ี จากผลการศึกษาพบวามีความเห็นอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสําคัญดาน บริษัทออนไลนเอเจนซ่ีมีความชัดเจน โปรงใสในการทํางานต้ังแตตนจนจบ คือ

ลูกคาสามารถตรวจสอบการบริการไดอยางชัดเจน รองลงมาคือ บริษัทออนไลนเอเจนซ่ีมีงาน

ความคิดสรางสรรคในชิ้นงาน เพราะหากขาดความคิดสรางสรรคในชิ้นงานแลวก็จะไมสามารถสราง

ความแตกตางจากสินคา หรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีในทองตลาดได และอีกสวนท่ีผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญคือ ลูกคาสามารถติดตอบริษัทออนไลนเอเจนซ่ีไดหลายชองทาง ไมวาลูกคาสะดวกใน

การติดตอทางโทรศัพท ทางไลน ทางแชท เฟสบุค ก็สามารถติดตอไดตลอด ซ่ึงเปนอีกทางท่ีสามารถ

เพ่ิมความสะดวกสบายใหแกลูกคาไดเชนกัน  
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 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนวัยทํางานท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป มี

พฤติกรรมใชเครือขายสังคมออนไลนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ท้ังในดานการพูดคุย คนควาหา

ขอมูล ดานการทํางานและซ้ือสินคา เพราะมีความสะดวกสบายเขาถึงไดงาย ดังนั้นผูประกอบการ

ธุรกิจท้ังรายใหญและรายยอยจึงมิควรละเลย หรือมองขามชองทางโซเชี่ยลมีเดียออนไลน เพราะเปน

ชองทางสื่ออีกหนึ่งชองทางท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคดวยเวลานอย และงบประมาณท่ีสามารถกําหนด

ได อีกท้ังยังควรมีการพัฒนา สงเสริมกลยุทธท่ีเก่ียวของกับชองทางโซเชี่ยลมีเดียออนไลน เพ่ือดึงดูด

ใหผูบริโภคสนใจ สินคาหรือบริการของผูประกอบการท้ังหลายผานชองทางดังกลาวนี้เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

 1. เลือกกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ เชน เลือกศึกษาจาก

ประชากรในเขตอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รวมไปถึงในหัวเมืองใหญ ๆ ของประเทศไทย เพ่ือใหวาผลการศึกษา

นั้นเปนอยางไร เหมือน หรือแตกตางกันอยางไรระหวางประชากรในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

 2. เลือกศึกษาจากปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา เพ่ือใหงานวิจัย

กวางขวางและสมบูรณยิ่งข้ึน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย 

ออนไลน เอเจนซ่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร. 

ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีชวยเหลือในการแนะแนวทาง และใหความรู

ในการคนควาวิจัย จนกระท่ังตรวจทานความถูกตองของเนื้อหาการคนควาอิสระครั้งนี้ และทําใหการ

คนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงเรียบรอยสมบูรณ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีถายถอดความรู

ระหวางท่ีศึกษาจนสามารถนําความรูดังกลาวมาประกอบการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสั่งสอน ตักเตือน อีกท้ังยัง

สงเสริมแนวทางดานการศึกษา หากวิจัยในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางผูวิจัยขอนอมรับคําวิจารณ

เพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 

 

เอกสารอางอิง 

การสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) สืบคนขอมูล 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

Factors Influencing a Decision to Purchase Fitness Equipments for 

Seniors 
 

สมพล สินประเสริฐ1 และชุติมาวดี ทองจีน2 

Sompol Sinprasert1 and Chutimavadee thongjee2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออก

กําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูท่ีตองการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

ผูสูงอายุ โดยกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ กลุมท่ีอาศัยอยูกับผูสูงอายุ และกลุมผูสูงอายุ ท้ังเพศชาย

และเพศหญิง อายุ 22 ปข้ึนไป จํานวน 200 คน โดยใชแบบสอบถามและวิธีการสุมแบบสะดวก 

วิเคราะหดวยคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช

ทดสอบสมมติฐาน 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังการสําหรับผูสูงอายุ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ:  สังคมผูสูงอายุ วิถีการดําเนินชีวิต ทัศนคติ สวนประสมทางการตลาด   

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the factors that influence the decision 

to purchase fitness equipments for seniors for people who want to create business 

related to the elderly people.  The independent variable included lifestyle factors, 

attitude factors, and marketing mixed factors.  The samples in the study were seniors 

and people who lived with the elderly people both male and female aged 22 years 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําภาพวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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up for the number of 200 people.  Questionnaire was used by randomizing with 

convenient sampling method.  The analysis included frequency, mean, standard 

deviation, and the multiple regression analysis to test the assumptions.  

 The results of the hypotheses testing found that lifestyle, attitudes, and 

marketing mix factors influence the decision to purchase fitness equipments for 

seniors at the statistical significant level of 0.05. 

 

Keywords: Aging Society, Lifestyle, Attitude, Marketing Mix 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 

โดยขอมูลจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2560 มีจํานวนประชากรอายุ 60 ป ข้ึนไป 

11.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากรท้ังหมด และคาดวาในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทย

จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ เม่ือประชากรอายุ 60 ป ข้ึนไป มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 ของ

จํานวนประชากรท้ังหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดาน

ประชากรศาสตรของประเทศไทยท่ีกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยในไมชา จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวน

ผูสูงอายุนี้เอง ทําใหผูทําวิจัยเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของผูสูงอายุ 

เนื่องจากกลุมตลาดผูสูงอายุมแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง จากจํานวนประชากรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 

และกระแสการดูแลสุขภาพรางกายกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ท้ังเรื่องอาหารการกิน การ

ออกกําลังกาย เปนตน จึงทําใหมีสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับสุขภาพสําหรับกลุมผูสูงอายุเริ่ม

เกิดข้ึนอยางมากมาย เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันและแนวคิดในเรื่องการดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุในปจจุบัน 

 

 ดังนั้นจึงไดทําการวิจัยดานปจจัยวิถีการดําเนินชีวิต ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุหรือไม เพ่ือเปนแนวทาง

ของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจและวางกลยุทธใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และยังเปน

การชวยลดความเสี่ยงและขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค 
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1.เพ่ือศึกษาปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายของผูสูงอายุ

2.เพ่ือศึกษาปจจัยดานทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายของผูสูงอายุ 

3.เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายของ

ผูสูงอายุ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต 

Engel, Blackwell & Miniard, (1993) ไดใหความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิตไววา 

“รูปแบบท่ีผูคนจะดําเนินชีวิตรวมท้ังการใชเงินและเวลา” โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตจะสะทอนได

จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูอ่ืน 

การแบงสวนตลาดเรื่องจิตนิสัยจิตวิทยา หรือตามรูปแบบการดําเนินชีวิตเปนท่ีนิยมมากข้ึน 

เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงลักษณะของผูบริโภค และอธิบายลักษณะทางจิตวิทยาท่ีละเอียด และแมนยํา

กวาการแบงสวนตลาดเรื่องประชากรศาสตร สวนลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) เปน

เทคนิคหนึ่งท่ีใชอธิบายหรือวัดรูปแบบการดําเนินชีวิต เทคนิคดังกลาวสามารถวัดในเชิงปริมาณและ

ใชกับตัวอยางท่ีมีจํานวนมากได (Engel et al., 1993, pp.370-373) โดยเทคนิคนี้จะใชการวัด AIOs 

(Activities, Interests, and Opinions) ประกอบดวยกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 

และความคิดเห็น (Opinions) มาใชในการวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตตัวอยางของ AIOs รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตมีดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางรูปแบบการดําเนินชีวิต AIOs 

กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ลักษณะทางประชากร 

การทํางาน 

งานอดิเรก 

กิจกรรมทางสังคม 

การพักผอน 

ความบันเทิง 

การรวมกิจกรรมชุมชน 

การเลือกซื้อ 

กีฬา 

ครอบครัว 

บาน 

งาน 

การรวมกิจกรรมชุมชน 

สันทนาการ 

แฟช่ัน 

อาหาร 

สื่อ 

การประสบความสําเร็จ 

ตอตัวเอง 

ประเด็นทางสังคม 

การเมือง 

ธุรกิจ 

เศรษฐกิจ 

การศึกษา 

ผลิตภณัฑ 

อนาคต 

วัฒนธรรม 

อาย ุ

การศึกษา 

รายได 

อาชีพ 

ขนาดของครอบครัว 

ท่ีอยูอาศัย 

ภูมิลําเนา 

ขนาดเมือง 

ชวงวงจรชีวิต 

ท่ีมา: Engel, J.F., Blackwell, R.D. & Miniard, P.W. (1993). Consumer behavior. Fort Worth, TX: The 

Dryden 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) ใหความหมายไววาทัศนคติเปนการโนมเอียงจาก

การรับผลของการเรียนรู สงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกวาชอบหรือไมชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ

กําหนดเปนองคประกอบทัศนคติไว 3 สวน ดังนี้ 

1.ความเขาใจ (Cognition) คือ ความรู (Knowledge) การรับรู (Perception) ความเชื่อ (Beliefs) 

ซ่ึงแตละบุคคลจะมีแตกตางกัน ซ่ึงในสวนของความรูและการรับรูเกิดจากการไดรับประสบการณ 

รวมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของจากขอมูลหลายๆ แหลง และความรูนี้จะมีผลไปยังความเชื่อ (Beliefs) 

2.ความรูสึก (Affective) เปนสิ่งท่ีสะทอนอารมณ (Emotion) และความรูสึก (Feeling) ของแตละ

บุคคลตอความคิดหรือตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เรื่องความชอบและอารมณตอสิ่งนั้นๆ 

3.พฤติกรรม (Conation หรือ Behavior หรือ Doing) คือ แนวโนมของการกระทําท่ีแสดงออก หรือ

ความโนมเอียงท่ีจะตัดสินใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑนั้นๆ 

 

 สรุป ทัศนคติมีองคประกอบท่ีสามารถสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคาอยางตอเนื่อง 

ผูบริโภคจําเปนตองมีการเรียนรู การรับรู ความเขาใจ และมีความเชื่อท่ีเก่ียวกับสินคานั้นๆ ซ่ึง

ความชอบจะเกิดข้ึนตามและอาจจะมีแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือสินคานั้นๆ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดซ่ึงองคกรใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (Kotler, 

2003) สามารถแบงได 4 สวน ดังนี ้

1.ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีนําเสนอตอตลาดเพ่ือความสนใจ ความอยากได การใชหรือ 

การบริโภคท่ีสามารถตอบสนองความตองการหรือความจําเปนในการตัดสินใจในตัวลักษณะของตัว

ผลิตภัณฑ และบริการจะไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมของผูบริโภค ผลิตภัณฑท่ีนําเสนออาจเปนสิ่งท่ี

มีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได 

2.ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลจายสําหรับสินคาท่ีไดนํามาซ่ึงแสดงถึงมูลคาในรูปแบบเงินตรา 

หรืออาจหมายถึงจํานวนเงิน หรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑและบริการ นักการ

ตลาดจึงตองตัดสินใจในการตั้งราคา และการปรับปรุงราคาเพ่ือใหมูลคาในตัวสินคาท่ีสงมอบใหลูกคา

มากกวาราคาของสินคานั้น ดังนั้นการกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคา

ในมูลคาของผลิตภัณฑ ตนทุนของสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของและสภาวการณในการแขงขัน 
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3.ชองทางการจัดจําหนาย (Place & Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางในการจัด

จําหนาย ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยัง

ตลาด  

4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพ่ือ

สรางทัศนคติและพฤติกรรมในการซ้ือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร เพ่ือจูงใจ เพ่ือเตือน

ความจํา เครื่องมือท่ีใชในการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย การ

ใหขาวสารและประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

Kotler (2000) กลาววา การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ 

การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีแสดงใหเห็นถึงความตองการ และตระหนักถึงตัวสินคา

ท่ีมีใหเลือกมากมายกิจกรรมท่ีผูบริโภคเขามาเก่ียวของสัมพันธกันกับขอมูลท่ีมีอยู หรือขอมูลฝาย

ผูผลิตใหมาและสุดทาย คือ การประเมินคาทางเลือกเหลานั้น 

 

 ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) ผูบริโภคจะผานกระบวนการ 5 

ข้ันตอน ดังนี้ 

1.การรับรูถึงปญหา (Problem Recognition) หมายถึง ผูบริโภคตระหนักถึงความตองการ

และความจําเปนในตัวสินคา นักการตลาดจะกระตุนความตองการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ

จัดจําหนาย หรือ การสงเสริมการตลาด เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการในตัวสินคา 

2.การคนหาขอมูล (Information Search) หมายถึง เม่ือผูบริโภครับรูถึงปญหา จึงเกิดความ

ตองการข้ันท่ีหนึ่ง หลังจากนั้นเขาสูการคาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ งานของนักการตลาดท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการในข้ันนี้ คือ พยายามจัดขอมูลขาวสารใหผานแหลงการคา และแหลงบุคคล

ใหมีประสิทธิภาพท่ัวถึง 

3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากขอมูลท่ีไดในข้ันท่ีสองนํามา

พิจารณาเลือกผลิตภัณฑตางๆ หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณา คือ คุณสมบัติผลิตภัณฑตางไ เชน 

รูปราง รูปทรง การประเมินความสําคัญสําหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ไดแก เรื่องของความ

เหมาะสมดานราคากับคุณภาพ และความนาเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา นํามาเปรียบเทียบกับยี่หอ

อ่ืนๆ หนาท่ีของนักการตลาดในข้ันนี้คือ การสรางความเหมาะสมในสวนประสมดานตางๆ 

4.การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลังจากมี

การประเมินผลทางเลือกตางๆ มาแลวผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีตองการมากท่ีสุด 
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5.พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) ความรูสึกของผูบริ โภคท่ี

แสดงออกวา พึงพอใจหรือไมพอใจหลังจากการซ้ือผลิตภัณฑไปแลว ความพึงพอใจข้ึนอยูกับ

คุณสมบัติท่ีตรงตอความตองการของผูบริโภค หากผูบริโภคมีความพึงพอใจก็มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการ

ซ้ือซํ้า แตในทางตรงกันขาม หากผูบริโภคเกิดความไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑยอมมีแนวนโนมสูงข้ึนท่ี

จะไมกลับมาซ้ือซํ้า 

 

กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

          ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 วิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

สมมติฐานท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกาย

สําหรับผูสูงอายุ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิวัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอ การตัดสินใจซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 ประชากร 

 ประชากรคือ ผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพและปริมณฑล มุงเนนกลุมผูสูงอายุ และกลุมท่ีอาศัยอยู

กับผูสูงอายุเปนพิเศษ 

 กลุมตัวอยาง 

การตัดสินใจซ้ืออุปกรณออก

กําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ทัศนคติ 

 

วิถีการดําเนินชีวิต 

สวนประสมทางการตลาด 
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 กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มุงเนนกลุมผูสูงอายุและ

กลุมท่ีอาศัยอยูกับผูสูงอายุเปนพิเศษ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการ

ใชวิธีสุมแบบสะดวก โดยจะเปนกลุมท่ียินดีใหความรวมมือ ในการตอบแบบสอบถาม โดยจะกําหนด

จะกําหนดกลุมตัวอยางโดยอาศัยโปรแกรม G*Power Analysis กําหนด ตามสถิติ Multiple 

Regression ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดอิทธิพลของขนาดตัวอยาง โดยใช คาความ

เชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 (α = .05) กําหนดอํานาจการทดสอบ 0.80 ทําการแทนคาในโปรแกรม ไดขนาด

กลุมตัวอยาง ท่ีตองทําแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน 150 ราย แตเพ่ือความสมบูรณของขอมูล จึงไดทํา

การเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติมจํานวน 200 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใชการทําแบบสอบถามในหัวขอ ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องออก

กําลังกายสําหรับผูสูงอายุ โดยแบงหัวขอแบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามลักษณะปลายปด  

สวนท่ี 2 วิถีการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ  

สวนท่ี 3 ทัศนคติของทานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

สวนท่ี 4 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ 

สวนท่ี 5 การตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  

 

โดยสวนท่ี 1 จะเปนขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว เก่ียวกับ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย ความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 

3 4 และ 5 จะเปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับและนํามาแยกวัดผล

แสดงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับตามวิธี Likert Scale โดย 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 4 

หมายถึงเห็นดวยมาก 3 หมายถึงเห็นดวยปานกลาง 2 หมายถึงเห็นดวยนอย และ 1 เห็นดวยนอย

ท่ีสุด 

 

วิธีการเก็บขอมูล 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บขอมูล โดยการออกแบบสอบถาม ซ่ึงไดกําหนดกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงทําการสรางแบบสอบถามท่ีอางอิงจากทฤษฎี ไดแก ทฤษฎี

วิถีการดําเนินชีวิต (Engel, Blackwell & Miniard, 1993) ทฤษฎีทัศนคติ (Schiffman & Kanuk, 
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2000, p. 200) ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Kotler, 2003) และทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 

(Kotler, 2000) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 200 ชุด จากกลุมตัวอยาง เพศ ชายและหญิง 

ชวงอายุ 22 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูกับผูสูงอายุหรือเปนผูสูงอายุ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมี

อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมและใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

  

การตราจสอบเครื่องมือ 

 การตรวจสอบเนื้อหา ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบความครบถวนและสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องท่ีจะศึกษา 

 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน ผูวิจัยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟา (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) โดยแจกใหกับกลุมตัวอยาง 40 ชุด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  วิถีการดําเนินชีวิต  .935 

  ทัศนคติ    .934 

  สวนประสมทางการตลาด  .943 

  การตัดสินใจซ้ือ   .927 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 เปนการทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบตัวแปรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลัง

กายสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระไดแก วิถีการดําเนินชีวิต ทัศนคติ และสวน

ประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ทําการ

วิเคราะหดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ขอมูลดานวิถีการดําเนินชีวิต ทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีความสัมพันธตอ

การตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังสําหรับผูสูงอายุ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ วิถีการดําเนินชีวิต ทัศนคติ และสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 

วิถีการดําเนินชีวิต 

ทัศนคติ 

สวนประสมทางการตลาด 

.035 

.148 

.525 

.049 

.197 

.649 

.744 

2.483 

11.350 

0.000 

0.000 

0.000 

R2 = .702, F = 154.138, N = 200, p < 0.05 
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 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ทัศนคติ 

และสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ปจจัยดาน

ทัศนคติ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกาย

สําหรับผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากคา Significance ท่ี 0.000 เม่ือ

พิจารณาน้ําหนักของผลกระทบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (Beta = .649) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออก

กําลังกายสําหรับผูสูงอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยดานทัศนคติ (Bate = .197) มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ และปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต (Beta = .049) 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังหายสําหรับผูสูงอายุ ตามลําดับ 

 

 เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square = .702) พบวา วิถีการดําเนินชีวิต 

ทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาด สงผลตอตัวแปรตาม การตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกาย

สําหรับผูสูงอายุ รวมรอยละ 70.2 สวนท่ีเหลือรอยละ 29.8 มาจากปจจัยดานอ่ืนๆ ปจจัยดานวิถีการ

ดําเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ท่ี t = .744 ปจจัย

ดานทัศนคติท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ท่ี t = 2.483 และปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ท่ี 

t = 11.350 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 154.138 คา Sig. มีคานอยวา 0.05 แสดงวาตัวแปร

อิสระอยางนอย 1 ตัวมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

 สรุปไดวาปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 3 สรปุผลทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1: วิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ

ออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2: ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลัง

กายสําหรับผูสูงอายุ 

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 3: สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

อุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

สอดคลอง 



 

207 
 

 จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท้ังสามขอท่ีกลาวมานี้ มีความสอดคลองตอการตัดสินใจซ้ือ

อุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ  

2.ปจจัยดานทัศนคติของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  

3.ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

ของผูบริโภค 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ผูวิจัยขอ

สรุปการอภิปรายผล ดังนี้ 

 ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

สําหรับผูสูงอายุ โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหแลว

พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก กิจกรรมการออก

กําลังกายของผูสูงอายุนั้นเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุควรออกแบบการ

ใชงานใหเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เชน การเคลื่อนไหวรางกายอยาง

เหมาะสม หรือเนนการออกกําลังในการใชอุปกรณอยางเหมาะสม และอุปกรณการออกกําลังกาย

สําหรับผูสูงอายุจะมีสวนชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ ผลดังกลาวสอดคลองกับ

แนวคิดของ Engel, Blackwell & Miniard, (1993) อธิบายวา รูปแบบท่ีผูคนจะดําเนินชีวิตรวมท้ัง

การใชเงินและเวลา โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตจะสะทอนไดจากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูอ่ืนและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรท แสงสวาง

วัฒนะ (2558) ท่ีทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและแรงจูงใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

สถานท่ีออกกําลังกายของกลุมผูบริโภคท่ีเคยใชสถานท่ีออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานการแสดงออกทางความคิด สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานท่ีออก

กําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปไดวาปจจัยดานวิถีการดําเนิน

ชีวิต มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องออกกําลังสําหรับผูสูงอายุ 

 ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ โดย

ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความ

คิดเห็นมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ทานคิดวาสินคาสําหรับผูสูงอายุนั้น จะตองมีวิธีการใชงาน
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ท่ีไมซับซอน และใชงานไดงาย ทานคิดวาอุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุท่ีดีนั้น จะตองมี

หลากหลาย เพ่ือตอบโจทยการใชงานของผูสูงอายุ ท่ีมีความตองการแตกตางกัน และทานคิดวาถา

ผูสูงอายุไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ จะชวยใหสุขภาพของผูสูงอายุแข็งแรงข้ึน ผลดังกลาว

สอดคลองกับแนวคิดของ Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) ท่ีใหความหมายไววาทัศนคติเปน

การโนมเอียงจากการรับผลของการเรียนรู สงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกวาชอบหรือไมชอบสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง และสามารถสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา ผูบริโภคจําเปนตองมีการเรียนรู การ

รับรู ความเขาใจ และมีความเชื่อท่ีเก่ียวกับสินคานั้นๆ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ม่ิงขวัญ ศรี

ทอง (2558) ท่ีทําการศึกษาทัศนคติและปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณสวมใส (Wearable 

Device) ในรูปแบบสายรัดขอมือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ดานทัศนคติท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ ในรูปแบบสายรัดขอมือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล คือ ปจจัยดานการแสดงขอมูลสถิติและกีฬาอุปกรณชวยใหไดทราบขอมูลสถิติการ

วัดผลจากการเลนกีฬา รวมถึงความสามารถในการวัดอัตราการเตนของหัวใจหรือจังหวะชีพจร และ

ชวยใหไดรับขอมูลการวัดผลและสถิติท่ีไดรับจากอุปกรณท่ีจําเปนตอตัวผูสวมใสและความสามารถ

ดานเก็บสถิติขอมูลในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา ทัศนคติมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกาย

สําหรับผูสูงอายุ โดยผลการศึกษา สรุปไดวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดสามอันดับแรก ไดแก สินคาออกแบบมาให

มีความเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ สินคาออกแบบมาใหมีความปลอดภัยตอการใชงานของ

ผูสูงอายุ และมีชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler, 

P. (2003) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือสงเสริมทางการตลาดอยางหนึ่ง

ใชเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมาย สวนประสม

ทางการตลาดแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด

จําหนาย (Place & Distribution) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อิสรีย อนันตโชคปฐมา (2558) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือสินคาใน 

Line Giftshop ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ในเรื่อง ผลิตภัณฑ ราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ลวนมีบทบาทในการตัดสินใจซ้ือสินคาใน Line 

Giftshop  
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 ปจจัยดานการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังสําหรับผูสูงอายุ โดยผลการศึกษา สรุปไดวา 

ปจจัยการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ

วิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดสามอันดับแรก ไดแก 

ทานตัดสินใจซ้ือสินคาหลังจากไดพิจารณาประโยชนจากการใชงาน ทานตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมี

คุณสมบัติตรงกับความตองการ โดยอันดับสามมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ทานจะเปรียบเทียบราคาสินคา

กอนตัดสินใจซ้ือ และทานตัดสินใจซ้ือสินคาเพราะเห็นวาสินคานั้นมีประโยชนตอทานหรือคนรอบ

ขาง ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2000) กลาววา การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเกิด

จากปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

ตองการ และตระหนักถึงตัวสินคาท่ีมีใหเลือกมากมาย กิจกรรมท่ีผูบริโภคเขามาเก่ียวของสัมพันธกัน

กับขอมูลท่ีมีอยู หรือขอมูลฝายผูผลิตใหมา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร (2559) 

ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-marketplace) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

ออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-marketplace) ของผูบริโภค พบวาปจจัย

ดานการศึกษาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-marketplace) เพราะเปนกลุมผูบริโภคท่ีมีระกับการศึกษาสูงกวาระกับปริญญาตรีจะมีความรู

ความคุนเคยในการซ้ือสินคาออนไลนมากกวา รวมถึงกลุมนี้จะมีความรูความเขาใจในการใชงาน

เว็บไซตประเภทตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนอยางดี 

 

 จากผลการศึกษา พบวาปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุ และสามารถ

นําไปใชประโยชน ในการวางแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ การจัดหาสินคามาจําหนายใหเหมาะ

กับความตองการของกลุมเปาหมาย การสื่อสารการตลาดเพ่ือสรางทัศนคติการรับรูท่ีถึงประโยชน

ของตัวสินคา คุณภาพสินคาท่ีดีมีความปลอยภัยตอการใชงานของผูสูงอายุ และชองทางการจัด

จําหนายท่ีหลากหลายและเขาถึงไดงาย 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชทางธุรกิจ 

จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ ผูวิจัยเห็นวา ธุรกิจดําเนินการเก่ียวกับการจัดจําหนายอุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 

สามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้ 

1.จากผลการศึกษา ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ท้ังเพศชายและเพศหญิง สวนใหญอยูในชวงอายุ 22 – 30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
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ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความเห็นวา 

อุปกรณออกกําลังกายท่ีจําหนายอยูท่ัวไปนั้น ไมเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ และคิดวาถามี

อุปกรณออกกําลังกาย ชวยในการออกกําลังกายจะทําใหการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สวนใหญนั้นเห็นดวย และถามีอุปกรณออกกําลังกายท่ีออกแบบมาสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ สวน

ใหญใหความสนใจ ท่ีจะซ้ือใหผูสูงอายุในครอบครัวใชงาน หรือตัวอยูสูงอายุเองสนใจท่ีจะซ้ือใชงาน 

สวนราคาท่ีคาดวาเปนราคาท่ีเหมาะสมนั้น สวนใหญเห็นวา ราคา 2,001 – 4,000 บาท เปนราคาท่ี

เหมาะสม ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการจําหนายเครื่องออกกําลังกายท่ีเก่ียวของกับ

ผูสูงอายุ สามารถนําขอมูลดังกลาวไปทําการวางแผนและกําหนดกลยุทธ เพ่ือดําเนินการทาง

การตลาดตอไป เชน การนําขอมูลไปทําการสงเสริมการขาย หรือการตั้งราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายใหกับสินคา หรือการผลิตหรือหาสินคาท่ีหลากหลายเพ่ือตอบโจทยการใชงานของผูบริโภค  

2.จากผลการศึกษาปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต พบวา วิถีการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ และผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในเรื่องกิจกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุนั้นเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณการออกกําลัง

กายสําหรับผูสูงอายุควรออกแบบการใชงานใหเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เชน 

การเคลื่อนไหวรางกายอยางเหมาะสม หรือเนนการออกกําลังในการใชอุปกรณอยางเหมาะสม และ

อุปกรณการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุจะมีสวนชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง

สมบูรณ ดังนั้นผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญกับการออกแบบสินคาหรือการหาสินคาเพ่ือนํามา

จําหนาย ใหผูสูงอายุสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม และปลอดภัยรวมท้ังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สุขภาพรางกายของผูสูงอายุในการใชงาน จึงจะทําใหผูบริโภคเห็นวาสินคาท่ีผลิตหรือนํามาจําหนาย

นั้น ใหความสําคัญกับผูสูงอายุอยางแทจริง 

3.จากผลการศึกษาทัศนคติ พบวา ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลัง

กายสําหรับผูสูงอายุ และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องสินคาสําหรับผูสูงอายุนั้น จะตอง

มีวิธีการใชงานท่ีไมซับซอนและใชงานไดงาย อุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุท่ีดีนั้น จะตองมี

หลากหลายเพ่ือตอบโจทยการใชงานของผูสูงอายุท่ีมีความตองการแตกตางกัน การผูสูงอายุไดออก

กําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยใหสุขภาพของผูสูงอายุแข็งแรงข้ึน  ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรสราง

การรับรูของผูบริโภคใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอธุรกิจ สามารถสรางไดโดยการสรางภาพลักษณท่ีดี

ตอตัวธุรกิจท่ีเราตองการจะสื่อกับผูบริโภค เชน การออกกําลังสําหรับผูสูงอายุเปนสิ่งท่ีดี หรือการท่ี

ผูสูงอายุไดใชอุปกรณในการออกกําลังกายจะทําใหสุขภาพแข็งแรงข้ึน เปนตน เพ่ือทําใหผูบริโภคเกิด

ทัศนคติในเชิงบวกตอตัวธุรกิจ 

4.จากผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาด พบวา สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ืออุปกรณออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่อง
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สินคาออกแบบมาใหมีความเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ สินคาออกแบบมาใหมีความ

ปลอดภัยตอการใชงานของผูสูงอายุ และมีชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ซ่ึงท่ีกลาวมาเหลานี้

คือปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการจึงจําเปนท่ีจะตองให

ความสําคัญดานนี้เปนพิเศษ เชน ผลิตสินคาหรือจัดหาสินคาใหเหมาะสมกับวัยของผูสูงอายุ และ

สินคาตองมีความปลอดภัยในการใชงานของผูสูงอายุ สวนชองทางการจัดจําหนายนั้นตองมีหลาย

หลายชองทางเพ่ือใหเขาถึงผูบริโภคไดสะดวกท่ีสุด แลวปจจัยดานอ่ืนๆ ก็เปนสวนประกอบของสวน

ประสมทางการตลาดไมแพกัน ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานท่ีเหลือดวย เพราะเปน

สวนหนึ่งท่ีจะทําใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

1.เลือกกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีเฉพาะเจาะจง เชน กลุมผูสูงอายุโดยตรง กลุมท่ีอาศัยอยูกับ

ผูสูงอายุ เพ่ือจะไดเห็นวาผลการศึกษานั้นเปนอยางไร มีความคิดเห็นไปในทิศทางใด  

2.ศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากปจจัยท่ีผูวิจัยทําการศึกษา เชน ปจจัยดาน

สุขภาพของผูสูงอายุ ปจจัยดานนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุ เปนตน เพ่ือใหงานวิจัยกวางขวางข้ึน และ

สมบูรณมากข้ึน 

 

เอกสารอางอิง 

ม่ิงขวัญ ศรีทอง (2558). ทัศนคติและปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณสวมใส (Wearable  

Device) ในรูปแบบสายรัดขอมือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การ 

คนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วรท แสงสวางวัฒนะ (2558). รูปแบบการดําเนินชีวิตและแรงจูงใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

สถานท่ีออกกําลังกายของกลุมผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสถานท่ีออกกําลังกายในเขต 

กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

อิสรีย อนันตโชคปฐมา (2558). สวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือสินคาใน Line  

Giftshop. การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สุณิสา ตรงจิตร (2559). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace).การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต,  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561). แถลงขาว “สถิติบอกอะไร ผูสูงวัยปจจุบันและอนาคต” [ออนไลน].  

  สืบคนจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2561/N10-04- 

61-1.aspx [2561, 10 เมษายน] 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2561/N10-04-


 

212 
 

Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1993). Consumer behavior. Fort Worth,  

TX: The Dryden. 

Kotler, Philip. (2003). Marketing Management. 11th ed. Upper Saddle River, NJ:  

Prentice – Hall. 

Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and Buyer  

behavior (The Millennium). New Jersey: Prentice Hall.  

Kotler, P. (2004). Ten deadly marketing sins: signs and solution. Hoboken, NJ: Wiley 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior (7th ed.). Upper Saddle  

River, N.J Prentice Hall. 

 
 



 

213 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อลิปแคร 

Factors Affecting to Decision Making to Purchase Lip Care 
 

พัฒนสรณ ภรเตียวเจริญ1 และชุติมาวดี ทองจีน2 

Phatsorn Porntiewcharoen1 and chutimavadee thongjee2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ เ พ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระไดแกปจจัยดานลําดับข้ันการตอบสนอง 4Ps สวนประสมการตลาด

และการออกแบบบรรจุภัณฑ กลุมตัวอยางคือ ผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร มุงเนนชวงอายุ 20-

35 จํานวน 200 คน โดยใชแบบสอบถามและวิธีการสุมตัวอยางไมอาศัยความนาจะเปน โดยวิธีการ

สุมแบบสะดวก โดยจะกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G* Power Analysis กําหนดตาม

สถิติ Multiple Regression ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดอิทธิพลของขนาดตัวอยาง โดย

ใชคาความ-เชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 (α = .05) 

 

 ผลวิจัยพบวาปจจัยดานลําดับข้ันการตอบสนอง สวนประสมทางการตลาด และการ

ออกแบบบรรจุภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคนในกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยยะสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ลิปแคร, ลําดับข้ันการตอบสนอง, สวนประสมทางการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ 

 

 

Abstract 

 This objective of this research is aimed to study factors affecting the decision 

to purchase Lip Care of the population in Bangkok.  The independent variables were 

Hierarchy of effect model, Marketing Mix factors, and Product Design.  The sample 

group of 200 respondents was population in Bangkok aged from 20 -35 years old.  

Questionnaire was used by non-probability sampling methods via convenient 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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sampling methods.  The sample size was specified by using G * Power Analysis 

program according to multiple regression statistics used in data analysis at the 

confident statistically significant level of 0.05.  

 

 The results showed that Hierarchy of effect model, Marketing Mix factors, and 

Product Design significantly influenced the Decision Making to purchase Lip Care at 

the statistically significant level of 0.05 

 

Keywords: Lip Care, Hierarchy of effect model, Marketing Mix factors, Product Design 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ในสวนของกระแสความสวยความงามหรือการดูแลตัวเอง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันความสวย

ความงามเปนสิ่งท่ีอยูคูกับทุกชนชาติ ทุกระดับสังคม และในปจจุบันเรื่องของความสวยความงามหรือ

การทําใหตัวเองดูดีอยูตลอดเวลาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง จึงทําใหอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเติบโตและ

ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง จากขอมูลสถิติของคลังขอมูลอุตสาหกรรม สวทช. และ IBISWorld 

เก่ียวกับสถานภาพของตลาดเครื่องสําอางและเวชสําอางโลกระบุวา อุตสาหกรรมเครื่องสําอางท่ัว

โลกมีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน ในป 2016 มีอัตราการเติบโตรอยละ 1.8 มูลคา 293.5 พันลานเหรียญ

สหรัฐ และโตข้ึนเปนรอยละ 2.8 ในป 2017 มูลคา 301.7 พันลานเหรียญสหรัฐ (คลังขอมูล

อุตสาหกรรม สวทช., 2560) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร Lip Care” 

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจลิปแคร ซ่ึงเปน

สินคาในหมวดของความงามท่ีอยูในตลาดท่ีมีการเติบโตอยูตลอดเวลา และมีการทําการตลาดกัน

อยางดุเดือดคอนขางรุนแรง ซ่ึงทุกอยางมีผลตอการตัดสินใจซ้ือท้ังหมดจึงจําเปนตองมีการวิจัย

ผลิตภัณฑเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือลิปแครของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาลําดับข้ันการตอบสนองตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร 

3. เพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร 

4. เพ่ือศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร 
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แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวความคิดและทฤษฎีกับลําดับข้ันของการตอบสนอง (Hierarchy Of Effects) 

 ลําดับข้ันของการตอบสนอง เปนโมเดลท่ีผูซ้ือตองผานข้ันตอนตาง ๆ จนการเกิดความรู 

ความชอบ ความพอใจ ความเชื่อม่ัน และการซ้ือ Kotler (2003: 568-569) ไดกลาวไววา ถาเราเติม

บางสิ่งบางอยางใหกับผูบริโภค เราจะสามารถคนหาการตอบสนองทางดานความรูความเขาใจ 

(Cognitive) ความรูสึก (Affective) และพฤติกรรม (Behavior) ไดโดยจะแสดงออกมาเปนลําดับ

ข้ันตอนการตอบสนอง ดังนี้ 

1.รูจัก (Awareness) 2.ความรู (Knowledge) 3.ชอบ (Liking) 4.ชอบมากกวา (Preference) 5.

เชื่อม่ัน (Conviction) 6.ซ้ือ (Purchase) 

 

2. แนวความคิดและทฤษฎีกับสวนประสมทางการตลาด (4Ps Marketing Mix)  

สวนประสมทางการตลาด (4Ps Marketing Mix) คือ เครื่องมือท่ีชวยใหสามารถวางแผน

และกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหสินคาหรือบริการสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการทําการตลาด โดย

การตั้งสวนประสบ 4 อยาง คือ 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2.) ราคา (Price) 3.) สถานท่ีหรือชอง

ทางการจัดจําหนาย (Place) 4.) การสงเสริมการตลาด (Promotion) Philip Kotler, 2003 ไดกลาว

ไววา สวนประสมท้ัง 4 อยางนี้เปนสวนสําคัญในทําใหเห็นภาพท่ีชัดเจน วาสินคาหรือบริการจะ

เปนไปในทิศทางไหน, ควรใชกลยุทธอะไร และควรเทน้ําหนักไปท่ีสวนประกอบไหนมากกวากัน ฉัตร

ยาพร เสมอใจ (2549, หนา 52-53) ไดกลาวไววา เปนแนวคิดท่ีเปนหลักในการพิจารณาสวนประกบ

ท่ีสําคัญเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดอยางเหมาะสม 

 

3.  แนวความคิดและทฤษฎีกับการออกแบบบรรจุภัณฑ (Product Design) 

การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ (The Structural Packaging Design Process) คือ 

การกําหนดรูปราง ขนาด ปริมาตร น้ําหนัก และวัสดุท่ีจะเอามาใชกับบรรจุภัณฑ โดยมีหนาท่ีหลักคือ

การรักษาคุณภาพของสินคา และใหมีความสะดอกในการขนสง โดยผูออกแบบตองอาศัยความรูใน

การออกแบบและขอมูลจากหลายๆ ดาน ตามข้ันตอนนี้ (บุญสวาง, 2559) 

- ทําใหบรรจุภัณฑสามารถสื่อสารได ท้ังในแงของสัญลักษณและทัศนสัญลักษณ 

- บรรจุภัณฑควรสรางความพึงพอใจ เกียรติและศักดิ์ศรีใหผูใช 

มัทธนี ปราโมทยเมือง, ธานี สุคนธะชาติ, ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท (มัทธนี ปราโมทยเมือง 

และคณะ, 2559) ไดกลาวไววา การออกแบบบรรจุภัณฑแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก 1.ดาน

โครงสรางบรรจุภัณฑ 2. ดานกราฟก เปนการนําเสนอความคิด สีสันท่ีสวยงามสดใส มีลวดลายหรือ

ภาพประกอบ มีลายกราฟกสอดคลองกับเนื้อหาของผลิตภัณฑ และแสดงจุดเดนกับเอกลักษณ
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ออกมา สงบ โอฬารรัตนมณี (2537,หนา 2-10) ไดกลาวไววา การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑคือ 

การกําหนด ขนาด รูปทรง รูปราง หนาตา และปริมาณรวมถึงกําหนดวัสดุเพ่ือนํามาผลิตและ

ประกอบเปนบรรจุภัณฑตามความเหมาะสมในการใชงาน การเก็บรักษาและการขนสง ซ่ึงคลายคลึง

กับของ ประชิด ทินบุตร (2531, หนา 86) ท่ีเนนใช สี ขนาด รูปราง เพ่ือความเปนเอกลักษณะ

เฉพาะตัว ทําใหหยิบฉวยงาย ดึงดูดท้ังใจและสายตาของผูบริโภค 

   

4. แนวความคิดและทฤษฎีกับการตัดสินใจซ้ือ (Decision Making of Consumers) 

Kotler (2000, p. 176-178) ไดกลาวไววา การตัดสินใจซ้ือเกิดจาก แรงจูงใจ การรับรู การ

เรียนรู บุคลิกภาพถึงทัศนคติท่ีแสดงใหเห็นความตองการในการซ้ือ และคิดถึงสินคาท่ีเปนตัวเลือกท่ีมี

อยูมากมาย Walter  (1978, p. 115) ไดกลาวไววา การตัดสินใจคือการเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จากหลายๆสิ่งท่ีมีทางเลือกมากมายหลายทาง โกวิทย กังสนันท (2549, หนา3) ไดกลาวไววา การ

ตัดสินใจคือการเลือกจากตัวเลือกหลายๆตัวแลวนํามาเปรียบเทียบกัน กอนตัดสินใจเลือกอันใด

อันหนึ่ง Kotler & Keller (2006, p. 181) กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค

พิจารณาตาม 5 ข้ันตอน คือ 1.การรับรูถึงความตองการ (Problem Recognition) 2.การคนหา

ขอมูล ( Information Search) 3.การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ ซ้ือ (Evaluation of 

Alternatives) 4.การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 5.พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-

Purchase Behavior) 

 

กรอบแนวความคิด  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของจึงไดนําแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีไดมากําหนดเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

ลําดับข้ันการตอบสนอง 

   

 

 

 

สมมติฐาน 

4Ps สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) 

 
การออกแบบบรรจุภัณฑ 

H1 

H2 

H3 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร 



 

217 
 

สมมติฐานท่ี 1 ลําดับข้ันการตอบสนองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 การออกแบบบรรจุภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากร คือ ผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร มุงเนนชวงอายุ 20-35 เปนหลัก ผูวิจัยเลือก 

กลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการใชวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง ท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป 

เนื่องจากเปนกลุมท่ีตองดูแลตัวเองใหภาพลักษณของตัวเองดูดีอยูตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ

ใหกับตนเอง และเปนกลุมท่ีเริ่มมีกําลังในการซ้ือผลิตภัณฑในการดูแลตัวเองหรือเครื่องสําอาง ใน

สวนของสถานท่ีผูทําแบบสอบถามไดเลือกสถานท่ี ท่ีมีวัยเรียนและวัยทํางานเดินทางไปจํานวนมาก 

คือสยาม หวยขวาง สุขุมวิท และสาธร เพราะเปนแหลงรวมกลุมวัยรุน สถานศึกษา สถานท่ีทํางาน

และแหลงช็อปปง และยังเปนแหลงรวมคนจากท่ัวกรุงเทพ โดยจะใชตัวอยางท่ีละ 200 คนในการทํา

แบบสอบถาม จากการคํานวณดวยโปรแกรม G* Power Analysis ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

ผูวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพ่ือกําหนดชวง

ชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  = ขอมูลท่ีมีคะแนนสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคะแนนต่ําสุด 

       จํานวนชั้น 

    = 5 - 1 = 0.8 

       5 

 ดังนั้น สามารถแปลความหมายของระดับความสําคัญไดดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความวา ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา ระดับความสําคัญมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา ระดับความสําคัญปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความวา ระดับความสําคัญนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

 

วิธีการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางและทําการแจกแบบสอบถามในบริเวนท่ีระบุ คือ สยาม 

หวยขวาง สุขุมวิท และสาธร ซ่ึงเปนถ่ินท่ีกลุมชองอายุท่ีตองการอยูกันเปนจํานวนมาก  
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ขอจํากัดในการเก็บขอมูล 

เนื่องจากบางคนไมมีเวลาในการทําแบบสอบถาม จึงปฏิเสษในการทําแบบสอบถาม แตก็

สามารถแกปญหาไดโดยการแจกแบบสอบถามตอไปจนกวาจําไดตามจํานวนท่ีตองการ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายและบุคคลท่ัวไปโดยการกําหนดหัวขอปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร โดยแบงออกเปน 6 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ลําดับข้ันตอนการตอบสนองตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) 

สวนท่ี 3 การออกแบบบรรจุภัณฑของลิปแคร 

สวนท่ี 4 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) 

สวนท่ี 5 การตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) 

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือตรวจสอบคาความเชื่อม่ันดวยคา Cronbach 

Alpha ซ่ึงไดคาตัวแปรทุกตัวเกิน 0.8 กอนท่ีจะแจกจริง ไดจํานวน 200 ชุด ดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบสะดวก สถิติท่ีใชคือการทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานลําดับข้ันการตอบสนอง ปจจัยดานสวน

ประสมการตลาด และปจจัยดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร โดย

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 25-30 ป มีระดับการศึกษาอยูในระ

กับปริญญาตรี สวนใหญเปนพนักงานบริษัท รายไดอยูท่ี 20,000-30,000 บาท ตอเดือน สินคา

ประเภทเครื่องสําอางท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ สกินแคร (Skin Care) โดยท่ีซ้ือเดือนละ 1 ครั้ง ในแตละครั้ง

ท่ีซ้ือราคาจะอยูในชวง 501-1,000 บาท ปจจัยดานลําดับข้ันตอนการตอบสนอง พบวามีความคิดเห็น

รวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานการออกแบบบรรจุภัณฑและปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือ พบวามีความคิดเห็นรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยดานลําดับข้ันการตอบสนองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร ผล

การทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง ลําดับข้ันการตอบสนองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ลิปแครของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือลิปแครของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยดานการออกแบบบรรจุภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง การออกแบบบรรจุภัณฑ มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือลิปแครของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สรุปไดวา กรอบแนวความคิดเปนไปตามแนวความคิดเห็นท่ีสรุปไดวา ลําดับข้ันการ

ตอบสนอง สวนประสมทางการตลาดและ การออกแบบบรรจุภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิป

แครของคนในกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 2: คาเฉลี่ยสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 160 80.00 

อายุ 25 - 30 116 58.00 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 111 55.5 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 88 44.00 

รายไดสวนตัวตอเดือน 20,001 – 30,000 66 33.00 

ประเภทเครื่องสําอางท่ีซ้ือบอย SKIN CARE 99 49.50 

ซ้ือเครื่องสําอางก่ีครั้งใน 1 เดือน 1 ครั้ง 114 57.00 

ซ้ือเครื่องสําอางในแตละครั้งจํานวน

เทาไหร (บาท) 

501-1,000 71 35.5 

 

ตารางท่ี 3: ลําดับข้ันการตอบสนอง สวนประสมทางการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแครของคนในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร B Beta t Sig 

ลําดับข้ันการตอบสนอง 0.382 0.376 4.395 .000 
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สวนประสมทางการตลาด 0.131 0.149 5.920 .040 

การออกแบบบรรจุภัณฑ 0.296 0.315 4.431 .000 

𝑅𝑅2 = .535, F = 75.249, p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหปจจัย ไดแก ลําดับข้ันการตอบสนอง สวนประสมทาง

การตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ ภาพรวมของปจจัยท้ัง 3 ดานแสดงใหเห็นวามีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือลิปแครของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

พิจารณาจากคา Significance ท่ี 0.000  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัย ท่ีมี อิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือลิปแคร  (Lip Care) ของคนใน

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังนี้ 

 ปจจัยดานลําดับข้ันการตอบสนองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของ

คนในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยเรื่องลําดับข้ันการตอบสนองตอการ

ตัดสินใจ มีนัยสําคัญทางสถิติอยูท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ

ความคิดเห็น มากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก 1. ทานซ้ือลิปแครท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี 2. ทานอานขอมูล

ผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซ้ือลิปแคร 3. การสื่อสารมีผลตอความชอบในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ ซ่ึงผล

ท้ัง 3 ขอ มีการเรียงลําดับตามกระบวนการอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003: 

568-569) ท่ีไดอธิบายไววา ถาเราเติมบางสิ่งบางอยางใหกับผูบริโภค เราจะสามารถคนหาการ

ตอบสนองทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive) ความรูสึก (Affective) และพฤติกรรม 

(Behavior) ไดโดยจะแสดงออกมาเปนลําดับข้ันตอนการตอบสนอง ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหเห็น

วา ลําดับข้ันการตอบสนอง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคนกรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคนใน

กรุงเทพมหานครพบวา ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามใหระดับ ความคิดเห็นมากท่ีสุดเปน

สามอันดับแรก ไดแก 1. มีความสะดวกสะบายในการหาซ้ือสินคางาย 2. มีชองทางจําหนายท่ี

หลากหลาย 3. ราคาคุมคาเม่ือเทียบกับคูแขงในตลาดเดียวกัน ซ่ึงตรงกับคํากลาวของ Philip Kotler, 

2003 ท่ีกลาวไววา สวนประสมท้ัง 4 อยางนี้เปนสวนสําคัญในทําใหเห็นภาพท่ีชัดเจน วาสินคาหรือ

บริการจะเปนไปในทิศทางไหน, ควรใชกลยุทธอะไร สวนประสมท้ัง 4 อยางประกอบไปดวย 1) 

ผลิตภัณฑ (Product) สินคาท่ีนําเสนอตอตลาดใหกับผูบริโภคซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยางแรกท่ีควร

คํานึงถึง2.) ราคา (Price) จํานวนเงินท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือใชในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ 
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โดยราคาจะข้ึนอยูกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ 3.) สถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

คือสถานท่ีหรือชองทางในการวางจําหนายหรือสงมอบสินคาใหกับผูบริโภคและกลุมเปาหมาย โดยจะ

พิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ของแตละธุรกิจเปนหลัก4.) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

คือการโฆษณาหรือการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การประชาสัมพันธขาวตาง ๆ เพ่ือให

เกิดการรับรูตอสินคาและตรา เพ่ือนําไปสูการขายสินคาและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรยาพร 

เสมอใจ (2549, หนา 52-53) ท่ีไดกลาวไววา เปนแนวคิดท่ีเปนหลักในการพิจารณาสวนประกบท่ี

สําคัญเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดอยางเหมาะสม และวรกร จันทราภรณ (2558, หนา 1) 

ท่ีศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ Gaming gear ท่ีไดกลาววา 

ผูบริโภคท่ีสนใจสินคาไดพิจารณาจาก สินคาและราคาเปนหลัก สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยดานการออกแบบบรรจุภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคน

ในกรุงเทพมหานครพบวา ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด

เปนสามอันดับแรก ไดแก 1. ทานจะซ้ือลิปแครท่ีขนาดของบรรจุภัณฑสามารถหยิบจับไดถนัดมือ 2. 

ทานจะซ้ือลิปแครท่ีขนาดของบรรจุภัณฑมีขนาดเล็กพกพาสะดวก 3. ทานจะซ้ือลิปแครท่ีวัสดุมีความ

แข็งแรงคงทน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ผลการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอการออกแบบการ

ออกแบบโครงสรางบรรจภุัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรไทย ซ่ึงในนั้น สงบ โอฬารรัตนมณี, (2537,หนา 

2-10) และ ประชิด ทินบุตร (2531 หนา 86) ไดกลาวคลายกันวา การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ

คือ การกําหนด ขนาด รูปทรง รูปราง หนาตา และปริมาณรวมถึงกําหนดวัสดุเพ่ือนํามาผลิตและ

ประกอบเปนบรรจุภัณฑตามความเหมาะสมในการใชงาน สรุปไดวา ปจจัยดานการออกแบบบรรจุ

ภัณฑของลิปแคร (Lip Care) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของคนในกรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคนในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา

และวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามใหระดับ ความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก 1. หากทานใชสินคาแลวรูสึกประทับใจในสินคาทานจะตัดสินใจซ้ือ

สินคาซํ้า 2. ทานตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความตองการ 3. หากทานพิจารณาสินคา

อยางดีแลวทานจะตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงสอดคลองกับ Kotler (2000, p. 176-178) ไดกลาวไววา 

การตัดสินใจซ้ือเกิดจาก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพความถึงทัศนคติท่ีแสดงใหเห็น

ความตองการในการซ้ือ ตอมา Kotler & Keller (2006, p. 181) ยังไดกลาววา กระบวนการในการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคพิจารณาตาม 5 ข้ันตอน โดยเริ่มจากเหตุการณกอนมีการซ้ือ

ผลิตภัณฑจริงตลอดจนถึงเหตุการณหลังจากการซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Walter (1978, p. 

115) ไดกลาวไววา การตัดสินใจคือการเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายๆ สิ่งท่ีมีทางเลือกมากมาย

หลายทาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคม
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ออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยในนั้น โกวิทย กังสนันท (2549, หนา

3) ไดกลาวไววา การตัดสินใจคือการเลือกจากตัวเลือกหลายๆ ตัวแลวนํามาเปรียบเทียบกัน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลไปใชทางธุรกิจ 

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคนใน

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดมาจาก

แบบสอบถามสามารถนํามาใชในการทําการตลาดได โดยขอมูลหลักท่ีจะนํามาใชสําหรับ

กลุมเปาหมายแรกคือกลุมผูหญิง และสามารถนําขอมูลนี้ไปเปนแกนหลักในการวางกลยุทธ ตาง ๆ 

ท้ังการตั้งราคา การจัดทําการสงเสริมการขาย รวมท้ังเรื่องของการสื่อสารใหตรงกับความชอบของ

กลุมเปาหมาย เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดยอดขายใหไดมากท่ีสุด  

จากการศึกษาปจจัยดานลําดับข้ันการตอบสนองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip 

Care) ของคนในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑมากท่ีสุด จากนั้นจึงอานขอมูลของผลิตภัณฑและตองมีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือท่ีจะทําให

ลูกคาหรือกลุมเปาหมายของเราชื่นชอบและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของเรา 

 

ขอเสนอแนะ 

1. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดใหไดมากท่ีสุดและ/

หรือ ออกผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะดาน เชน ผลิตลิปบารมท่ีมีคุณสมบัติท่ีใหความชุมชื่นกับริม

ฝปาก, ลิปบารมท่ีมีคุณสมบัติท่ีในการเปลี่ยนสี เปนตน 

2. การทําฉลากใหมีความนาสนใจ โดยท่ีขอมูลครบถวนและอานงาย โดยการใชคําท่ีสั้นกระชับได

ใจความ เพ่ือใหขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนมากท่ีสุด 

3. การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ท้ังออนไลนและออฟไลน เพ่ือใหขอมูลผลิตภัณฑกับลูกคาและงาย

ตอการหาขอมูล 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปแคร (Lip Care) ของคนใน

กรุงเทพมหานคร สิ่งท่ีผูประกอบการควรตละหนักในขอนี้อยางแรกคือ มีความสะดวกสะบายในการ

หาซ้ือสินคาหรือหาซ้ือไดงาย และ การมีชองทางจําหนายท่ีหลากหลาย เชนตามรานเครื่องสําอาง

และรานสะดวกซ้ือ ซ่ึงทําใหเห็นวา การอํานวยความสะดวกสบายและชองทางการจัดจําหนายใหกับ

ผูบริโภคเปนสิ่งท่ีตองใหความสําคัญมาเปนอันดับแรก และราคาก็จําเปนตองอยูในราคาท่ีทุกคนคิด

วาคุมคาเม่ือเทียบกับคูแขงในตลอดเดียวกัน  

 

ขอเสนอแนะ 
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1. ใหความสะดวกสบายกับลูกคา โดยการมีชองการจัดจําหนายหลากหลายชองทาง 

2. การตั้งราคาตองคํานึงถึงความคุมคาและราคาของคูแขงในทองตลาด 

จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการออกแบบบรรจุภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิป

แคร (Lip Care) ของคนในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาและวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบ

แบบสอบถาม ชื่นชอบและมีโอกาสซ้ือลิปแครท่ีมีขนาดของบรรจุภัณฑสามารถหยิบจับไดถนัดมือ 

ขนาดเล็กพกพาสะดวก และวัสดุมีความแข็งแรงคงทน จากขอมูลจุดนี้ทําใหสามารถพัฒนาบรรจุ

ภัณฑท่ีตอบโจทยผูบริโภคได ซ่ึงจะทําใหสามารถเพ่ิมยอดขายไดเนื่องจากมีการปรับเรื่องของบรรจุ

ภัณฑตามความตองการของตลาด 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีขนาดเล็กจับถนัดมือ และเนนท่ีการพหพาสะดวก 

2. ใชวัสดุท่ีมีความคงทนแข็งแรงในการทําบรรจุภัณฑ 

จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการตัดสินใจ ซ้ือลิปแคร  (Lip Care) ของคนใน

กรุงเทพมหานคร ขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามจะตัดสินใจซ้ือเม่ือใหแลวรูสึกประทับใจ ซ่ึงอาจจะมา

จากการท่ีไดทดลองสินคา และเห็นวาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตรงตามความตองการมากท่ีสุด และจะ

ตัดสินใจซ้ือก็ตอเม่ือพิจารณาอยางดี แตก็ยังมีการเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑกับของคูแขง

กอนการตัดสินใจซ้ือ และมีการบอกตอหากวาซ้ือไปใชแลวประทับใจจริง ๆ จากขอมูลนี้ทําใหเห็นวา

การท่ีกลุมเปาหมายไดทดลองใชสินคา ยังคงเปนสิ่งจําเปน และการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความ

ตองการของตลาดก็จะทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในการขายมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. มีสินคาใหลูกคาทดลองเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ 

2. เนนการสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการทําการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะบางประเด็นเพ่ือเปนประโยชนในการทําวิจัย

ครั้งตอไปดังนี้ 

1. เนื่องจากผลิตภัณฑเปนลิปแครจึงสามารถเขาไดถึงผูบริโภคทุกเพศทุกวัย ตั้งแตเด็กไปจนถึง

ผูสูงอายุ การทําวิจัยครั้งหนาจึงควรเจาะจงกลุมเปาหมายใหเฉพาะกวานี้เพ่ือออกผลิตภัณฑท่ีตรง

ความตองการแบบเฉพาะกลุม เพราะผูบริโภคในแตละชวงอายุมีความตองการท่ีไมเหมือนกัน การ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางหลาย ๆ กลุมจึงเปนสิ่งท่ีควรทํา 
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2. ควรศึกษาปจจัยเรื่องของนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหวา 

นวัตกรรมใหมนั้น ตรงกับความตองการของผูบริโภคหรือไม 

3. เจาะจงทําวิจัยเฉพาะการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑแบบใหม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือซ้ือลิปแครของคนใน

กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร. ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษา

การคนควาอิสระ ท่ีชวยเหลือในการแนะแนวทาง และใหความรูในการคนควาวิจัย จนกระท่ัง

ตรวจทานความถูกตองของเนื้อหาการคนควาอิสระครั้งนี้ และทําใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จ

ลุลวงเรียบรอยสมบูรณ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีถายถอดความรูระหวางท่ีศึกษาจนสามารถ

นําความรูดังกลาวมาประกอบการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

มา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสั่งสอน ตักเตือน อีกท้ังยัง

สงเสริมแนวทางดานการศึกษา หากวิจัยในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางผูวิจัยขอนอมรับคําวิจารณ

เพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

Factors Affecting to Decision Making of Ordering Uniform 
 

บุณยวีย พันธชัยวงศ1 และชุติมาวดี ทองจีน2      

Bunyawee Puntchaiwong1 and Chutimavadee Thongjeen2 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ และปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปาก กลุมตัวอยางคือ บุคคลท่ัวไป ท้ังเพศหญิงและ

เพศชาย จํานวน 200 คน โดยใชวิธีการสุมแบบสะดวก แจกแบบสอบถามท่ีเขต บางซ่ือ, เขตจตุจักร 

และเขตสีลม เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายท่ีมีกําลังซ้ือและมีการใชสื่อสังคมออนไลน และจะกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple Regression ท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดอิทธิพลของขนาดตัวอยาง โดยใชคาความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 

(α = .05) 

 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ และปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิ

ฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ยูนิฟอรม, สวนประสมการตลาดบริการ, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, การตลาด- 

   แบบปากตอปาก 

 

Abstract 

 This objective of this research is aimed to study factors affecting to decision 

making of ordering uniform.  The independent variables were Marketing Mix factor, 

Integrated Marketing Communication factor, and Word of Mouth Marketing factor.  The 

                                                      
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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sample group of 200 respondents was population in area of Bangsue, Chatuchak and 

Silom district because the target group has purchasing power and playing social media 

on a regular basis.  Questionnaire was used by convenient sampling methods.  The 

sample size was specified by using G * Power Analysis program according to multiple 

regression statistics used in data analysis at the confident statistically significant level 

of 0.05.  

               The results showed that Marketing Mix factor, Integrated Marketing 

Communication factor, and Word of Mouth Marketing factor significantly influenced 

the decision making of ordering uniform at the statistically significant level of 0.05. 

 

Keywords: Uniform, Marketing Mix, Integrated Marketing Communication, Word of  

     Mouth Marketing 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย  

 พฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูบริโภค จากการสํารวจกลุมตัวอยางในประเทศไทย

จํานวน 1,000 คนในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ มีมูลคารวมของการซ้ือเสื้อผาของคนท่ีอยูท่ี 

2,763 ลานบาท พบวาการซ้ือสินคาของคนไทยมีชองทางในการหาขอมูลและซ้ือสินคา พบวาการ   

ช็อปปงออนไลนดวยการเขาโซเชียลมีเดีย คิดเปนรอยละ 84 (บริษัท คอตตอน ยูเอสเอ, 2557) จาก

ขอมูลขางตนระบุถึงความนาสนใจของตลาดเก่ียวกับเสื้อผาของประเทศไทยวา เปนตลาดท่ีมีการ

เติบโตสูง จากผลสํารวจวิจัยตลาด “2014 COTTON USA Global Lifestyle Monitor” เก่ียวกับ

พฤติกรรมการจับจายใชสอยเสื้อผาของผูบริโภคใน 10 ประเทศ และคาดการณวาในป 2563 การซ้ือ

เสื้อผาจะมีมูลคาสูงถึง 3,186 ลานบาท ในสวนของไทยพบวา ผูบริโภคชาวไทยมีแนวโนมชอปปง

เพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป ตอเนื่องไปจนถึงป 2563 ผูบริโภคซ้ือเสื้อผาอยางต่ําเดือนละ 1 ครั้งหรือ

มากกวา คิดเปนรอยละ 58 ผูบริโภคมองวาคุณภาพท่ีดีเปนปจจัยสําคัญในการซ้ือเสื้อผา คิดเปนรอย

ละ 93 ผูบริโภคยินดีจายมากข้ึนเพ่ือคุณภาพท่ีดีของสินคา คิดเปนรอยละ 57 (บริษัท คอตตอน ยู

เอสเอ, 2557-2559)  

จากผลสํารวจท่ีกลาวมาขางตนทําใหพบวาการชอปปงออนไลนของผูบริโภคกําลังไดรับ

ความนิยมและมีการเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลตอโอกาสท่ีดีของธุรกิจบริการผลิตบริการรับผลิต ยูนิ

ฟอรม ผานชองทางสื่อออนไลนโดยใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce-Online) และ

ศึกษาในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดบริการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และ
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การตลาดแบบปากต่อปาก เพ่ือทราบถงึแรงจูงใจท่ีจะทําให้ผู้บริโภคสนใจ และตดัสินใจในการสัง่ผลิตยู

นิฟอร์ม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจสั่งผลิตยูนิฟอรม 

3. เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจสั่งผลิตยูนิฟอรม 

4. เพ่ือศึกษาการตลาดแบบปากตอปากท่ีมีผลตอการตัดสินใจสั่งผลิตยูนิฟอรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ  (Marketing - Mix) (Kotler, 1997) 

(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543) คือ องคประกอบหรือปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินงานทางดานการตลาด 

เนื่องจากเปนสิ่ง ท่ีกิจการสามารถทําการควบคุมได โดยพ้ืนฐานของสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) จะประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด

จําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา 4Ps แตสําหรับธุรกิจบริการ จะ

มีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพ่ิมเขามาอีก 3 ปจจัย คือ ดานบุคคล (People) ดานการ

สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดาน

กระบวนการ (Process) รวมเรียกไดวาเปน 7Ps 

2. แนว คิดทฤษฎี เ ก่ียว กับการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ  ( Integrated Marketing 

Communication) (เสรี วงษมณฑา, 2540) ใหความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

หมายถึงกระบวนการการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับ

กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง เปาหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคือการท่ีมุงสราง

พฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยอาศัยสื่อหลายรูปแบบ  

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth Marketing) (รัฐวิทย ทอง-

ภักดี, 2555) กลาวไววา กลยุทธการบอกตอเปนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย เนื่องจากมนุษย

อยูรวมกันเปนสังคม มีการติดตอสื่อสารซ่ึงกันและกัน ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันทํา

ใหรูปแบบการติดตอสื่อสารไมไดเปนเพียงการบอกตอกันแบบตัวตอตัวเทานั้น แตจะเปนการบอกตอ

ดวยวิธีการตาง ๆ ผานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีกาวหนาโดยเฉพาะทางสื่ออินเทอรเน็ตและ

โทรศัพทมือถือ 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ (Kotler, 2000) (ศิรินทร ซ้ึงสุนทร, 2542) กลาววา การ

ตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรูบุคลิกภาพ และทศันคติ 
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ซึง่จะแสดงให้เห็นถงึความต้องการ และตระหนกัวา่มีสินค้าให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผู้บริโภคเข้ามา

เก่ียวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่ หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผู้ ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของ

ทางเลือกเหลา่นัน้  

 

กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1: แสดงกรอบแนวความคิด 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 

- ดานสนิคาหรือบริการ 

- ดานราคา 

- ดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด 

- ดานบุคคล  

- ดานลักษณะทางกายภาพ  

 - ดานกระบวนการ 

  

การตัดสินใจในการสั่งซ้ือสินคา 

- ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค  

- ข้ันตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค 

- ผลจากกระบวนการซ้ือของผูบริโภค  

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 
 

 การตลาดแบบปากตอปาก 
 

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพันธ 

- การสงเสริมการขาย 

- การใชพนักงานขาย  

- การตลาดทางตรง 
 

H2 
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สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิ-

ฟอรม 

สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสัง่ผลิต 

ยูนิฟอรม 

สมมติฐานท่ี 3 การตลาดแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางคือ บุคคลท่ัวไป ท้ังเพศหญิงและเพศชาย ใชวิธีการสุมแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ไมไดกําหนดผูตอบแบบสอบถามไวลวงหนา แจกแบบสอบถามท่ีเขต 

บางซ่ือ, เขตจตุจักร และเขตสีลม เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายท่ีมีกําลังซ้ือและมีการใชสื่อสังคม

ออนไลน โดยจะเปนกลุมท่ียินดีรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และจะกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชโปรแกรม  G*Power Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple Regression ท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ผูวิจัยกําหนดอิทธิพลของขนาดตัวอยาง โดยใชคาความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 (α = .050) 

กําหนดอํานาจการทดสอบ 0.80 ทําการแทนคาในโปรแกรมไดขนาดกลุมตัวอยาง ท่ีตองทํา

แบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน 200 คน 

ผูวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลขอมูลโดยคํานวณคาอันตาภาคชั้น เพ่ือ

กําหนดชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 

2540, หนา 27-28) 

 อันตรภาคชั้น  = ขอมูลท่ีมีคะแนนสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคะแนนต่ําสุด 

          จํานวนชั้น 

    = 5 – 1    = 0.8 

       5 

 ดังนั้น สามารถถแปลความหมายของระดับความสําคัญไดดังนี้  

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความวา ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา ระดับความสําคัญมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา ระดับความสําคัญปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความวา ระดับความสําคัญนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 
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 วิธีดําเนินการวิจัย  

จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายและบุคคลท่ัวไปโดยการกําหนดหัวขอ ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม แบงเปน 6 สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนคําถามปลายปด ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ปจจัยท่ีคํานึงถึงใน

การตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม จํานวนการสั่งผลิตยูนิฟอรมตอการสั่ง 1 ครั้งของผูตอบ

แบบสอบถาม ราคาท่ีสั่งผลิตยูนิฟอรมตอ 1 ตัว และราคาท่ีเหมาะสมกับการสั่งผลิตยูนิฟอรมตอ 1 

ตัว จํานวนท้ังสิ้น 8 ขอ 

 

สวนท่ี 2 3 4 และ 5 แบงหัวขอออกเปน 4 สวน คือ สวนประสมการตลาดบริการ การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดแบบปากตอปาก และการตัดสินใจ เปนคําถามแบบมาตร

ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

 ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือตรวจสอบคาความเชื่อม่ันดวยคา Cronbach 

Alpha กอนท่ีจะแจกจริงจํานวน 200 ชุด ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก สถิติท่ีใชคือการทดสอบ

สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยดาน

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปากท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาเปน

เพศชาย สวนใหญอยูในชวงอายุ 26 – 30 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,000 – 25,000 บาท และปจจัยท่ีคํานึงถึงในการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรมท่ีมากท่ีสุดคือ 

ราคา สวนใหญสั่งผลิตยูนิฟอรม 1 – 20 ตัวตอการสั่ง 1 ครั้ง ราคาท่ีสั่งผลิตยูนิฟอรมตอ 1 ตัว คือ  

ต่ํากวา 500 บาท และราคาท่ีเหมาะสมกับการสั่งผลิตยูนิฟอรมตอ 1 ตัวคือตํ่ากวา 500 บาท ปจจัย

ดานสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปากอยูในระดับ

ความสําคัญมาก และการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
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สมมติฐานท่ี 1 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิ-

ฟอรม ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึงสวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิต 

ยูนิฟอรม ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 3 การตลาดแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึงการตลาดแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 สรุปไดวา กรอบแนวความคิดเปนไปตามแนวความคิดเห็นท่ีสรุปไดวา สวนประสมทาง

การตลาดบริการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ยสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 113 56.5 

อายุ 26 – 30 64 32.0 

อาชีพ พนักงานบริษัท 122 61.0 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 135 67.5 

ปจจัยท่ีคํานึงถึงในการตัดสินใจสั่งบริการผลิต 

ยูนิฟอรม 

ราคา 92 46.0 

จํานวนการสั่งผลิตยูนิฟอรมตอการสั่ง 1 ครั้ง

ของผูตอบแบบสอบถาม 

1 – 20 ตัว 162 81.0 

ราคาท่ีสั่งผลิตยูนิฟอรม ตอ 1 ตัว ต่ํากวา 500 บาท 170 85.5 

ราคาท่ีเหมาะสมกับการสั่งผลิตยูนิฟอรมตอ 1 

ตัว 

ต่ํากวา 500 บาท 173 86.5 

 

ตารางท่ี 2: แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ สวนประสมการตลาดบริการ การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ และการตลาดแบบปากตอปาก ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม 
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ตัวแปร B Beta t Sig 

สวนประสมการตลาดบริการ .313 .318 4.925 0.000 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ .154 .134 1.965 0.050 

การตลาดแบบปากตอปาก .219 .233 3.399 0.001 

R2 = .259, F = 22.863, N = 200, p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการ การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ และการตลาดแบบปากตอปากในภาพรวมแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานสวน

ประสมการตลาดบริการ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยดานการตลาด

แบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

โดยพิจารณา จากคา Significance ท่ี 0.000 

 

เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (Beta = .318) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่ง

ผลิตยูนิฟอรมมากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปาก (Beta = .233) มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม และปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Beta = 

.134) ตามลําดับ  

 

เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square = .259) พบวา สวนประสมทาง

การตลาดบริการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการตลาดแบบปากตอปากสงผลตอตัว

แปรตามคือ การตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม รวมรอยละ 25.9 ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม ท่ี t = 4.925 ปจจัยดานการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม ท่ี t = 1.965 และปจจัยดาน

การตลาดแบบปากตอปากมีผลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม ท่ี t = 3.399 การวิเคราะห

คาสถิติทดสอบ F = 22.863 คา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระ

อย่างน้อย 1 ตวั มีอิทธิพลตอ่ตวัแปรตาม 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม ผูวิจัยขอสรุป

อภิปรายผลดังนี้  
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 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม โดย

ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่ง

ผลิตยูนิฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ราคาท่ีมีใหเลือกหลากหลาย

ตอความตองการของผูบริโภค มีบริการออกแบบเสื้อผาและลายสกรีนหรือปกใหเหมาะสมกับงาน 

และมีชองทางในการติดตอสอบถามท่ีสะดวกรวดเร็ว ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler 

(1997) ท่ีใหความหมายวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ

เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

และความตองการของลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชราภรณ พรอง

พรมราช (2559) ท่ีทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาพรีเม่ียมแบรนด 

(Premium Brand) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาพรีเม่ียมแบรนด (Premium Brand) ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) พบวา ปจจัย 

ดานลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา ปจจัยดานทําเลท่ีตั้ง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานบุคลากร มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาพรีเม่ียมแบรนด (Premium Brand) ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดวาสวนประสมทาง

การตลาดบริการ อิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

 

 ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิ-

ฟอรม โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก การสงเสริมการ

ขาย (Promotion) ทําใหทานตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรมไดงายข้ึน สื่อโฆษณาท่ีบอกราคามีผล

ตอการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม และสื่อโฆษณาท่ีบอกรายละเอียดของบริการผลิตเสื้อผามีผล

ตอการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยนูิฟอรม ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2540) 

ท่ีกลาววาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เปนกระบวนการพิจารณาแผนงานของการ

ติดตอสื่อสารทางการตลาดท่ีตองใชการสื่อสารเพ่ือเปนการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยาง

ตอเนื่องโดยเครื่องมือการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) 

เครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในปจจุบันนั้นมีมากมายหลากหลาย ไดแก การ

โฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง และ

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เหมสุดา สันติมิตร (2558) ท่ีทําการศึกษาเรื่องกลยุทธการสื่อสาร ทาง
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การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สําหรับผูประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในเขต 

กรุงเทพมหานคร พบวา กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของกลุมตัวอยางมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือ พบวา มีระดับมากใน 3 ดาน โดยสูงสุดคือ ดานการสงเสริมการขาย รองลงมา

ดานประชาสัมพันธ และดานการตลาดทางตรง และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง 

จํานวน 2 ดานไดแก ดานการขายโดยพนักงานและดานการโฆษณา ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้สามารถ

สรุปไดวาการสื่อสารการตลาดบูรณาการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

 

ปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม โดย

ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิต

ยูนิฟอรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก รับรูถึงความประทับใจในสินคาหรือบริการ

จากการบอกตอ รับรูถึงสินคาหรือบริการท่ีมีความแปลกใหมจากการบอกตอ และไดรับขาวสาร

เก่ียวกับสินคาหรือบริการผานชองทางสื่อสังคมออนไลน ผลดังกลาวสอดคลอง รัฐวิทย ทองภักดี 

(2555) ท่ีกลาวไววา กลยุทธการบอกตอเปนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย เนื่องจากมนุษยอยู

รวมกันเปนสังคม มีการติดตอสื่อสารซ่ึงกันและกัน ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําให

รูปแบบการติดตอสื่อสารไมไดเปนเพียงการบอกตอกันแบบตัวตอตัวเทานั้น แตจะเปนการบอกตอ

ดวยวิธีการตาง ๆ ผานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีกาวหนาโดยเฉพาะทางสื่ออินเทอรเน็ตและ

โทรศัพทมือถือ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุทธิ์ธิดา จันทรโอกุล (2558) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ท่ีทําการศึกษาเรื่องกรณีศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากท่ีกระทําผานอินเตอรเน็ตตอ

ความตั้งใจซ้ือสินคาของผูบริโภคทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวาระดับของความผูกพันใกลชิดมีผล

อยางมีนัยสําคัญมากท่ีสุด ตอการรับรูความนาเชื่อถือของการสื่อสารแบบปากตอปาก และการรับรู

ความนาเชื่อถือของการสื่อสารแบบปากตอปากมีผลตอการยอมรับขอมูลของการสื่อสารแบบปากตอ

ปาก และการยอมรบั ขอมูลของการสื่อสารแบบปากตอปากมีผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาของผูบริโภค

ผานทางธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดวาการสื่อสารแบบปาก

ตอปากอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในธุรกิจ  

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่ งผลิตยูนิฟอรม ท่ีมี

วัตถุประสงคในการวิจัย ดังตอไปนี้ เพ่ือศึกษาการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม, เพ่ือศึกษาสวน

ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจสั่งผลิตยูนิฟอรม, เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจสั่งผลิตยูนิฟอรม และเพ่ือศึกษาการตลาดแบบปากตอปากท่ีมี
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ผลตอการตัดสินใจสั่งผลิตยูนิฟอรม จากการศึกษาการวิจัยพบวางานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว และสามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้  

1. จากผลการศึกษา ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาเปนเพศชาย สวนใหญอยูในชวงอายุ 26 – 30 ป ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท และปจจัยท่ีคํานึงถึงในการตัดสินใจ

สั่งบริการผลิตยูนิฟอรมท่ีมากท่ีสุดคือ ราคา สวนใหญสั่งผลิตยูนิฟอรม 1 – 20 ตัวตอการสั่ง 1 ครั้ง 

ราคาท่ีสั่งผลิตยูนิฟอรมตอ 1 ตัวคือ ต่ํากวา 500 บาท และราคาท่ีเหมาะสมกับการสั่งผลิตยูนิฟอรม

ตอ 1 ตัวคือตํ่ากวา 500 บาท ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจเก่ียวกับบริการรับผลิตเสื้อผา สามารถนํา

ขอมูลดังกลาวไปทําการวางแผนและกําหนดกลยุทธเพ่ือดําเนินการทางการตลาดตอไป เชน การนํา

ขอมูลไปทําการตั้งราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะทําใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้สําหรับผูท่ีกําลังสนใจท่ีจะทําธุรกิจเก่ียวกับการขายสินคาออนไลนหรือบริการในดานอ่ืน ๆ 

สามารถนําขอมูลขางตนไปพิจารณาเลือกประเภท เพ่ือทําการสงเสริมการขาย รวมถึงพิจารณาราคา

ท่ีจะทําใหสินคาสามารถขายได หรือนําไปใชวางแผนคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

2. จากผลการศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการ พบวา สวนประสมการตลาด

บริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน

เรื่อง ราคาท่ีมีใหเลือกหลากหลายตอความตองการของผูบริโภค มีบริการออกแบบเสื้อผาและลาย

สกรีนหรือปกใหเหมาะสมกับงาน มีชองทางในการติดตอสอบถามท่ีสะดวกรวดเร็ว มีการรับประกัน

สินคาเม่ือเกิดขอผิดพลาด และระยะเวลาในการจัดทํา 4 – 6 สัปดาห ซ่ึงท่ีกลาวมาขางตนคือ ปจจัย

ดานราคา ดานสินคาหรือบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการ และดานบุคคล 

ผูประกอบการจึงตองใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้เปนพิเศษ เชน มีชองทางท่ีสามารถสอบถามได

ตลอด 24 ชั่วโมง มีการแจงรายละเอียดของสินคาหรือบริการอยางชัดเจน มีการบอกถึงคุณภาพของ

สินคาและราคาอยางชัดเจน มีการบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ดังนั้นนอกจาก

การพัฒนาในเรื่องชองทางการจัดจําหนาย ดานสินคาและบริการ ดานราคาและคุณภาพ ดานการ

บริการ ดานกระบวนการ ดานบุคคล ปจจัยอ่ืน ๆ ขององคประกอบสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ก็มีความสําคัญเชนกัน ดังนั้นผูประกอบการและนักการตลาดควรใหความสําคัญกับทุกองคประกอบ

ของสวนประสมทางการตลาดบริการ 

3. จากผลการศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดบูรณาการ พบวา การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม และผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการขาย (Promotion) ทําใหทานตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรมได

งายข้ึน สื่อโฆษณาท่ีบอกราคามีผลตอการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม สื่อโฆษณาท่ีบอก

รายละเอียดของบริการผลิตเสื้อผามีผลตอการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม พนักงานขายสามารถ
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สื่อสารทําใหทานเขาใจในสินคาหรือบริการ ทานใหความสําคัญกับการสื่อสารเก่ียวกับองคกรและ

ผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน และการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลนทําใหทานรูจักบริการนั้นมากข้ึน 

ดังนั้นผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพราะเปน

กระบวนการการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีตองใชการจูงใจหลายรูปแบบ เชน การ

สงเสริมการขาย การใชสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ และการใชพนักงานขาย สิ่งเหลานี้มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจสั่งบริการผลิตยูนิฟอรม แลวยังชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธุรกิจและทําใหผูบริโภค

รูจักสินคาหรือบริการมากยิ่งข้ึน  

4. จากผลการศึกษาปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปาก พบวา การตลาดแบบปากตอปาก

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม และผูตอบแบบสอบถามจะรับรูถึงความประทับใจ

ในสินคาหรือบริการจากการบอกตอ รับรูถึงสินคาหรือบริการท่ีมีความแปลกใหมจากการบอกตอ 

ไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาหรือบริการผานชองทางสื่อสังคมออนไลน รับรูถึงภาพลักษณของสินคา

หรือบริการท่ีมีความนาเชื่อถือจากการบอกตอ ใชสื่อสังคมออนไลนในการบอกตอสินคาหรือบริการ 

รับรูถึงสินคาหรือบริการท่ีดีจากการบอกตอ และรับรูถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการจากการบอก

ตอ ดังนั้นผูประกอบการจึงตองสรางการรับรูของผูบริโภคใหเกิดการบอกตอในเชิงบวก ใหมีการพูด

ถึงเปนท่ีรูจักในดานท่ีดี สามารถสรางไดโดยการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธุรกิจ เชน การบริการท่ีดี 

สินคาท่ีดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ความแตกตางหรือความแปลกใหมของสินคาหรือบริการ และ

ความซ่ือสัตยตอผูบริโภค สิ่งเหลานี้สงผลตอการบอกตอของผูบริโภค ทําใหผูบริโภครูจักสินคาหรือ

บริการของผูประกอบการมากยิ่งข้ึน  

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 เพ่ือใหผลศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอยอดไปในทัศนะท่ีกวางข้ึน เพ่ือเปนประโยชนใน

การอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนและปญหาทางดานการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม หรือปญหาทางดาน

อ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกันผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยดังตอไปนี้ 

1. เลือกกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ เชน เฉพาะเจาะจงกับ

สถานภาพทางอาชีพท่ีตรงกับการใชยูนิฟอรมใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดเห็นวาผลการศึกษาเปนอยางไร 

เหมือนหรือตางกันอยางไร 

 2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากปจจัยท่ีผูทําวิจัยไดทําการศึกษา เชน 

ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ปจจัยดานการตลาดออนไลน เปนตน เพ่ือใหงานวิจัยกวางขวางและ

สมบูรณยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยูนิฟอรม ในครั้งนี้ 

สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีชวยเหลือ

ในการแนะแนวทาง และใหความรูในการคนควาวิจัย จนกระท่ังตรวจทานความถูกตองของเนื้อหา

การคนควา อิสระครั้ งนี้  และทําใหการคนควา อิสระครั้ งนี้สํา เร็จลุลวงเรียบรอยสมบูรณ  

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีถายทอดความรูระหวางท่ีศึกษาจนสามารถนําความรูดังกลาวมา

ประกอบการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสั่งสอน ตักเตือน อีกท้ังยัง

สงเสริมแนวทางดานการศึกษา หากวิจัยในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางผูวิจัยขอนอมรับคําวิจารณ

เพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 

 

เอกสารอางอิง 

กัลยา วาณิชยบัญชา. (2540). การวิเคราะหสถิติสถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร 

โกวิทย กังสนันท. (2549). กระบวนการตัดสินใจดานการบริหารและกรอบความคิดท่ัวไป. กรุงเทพฯ:  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2547). การจัดการและการบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน. 

เชาว โรจนแสง (2554) การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด. นนทบุรี: สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2547). การจัดการการตลาด. (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: เพียรสัน  

เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา 

นธกฤต วันตะเมล. (2555). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

17บริษัท คอตตอน ยูเอสเอ17. (2557). ผลสํารวจวิจัยตลาด “2014 COTTON USA Global  

Lifestyle Monitor” เกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจายใชสอยเส้ือผาของผูบริโภค 

ใน 10 ประเทศ [ออนไลน์]. สบืค้นจาก: https://positioningmag.com/58914 [2562,  

  19 มีนาคม] 

บริษัท คอตตอน ยูเอสเอ. (2559). สํารวจวิจัยตลาดในหัวขอ "2016 Global Lifestyle  

          Monitor" เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูบริโภค [ออนไลน]. สืบคนจาก:  

          https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-2017-and- 

value-of-e-commerce-survey-in-thailand-2017l-press-conference.html [2562,  

19 มีนาคม] 



 

240 
 

พัชราภรณ พรองพรมราช. (2559). ปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาพรีเม่ียมแบรนด 

 (Premium Brand) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ภพพรหมินทร วโรตมวัฒนานันท. (2558). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสารแบบปากตอปากในยุค 

ดิจิทัล. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา, 1(1), 86-100. 

รัฐวิทย ทองภักดี. (2555). 30 กลยุทธลับพิชิตตลาดเหนือคูแขง (30 Secret Marketing  

Strategies). นนทบุรี: ธิงค บียอนด บุคส. 

ศิรินทร ซ้ึงสุนทร. (2542). การเปดรับทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของกลุมวัยทํางานตอนตนท่ีมีตอ

 การตลาดทางตรง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษตานนท และศุภร เสรีรัตน. (2552).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  

กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงธุรกิจ. 

สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix ‘7Ps) 

 http://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/marketing-mix-7ps.html 

สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543). หลักการตลาด. (พิมพครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: ยงพลเทรดดิ้ง. 

สุทธิ์ธิดา จันทรโอกุล. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากท่ีกระทผานอินเทอรเน็ตตอ

 ความตั้งใจซ้ือสินคาของผูบริโภคทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เสรี วงษมณฑา. (2542). กลยุทธการตลาด: การวางแผนตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลมและไซ 

แท็กซ. 

เสรี วงษมณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท วสิิทธ 

พัฒนา จํากัด. 

เหมสุดา สันติมิตร. (2558). กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สําหรับ 

  ผูประกอบการรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.       

Kitchen, P. J., & Pelsmacker, T. (2004). The emergence of IMC: A theoretical 

 perspective. Journal of Advertising Research, 44(1), 20-31.   

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and 

 control. (9 th ed). New Jersey: Asimmon &Schuster. 

Kolter, P. (2000). Marketing management (Millenium ed.). New Jersey: Prentice-Hall 

Kotler, P. (2003). Marketing management (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

Positioning. (2559). พฤติกรรมและการตัดสินใจของผูบริโภคคนไทยจากกระแสโลก 



 

241 
 

ออนไลนท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

https://positioningmag.com/1108229 [2562, 18 มีนาคม] 

Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (1994). Consumer behavior (5th ed.). New Jersey:  

Prentice – Hall. 
 



 

242 

 

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตเพ่ือลดการใชทรัพยากร 

และลดตนทุนการผลิตของธุรกิจฟารมสุกร 

Utilizing Innovation and Technology in the Production Process to 

Reduce Resource Consumption and Reduce Production Cost of the Pig 

Farm Business 
 

นวพล  มหาผล1  และอนุฉัตร  ช่ําชอง2 

Navapon  Maharpon1  and Anuchat Chamchong2 

 

 

บทคัดยอ 

  วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้นั้นก็เพ่ือศึกษาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใน

กระบวนการผลิตของธุรกิจฟารมสุกร  สามารถสรางผลประหยัดและลดตนทุนการผลิตไดมากนอย

เพียงใด  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากระบบไบโอแกส

ซ่ึงเปนการนําของเสียจากกระบวนการผลิตของฟารมสุกรมาใชเปนพลังงานทดแทน  โดยการวิจัย

ครั้งนี้ทําโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีพิจารณาแลววาเหมาะสมแกการศึกษา  ซ่ึงมีสถาน

ประกอบการอยูในเขต ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา  ผลวิจัยพบวาการท่ีเกษตรกรนั้นเลือกท่ีจะลงทุนใน

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตนั้นมีปจจัยหลายดานดวยกัน  ระดับ

การศึกษาของเกษตรกร  ประสบการณในการทํางาน  การเรียนรูจากการศึกษาดูงานเปนตน    

ผลลัพธท่ีไดจาการลงทุนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากระบบไบโอแกสท่ีไดนั้น  

นอกจากการท่ีไดพลังงานสะอาดท่ีมาจากการแปรรูปของเสียมาใชในกระบวนการผลิต  ลดตนทุน

การใชเชื้อเพลิงแลวยังสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางกลิ่นและน้ําเสียซ่ึงเปนของเสีย

ท่ีออกจากกระบวนการผลิตไดอีกดวย  เกษตรกรสามารถเพ่ิมรายไดสุทธิจากการลดคาใชจายในเรื่อง

คาเชื้อเพลิงและคาใชจายในการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตดวย  ดังนั้นจะเห็นไดวา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ  จึงจําเปนอยางยิ่งในการประกอบกิจการตางๆ  ในปจจุบัน  

 

คําสําคัญ: นวัตกรรมและเทคโนโลย ี ลดตนทุน 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the use of innovations and 

technologies in the production process of pig farm business. How much can you save 

and reduce production costs?  This research is a study of innovation and alternative 

energy technology from bio-gas system, which is the waste from the production 

process of swine farm as a renewable energy. This research was conducted by 

interviewing the sample that was considered appropriate for the study. The plant is 

located in the district of Pon Phang, Phayao. 

 The research found that farmers chose to invest in innovation and technology 

in the production process has many factors together. Education level of farmers 

working experience Learning from study visit. The result of investment, innovation and 

alternative energy technology from the bio-gas system. In addition to the clean energy 

generated by the processing of waste used in the production process. It can reduce 

the cost of fuel and also solve the environmental problems of pollutants, odors and 

wastewater which are waste from the production process. Farmers can increase their 

net revenue by reducing fuel costs and waste management costs from the production 

process. Therefore, it is evident that innovation and technology are essential in today's 

business. 

 

Keywords: Innovation and Technology , Reduce the cost 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาศึกษา 

สุกรถือเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญตัวหนึ่งของประเทศไทย  คนไทยเองก็มีนิยมบริโภคเนื้อ

สุกร  ไมวาจะเปนการนําเนื้อสุกรสดมาประกอบอาหารหรือแมกระท้ังการนําเนื้อสุกรไปแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑตางๆ เชน หมูยอ แหนม ไสกรอก และอ่ืนๆ อีกมากมาย  โดยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา

ปริมาณการผลิตสุกรในประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  ถึงแมวาอัตราการเติบโตของ

อุตสาหกรรมจะไมสูงแตก็ถือวาอุตสาหกรรมมีการเติบโตอยูตลอด  โดยปริมาณการผลิตโดยรวมของ

อุตสาหกรรมจะมีการเติบโตแตสัดสวนของผูเลี้ยงสุกรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต  โดย

สัดสวนของผูเลี้ยงสุกรในปจจุบันจะเปนผูเลี้ยงรายใหญและเกษตรกรท่ีเขาโครงการเกษตรพันธ

สัญญากับบริษัทใหญ (ปริมาณการเลี้ยงตอหลังมากมีสัดสวนการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน  แตเกษตรกรราย

ยอยหรือเกษตรกรท่ีเลี้ยงตามหลังบาน (ปริมาณการเลี้ยงตอหลังไมมาก) นั้นมีสัดสวนการท่ีลดลง
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อยางมีนัยสําคัญ  โดยมีปจจัยมาจากภาวะขาดทุนจากราคาสุกรตกต่ําอันเนื่องมาจากปริมาณสุกรใน

ตลาดมีมากเกินความตองการ  และอีกปจจัยอันเนื่องมาจากในปจจุบันการเลี้ยงสุกรนั้นถือวาเปน

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพไมสามารถประกอบการในเขตหรือพ้ืนท่ีท่ีใกลแหลงท่ีอยูอาศัยของ

มนุษย  กอนท่ีจะอธิบายถึงสาเหตุของปญหานั้น  ขอเลาถึงวิวัฒนาการของธุรกิจการเลี้ยงสุกรในอดีต

ท่ีผานมา   

จากยุคแรกในการเลี้ยงสุกรจะเปนการเลี้ยงขนาดเล็กเลี้ยงหลังบานเกษตรกรเองจากการท่ี

ขนาดการเลี้ยงมีขนาดเล็กนั้นทําใหมลพิษจาการเลี้ยงยังไมมากและผลกระทบตอเขตท่ีอยูอาศัยของ

มนุษยยังมีไมมากนัก   

ในยุคถัดมาซ่ึงถือวาเปนยุคกอนปจจุบันนั้นมีการใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการผลิต

อยางเดียวโดยไมมีการใหความสําคัญกับมลพิษท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ  มีการเพ่ิมขนาดการ

เลี้ยงเพ่ือลดตนทุนคงท่ีตางๆ  การใชเครื่องจักรตางๆ เพ่ือใหการใชแรงงานในการผลิตลดลง 

ปริมาณการใชแรงงานตอขนาดการผลิตลดลง  แตลืมคํานึงถึงเรื่องมลพิษตางๆ จากการเพ่ิม

ขนาดการผลิต  พ้ืนท่ีการผลิตยังคงเปนพ้ืนท่ีเดิมทําใหเกิดความขัดแยงกับชุมชนท่ีอยูใกลเคียงฟารม

สุกรเนื่องจากมลพิษทางกลิ่นท่ีไมมีการจัดการ   

ดังนั้นการประกอบกิจการธุรกิจเลี้ยงสุกรในปจจุบันจึงทําไดยากกวาในอดีต  ตองมีการขอ

อนุญาตตางๆ มากข้ึน  ตองมีการทําประชาวิจารณสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชมท่ีจะเขาไป

ประกอบธุรกิจ  มาตรฐานการเลี้ยงตางๆ ก็มีการยกระดับมาตรฐานในการประกอบกิจการใหสูงข้ึน  

เพ่ือใหการประกอบกิจการไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมท่ีอยูรอบขาง   

เนื่องจากขอจํากัดตางๆ ในการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในปจจุบันดังท่ีกลาวมาขางตนนั้น  

ทําใหตนทุนในการผลิตสูงข้ึนจากในอดีต  โดยประเด็นท่ีสําคัญๆ คือ  การกําหนดมาตรฐานของฟารม

การเลี้ยงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน  ทําใหมีปญหาเรื่องตนทุนในการกอสรางโรงเรือนและ

อุปกรณการเลี้ยงท่ีเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการเลี้ยงใหมีระยะหางจากแหลงชุมชนหรือ

แหลงท่ีพักอาศัยของคน  ทําใหเกิดปญหาเรื่องไฟฟาท่ีจะใชในฟารมสุกร  เนื่องจากแหลงพ้ืนท่ีท่ี

อนุญาตใหประกอบกิจการไดนั้นโดยสวนใหญแลวไฟฟายังเขาไมถึง  ไฟฟาในธุรกิจฟารมสุกรนั้นถือ

วาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตปจจัยหนึ่ง  ยกตัวอยางเชน  ระบบอัตโนมัติในการควบคุม

สภาพแวดลอมภายในโรงเรือน  รวมไปถึง  อุณหภูมิภายในโรงเรือน  ความชื้นภายในโรงเรือน  การ

ถายเทอากาศในระบบโรงเรือนปด เปนตน  ระบบลําเลียงอาหาร  และไฟฟาท่ีใชในเขตบานพัก  ลวน

มีความตองการในการใชไฟฟา  จึงทําใหผูประกอบการตองหาวิธีการตางๆ มาแกปญหานี้ เชน การ

นําเครื่องยนตคูโบตามาใชในกระบวนการผลิต หรือการนําเครื่องกําเนิดไฟฟามาใช เปนตน   

จากการแกปญหาเรื่องไฟฟาท่ีใชในฟารมนี่เองทําใหธุรกิจฟารมสุกรในปจจุบันมีตนทุนใน

การผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึน โดยสรุปตัวเลขปญหาไวเปนตารางไดดังนี้ 
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รายการ คาไฟฟา/เดือน คาเชื้อเพลิง/เดือน รวม/เดือน 

ฟารมท่ีไฟฟาเขาถึง 8,500  8,500 

ฟารมท่ีไฟฟาเขาไมถึง  13,125 13,125 

ผลตาง +/- 4,625 

เปอรเซ็นต % 54.41% 

 

จากตารางขางตนนั้นตนทุนคาพลังงานนั้นเปนตัวเลขเฉลี่ยตอโรงเรือนการเลี้ยงสุกรตอเดือน  

จะเห็นไดวาตนทุนการผลิตสูงข้ึนจากเดิมเฉลี่ยตอหลังตอเดือน 4,625 บาท จากตัวเลขจํานวนเงินท่ี

เพ่ิมข้ึนอาจจะดูวาไมมากเทาไหร  แตถาคํานวณเปนอัตราสวนรอยละจะเห็นไดวาเพ่ิมข้ึนถึง 54.41% 

ของตนทุนเดิม  ดังนั้นตนทุนพลังงานท่ีใชในการผลิตสวนนี้ถือไดวาเปนปญหาท่ีสําคัญตัวหนึ่งสําหรับ

เกษตรกรท่ีดําเนินธุรกิจนี้ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้คือ ศึกษาวิเคราะหการลดตนทุนการผลิตโดยการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไบโอแกสมาใชในการผลิต  โดยใชพลังงานสะอาดท่ีเกิดจากของเสียท่ีเกิด

จากการผลิตแลวนํากลับมาใชใหม  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ เกษตรกรผูเลี้ยงหรือกลุมผูเลี้ยงสุกรในเขต

ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา  โดยตัวอยางหลักท่ีทําการศึกษา คือ ฟารมสุกรของหาง

หุนสวนจํากัด เอ็มแอลที อุตสาหกรรมการเกษตร และฟารมสุกรของเกษตรกร คุณเกรียงไกร 

อุตสาหะนันท  ซ่ึงอยูในเขตตําบลนาปรัง เหตุผลท่ีเลือกกลุมตัวอยางดังกลาวคือ ฟารมสุกรมีการใช

นวัตกรรมไบโอแกสมาใชในการลดตนทุนการใชเชื้อเพลิงในฟารมสุกร  ถึงแมในแตละฟารมจะมีการ

นํานวัตกรรมไบโอแกสมาใชเหมือนกัน  แตการนําแกสท่ีไดจากระบบมาใชลดเชื้อเพลิงนั้นมีการเลือก

วิธีในการใชท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จะทําใหเราทราบถึงผลประหยัดโดยรวมของการนํา

นวัตกรรมไบโอแกสมาใช 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีนํามาศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัยครั้งนี้

เปนแนวคิดในเรื่องการควบคุมการใชพลังงานในการผลิต  การแกไขปญหาของเสียท่ีในระบบโดยการ
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นําของเสียท่ีไดจากระบบนํากลับมาใชใหเกิดประโยชน  และการทําธุรกิจใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และสังคมโดยสรุปไวเปนหัวขอดังนี้ 

1. แนวคิดการลดและควบคุมตนทุนการผลิต 

เปนการศึกษาถึงโครงสรางของตนทุนการผลิต  เม่ือเขาใจโครงสรางของตนทุนแลวจึงทําการ

วิเคราะหหาตนทุนสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  สุดทายจึงทําการจัดการหรือลดตนทุน

ดังกลาวลงเพ่ือใหตนทุนการผลิตลดลง  

การลดและควบคุมตนทุนการผลิต. สืบคนเม่ือวันท่ี  11 กันยายน 2561 , จาก

https://www.smartsme.co.th/content/16903 

2. แนวคิดเก่ียวกับ 3 Rs 

ประกอบดวย Reduce การลดการใชทรัพยากร Reuse การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

Recycle การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

แนวคิดเก่ียวกับ 3R,s. สืบคนเม่ือวันท่ี  11 กันยายน 2561 , จาก

http://yongrecycle.blogspot.com/2012/06/3r-5r.html 

3. Zero waste agriculture 

แนวคิดการทําใหของเสียการกระบวนเกิดนอยท่ีสุด หรือไมใหเกิดเลย  โดยการหาวิธีการนําของ

เสียกลับไปทําใหเกิดประโยชนข้ึนใหม  

Zero waste agriculture . สืบคนเม่ือวันท่ี  11 กันยายน 2561 , จาก

http://web2012.hrdi.or.th/HighlandDevelop/detail/2071/Zero-waste-agriculture/ 

4. ธุรกิจสีเขียว (Green Business) 

การทําธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมมีคําจํากัดความท่ีตายตัวอาจเปนไดหลายรูปแบบ  

ธุรกิจท่ีมีวิธีการในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติก็ถือวาเปนธุรกิจสีเขียว ธุรกิจท่ีมีลดการใช

พลังงานไฟฟาก็ถือไดวาเปนธุรกิจสีเขียวเนื่องจากแหลงท่ีมาของไฟฟาบางสวนเกิดจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต เชน ลิกไนท หรือธุรกิจท่ีมีหลักการดําเนินงานโดยใหความสําคัญ

กับความยั่งยืนและใสใจสิ่งแวดลอมก็ถือวาเปนธุรกิจสีเขียว 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business). สืบคนเม่ือวันท่ี  11 กันยายน 2561 , จาก

https://www.ftpi.or.th/2015/1980 

5. เทคโนโลยีกาซชีวภาพ Biogas Production System 

เปนแนวคิดในการนําของเสียท่ีไดจากกระบวนการผลิตไมวาจะเปน น้ําเสีย เศษซาก ตางๆ นํามา

เขากระบวนการหมักเพ่ือใหไดกาซชีวภาพนํากลับมาใชใหม 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

- การศึกษาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียภาคอุตสาหกรรม 

http://yongrecycle.blogspot.com/2012/06/3r-5r.html
http://web2012.hrdi.or.th/HighlandDevelop/detail/2071/Zero-waste-agriculture/
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ธัชกร  ผลพนธิน , วลัยรัตน  อุตตมะปรากรม และประเสริฐ  เรียบรอยเจริญ (2557). 

การศึกษาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียภาคอุตสาหกรรรม. การคนควาแบบ

อิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรรวมกับวัชพืชน้ํา ในพ้ืนท่ี

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผูชวยศาสตราจารยชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พัฒน และโกวิท  สุวรรณหงษ (2554). การผลิต

พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรรวมกับวัชพืชน้ําในพ้ืนท่ีอําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

ระบบไบโอแกสและบอบําบัดน้ําเสีย  โดยเปรียบเทียบระหวางการลงทุนเพ่ิมเติมในการนํา

ระบบไบโอแกสและบอบําบัดน้ําเสียมาใชในกิจการฟารมสุกรกับการไมนํามาใชมีความแตกตางกัน

อยางไร   

โดยสวนประกอบระบบไบโอแกสและบอบําบัดน้ําเสียท่ีกลาวมานั้นมีอยูดวยกันท้ังหมด 4 

สวนดวยกันดังนี้  

1. บอไบโอแกสหมายถึงบอท่ีทําหนาท่ีหมักของเสียจากกระบวนการผลิตเพ่ือกําเนิดแกส

เชื้อเพลิง 

2. บอชักกากหมายถึงบอท่ีทําหนาท่ีรองรับกากมูลสุกรท่ีผานการหมักในกระบวนการของ

บอ  ไบโอแกสแลว  ซ่ึงกากมูลสุกรท่ีไดนั้นคือปุยอินทรียอยางดีนั่นเอง 

3. บอบําบัดหมายถึงบอท่ีทําหนาท่ีรับน้ําเสียหลังจากกระบวนการหมักเพ่ือรอใหเกิดการ

ตกตะกอนกอนท่ีจะนําน้ํากลับไปใชตอ  

ตัวแปรอิสระ 

ระบบไบโอแกสและบอบําบัดน้ําเสีย 

 

ตัวแปรตาม 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหรือพลังงาน , 

ตนทุนเชื้อเพลิง , ตนทุนการบําบัดน้ําเสีย , 

มลพิษทางอากาศและปญหา

สภาพแวดลอมรอบฟารม 
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4. หองปนไฟหมายถึงอาคารหรือหองท่ีใชสําหรับจัดเก็บเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ตัวแปรตาม 

 ผลการเปลี่ยนแปลงจากการท่ีนําระบบบอไบโอแกสมาใชสามารถแบงเปนหัวขอท่ีไดดังนี้ 

1. ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหรือพลังงานท่ีใชในฟารมตอเดือนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ตนทุนคาเชื้อเพลิงท่ีเปลี่ยนแปลงหรือผลประหยัดท่ีเกิดข้ึน 

3. ปญหาการรองเรียนเรื่องมลพิษทางอากาศและปญหาสภาพแวดลอมรอบฟารม  

ระหวางการนําระบบไบโอแกสและบอบําบัดน้ําเสียมาใชแลวมีผลประหยัดอยางไร 

วิธีการศึกษา  

 สําหรับประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในเขตตําบลนาปรัง อําเภอ

ปง จังหวัดพะเยา ท่ีเขารวมโครงการจางเลี้ยง (Contract Farming) หรือเรียกอีกอยางวาเกษตรพันธ

สัญญากับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ  

 การเลือกตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิจารณญาณหรือแบบ

เฉพาะเจาะจง (Judgment Sampling or Purposive Sampling) โดยเหตุผลในการเลือกตัวอยาง

ครั้งนี้ คือ ขนาดฟารมท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดท่ีเปนมาตรฐาน  ท่ีตั้งของฟารมสุกรนั้นอยูหาง

ไกลชุมชนสอดคลองกับสถานการณของธุรกิจฟารมสุกรในปจจุบัน  เปนฟารมท่ีไดมาตรฐานตามกรม

ปศุสัตว และมาตรฐานท่ีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาขน) กําหนดไว 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้จะใชการสัมภาษณ  โดยหลักสําคัญในการออกแบบการสัมภาษณ

แบงเปนข้ันตอนตามหัวขอไดดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

สรางแบบคําถามสัมภาษณ 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ใชเปนแบบการสัมภาษณ  สวนใหญเปนการสัมภาษณ

แบบปลายเปด (Opened-ended Question) 

3. หัวขอในการสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบการสัมภาษณท่ีมีโครงสราง  โดยกําหนด

แนวทางและข้ันตอนการทางสัมภาษณไวลวงหนา  เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยท่ีใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนหลัก ซ่ึงไดจากการ

สัมภาษณ  หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด เอ็มแอลที อุตสาหกรรมการเกษตร และฟารม

เกษตรกรคุณเกรียงไกร อุตสาหะนันท  โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเบื้องตนแลวเห็นวาสอดคลอง

กับวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยขอมูลท่ี

รวบรวมไดมาจากการสัมภาษณ จะนํามาทําการวิเคราะหเพ่ืออธิบายใหทราบถึงสภาพท่ัวไปของการ

นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไบโอแกสมาใชในกระบวนการผลิตสุกรนั้น  ทําใหเกิดผลประหยัดในการ

ใชทรัพยากร และลดตนทุนไดมากนอยเพียงใด โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย 

(Mean) เปนตัวบงชี้การเปลี่ยนแปลง  

 

สรุปผลการศึกษา  

ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 

  จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางขางตนสามารถวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 เพศ เกษตรกรกลุมตัวอยางท่ีเลือกมาเปนเพศชายท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 

 อายุ เกษตรกรกลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 50 และอายุอยูในชวง 

41-50 ป คิดเปนรอยละ 50 

 การศึกษา กลุมตัวอยางท่ีศึกษามีระดับการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญา คิดเปนรอยละ 

100 

 ประสบการณในการเลี้ยงสุกร เกษตรกรผูเลี้ยงเปนผูท่ีเคยทํางานดานการเลี้ยงสัตวมากอน

ท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 

เกษตรกรท่ีลงทุนในธุรกิจฟารมสุกร  จากขางตนท่ีกลาวถึงอุปสรรคในการทําธุรกิจฟารม

สุกรในปจจุบัน  ดังนั้นเกษตรกรท่ีลงทุนในฟารมสุกรในปจจุบันนั้นก็แตกตางไปจากแตกอน  จะเห็น

ไดวาเปนคนท่ีมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนหรือมีประสบการณในธุรกิจ  หรือเปนบุคคลท่ีมีความรูเรื่องการ

เลี้ยงสัตว  ถึงจะกลาลงทุนในธุรกิจนี้  โดยอาศัยการนํานวัตกรรมสมัยใหมมาชวยในการจัดการปญหา

ตางๆ ในธุรกิจ 

บุคคลท่ีมีสวนผลักดนใหมีการนํานวัตกรรมมาใช  ในปจจุบันนวัตกรรมตางๆ ในธุรกิจฟารม

สุกรนั้นสวนใหญมีการการวิจัยและพัฒนาจากบริษัทท่ีมีความสามารถและประสบการณในธุรกิจมา

อยางยาวนาน เชน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ  บริษัท เบทาโกร จํากัดและบริษัทขนาดใหญอ่ืนๆ  

โดยบริษัทตางๆ เหลานี้ลวนมีสวนผลักดันใหการเลี้ยงสัตวในประเทศในปจจุบันมีการพัฒนากาวหนา

ไปอยางมาก 
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สรุปผลการวิเคราะห 

 งบประมาณในการลงทุนในการนํานวัตกรรมระบบไบโอแกสมาใช  จากการศึกษากลุม

ตัวอยางขางตนพบวาตนทุนในการลงทุนในระบบไบโอแกสเฉลี่ยอยูท่ี 320,000 บาทตอหลัง  ตนทุน

ท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 19 ของงบลงทุนเดิมตอหลัง 

 คาบํารุงรักษาระบบ  จากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยคาบํารุงรักษาอยูท่ี 21,500 บาทตอหลัง

ตอป   

 คาเสื่อมราคาจากการลงทุนระบบตัดจาย 20 ป เฉลี่ยตอป 16,000 บาทตอหลัง 

 ผลประหยัดคาพลังงานและคาเชื้อเพลัง  จากการศึกษาพบวาคาพลังงานและคาเชื้อเพลิงท่ี

ลดลงเฉลี่ยอยูท่ี 140,000 บาทตอหลังตอป   

 ผลประหยัดสุทธิ  จากการศึกษาพบวาผลประหยัดคาใชจายสุทธิท่ีลดลงเฉลี่ยอยูท่ี 102,500 

บาทตอหลังตอป   

 ผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนตอป  จากผลประหยัดสุทธิทําใหทราบวาเกษตรกรจะมีผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน

เฉลี่ยอยูท่ี 102,500 บาทตอหลังตอป  คิดเปนรอยละ 14 ของรายไดท้ังหมดตอหลังตอป  โดย

ปจจุบันรายไดจากการเลี้ยงเฉลี่ยอยูท่ี 715,000 บาทตอหลังตอป   

 

 

 

 
 

ปญหาการรองเรียนเรื่องมลพิษทางอากาศจากชุมชนรอบขางจากทุกๆ ป  ในชวงฤดูฝนจะมี

การรองเรียนจากชุมชนรอบขาง  แตหลังจากนํานวัตกรรมระบบไบโอแกสมาใชไมพบปญหาดังกลาว

อีกตอไป 
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นวัตกรรมสามารถแกปญหาตางๆ ในธุรกิจฟารมสุกร  จากปญหาในการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยู

ในปจจุบัน  จึงจําเปนตองมีการนํานวัตกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาระบบตางๆ  ท่ีใชในกระบวนการ

ผลิต การออกแบบฟารม เพ่ือแกไขปญหาเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและสังคมแลว ยังสามารถลด

ตนทุนการใชทรัพยากร ตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพผลการดําเนินงานของกิจการอีกดวย 

นวัตกรรมเดียวกันแตมีการนํามาใชไดหลายรูปแบบ  จากการวิจัยขางตนทําใหเห็นวา

นวัตกรรมเทคโนโลยีไบโอแกสท่ีนํามาใชในฟารมสุกรนั้นสามารถ  เลือกรูปแบบการนําแกสมาใชได

หลายวิธีดวยกัน  ข้ึนอยูกับปจจัยของเกษตรกรแตละราย เชน ความพรอมของเงินลงทุน เปนตน   

นอกเหนือจากประโยชนของเกษตรกรเจาของฟารมท่ีไดรับจากนวัตกรรมในดานการลด

ตนทุนการผลิตท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น  เกษตรกรรอบขางท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีฟารมสุกรต้ังอยูยังไดรับ

ประโยชนจากนวัตกรรมนี้ดวยเชนกัน ยกตัวอยาง ปุยอินทรียท่ีปราศจากกลิ่นท่ีไมพ่ึงประสงคจากมูล

สุกรท่ีผานการหมักจากระบบไบโอแกส  น้ําหลังจากการบําบัดจากระบบใบโอแกสสามารถนํามาใช

กับสวน ไรนา เปนตน  จากท่ีกลาวมานี้ทําใหฟารมสุกรสามารถอยูรวมกับสังคมรอบขางไดอยาง

ยั่งยืนอีกดวย 

นวัตกรรมเปนสิ่งท่ีจําเปน  จากท่ีไดสรุปมาขางตนจะเห็นไดวาสุดทายแลวผลลัพธจากการ

นํานวัตกรรมมาใชนั้นคือ  กิจการเองสามารถลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลกําไรของกิจการ นอกจาก

ผลประโยชนท่ีกิจการไดรับแลว  นวัตกรรมยังสามารถชวยในการลดการใชทรัพยากรบนโลก การเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  สังคมรอบขางไดประโยชนไดอีกดวย  

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายใหเขาใจถึงวิวัฒนาการความเปนมาธุรกิจฟารมสุกรจาก

อดีตผานมาจนถึงปจจุบัน  วามีการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง และนวัตกรรม

เทคโนโลยีสมัยใหมมีสวนชวยในการพัฒนาอยางไรบาง  ท้ังในสวนของผลประหยัดของเจาของ

กิจการเองท่ีไดรับและประโยชนจากการชวยแกไขปญหามลพิษกับสิ่งแวดลอมและสังคมรอบขางดวย  

 จากอดีตท่ีผานมาการเลี้ยงสุกรนั้นเปนการเลี้ยงแบบกิจการครัวเรือน  ปริมาณการเลี้ยงตอ

ครัวเรือนไมมาก  เลี้ยงในสวนหลังบานแตเนื่องจากการเลี้ยงรูปแบบนี้นั้นไมไดมีการนําวิทยาศาสตร

เขามาชวยในการเลี้ยงทําใหผลผลิตและตนทุนท่ีออกมานั้นสูง  ประสิทธิภาพการเลี้ยง  ประสิทธิภาพ

การใชทรัพยากรต่ํา 

 ในชวงถัดมาการเลี้ยงสุกรนั้นไดมีการพัฒนา  มีการวิจัยถึงสภาพแวดลอมในการเจริญเติบโต

ของสุกรท่ีเหมาะสมควรมีการจัดการอยางไร ซ่ึงในชวงนี้เองใหความสําคัญถึงแตประสิทธิภาพการ

ผลิตและตนทุนการผลิตท่ีต่ําท่ีสุด  แตไมไดคํานึงถึงมลพิษท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการ  ไมวาจะเปน

การเพ่ิมกําลังการผลิตตอหนวยใหมากข้ึนเพ่ือใหตนทุนคงท่ีตอหนวยลดต่ําลง  สะดวกตอการขนสง 
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ทําใหในปจจุบันฟารมเลี้ยงสุกรนั้นไมไดรับการตอนรับจากชุมชนมากนักเนื่องจากมลพิษตางๆ ท่ีเกิด

จากฟารมสุกร เรื่องน้ําเสีย ปญหาแมลงวัน รวมไปถึงปญหาเรื่องกลิ่น  ทําใหฟารมสุกรในปจจุบันถูก

จัดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตราย  ฟารมสุกรจึงตองยายท่ีตั้งใหไปอยูในท่ีหางไกลชุมชน  จึงเปนสาเหตุ

ใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึน 

 จากท่ีกลาวมาขางตนนี้การวิจัยครั้งนี้ทําใหเราไดเห็นวาปจจุบันธุรกิจฟารมสุกรนั้นก็ไดมีการ

พัฒนาและปรับตัว  โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต  เพ่ือแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในเองในเรื่องการลดการใชทรัพยากร เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต  

และภายนอกเองในเรื่องปญหาท่ีมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและสังคมรอบขาง  การวิจัยครั้งนี้ไดนํา

ตัวอยางนวัตกรรมและเทคโนโลยีไบโอแกสมาเปนตัวอธิบาย  โดยระบบไบโอแกสท่ีนํามาใชในการ

ผลิตนั้นทําหนาท่ีในการจัดการของเสียท่ีออกมาจากโรงเรือนการเลี้ยงสุกรนั้นคือน้ําเสียและมูลสุกรท่ี

ไหลรวมกันออกมาจากโรงเรือนสุกร  ระบบจะนําน้ําเสียและมูลสุกรเขาไปทําการหมักในบอไบโอ

แกสซ่ึงจะทําการหมักโดยประมาณ 45 วัน น้ําเสียและมูลสุกรท่ีไหลลงบอไบโอแกสนั้นหลังจากการ

หมักแลวสิ่งท่ีจะไดออกจากระบบไบโอแกสเราแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน 

1. ตะกอนมูลสุกรหลังจากการหมักแลวเม่ือชักข้ึนมาแลวจะไมมีกลิ่น  และสามารถนําไปใชเปน

ปุยอินทรียในการเกษตรไดตอไป   

2. โดยกลิ่นเหม็นท่ีเกิดนั้นเกิดจากกาซมีเทนเราจะนํากาซท่ีไดจากระบบไบโอแกสมาใชเปน

เชื้อเพลิงในการกําเนิดไฟฟา   

3. สวนของเหลวหรือน้ําหลังจากหมักเรียบรอยแลวจะถูกปลอยไปยังบอบําบัดเพ่ือใหเกิดการ

ตกตะกอนในน้ํากอนนําน้ําท่ีไดมาใชตอ 

จะเห็นไดวานวัตกรรมไบโอแกสท่ีนํามาใชนั้นสามารถชวยใหเกษตรกรประหยัดพลังงานใน

กระบวนการผลิตโดยใชพลังงานสะอาดจากของเสียในกระบวนการ  อีกท้ังยังสามารถแกปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากฟารมสุกรในอดีตไมวาจะเปนเรื่องน้ําเสีย  เรื่องปญหาแมลงวัน และเรื่องกลิ่นท่ี

รบกวนชาวบาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไบโอแกสมีสวนชวยในการประหยัดทรัพยากรท่ีใช

และลดตนทุนไดแลวนั้น  ในปจจุบันยังมีนวัตกรรมทางเลือกอีกหลายทางท่ีสามารถนํามาใชในการลด

ตนทุนไดอีก  ไมวาจะเปนการใชพ้ืนท่ีบนหลังคาโรงเรือนสุกรในการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพ่ือผลิต

ไฟฟาใช  หรือไมจะเปนการหาวิธีการนําแรงลมจากพัดลมทายเลามาใชผลิตไฟฟาไดอีกเชนกัน 



 

253 

 

 แนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการศึกษาครั้งนี้ในเรื่องการเพ่ิมผลกําไรโดย

การนํานวัตกรรมมาใชแลวชวยในการลดการใชทรัพยากรและลดตนทุนการผลิต  ควรศึกษาหัวขอ

เรื่องการเพ่ิมรายไดจากการใชพ้ืนท่ีวางใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย เชน การนําพ้ืนท่ีรอบฟารมมาปลูก

พืชโดยใชปุยชีวภาพท่ีไดจากระบบไบโอแกสและใชน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวเปนตน   
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การศึกษาภาพลักษณและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธนาคารออมสินของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขตจังหวัดภูเก็ต 

The Image of the Bank, Service Marketing Mix Factors to 

Influence the Decision to Use the Services of Bank of America 

Customers, Gen-Y in GSB Phuket Zonal Office 

 

พัชรา เพ็ชรากาล1 และอรสิรา เสยานนท2 

Patchara Pethcharagarn1 and Arisara Seyanont 2 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ภาพลักษณของธนาคาร ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และการตัดสินใจเลือกใชบริการ 2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ 3) ความสัมพันธระหวางภาพลักษณของธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ และ 4) ภาพลักษณของธนาคารออมสิน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 400 คน ธนาคาร

ออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ต 14 สาขา  และวิเคราะหขอมูลสถิติ ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางดวยทดสอบที ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบ

รายคูวิธีของเชฟเฟ ทดสอบความสัมพันธวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และสถิติการถดถอย

พหุคูณดวยวิธีแบบปกติ  

 ผลการศึกษาพบบวา 1) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นภาพลักษณของธนาคารภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมากคือ ดานตรายี่หอหรือโลโกของธนาคาร รองลงมา ดานสถาบันหรือบุคลากร และดาน

ผลิตภัณฑหรือบริการ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากคือ ดาน

ลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ดานพนักงานท่ีใหบริการ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานสถานท่ี 

ดานราคาบริการ ดานสงเสริมการตลาด สวนการตัดสินใจเลือกใชบริการภาพรวมอยูในระดับมาก  

2) ปจจัยสวนบุคคลตัวแปรอายุมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีนัยสําคัญระดับ 0.05 3) ภาพลักษณ

ของธนาคารและปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการตัดสินใจ

เลือกใชบริการท่ีนัยสําคัญระดับ 0.05  และ 4) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: Tiwtew_03@hotmail.com 
2 อาจารยที่ปรึกษา กลุมวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: arisara_sey@utcc.ac.th 
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บริการ ดานสถานท่ี ดานพนักงานท่ีใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการท่ีนัยสําคัญระดับ 0.05 และรวมกันพยากรณไดรอยละ 45.00  

 

คําสําคัญ : ภาพลักษณของธนาคาร  สวนประสมทางการตลาดการบริการ  การตัดสินใจเลือกใช

บริการ  ลูกคากลุมวัย Gen-Y 

  

Abstract 

 The objective of this research were to 1 )  study the image of the bank.  

The marketing mix of services. and the decision to use the service, 2 )  compare  

the difference between personal factors, the decision to use the service,  

3) the relationship between the image of the bank. The marketing mix of services with 

the decision to use the services, and 4) the image of the bank. Service marketing mix 

factors to influence the decision to use the services Data were collected by 

questionnaire from 4 0 0  respondents aged Gen-Y of Bank 14 Branch 

of America customers, to use GSB Phuket Zonal Office. and analyze statistical 

information, including frequency, percentage, mean, standard deviation. Experiment 

with different tests. ANOVA (One-way ANOVA) double comparison of Scheffe method. 

To test the correlation coefficient Pearson correlation. Statistics and multiple 

regression (Multiple Regression Analysis) with Enter 

 The results of the research showed that 1) The sample had opinions on the 

image of the bank as a whole and at the level of agreement. Sort the mean is The 

brand or logo of the bank. Institution or staff And products or services. The marketing 

mix, service, overall and individual aspects were at the level of agreement. Sort the 

mean is Physical characteristics The staff at the service. Process on-site location 

services. Marketing Promotion 2) Personal factors, age variables were different. The 

decision to choose GSB service was statistically significant at the 0.05 level. 3) Bank 

image and marketing mix factors. There was a positive relationship with the decision 

to choose GSB service at the 0.05 level of significance and  

4) Market Mix Factor Products The price of the place service staff. And the physical 
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aspect. As a result, the decision to use the GSB service was statistically significant at 

the 0.05 level, with a combined forecast of 45.00%. 

 

Keywords:  Bank image, marketing mix, service, the decision to use the service,  

                 Gen-Y customers 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 3 ป (พ.ศ.2560-2562)  

ในการพัฒนาตอบโจทยทาทายระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

และตอบโจทยลูกคาบางกลุม (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) โดยเฉพาะกลุมลูกคาเจนเนอเรชั่นวาย 

(Gen Y) ดังนั้นธนาคารพาณิชยโดยเฉพาะธนาคารออมสินท่ีเปนสถาบันการเงินเพ่ือการออม  

มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกําหนดกลยุทธเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ ทําให 

ในป 2560 ภาพรวมของลูกคาขยายตัว 20.97% จากป 2557 โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายลูกคา

กลุมวัยเด็กท่ีจะเขาสูวัยนักศึกษา (อายุ 18-22 ป) ธนาคารออมสินไดเพ่ิมถึง 33.86% แตอยางไรก็

ตามหากเทียบกับขอมูลฐานลูกคากวา 20 ลานคน สัดสวนกลุมลูกคาสวนใหญของธนาคารจะเปน

กลุมท่ีมีอายุมากกวา 30 ปข้ึนไปถึง 70% กลุมลูกคาเด็กอายุต่ํากวา 30 ป มีสัดสวนเพียง 30% จาก

บัญชี 30 ลานบัญชี ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาธนาคารออมสินอาจเรียกไดวาเปนธนาคารสําหรับผูสูงอายุ 

ลูกคากลุมสูงวัยเปนกลุมท่ีมีเงินเก็บออม แตกลุมวัยคนรุนใหมหรือ Generation ธนาคารตองพลัก

ดันการปลูกฝงเพ่ือใหเกิดการออมพรอมสรางวินัยทางการเงินตอไป (ธนาคารออมสิน, 2560)  

จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดเศรษฐกิจการทองเท่ียวในทางภาคใตท่ีมีสถาบันการเงินหลากหลาย 

และมีธนาคารออมสินสาขารองรับผูใชบริการ แตดวยสถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี กลุมลูกคาท่ีมาใชบริการมีความหลากหลาย แตกลุมลูกคา

วัย 15-30 ป มีสัดสวนนอยและเปนจุดออนของธนาคารออมสินท่ีขาดลูกคากลุม Gen - Y และตอง

ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ กลยุทธการตลาด ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ตเพ่ือดึงดูดใหลูกคากลุม

นี้ใหมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน  

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขต

จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงคาดวาจะเปนประโยชนกับธนาคารเพ่ือตอบโจทยการบริการใหตรงกับความตองการ

ของลูกคาในการสงเสริมการออมเปนหลักและการทําธุรกรรมการเงินกับธนาคารในพ้ืนท่ีตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการบริการ และการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินตามความคิดเห็นของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขตจังหวัด

ภูเก็ต      

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขตจังหวัดภูเก็ต 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณของธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

การบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขตจังหวัดภูเก็ต 

4. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขตจังหวัดภูเก็ต  

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

แนวคิดเกี่ยวกับกลุมวัย Generations Y 

หากจะกลาวถึงเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y : Gen-Y) นักการตลาด นักธุรกิจ ผูบริหาร

องคกรจะใหความสําคัญกับกลุมคนชวงอายุนี้ ซ่ึงในประเทศไทยประชากรกลุมนี้เกิดในป พ.ศ. 

2524–2539 (ค.ศ. 1981–1996) ซ่ึงเปนชวงท่ีประเทศมีการเติบโตข้ึนมาทามกลางความเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต และเปนกลุมวัยมีความคิดริเริ่มและมีประสิทธิภาพในการใช

เทคโนโลยี(รศรินทร เกรย และคนอ่ืนๆ, 2559) และในทํานองเดียวกัน Miller and Washington 

(2008) ไดอธิบายวาเปนกลุมคนท่ีเกิดระหวางค.ศ. 1981 – 2000 หรือระหวางป พ.ศ.2523-2543 

ดังนั้นสรุปไดวากลุมวัย Generations Y เกิดระหวางป พ.ศ.2523-2543 มีลักษณะเปนสากลท่ัวโลก

มีท้ังกลุมวัยเรียนและกลุมวัยทํางาน ท่ีผูศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชศึกษาการเลือกใชบริการของ

ธนาคารออมสิน  

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณของธนาคาร 

คําวา “ภาพลักษณของธนาคาร” ในความหมายของ Kotler and Keller (2012) เปน 

องครวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทํานองเดียวกับ

พรทิพย พิมลสินธุ (2551) เปนภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของบุคคลหรือผูใชบริการท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงใน

สรางภาพลักษณของธนาคารถือวาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของสถาบันการเงินท่ีตองอาศัยความไวเนื้อ

เชื่อใจและศรัทธาจากลูกคา หากพิจารณาประเภทของภาพลักษณของธนาคารในบริบทของ

การตลาดแลวจําแนกเปน 3 ประเภทดวยกัน (Kotler and Keller, 2012) ไดแก ภาพลักษณ

ผลิตภัณฑหรือบริการ ภาพลักษณตรายี่หอ และภาพลักษณของสถาบันหรือองคการ ดังนั้นสรุปไดวา

ภาพลักษณของธนาคารในบริบทของการตลาดบริการท่ีนําไปสูความสําเร็จในธุรกิจของธนาคาร  
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ซ่ึงการศึกษานี้ไดนําแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ไปประยุกตใชศึกษาภาพลักษณของ

ธนาคารออมสิน  

แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดการบริการ 

คําวา “สวนประสมทางการตลาดการบริการ” ในความหมายของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2552) วาเปนปจจัยท่ีกิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธทาง

การตลาด หรือเปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจบริการนํามาใชรวมกันเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย ซ่ึงหากพิจารณาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(Marketing  Mix) หรือ  7’Ps ตามแนวคิดของ Kotler and Amstrong (2012) ท่ีนิยมใชกับธุรกิจบริการ

ของธนาคาร กลาวคือ 1) ผลิตภัณฑ (Product) เปนการออกแบบผลิตภัณฑบริการทางการเงิน 2) ราคา 

(Price) การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการ3) การจัดจําหนาย (Place) ชองทางทํา

ธุรกรรมทางการเงินและบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการ เปนตน 4) การสงเสริมการขาย 

(Promotion) การสงเสริมการขายผานสื่อตางๆ 5) บุคคลหรือพนักงาน (People) การคัดเลือกพนักงาน 

ทัศนคติบริการ และสรางความพึงพอใจและความนาเชื่อถือใหกับลูกคา เปนตน 6)  ลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation) เปนลักษณะทางกายภาพ และสรางความประทับใจในการ

ใหบริการ เปนตน 7) กระบวนการ (Process) เปนข้ันตอนการใหบริการในการทําธุรกรรม จากแนวคิดนี้

สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing  Mix) หรือ 7’Ps เปนเครื่องมือ

สําคัญในธุรกิจบริการใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้นํา

แนวคิดของ Kotler and Amstrong (2012) ไปประยุกตใชศึกษาสวนประสมทางการตลาดการบริการ

ของธนาคารออมสิน  

 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ ในความหมายของติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2553) เปนทางเลือกใน

การดําเนินการหรือไมดําเนินการจากทางเลือกหลายๆ ทางและเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงพฤติกรรม

การตัดสินใจใชบริการ Kotler and Keller (2012) ไดอธิบายวา เปนลักษณะของผูบริการแตละ

บุคคลและสถานการณของการใชบริการสงผลตอการประเมินทางเลือกท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีปจจัยอ่ืน ๆ 

ท่ีมีผลกระทบตามมามากหลังการตัดสินใจ การตัดสินใจนั้นแบงเปนกระบวนการลักษณะเพ่ือ

แกปญหาระดับใหญ ระดับเล็ก และท่ีเกิดเปนประจํา จากแนวคิดนี้สรุปไดวา การตัดสินใจเลือกใช

บริการเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมการเลือกใชบริการแตละบุคคลและสถานการณของการใชบริการ

สงผลตอการประเมินทางเลือกท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูศึกษาเลือกนําแนวคิดการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของ Kotler and Keller (2012) ไปประยุกตใชศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสิน  
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แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

คําวา “ประชากรศาสตร” ในความหมายของ Kotler and Keller (2012) เปนลักษณะของ

ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ ขนาดครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว เพศ รายได การศึกษา ศาสนา 

สัญชาติ ชนชั้นทางสังคม และทํานองเดียวกันกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) อธิบายวาลักษณะทาง

ประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ไดแก เพศ อายุ เพศ การศึกษา 

และรายได ดังนั้นจากแนวคิดนี้สรุปไดวา เปนลักษณะของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การเลือกใชบริการ โดยผูศึกษานําไปประยุกตใชศึกษาประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันของลูกคากลุม

วัย Gen Y ท่ีเลือกใชบริการธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ เปนตน  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาครั้งนี้งานวิจัยท่ีเปนแนวทางการศึกษา อาทิ งานวิจัยของพรปวีณ ภูหอย (2559) 

ศึกษาการรับรูภาพลักษณธนาคารออมสินของประชาชนแตละชวงอายุ ในจังหวัดเชียงราย พบวามี

การรับรูภาพลักษณธนาคารออมสินอยูในระดับมากท่ีสุด ดานผลิตภัณฑและบริการ มีการรับรู

ภาพลักษณในระดับมากท่ีสุด ดานความรับผิดชอบตอสังคม เบบี้บูมเมอรสและเจเนอเรชั่นเอ็กซ  

มีการรับรูภาพลักษณธนาคารออมสินโดยรวมอยูในระดับมากและมากท่ีสุด สวนเจอเนอเรชั่นวายมี

การรับรูภาพลักษณอยู ในระดับมาก และงานวิจัยของกุลยะรัตน  จอมพงศ (2558) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต

ในกลุมลูกคาเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา พบวา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารทาง

อินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้จากงานวิจัยของศิริกาญจน โพธิสาร 

(2559) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พบวาผูรับบริการ

ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการนภาพรวมอยู

ในระดับมาก และพบวาผูรับบริการท่ีมีเพศ อาชีพ ตางกัน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมแตกตางกัน 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1  

  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

                   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล  

1. เพศ  

2. อายุ  

3. สถานภาพ  

4. ระดับการศึกษา  

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

6. อาชีพ  

7. การเลือกใชบริการธนาคารพาณิชย 

8. จํานวนครั้งท่ีใชบริการธนาคารออมสิน 

ตอเดือน  

9. ประเภทท่ีเลือกใชบริการบอยครั้ง 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ธนาคารออมสินของลูกคา 

กลุมวัย Gen-Y  

ในเขตจังหวัดภูเก็ต      

 

ภาพลักษณของธนาคารออมสนิ 

1. ดานผลิตภัณฑหรือบริการ 

2. ดานสถาบันหรือบุคลากร 

3. ดานตรายี่หอหรือโลโกของธนาคาร 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

การบริการ 

1. ดานผลิตภัณฑ  

2. ดานราคาบริการ  

3. ดานสถานท่ี 

4. ดานสงเสริมการตลาด  

5. ดานพนักงานท่ีใหบริการ  

6. ดานลักษณะทางกายภาพ  

7. ดานกระบวนการ  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้ประชากรเปนลูกคากลุมวัย Gen-Y เกิดอยูในชวงป พ.ศ. 2523-2543  

มีอายุระหวาง 17-37 ป ซ่ีงจากสถิติขอมูลของกรมการปกครองจํานวนประชากรแยกรายอาย ุจงัหวัด

ภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม ป 2560 จํานวน 125,328 ราย และไดกลุมตัวอยางตัวแทนประชากรท่ี

เลือกใชบริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ต 14 สาขา จํานวน 400 คน จากการคํานวณขนาด

ของกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05  

ใชวิธีการแบงกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนธนาคารออม

สินในเขตจังหวัดภูเก็ต 14 สาขา และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง 

 

ตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ การเลือกใชบริการธนาคารพาณิชย 

จํานวนครั้ ง ท่ี ใชบริการธนาคารออมสินตอเดือน และประเภทท่ีเลือกใชบริการบอยครั้ ง  

2)  ภาพลักษณของธนาคารออมสิน  ไดแก ดานผลิตภัณฑหรือบริการ ดานสถาบันหรือบุคลากร และ

ดานตรายี่หอหรือโลโกของธนาคาร และ 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการบริการของธนาคาร

ออมสิน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคาบริการ ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงานท่ี

ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ สวนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช

บริการธนาคารออมสินของลูกคา  

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ปจจัย

สวนบุคคล มีลักษณะเปนคําถามปลายปดท่ีใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว สวนท่ี 2 ภาพลักษณของ

ธนาคาร สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการบริการของธนาคารออมสิน และสวนท่ี 4 การ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขตจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงคําถามใน

สวนท่ี 2-4 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราอัตราภาคท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scale) เปนการวัดความคิดเห็น 5 ตัวเลือก ตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s scale) และนําเครื่องมือ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนี้ เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงกอนนํา

แบบสอบถามนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือขออนุญาตผูจัดการธนาคาร และขอความ

อนุเคราะหใหพนักงานทุกฝายของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ต 14 สาขา ชวยเก็บรวบรวม

ขอมูลลูกคากลุมวัย Gen-Y เกิดอยูในชวงป พ.ศ. 2523-2543 และในป 2561 มีอายุระหวาง 18-38 

ป โดยใชระยะเวลาเก็บขอมูล 2 เดือน ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2561 โดยผูศึกษาไดแนบ

แบบสอบถามเพ่ือดําเนินการเก็บกลุมตัวอยาง 400 ราย แยกเก็บขอมูล 2 สวนคือ 1) เขตอําเภอเมือง

ภูเก็ต 8 สาขาเก็บขอมูลสาขาเทาๆ กัน สาขาละ 29 ราย  ไดแก  สาขาถนนพูนผล สาขากะธน สาขา

ถนนเทพกระบัตรี สาขาภูเก็ต สาขาสามกอง สาขาเซ็นทรัล เฟตติวัล สาขาโฮมโปร หาแยกฉลอง 

และเขตภูเก็ต และ 2) ไมใชเขตอําเภเมืองภูเก็ต 6 สาขา เก็บขอมูลสาขาเทา ๆ กัน สาขาละ 28 ราย 

ไดแก  สาขากระทู สาขาถนนนาใน (ปาตอง) สาขาถลาง สาขาปาตอง สาขาสี่แยกทาเรือ และสาขา

เชิงทะเล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล  

หาคาความถ่ี และคารอยละ 2) ภาพลักษณของธนาคารออมสิน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ

บริการ และการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสิน  หาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3) ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ ดวยการทดสอบที 

( Independent Sample t-test) และคว ามแปรปรวนทาง เ ดีย ว  (One-way ANOVA) และ

เปรียบเทียบรายคู วิธีของเชฟเฟ (Scheffe' Method)  4) หาความสัมพันธภาพลักษณของธนาคาร

ออมสินกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร และหาความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด

กับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ  

5) พยากรณภาพลักษณของธนาคารออมสิน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสิน โดยใชสถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ดวยวิธีแบบปกติ (Enter Method) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการศึกษานําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยออกเปน 4 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางลูกคากลุมวัย Gen-Y สวนใหญเปนเพศหญิง  

มีอายุ 25-31 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001 – 20,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง เลือกใชบริการธนาคารพาณิชย
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มากกวา 2 ธนาคาร ใชบริการธนาคารออมสินตอเดือน 1-5 ครั้งตอเดือน และเลือกใชบริการบอยครั้ง

ประเภทดานเงินฝาก-ถอน 

 สวนท่ี 2 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 กลุมตัวอยางลูกคากลุมวัย Gen-Y มีความคิดเห็น

ภาพลักษณของธนาคารออมสินภาพรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวยหรือระดับมากคือ ดานตรายี่หอ

หรือโลโกของธนาคาร รองลงมา ดานสถาบันหรือบุคลากร และดานผลิตภัณฑหรือบริการ สวนความคิด

เห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดการบริการของธนาคารออมสินภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

เห็นดวยหรือระดับมาก คือ ดานลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ดานพนักงานท่ีใหบริการ ดาน

กระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานสถานท่ี ดานราคาบริการ และดานสงเสริมการตลาด และมีความ

คิดเห็นการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินของลูกคาภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยหรือระดับ

มากเชนเดียวกัน  สวนใหญเก่ียวกับความเชื่อถือและความไวใจได และควรปรับปรุงการบริการท่ีตอง

ตอบสนองความตองการไดครบถวนของลูกคา ใหความสําคัญภาพลักษณของธนาคารออมสินดาน

ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเนนการเปนผูนําดานบริการหรือผลิตภัณฑใหม และ ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดการบริการดานสงเสริมการตลาดเนนโปรโมชั่นพิเศษ 

 สวนท่ี 3 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2  ปจจัยสวนบุคคลของลูกคากลุมวัย Gen-Y 

ตัวแปรอายุมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินท่ีนัยสําคัญระดับ 0.05 สวนตัวแปร

เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ การเลือกใชบริการ จํานวนครั้งท่ีใช

บริการ และประเภทท่ีเลือกใชบริการ ไมมีผลตอการเลือกใชบริการธนาคารธนาคารออมสินในเขต

จังหวัดภูเก็ต 

 สวนท่ี 4 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3-4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณของ

ธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวา ภาพรวมและ

รายดานของภาพลักษณของธนาคารออมสิน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธในทิศ

ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีนัยสําคัญระดับ 0.05 (r เทากับ 0.13-0.61) ซ่ึงทุกตัวแปร 

มีความสัมพันธกนทุกตัว ผลดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางภาพลักษณของธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

กับการตัดสินใจเลือกใชริการธนาคารออมสิน 

 

ตัวแปรอิสระ Mean Std. 

Deviation 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ 

(ตัวแปรตาม) 

Pearson 

Correlation 

(r) 

Sig.  

ภาพลักษณของธนาคาร 3.73 0.77 0.13 0.00* 

1. ดานผลิตภัณฑหรือบริการ 3.53 0.81 0.09 0.03* 

2. ดานสถาบันหรือบุคลากร 3.63 0.73 0.11 0.01* 

3. ดานตรายี่หอหรือโลโกของธนาคาร 4.03 0.78 0.13 0.00* 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 3.68 0.75 0.61 0.00* 

1. ดานผลิตภณัฑ  3.70 0.70 0.57 0.00* 

2. ดานราคาบริการ  3.51 0.84 0.52 0.00* 

3. ดานสถานท่ี 3.61 0.77 0.37 0.00* 

4. ดานสงเสริมการตลาด  3.48 0.80 0.46 0.00* 

5. ดานพนักงานท่ีใหบริการ  3.81 0.70 0.59 0.00* 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ  3.94 0.71 0.56 0.00* 

7. ดานกระบวนการ 3.71 0.71 0.54 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

     

 จากผลความสัมพันธดังตารางท่ี 1 ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม  

และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดังกลาวไมสูงมากนัก สามารถนําไปวิเคราะหดวยการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ ท่ีมีตัวแปรอิสระเปนตัวพยากรณคือ ภาพลักษณของธนาคาร และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดการบริการตอตัวแปรตาม 1 ตัวคือ การตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคาบริการ ดานสถานท่ี ดานพนักงานท่ีใหบริการ ดานลักษณะทาง

กายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสามารถ 

รวมพยากรณการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินไดรอยละ 45.00 สวนภาพลักษณของธนาคาร

ออมสินดานผลิตภัณฑหรือบริการ ดานสถาบันหรือบุคลากร ดานตรายี่หอหรือโลโกของธนาคาร  

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ ไมมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ต ผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหภาพลักษณของธนาคารและปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบปกติ 

 
 

ตัวแปอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
t Sig. 

  b Std. Error Beta (β) 

ภาพลกัษณของธนาคารออมสิน      

คาคงท่ี (Constant) 3.32 0.20 - 16.83 0.00 

ดานผลิตภัณฑหรือบริการ (X1)   - 0.00 0.06 - 0.00 - 0.04 0.97 

ดานสถาบันหรือบุคลากร (X2)    0.06 0.07 0.06 0.85 0.40 

ดานตรายี่หอหรือโลโกของธนาคาร 

(X3)    
0.09 0.05 0.10 1.66 0.10 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด      

คาคงท่ี (Constant) 1.21 0.16 -  7.60 0.00 

ดานผลิตภัณฑ (X1)   0.38 0.07 0.40 5.87 0.00* 

ดานราคาบริการ (X2)    0.13 0.05 0.17 2.91 0.00* 

ดานสถานท่ี (X3)    -0.15 0.05 -0.17 -2.91 0.00* 

ดานสงเสริมการตลาด (X4)    -0.10 0.06 -0.12 -1.55 0.12 

ดานพนักงานท่ีใหบริการ  (X5)   0.19 0.07 0.19 2.64 0.01* 

ดานลักษณะทางกายภาพ (X6)    0.24 0.07 0.25 3.37 0.00* 

ดานกระบวนการ (X7)   0.00 0.07 0.00 0.04 0.97 

ภาพลักษณของธนาคารออมสิน คา Multiple R = 0.14a, R Square = 0.02, Adjusted R Square =  0.01, 

Std. Error = 0.67 สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด Multiple R = 0.67a, R Square = 0.45, Adjusted R 

Square =  0.44, Std. Error = 0.50 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
  

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอธิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย อธิบายไดวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เลือกใชบริการ

ประเภทดานเงินฝาก-ถอน สอดคลองกับงานวิจัยของพรปวีณ ภูหอย (2559) ท่ีพบวาผูมาใชบริการ

ชวงอายุเจเนอเรชั่นวาย สวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
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ทําธุรกรรมดานการฝากและถอน สวนความคิดเห็นภาพลักษณของธนาคารออมสินภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยหรือระดับมาก โดยเฉพาะสีสันของตราสัญลักษณท่ีมีความโดดเดน แสดงใหเห็นวา

ธนาคารออมสินมีตราสัญลักษณเปนรูปธรรมและมีความโดดเดนตอการใชบริการของลูกคา 

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ท่ีวาการท่ีธนาคารออมสินสรางภาพลักษณ

ดวยตราสินคา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของภัทราวดี ธนาจินดากุล (2555) ท่ีวาผูใชบริการมีการ

รับรูอยูในระดับมากตอการปรับเปลี่ยนภาพลักษณและเปลี่ยนมาใชโทนสีชมพู-ทองเปนสีสัญลักษณ

ของธนาคารออมสิน และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ

บริการของธนาคารออมสิน พบวาภาพรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวยหรือระดับมาก คือ  

ดานลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ดานพนักงานท่ีใหบริการ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ  

ดานสถานท่ี ดานราคาบริการ และดานสงเสริมการตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของศิริกาญจน  

โพธิสาร (2559) ท่ีพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของกเสียน ชลวิทย (2553) ท่ีวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมากทุกดาน

เชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนตัวแปรท่ีสําคัญตอการเลือกใชบริการ

ธนาคารออมสิน นอกจากนี้ความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินของกลุมวัย 

Gen-Y สวนใหญเห็นวาความเชื่อถือและความไวใจไดมีความสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler 

and Keller (2012) ท่ีวาการตัดสินใจใชบริการความเชื่อถือและความไวใจไดมีผลตอการตัดสินใจ

และเปนการประเมินทางเลือกของผูใชบริการแตละบุคคลและสถานการณของการใชบริการ สวนการ

ตัดสินใจใชบริการธนาคารเพราะสามารถตอบสนองความตองการไดครบถวนใหความสําคัญนอยกวา

ประเด็นอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ตยังตองพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

ใหครบถวน เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการลูกคากลุมวัย Gen-Y ไดเลือกใชบริการมากยิ่งข้ึน 

จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีพบวาตัวแปรอายุมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธนาคารออมสินท่ีนัยสําคัญระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุของลูกคากลุมวัย Gen-Y มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนวงศ ยาศรี (2555) ท่ีวาผูบริโภคท่ีมีอายุ

ตางกัน มีความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และผลการศึกษาพบวาตัวแปรเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพมีความไม

แตกตางในการตัดสินใจเลอืกใชบริการธนาคารออมสิน แสดงใหเห็นวาปจจัยบสวนบุคคลเหลานี้ของ

ลูกคากลุมวัย Gen-Y ไมมีผลการเลือกใชบริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ต สอดคลองกับ

งานวิจัยของกเสียน ชลวิทย (2553) ท่ีวาตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได  

ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ สวนผลการศึกษาภาพลักษณของธนาคาร  

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  
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เม่ือทดสอบความสัมพันธพบวาตัวแปรภาพลักษณของธนาคาร และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับกับการตัดสินใจเลือกใชบริการนัยสําคัญระดับ 0.05

สอดคลองกับงานวิจัยของบุศรินทร อิศราภรณ (2552) ท่ีวาภาพลักษณของธนาคารออมสิน  

มีความสัมพันธทางบวกกับการเลือกใชบริการของลูกคาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และสอดคลอง

กับงานวิจัยของกุลยะรัตน จอมพงศ (2558) ท่ีวาสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการธนาคารทางอินเตอร เน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  

แตวาภาพลักษณของธนาคารออมสินดานผลิตภัณฑหรือบริการ ดานสถาบันหรือบุคลากร ดานตรา

ยี่หอหรือโลโกของธนาคาร และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด และดาน

กระบวนการ ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคากลุมวัย Gen-Y  ยกเวนปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคาบริการ ดานสถานท่ี ดานพนักงานท่ีใหบริการ  

ดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินสามารถรวมพยากรณ

การตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ตไดรอยละ 45.00 แสดงใหเห็นวา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคาบริการ ดานสถานท่ี ดานพนักงานท่ี

ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ สามารถนํามาใชประโยชนใหกับธนาคารออมสินแตละสาขา 

ในเขตจังหวัดภูเก็ต ในการวางแผนการตลาดหรือกําหนดกลยุทธการตลาดบริการเนนใหความสําคัญ

กลุมลูกคากลุมวัย Gen-Y ท่ีมีสัดสวนจํานวนประชากรมากกวา Generation X และเปนกลุมคน 

วัยทํางานสามารถตัดสินใจใชบริการธนาคารออมสินไดมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาขอเสนอแนะหากนําไปใช ควรพิจารณากลุมลูกคากลุมวัย Gen-Y ท่ีมี

อาย ุ25-31 ป มีจํานวนมากรายและมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ และพิจารณาจากปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคาบริการ ดานสถานท่ี ดานพนักงานท่ีใหบริการ ดาน

ลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  สามารถนําไปใชในการวางแผนการตลาด

ธนาคารออมสินแตละสาขา ในเขตจังหวัดภูเก็ต แตอยางไรก็ตามควรใหความสําคัญการสราง

ภาพลักษณของธนาคารดานผลิตภัณฑหรือบริการ ดานสถาบันหรือบุคลากร ดานตรายี่หอหรือโลโก

ของธนาคาร โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑหรือบริการดวยการเปนผูนําดานบริการหรือเพ่ิมภาพลักษณ

ผลิตภัณฑและการบริการใหม ๆ ใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดการบริการดาน

กระบวนการและดานสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะดานสงเสริมการตลาดเนนเรื่องโปรโมชั่นพิเศษ

ใหกับกลุมลูกคากลุมวัย Gen-Y ใหมากกวานี้ เพ่ือการตัดสินใจเลือกใชบริการในระยะยาวของลูกคา

และเหมาะสมกับธุรกิจธนาคารในแตละสาขา ดังนั้นหากมีการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษา

ภาพลักษณของธนาคาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการบริการแตละสาขาในเขตจังหวัดภูเก็ต
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ของกลุมลูกคาวัย Gen-Y หรือเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคากลุมวัยชวงอายุอ่ืนๆ เชน กลุมวัย 

Gen-X และกลุมวัย Gen-Z  และควรศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพวิธีการสัมภาษณโดยเจาะจงกลุม

ลูกคา นอกเหนือจากการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม ก็จะเปนประโยชนเพ่ิมมากข้ึน

ตองการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริการของธนาคารออมสินตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ      
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จากการใชบริการบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน สาขาสวนผ้ึง  
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บทคัดยอ 

ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง มีเปาหมายชี้วัดผลการดําเนินงาน ซ่ึงผลการดําเนินงาน

เทียบเปาหมายบัตรเดบิตของสาขาตั้งแตป 2557-2560 ยังต่ํากวาเปาหมายทุกป  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจจากการใชบริการบัตรเด

บิต ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและ

กลยุทธการตลาดทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจและเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเดบิตใหไดตาม

เปาหมาย  เปนการศึกษาเชิงปริมาณดวยการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม จากผูใชบริการธนาคาร

ออมสินท่ีมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและบัตรเดบิตจํานวน 286 คน  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานบุคลากรและดานชองทางการใหบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความพึง

พอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีอิทธิพล

ทางลบตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต 
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Abstract 

Government Savings Bank branch of Sauenpeung has a goal to measure 

performance of holding debit cards service which performance branch’s is below than 

target from 2014 to 2018. Researcher is interested to studying Influence of Marketing 

Mixes on customer satisfaction towards the use of debit cards of the Government 

Savings Bank branch of Sauenpeung to improve product development and marketing 

strategies for customer satisfaction and increase holding of debit card users align with 

target performance. This study is a quantitative study by using a questionnaire from 

286 customers  who have deposit and debit cards of  Government Savings Bank. The 

result of research showed that people and service channel attributes of marketing 

mixes factors were positive effect with overall customer satisfaction but pricing 

attribute of marketing mixes was positive effect with overall customer satisfaction 

towards the use of debit cards. 

 

Keywords: Customer Satisfaction, Marketing Mixes ,Government Saving Bank branch   

               of Saunpeung ,Ratchaburi province 

 

 

1.บทนํา 

 

บัตรเดบิตเปนผลิตภัณฑหนึ่งของธนาคารพาณิชยท่ีทําใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย  เนื่องจากสามารถชําระสินคาและบริการแทนการถือเงินสด  ผูใชบริการมีความเสี่ยง

ลดลงจากการถูกโจรกรรมจากการพกเงินสดจํานวนมากและไดรับความสะดวกในการใชจายใน

ชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึน  ทําใหจํานวนผูถือบัตรเดบิตและมูลคาการใชบัตรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนโดย

บัตรเอทีเอ็มมีแนวโนมลดลง 

ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินของรัฐท่ีมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer 

Centric) นําเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑและบริการท่ีทันสมัยใหกับลูกคาทุกกลุม ตอบสนอง

พฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกคาแตละกลุม  พัฒนาผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการท่ี

ทันสมัย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือใหลูกคาไดเขาถึงบริการ ของธนาคารไดสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา กาว

ไปสูการเปนธนาคารออมสินยุคใหม GSB New Era (ธนาคารออมสิน ,2557 : 21)  ผลิตภัณฑบัตร
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อิเล็กทรอนิกส เชน บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรทางการเงินอ่ืนๆ ไดรับความนิยม

อยางแพรหลายและกวางขวาง  โดยเฉพาะบัตรเดบิตไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน   

ธนาคารออมสินสาขาสวนผึ้งเปดใหบริการมาแลว 7 ป ตั้งแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2553 จากผลการดําเนินการเทียบเปาหมายบัตรเดบิตของสาขาตั้งแตป 2557-2560 ยังคงต่ํากวา

เปาหมายทุกป 

 

ผลการดําเนินงานจํานวนบัตรเดบิตเทียบเปาหมาย ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  ป 

2557 – 2560 

เดือน จํานวนบัตรเดบิต (ใบ) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
มกราคม 51 52 40 62 

กุมภาพันธ 25 47 62 76 

มีนาคม 36 59 82 94 

เมษายน 32 54 52 109 

พฤษภาคม 24 42 80 84 

มิถุนายน 62 58 45 78 

กรกฎาคม 45 53 68 77 

สิงหาคม 41 63 72 69 

กันยายน 23 59 65 76 

ตุลาคม 67 39 61 88 

พฤศจิกายน 43 44 67 70 

ธันวาคม 61 68 75 120 

รวม 510 638 769 1,003 

เปาหมาย 760 850 1,050 1,150 

 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอความ

พึงพอใจจากการใชบริการบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ทํา

ใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการบัตรเดบิตธนาคาร  เพ่ือปรับปรุง

พัฒนาผลิตภัณฑและกลยุทธการตลาดใหลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด  และเพ่ิมจํานวน

ผูใชบริการบัตรเดบิตใหไดตามเปาหมาย 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค Kotler and Keller (2012:173) ให

ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การ

ประเมินผล การใชผลิตภัณฑและ/หรือการ บริการ โดยคาดวาจะตอบสนองตอความตองการของ

ตนเอง หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการ ตัดสินใจและการกระทําของคนเก่ียวของกับการซ้ือ

และการขายสินคา  Kotler (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 196-199) S-R Theory 

หรือโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ตลาดผูบริโภค คือผูซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือการบริโภคของตนเอง 

หรือภายในครอบครัว โดยไมไดเปนการซ้ือเพ่ือนําไปจําหนายตอ ดังนั้น ผูบริหารการตลาดจึงจําเปน 

ตองศึกษา และทําความเขาใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในตลาดกลุมเปาหมายให

ทราบวาเพราะเหตุใดสินคาบางประเภท เม่ือกําหนดราคาขายสูงจึงไมมีผูบริโภคซ้ือ แตสินคาบาง

ประเภทจําเปนตองกําหนดราคาใหสูงผูบริโภคจึงตัดสินใจซ้ือ การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

สินคาของผูบริโภคในตลาด จึงเปนสิ่งท่ีนักการตลาด และนักจิตวิทยาจํานวนมากตางพยายามคนควา 

และหาคําตอบกระท่ังเห็นวาทฤษฎีดานจิตวิทยาสังคมวิทยา และเศรษฐศาสตรคือทฤษฎีท่ีจะ

สามารถอธิบายถึงปรากฏการณท่ีมองไมเห็นจับตองไมได และอธิบายไดอยางนี้วา Black box หรือ

กลองดําภายในจิตใจของผูบริโภค  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) Payne (1993, อางถึง

ในชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546:63) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาดของสินคานั้น  โดย

พ้ืนฐานมีอยู 4 ตัว แตสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการมีความแตกตางจากสินคาท่ัวไป  

กลาวคือ ตองใหความสําคัญถึงพนักงาน กระบวนการในการใหบริการและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการสงมอบการบริการ  ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึง

ประกอบไปดวย  ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร  ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542: 44-52) 

ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรศาสตรเปนทฤษฎีท่ีใชหลักการของความเปนเหตุเปนผล 

กลาวคือ พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุนดวยความเชื่อท่ีวา

คนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  

วาสินี เสถียรกาล(2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการธนาคารกรุงเทพ โดยใชปจจัย

สวนผสมทางการตลาด(7Ps)  ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย สงเสริม

การตลาด บุคคล กระบวนการ และกายภาพ รวมถึงปจจัยทางประชากรศาสตรในดานอาชีพและ

รายไดเฉลี่ตอเดือน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ เรียงตามลําดับ

อิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานกระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ โปรโมชั่น และบริการหลังการขาย  ปจจัยดานเทคโนโลยี  ปจจัยจํานวนชอง
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บริการและสาขา  ปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานสถานท่ีและชวงเวลาในการใหบริการ  และปจจัยดาน

ชื่อเสียง นโยบายและภาพลักษณ ตามลําดับ  ในสวนผลการวิจัยทางลักษณะประชากรศาสตร พบวา 

ผูใชบริการท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพแตกตางกัน  ในขณะท่ี

ผูใชบริการท่ีมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีผลการตัดสินใชบริการธนาคารกรุงเทพไม

แตกตางกัน 

กุลวดี อัมโภชน(2560) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจและ

ความจงรักภักดีของลูกคา รานคาสะดวกซ้ือเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา ระดับความ

พึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกคารานคาสะดวกซ้ือ เขตพัทยา จ.ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  

ลูกคาท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน

จะมีความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอรานคาสะดวกซ้ือท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมทางการตลาด  คุณสมบัติพนักงานภายใน  ดานเทคนิค

และกระบวนการ  และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอการใชบริการรานคาสะดวกซ้ือ

โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรตน                           ตัวแปรตาม/ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลประชากรศาสตร 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส 

อาชีพ 

รายไดตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

ดานผลิตภณัฑ 

ดานราคา 

ดานชองทางการ

ใหบริการ 

ดานการสงเสริม

การตลาด 

ดานบุคลากร 

ดานกระบวนการ 

ดานกายภาพ 

พฤติกรรมการถือบัตรเดบิต 

-ระยะเวลาในการถือบัตรเดบิต 

-เหตุผลในถือบัตรเดบิต  

-มูลคาโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบัตรเดบิต 

ความพึงพอใจ

โดยรวมจากการใช

บริการบัตรเดบิต

ธนาคารออมสิน 
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3. วิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจากผูใชบริการของธนาคารออมสินท่ีถือบัตรเดบิต

ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในป 2560 มีลูกคาท่ีถือบัตรเดบิตจํานวน 1,003 ใบ 

การสุมตัวอยาง ใชจํานวนจากการคํานวณโดยสมการ  

n    =     N/(1+Ne2) 

โดย N คือ จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 e คือ ความผิดพลาดท่ียอมรับได )การศึกษาครั้งนี้กําหนดใหเทากับ .05(  

แทนคาสูตรไดดังนี้  

n =  N+1/(Ne2) 

 = 1,003+1/1,003 (0.05)2 

 = 1,003/ (3.51) 

 = 286 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงขอมูล คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 286  ชุด และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เปนการรวบรวมขอมูลจากรายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ การคนควาแบบอิสระ เอกสารทางวิชาการ 

แนวคิดทฤษฎี รวมท้ังบทความท่ีเก่ียวของตลอดจนฐานขอมูลออนไลนจากอินเทอรเน็ต 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ใชสถิติคารอยละและแจกแจงความถ่ี  สวนการวิเคราะห

ระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s) จากการใชบริการบัตรเดบิตธนาคาร

ออมสิน  และระดับความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ใชคาเฉลี่ย

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด(7P’s) จากการใชบริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ใชสถิติ t-test และสถิติ

วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way Anova)  สวนการวิเคราะหพฤติกรรมการถือ

บัตรเดบิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s) โดยใชสถิติ 

Chi-square และการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
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โดยรวมในการใชบริการบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน โดยใชการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิงจํานวน 174 คน  คิดเปนรอยละ 60.84 มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 

37.76  รองลงมามีอายุระหวาง 21-29 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 26.22  มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 30.77 รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 83 

คน คิดเปนรอยละ 29.02 มีสถานภาพโสดจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 62.59  รองลงมา มี

สถานภาพสมรสจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 32.17 และมีสถานภาพอ่ืนๆ จํานวน 15 คน คิดเปน

รอยละ 1.9 ตามลําดับ  มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 36.71  รองลงมา 

มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 33.22  มีรายไดตอเดือน 

10,000-20,000 บาทจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 40.91 รองลงมา มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 

10,000 บาทจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 36.36 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการถือบัตรเดบิตธนาคารออมสินของผูใชบริการบัตรเดบิต กลุม

ตัวอยางสวนใหญถือบัตรเดบิตของธนาคารออมสินเปนระยะเวลานอยกวา 6 เดือน จํานวน 99 คน 

คิดเปนรอยละ 34.62  รองลงมา ถือบัตรเดบิตเปนระยะเวลา 6 เดือน –1 ป จํานวน 93 คน คิดเปน

รอยละ 32.52  เหตผลในการถือบัตรเดบิตธนาคารออมสินเนื่องจาก ปลอดภัย ไมตองพกเงินสด 

จํานวน 169 คน คือ เปนรอยละ 59.09  รองลงมา คือ ถือโดยความจําเปน จํานวน 37 คน คิดเปน

รอยละ 12.94 กลุมตัวอยางสวนใหญใชประโยชนจากการถือบัตรเดบิตโดยเบิกเงินสดจากเครื่อง

เอทีเอ็มคิดเปนรอยละ 36.98 รองลงมา คือ โอนเงินระหวางบัญชี/ระหวางธนาคาร คิดเปนรอยละ 

24.65 มีมูลคาโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบัตรเดบิต คือ ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปน

รอยละ 40.91  รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาทตอเดือน จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 37.41 

สวนใหญนอกจากถือบัตรเดบิตแลวยังใชบริการเงินฝากของธนาคารออมสินรอยละ 28.70 รองลงมา 

ใชบริการธนาคารผานโทรศัพทมือถือผานแอพพลิเคชั่น Mymo รอยละ 15.93   

ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s) จากการใช

บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ระดับความพึงพอใจในการใชบริการบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน 

สาขาสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ดานกายภาพมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 4.46 รองลงมา 

คือ ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30  ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13  ดานบุคลากร มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ ดังแสดงตามตารางดานลาง ดังนี้ 
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คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละดานของความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ดานผลิตภณัฑ (Products) 4.30 .570 

ดานราคา (Price) 4.02 .618 

ดานชองทางการใหบริการ (Place) 3.90 .621 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 4.02 .528 

ดานบุคลากร (People) 4.05 .431 

ดานกระบวนการ (Process) 4.13 .536 

ดานกายภาพ (Physical) 4.46 .585 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตรสงกับความพึงพอใจตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดจากการใชบริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน พบวา อายุและรายไดตอเดือน

สงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดาน  เพศสงผลตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานชองทางจําหนายเทานั้น  สวนระดับการศึกษาสงผลตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดเกือบทุกดานยกเวนดานชองทางจําหนาย แสดงตามตารางดานลาง ดังนี้ 

 

 สรุปคา P-Value จากการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลกับความ

พึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดจากการใชบริการบัตรเดบิตโดยใชสถิติ t-test และสถิติ

วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว  

  
เพศ อาย ุ

ระดับ

การศึกษา 

สถานภาพ

สมรส 
อาชีพ 

รายไดตอ

เดือน 

ดานผลิตภณัฑ 0.282 0.000* 0.000* 0.014* 0.000* 0.000* 

ดานราคา 0.556 0.000* 0.000* 0.421 0.000* 0.000* 

ดานชองทางจําหนาย 0.024* 0.000* 0.353 0.044* 0.140 0.000* 

ดานสงเสริมการขาย 0.297 0.000* 0.001* 0.029* 0.125 0.000* 

ดานบุคคล 0.214 0.000* 0.013* 0.056 0.008* 0.012* 

ดานกระบวนการ 0.516 0.000* 0.000* 0.007* 0.001* 0.000* 

ดานกายภาพ 0.540 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

*p-value<0.05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการถือบัตรเดบิตมีความสัมพันธดานบวกกับความพึง

พอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s)จากการใชบริการบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน 

ระยะเวลาในการถือบัตรเดบิต  เหตุผลในการถือบัตรเดบิต และมูลคาโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบัตร

เดบิต มีความสัมพันธดานบวกกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดาน แสดงตามตาราง

ดานลาง ดังนี้ 

 

 สรุปคา P-Value จากการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการถือบัตรเดบิตมีความสัมพันธ

ดานบวกกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากการใชบริการบัตรเดบิต โดยใช

สถิติ Chi-square 

        
ระยะเวลาในการถือบัตร

เดบิต 

เหตุผลในการถือบัตร

เดบิต 

มูลคาโดยเฉลี่ยตอเดือน

ในการใชบัตรเดบิต 

ดานผลิตภณัฑ 0.000* 0.000* 0.000* 

ดานราคา 0.000* 0.000* 0.000* 

ดานชองทางจําหนาย 0.000* 0.000* 0.000* 

ดานสงเสริมการขาย 0.000* 0.000* 0.000* 

ดานบุคคล 0.000* 0.000* 0.000* 

ดานกระบวนการ 0.000* 0.000* 0.000* 

ดานกายภาพ 0.000* 0.000* 0.000* 

*p-value<0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด )7 P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต  โดยใชการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณดาน 

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร และดานชองทางการใหบริการมีอิทธิพล

ทางบวกตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานราคามีอิทธิพลทางลบตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต  แสดงตามตาราง

ดานลาง ดังนี้ 
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การทดสอบความสัมพันธคาสัมประสิทธิ์ถดถอยปจจัยสวนประสมทางการตลาด7)P’s) ท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต 

  

ความพึงพอใจโดยรวม 

t P-Value สัมประสิทธิ์

ถดถอย β( 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงท่ี 1.886 0.278 6.789 0.0000 

ดานผลิตภัณฑ 0.045 0.061 0.750 0.4538 

ดานราคา -0.212 0.059 -3.605 0.0004* 

ดานชองทางการใหบริการ 0.206 0.053 3.890 0.0001* 

ดานสงเสริมการตลาด 0.056 0.074 0.750 0.4541 

ดานบุคลากร 0.332 0.079 4.176 0.0000* 

ดานกระบวนการ 0.012 0.073 0.159 0.8735 

ดานกายภาพ 0.093 0.061 1.524 0.1287 

F = 11.321, P-Value =0.00, R2 = 0.471 

*p-value<0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิงอายุโดยสวนใหญต่ํากวา 20 ป รองลงมามีอายุระหวาง 21-29 ป  ระดับการศึกษาสวน

ใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนรองลงมา คือ ระดับปริญญาตรีโดยอยูในสถานภาพโสด  และ

สวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมา คือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือน

ระหวาง 10,000-20,000 บาท 

สวนท่ี 2  การวิเคราะหพฤติกรรมการถือบัตรเดบิตธนาคารออมสินของผูใชบริการพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญถือบัตรเดบิตของธนาคารออมสินเปนระยะเวลานอยกวา 6 เดือน  และ

รองลงมา ถือบัตรเดบิตเปนระยะเวลา 6 เดือน –1 ป  เหตุผลสวนใหญในการถือบัตรเดบิต คือ 

ปลอดภัย ไมตองพกเงินสดซ่ึงการเบิกเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มเปนประโยชนจากการถือบัตรเดบิต

กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบัตรเดบิตต่ํากวา 5,000 บาท  โดยนอกจาก

ถือบัตรเดบิตแลวยังใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินดวย 
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สวนท่ี 3  การวิเคราะหความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s) จากการ

ใชบริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน พบวา ดานกายภาพมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด ใน

ประเด็นความเปนระเบียบรอย ความสะอาด ของธนาคาร และมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ รองรับการใหบริการเพียงพอและมีความสะดวกสบายดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยในอันดับ

รองลงมา ในประเด็นเปนธนาคารท่ีมีความม่ันคง และนาเชื่อถือ,บัตรเดบิตสามารถใชแทนเงินสดใน

การซ้ือสินคาและบริการท้ังในและตางประเทศไดอยางสะดวก 

สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด)7P’s)จากการใชบริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง อราชบุร.ีสวนผึ้ง จ.สรุปผล

ดังนี้ อายุและรายไดตอเดือนสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ,ระดับการศึกษาสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดเก ือบทุกดานยกเวน ดานชองทางการใหบริการ  ,สถานภาพสมรสสงผลกับความพึงพอใจตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ชองทางการใหบริการ สงเสริมการตลาด 

กระบวนการ และกายภาพ ,อาชีพสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ ราคา บุคคลากร กระบวนการ และกายภาพ  สวนเพศไมสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการถือบัตรเดบิตมีความสัมพันธดานบวกกับความพึงพอใจตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด)7P’s) จากการใชบริการบัตรเดบิต ธนาคารออมสินสรุปผลดังนี้  

ระยะเวลาในการถือบัตรเดบิต  เหตุผลในการถือบัตรเดบิต  และมูลคาโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใช

บัตรเดบิตมีความสัมพันธดานบวกกับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ) 7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวม

จากการใชบริการบัตรเดบิต สรุปผลดังนี้  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากรและดาน

ชองทางการใหบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต สวน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลทางลบตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใช

บริการบัตรเดบิต  

 

อภิปรายผล 

 1. ปจจัยทางประชากรศาสตรดานเพศท่ีแตกตางกันไมสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดเกือบทุกดาน ยกเวนความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการท่ีเพศท่ีแตกตาง

กันสงผลตอความพึงพอใจ อายุและรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน   สวน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดในเกือบทุกดาน  ยกเวนความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการท่ีระดับ

การศึกษาไมมีผลตอความพึงพอใจ  ปจจัยประชากรศาสตรดานสถานภาพสมรสสงผลกับความพึง

พอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ชองทางจําหนาย สงเสริมการขาย 

กระบวนการ กายภาพ และปจจัยประชากรศาสตรดานอาชีพสงผลกับความพึงพอใจตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา บุคลากร กระบวนการ กายภาพ  สอดคลองกับการศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพของสาวินี เสถียรกาล(2559) พบวา อาชีพท่ี

แตกตางกันสงผลตาอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากผูใชบริการแตละอาชีพมี

แนวคิด แนวทาง รูปแบบการดํารงชีวิต ความตองการ การรับรูและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 

 ดังนั้นผูบริหาร ผูจัดการสาขาและเจาหนาท่ีการตลาดของธนาคาร ตองคํานึงถึงลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของผูใชบริการท่ีแตกตางกันเพ่ือนําเสนอการบริการไดเหมาะสมและตรงความ

ตองการและควรเพ่ิมความหลากหลายของประเภทบัตรเดบิตธนาคารออมสินโดยออกแบบผลิตภณฑ

คํานึงถึงอายุและรายไดเปนสําคัญ  การเขาใจลักษณะของผูใชบริการจะทําใหธุรกิจสามารถออกแบบ

ผลิตภัณฑและสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑเพ่ือกระตุนใหเกิดความตองการและผานเขาสู

ความรูสึกนึกคิดของผูใชบริการเพ่ือทําใหเกิดการซ้ือหรือใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดตัวแบบ

พฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) ทําใหผูบริโภคพึง

พอใจจากการและเพ่ิมจํานวนผูใชบริการบัตรเดบิต 

 2. ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร และชองทางการ

ใหบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิต ไมสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของกุลวดี อัมโภชน(2560) ท่ีศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความพึงพอใจและ

ความจงรักภักดีของลูกคารานสะดวกซ้ือเขตพัทยา จ.ชลบุรี พบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานเทคนิคและ

กระบวนการ  และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ   ดวยความแตกตางของธุรกิจท่ีทําการศึกษาจึงทํา

ใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจตางกัน  จากการท่ีบุคลากรมีอิทธิพล

ตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการ  บุคลากรเปนสวนสําคัญในธุรกิจบริการเนื่องจากตอง

ปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรงจึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและพึงพอใจตองการ

สอดคลองกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ )2546  (ดังนั้น ผูบริหารและผูจัดการสาขาตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรเปนรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมเติมทักษะการบริการในสวนท่ีพนักงานยัง

ไมมีความชํานาญและแผนการพัฒนานั้นควรสอดคลองกับเสนทางความกาวหนาในอาชีพขององคกร  

เพ่ือจูงใจและวางเปาหมายใหกับพนักงานอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ควรเพ่ิมความถ่ีในการประเมิน

การปฏิบัติงานของพนักงานใหบริการของธนาคารจากปละครั้งเปนไตรมาสละครั้งเพ่ือกระตุนให

พนักงานเพ่ิมความกระตือรือรนในการปฎิบัติงาน 
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 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการใหบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอ 

ใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิตเชนเดียวกัน แตเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจดาน

ชองทางการใหบริการเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผูบริหารธนาคารและผูจัดสาขาจึงควรเรงทบทวน

ชองทางการใหบริการไดแก จํานวนตูเอทีเอ็มท่ีรองรับการใชบัตรเดบิต  รานคาท่ีรองรับการใชจาย

ผานบัตรเดบิตท้ังท่ีรานคา ณ จุดขายและรานคาออนไลน ซ่ึงการสํารวจวิถีการดําเนินชีวิต ความชอบ 

และพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเดบิตในรานคาของผูใชบริการบัตรเดบิตในพ้ืนท่ีจะชวยใหผูบริหาร

และผูจัดการสาขาของธนาคารวางแผนการขยายชองทางการใหบริการไดตรงความตองการ  เพ่ือทํา

ใหผูใหบริการไดรับความสะดวกและเขาถึงการบริการตามท่ีคาดหวังซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหผูใชบริการ

ไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการสอดคลองกับแนวคิดของ KandampullyและSuhartanto 

( 2003(  

 ถึงแมวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลทางลบตอความพึงพอใจโดยรวม

จาการใชเบริการบัตรเดบิตแตผูบริหารและผูจัดการสาขาคํานึงถึงคาธรรมเนียมการใชบริการบัตรเด

บิตอยางเหมาะสมและเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืนเพ่ือไมทําใหผูใชบริการรูสึกถึงความแตกตางมาก

เกินไป 

  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

 

 1.ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร และชองทางการใหบริการ

มีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบริการบัตรเดบิตดังนั้นธนาคารตองให

ความสําคัญกับการใหการบริการของพนักงาน เพ่ิมทักษะความชํานาญและขยายชองทางการ

ใหบริการบัตรเดบิต ท้ังจํานวนตูเอทีเอ็ม รานคาท่ีรองรับการใชจายผานบัตรเดบิตท้ังท่ีรานคา ณ จุด

ขายและรานคาออนไลนโดยการสํารวจวิถีการดําเนินชีวิต ความชอบ และพฤติกรรมการใชจายเพ่ือ

เปนขอมูลในการตัดสินใจขยายชองทางการใหบริการตามความตองการของผูใชบริการซ่ึงจะทําให

ผูใชบริการมีความพึงพอใจจากการใชบัตรเดบิตมากข้ึน 

 2.เพ่ิมประเภทของบัตรเดบิตธนาคารออมสินใหหลากหลายมากข้ึนรวมท้ังออกแบบสวน

ประสมทางการตลาดของบัตรเดบิตแตละประเภทใหแตกตางกันดวย  เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชบริการมาก

ข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ทําการศึกษาผลิตภัณฑบัตรเดบิตของธนาคารอ่ืนเพ่ือสามารถประเมินความสามารถ

ทางการแขงขันและนําผลมาปรับปรุงการใหบริการและผลิตภัณฑ 
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 2. ทําการศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการผลิตภัณฑอ่ืนๆของธนาคาร เพ่ือเปน

แนวทางในการวางแผนและกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑไดท้ังหมด 
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ปจจัยในการใชแอพพลิเคช่ันไลนที่สงผลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน 

กรณีศึกษา บริษัทเอกชนดานโลจิสติกส 

FACTORS OF LINE APPS AFFECTING THE EFFICIENCY OF EMPLOYEES 

CASE STUDY: LOGISTICS COMPANY 
 

บาลีภัทร ลิ้มธงเจริญ1 และปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ2 

Baleepatr Limthongcharoen1 and Paleerat Lakawathana2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการใชแอพพลิเคชั่นไลนและพฤติกรรมการ

ทํางานท่ีสงผลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน โดยการเก็บขอมูลในบริษัทเอกชนกรณีศึกษา 

จํานวน 122 คน มีเครื่องมือในการศึกษาดวยการใช แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end 

Questionnaire) ใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานมีตัวแปรตนเปนการยอมรับเทคโนโลยี(ดาน

ความงายในการใชและดานการรับรูประโยชน) และพฤติกรรมการทํางาน (ดานปฏิบัติตามระเบียบ

และขอบังคับ, ดานมนุษยสัมพันธ, ดานความรับผิดชอบในการทํางาน และดานความคิดสรางสรรค

และการเรียนรู) และตัวแปรตามเปนประสิทธิผลการทํางาน(ดานปริมาณงาน, ดานคาใชจายในการ

ทํางาน, ดานเวลาในการทํางาน และดานคุณภาพของงาน) โดยผลการศึกษาพบวา จาก122 คนมี

จํานวน 92 คนท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน ซ่ึงแบงเปนกลุมผูรูสึกถูกคุกคามและไมรูสึกถูก

คุกคามจากการใชงาน ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ในกลุมผูใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานและกลุมผู

รูสึกถูกคุกคาม มีปจจัยดานการรับรูประโยชนแปรผันตรงตอประสิทธิผลการทํางานดานปริมาณงาน 

คาใชจายในการทํางาน คุณภาพของงาน และเวลาท่ีใชในการทํางาน สวนปจจัยดานพฤติกรรมการ

ทํางาน เรื่องมนุษยสัมพันธแปรผกผันตอประสิทธิผลการทํางานดานคาใชจายในการทํางาน สวน

พนักงานท่ีรูสึกไมถูกคุกคามเวลาสวนตัวจากการใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน พบวามีปจจัยสอง

สวนท่ีแปรผันตรงตอประสิทธิผลการทํางาน ไดแกปจจัยดานการรับรูประโยชนสงผลตอประสิทธิผล

การทํางานดานปริมาณงาน คาใชจายในการทํางาน คุณภาพของงานและเวลาท่ีใชในการทํางาน และ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน Email: Baleepatr@outlook.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยทีป่รึกษา หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

Email:Paleerat@tni.ac.th 
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ปจจัยดานความคิดสรางสรรคและการเรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิผลการทํางานดานปริมาณงาน 

คาใชจายในการทํางาน และคุณภาพของงาน 

คําสําคัญ: แอพพลิเคชั่นไลน, การยอมรับเทคโนโลยี, พฤติกรรมการทํางาน, ประสิทธิผล 

 

Abstract 

 The research purpose is to study the factors of using Line Apps and the working 

behavior that affects the work efficiency of the employees. The data was collected 

from 1 2 2  employees of Logistics Company as the case study by using the 

questionnaires. The results were analyzed by Multiple Regression Analysis at a 

significance level of 0 . 0 5  in order to test the hypothesis. Independent Variable are 

Technology Acceptance ( Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness) and 

Employee Behavior (Organizational compliance,  Relationship, Responsibility and 

Creativity and learning). Dependent Variable is Work Efficiency (work quantity, cost 

related, work quality and time consumed). The results show that from the total 

employees, there were 9 2  employees using LINE Apps for work. It can also be 

summarized that Perceived Usefulness has direct variation to work efficiency in terms 

of work quantity, cost related, work quality and time consumed, while the employee 

relationship has inverse variation to work efficiency in terms of cost related. The 

results obtained here is the same for the case that the employees feel threatened in 

their private life from LINE Apps. Contrast to the case that the employees do not feel 

threatened, Direct variation are Perceived Usefulness in term of work quantity, cost 

related work quality and time consumed, while Creativity and learning has direct 

variation to work efficiency in terms of work quantity, cost related and work quality. 

Keywords: LINE Application, Technology Acceptance, Work Behavior, Efficiency 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบัน โลกของเราเล็กลงดวยเทคโนโลยี  หรือเรียกอีกอยางวาโลกาภิวัตน  

(Globalization) ท่ีหมายถึง การแพรกระจายไปท่ัวโลกการท่ีประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใด 

สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับผลกระทบจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วกวางขวาง ซ่ึงเนื่องมาจากการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน (จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน. 2537) ซ่ึงประโยชนจากท่ีเรา

สามารถติดตอสื่อสารกันไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนนี้ ยอมทําใหการดําเนินธุรกิจตางๆตองตื่นตัวใน

การทําธุรกิจมากยิ่งข้ึนเชนกัน เพ่ือใหสามารถดํารงอยูในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูงได 

การติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็วคือ ตัวชวยท่ีทําใหการทํางานสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

หากจะกลาวถึงแอพพลิเคชั่นไลน คนสวนใหญคงรูจักดีในเรื่องของรูปแบบ และประโยชน

ของแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถสงขอความ เสียง รูปภาพ และวีดีโอในการถายโอนขอมูลจากผูสงไปยัง

ผูรับ โดยผานอินเตอรเน็ต ถือไดวาเปนแอพพลิเคชั่นท่ีอํานวยความสะดวกในการสื่อสารท่ีไดรับความ

นิยมมากในประเทศไทยในปจจุบัน แมจะไมไดมีจุดประสงคหลักไวเพ่ือการทํางาน แตเพ่ือติดตอ

ภายในครอบครัวหรือ เพ่ือนฝูงเทานั้น แตผูคนก็มักใชแอพพลิเคชั่นไลนเพ่ือเสริมการทํางานเชนกัน 

จากฐานขอมูลของไลน พบวาปจจุบันมีผูใชบริการกวา 42 ลานคนในประเทศไทยเลยทีเดียว (ปณชัย 

อารีเพ่ิมพรและนครินทร วนกิจไพบูลย. 2561) 

 จากท่ีกลาวไปขางตนถึงการใชแอพพลิชั่นไลนในการทํางานเพ่ือเสริมการทํางาน ชวยใน

เรื่องความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ลดระยะเวลาในการทํางาน ไมวาจะเปนการสง

ขอความ รูปภาพ เอกสาร ฯลฯ แตความสะดวกดังกลาว เหมือนดาบสองคม เนื่องดวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือในการใชประโยชนไดไมจํากัดเวลา ทําใหบางสวนมองวาการสื่อสารการทํางานผาน

แอพพลิเคชั่นไลน เปนการรุกล้ําเวลาสวนตัว (Teerakit Chantrakul.2560) และเริ่มทําใหเกิดความ

ไมพอใจในการทํางานผานแอพพลิเคชั่นดังกลาว แตท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับงานและผูใชงานดวย วาใชงานได

เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนมากกวาโทษหรือไม สามารถประยุกตใชใหเหมาะกับงานและ

ชีวิตประจําวันอยางไร จะเห็นไดวา แมจะไมใชชองทางหลักในการทํางาน แตผูคนก็ใชแอพพลิเคชั่น

ไลนเปนตัวเสริมในการทํางานเชนเดียวกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องเก่ียวกับการใชแอพ

พลิเคชันไลนในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคของงานวิจัยเพ่ือทราบปจจัยในการใชงานแอพพลิเคชั่น

ไลน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการทํางานการทํางาน 
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การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกับแอพพลิเคชั่นไลน 

 แอพพลิเคชั่นไลน คือ แอพพลิเคชั่นสาหรับการสนทนาบน อุปกรณการสื่อสารรูปแบบตางๆ 

เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใชสามารถสื่อสารดวยการพิมพขอความจาก

อุปกรณการสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่ง(ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ. 2556) 

การใชโปรแกรมไลนสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการติดตอสื่อสารภายในองคการได 

เนื่องจากความรวดเร็วและลดตนทุนดานเวลาของการสื่อสาร เชน ระบบการสนทนาผาน

แอพพลิเคชั่นไลนโดยไมเสียคาใชจาย การรองรับขอมูลไฟลงานท่ีหลากหลาย และการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคลของผูใชเปนความลับ แตควรใชใหเหมาะสมกับบริบทของงาน เวลา และภายใต

เง่ือนไขท่ีจําเปนเทานั้นดังนั้น การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในฝายตางๆ ท้ังภายใน และ

ภายนอกองคกรเปนไปอยางคลองตัว จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน เกิดความรวมมือ และการ

ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการทํางานขององคกรสามารถบรรลุเปาหมาย และประสบ

ผลสําเร็จดวยดี (ขวัญฤดี ฮวดหุน.2560) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะนําเทคโนโลยีนั้นไปใชอยางเต็มท่ี โดยการ

ยอมรับของบุคคลเกิดข้ึนเปนกระบวนการ เริ่มตั้งแตบุคคลไดสัมผัสกับเทคโนโลยี ถูกชักจูงใหยอมรับ 

ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และยืนยันการปฏิบัตินั้น กระบวนการนี้อาจจะ

ใชเวลาชาหรือเร็วข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญ คือ ตัวบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี โรเจอรส

(ศักรินทร ตันสุพงษ. 2558 :6 ; อางอิงจาก Rogers. 2003) 

ทฤษฎีการยอมรับ เทคโนโลยี  แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology 

Acceptance Model หรือ TAM) ตอยอดมาจากทฤษฎี TRA (Theory of Reasoned Action) และ

ทฤษฎี TPB (Theory of Planned Behavior) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับหรือการ

ตัดสินใจท่ีจะใชเทคโนโลยีใหม วาผูใชจะใชเม่ือไรและจะมีแนวโนมการใชงานอยางไร องคประกอบ

ของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดวย 5 ปจจัย คือ การรับรูประโยชนในการใชงาน 

(Perceived Usefulness)ซ่ึงสงผลโดยตรงกับทัศนคติท่ีมีตอการใชงานและพฤติกรรมของผูใช โดย

ผูใชเชื่อวาประโยชนของเทคโนโลยีจะสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับงานท่ีทําได ปจจัยท่ีสองคือ 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use)ท่ีสงผลโดยตรงกับการรับรูประโยชน

ในการใชงานและทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน เกิดจากความเชื่อวาเทคโนโลยีมีความงายในการใชงาน
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และไมตองใชความพยายามมากในการใชงานเทคโนโลยีนั้น ปจจัยท่ีสามคือ ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน 

(Attitude toward Using)ท่ีสงผลโดยตรงตอความตั้งใจในการใชงาน เม่ือเกิดการรับรูประโยชนใน

การใชงานและการรับรูความงายในการใชงาน ผูใชงานจะมีทัศนคติตอการใชงานเทคโนโลยีท่ี

แตกตางกันตามความคิดของบุคคลนั้นๆ สวนปจจัยท่ีสี่คือ ความตั้งใจในการใชงาน (Behavioral 

Intention)เม่ือเกิดการรับรูประโยชนในการใชงานและทัศนคติท่ีมีตอการใชงานเทคโนโลยีแลว 

บุคคลจะแสดงพฤติกรรมความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยีออกมาและปจจัยสุดทายทัศนคติท่ีมีตอ

การใชงานของผูใช เดวิส(ศักรินทร ตันสุพงษ. 2558 :11-12 ; อางอิงจาก Davis. 1989) 

 

ภาพท่ี 1 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี(Technology Acceptance ModelหรือTAM) 

ท่ีมา : ศักรินทร ตันสุพงษ. (2558). ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับแอพพลิเคชั่นไลน.หนา 15 

3. แนวคิดและทฤษฎีดานพฤติกรรมการทํางาน 

พฤติกรรมการทํางาน คือการกระทําท่ีแสดงใหเห็น (Overt Behavior) หรือสิ่งท่ีคิดของ

ผูกระทําท่ีผูอ่ืนไมสามารถสังเกตไดหรือสังเกตเห็นไดยาก (Invert Behavior) ดังนั้น พฤติกรรมการ

ทํางานมาจากปจจัยหลายอยาง โดยถาสามารถกําหนดตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกัน

ท้ังหมด จะ สามารถตั้งเปนกฎท่ีแนนอน และนําไปใชในการทํานายพฤติกรรมการทํางานไดลูเปอร

(เพชรรัตน ศิริวัฒนานุรักษ. 2558 : 14; อางอิงจาก Loper.1968) 

พฤติกรรมการทํางานของพนักงานดีเดนมี4 ดาน (ณัฏฐิกา เจยาคม. 2551) ซ่ึงประกอบไป

ดวย ดานความมีวินัยท่ีดีในการทํางาน หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีดีโดยการปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรม ดานตอมาคือ พฤติกรรมการทํางานดานความรับผิดชอบสูง 

หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีดีโดยการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามกําหนดเวลาของ

ทางโรงงานอุตสาหกรรม สามพฤติกรรมการทํางานดานมนุษยสัมพันธท่ีดี หมายถึง พฤติกรรมการ

ปจจัย

ภายนอก 

การรับรู

ประโยชน 

ความงายใน

การใช 

ทัศนคติ

ที่มีตอ

การใช 

ความต้ังใจ

ในการใช

งาน 

การใช

งานจริง 
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ทํางานท่ีดีโดยการมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับบุคคลภายในโรงงานอุตสาหกรรมและ สุดทายคือ พฤติกรรม

การทํางานดานความคิดสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีดีโดยมีทักษะและความชํานาญ

ในงานท่ีทําเปนอยางดี และคิดคนประดิษฐชิ้นงาน วิธีการทํางานใหมๆ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 

การประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวย 4 ดานไดแก ดานคุณภาพของ

งาน (Quality) ท่ีตองเกิดประโยชนและเกิดความพึงพอใจ ท่ีสําคัญตองมีคุณภาพสูง ดานท่ีสองคือ 

ดานปริมาณงาน (Quantity) จํานวนงานตองเปนไปตามท่ีหนวยงานคาดหวังหรือกําหนดไว ดานท่ี

สามคือ ดานเวลา (Time) โดยเวลาท่ีใชในการทํางานตองมีความเหมาะสมกับงาน เม่ือเทียบกับความ

ยากของงานและปริมาณงาน ดานสุดทายคือดานคาใชจาย (Cost) ซ่ึงคาใชจายตองเหมาะสมกับงาน

และควรจะลงทุนนอย แตไดผลประโยชนสูงสุด ปเตอรซันและพอลแมน(มารวย วิชาญยุทธนากูล. 

2560 : 22-23; อางอิงจากPeterson และ Plowman.1953) 

กรอบแนวคิด 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมา สามารถสรุปกรอบแนวคิดตามภาพท่ี 2 โดยทดสอบตัว

แปรตนท่ีมีผลตอตัวแปรตาม ตัวแปรตนประกอบดวย การยอมรับเทคโนโลยี (ความงายในการใชและ

การรับรูประโยชน) และพฤติกรรมการทํางาน (การปฏิบัติตามระเบียบบังคับ, มนุษยสัมพันธ, ความ

รับผิดชอบในการทํางาน และความคิดสรางสรรคและการเรียนรู) ในสวนของตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผล (ปริมาณงาน, คาใชจายในการทํางาน, คุณภาพของงาน และเวลาท่ีใชในการทํางาน) 

 สมมติฐานของงานวิจัยคือเสนอิทธิพลท่ีตัวแปรตนสงผลตอตัวแปรตาม โดยแบงการทดสอบ

สมมติฐานจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมไดแก ผูท่ีรูสึกไมถูกคุกคาม และผูท่ีรูสึกถูกคุกคามจากการใช

แอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน 
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ภาพที ่2 กรอบแนวคดิของการศกึษา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือ พนักงานบริษัทเอกชนดานโลจิสติกสสํานักงานใหญแหงหนึ่ง กลุมตัวอยาง

กําหนดแบบเฉพาะเจาะจง เปนพนักงานบริษัทเอกชนดานโลจิสติกสสํานักงานใหญจํานวน 122 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ี มีรูปแบบการวิจัยโดยใช  

แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end Questionnaire) แบงเปน 4 สวนไดแก สวนท่ี 1 

แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ และสวนท่ี 2 โดยดานการยอมรับ

เทคโนโลยีประกอบไปดวย ความงายในการใชงานจํานวน 5 ขอ และการรับรูประโยชนจํานวน 5 ขอ

สวนท่ี 3 ดานพฤติกรรมการทํางานประกอบไปดวย ดานการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับจํานวน 5 

ขอ ดานมนุษยสัมพันธจํานวน 5 ขอ ความรับผิดชอบในการทํางานจํานวน 5 ขอ และ ความคิด

สรางสรรคและการเรียนรูจํานวน 5 ขอสวนท่ี 4 ดานประสิทธิผลในการทํางาน ประกอบไปดวย 

ปริมาณงานจํานวน 1 ขอ คาใชจายในการทํางานจํานวน 1 ขอ คุณภาพของงานจํานวน 1 ขอ และ



 

291 
 

เวลาท่ีใชในการทํางานจํานวน 1 ขอโดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 

(Likert Scale) และใชการสัมภาษณ (Interview) แบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured) (นฤมล 

จิตรเอ้ือและประสพชัย พสุนนท. 2561) จํานวน 5 คําถาม 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผู ศึ กษา ใช ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics) ประกอบด ว ย  ค า ร อยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปและระดับความคิดเห็น และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก

สถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและคําถามเพ่ิมเติม 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา 1) เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 

67.21 2) อายุ อายุพนักงานสวนใหญอายุ 25-35 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 55.74 3)อายุ

การทํางานของพนักงาน สวนใหญมีอายุการทํางานตั้งแต 1-5 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 

52.46 4) จํานวนผูใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานมีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 75.41 5) 

จํานวนผูใชแอพพลิเคชั่นไลนในเรื่องสวนตัวของพนักงานมีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 96.72 6) 

แอพพลิเคชั่นอ่ืนท่ีใชในการทํางานมากท่ีสุด คือ Skype จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 68.85 7) ผูท่ี

ถูกคุกคามเวลาสวนตัวจากเรื่องงาน จากการใชแอพพลิเคชั่นไลน มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 

58.70 8) ผูท่ีมีความยินดีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานมีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 80.43 

 สวนท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 

 จากตารางท่ี 1 พบวามี 2 ตัวแปรท่ีมีระดับความคิดเห็น “เห็นดวยมากท่ีสุด” คือ ปฏิบัติ

ตามระเบียบ ขอบังคับและความรับผิดชอบในการทํางาน สวนความงายในการใช การรับรูประโยชน 

มนุษยสัมพันธ ความคิดสรางสรรคและการเรียนรู ประสิทธิผลในการทํางาน มีระดับความคิดเห็น 

“เห็นดวยมาก” 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 

ตัวแปร x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความงายในการใช 4.17 0.77 เห็นดวยมาก 

การรับรูประโยชน 3.78 0.87 เห็นดวยมาก 

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 4.36 0.68 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มนุษยสัมพันธ 4.17 0.75 เห็นดวยมาก 

ความรับผิดชอบในการทํางาน 4.31 0.65 เห็นดวยมากท่ีสุด 

ความคิดสรางสรรคและการเรียนรู 4.09 0.71 เห็นดวยมาก 

ประสิทธิผลในการทํางาน 3.67 0.86 เห็นดวยมาก 

 

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐานของปจจัยในการใชแอพพลิเคชั่นไลนท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการทํางาน (แสดงเฉพาะปจจัยท่ีสงผลอยางมีนัยยะสําคัญ) ของผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลน

ในการทํางาน ท้ังหมดจํานวน 92 คน จาก 122 คน 

ประสิทธิผล ปจจัย 

Unstandardized Standardized 

t Sig. Coefficients Coefficients 

Std. Error Beta 

ปริมาณงาน การรับรูประโยชน 0.164 0.407 3.38 0.00 

คาใชจายในการ

ทํางาน 

การรับรูประโยชน 0.149 0.506 4.2 0.00 

มนุษยสัมพันธ 0.131 -0.3 -2.79 0.01 

คุณภาพของงาน การรับรูประโยชน 0.143 0.692 5.93 0.00 

เวลาท่ีใชในการ

ทํางาน 
การรับรูประโยชน 0.191 0.511 3.86 0.00 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐานของปจจัยในการใชแอพพลิเคชั่นไลนท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการทํางาน (แสดงเฉพาะปจจัยท่ีสงผลอยางมีนัยยะสําคัญ) ของผูท่ีรูสึกถูกคุกคาม 

จํานวน 54 คนจากผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน ท้ังหมดจํานวน 92 คน 

ประสิทธิผล ปจจัย 

Unstandardize

d 
Standardized 

t Sig. 
Coefficients Coefficients 

Std. Error Beta 

ปริมาณงาน 
การรับรู

ประโยชน 
0.208 0.456 2.88 0.01 

คาใชจายในการ

ทํางาน 

การรับรู

ประโยชน 
0.194 0.452 2.86 0.01 

มนุษยสัมพันธ 0.213 -0.54 -3.37 0.00 

คุณภาพของงาน 
การรับรู

ประโยชน 
0.174 0.685 4.4 0.00 

เวลาท่ีใชในการ

ทํางาน 

การรับรู

ประโยชน 
0.259 0.508 2.74 0.01 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐานของปจจัยในการใชแอพพลิเคชั่นไลนท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการทํางาน (แสดงเฉพาะปจจัยท่ีสงผลอยางมีนัยยะสําคัญ) ของผูท่ีรูสึกไมถูกคุกคาม 

จํานวน 38 คนจากผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน ท้ังหมดจํานวน 92 คน 

ประสิทธิผล ปจจัย 

Unstandardized Standardized 

t Sig. Coefficients Coefficients 

Std. Error Beta 

ปริมาณงาน 

การรับรูประโยชน 0.235 0.391 2.17 0.04 

ความคิดสรางสรรค 

และการเรียนรู 
0.242 0.513 2.76 0.01 

การรับรูประโยชน 0.201 0.69 4.03 0.00 
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คาใชจายในการ

ทํางาน 

ความคิดสรางสรรค 

และการเรียนรู 
0.207 0.358 2.03 0.05 

คุณภาพของงาน 

การรับรูประโยชน 0.219 0.668 3.93 0.00 

ความคิดสรางสรรค 

และการเรียนรู 
0.225 0.376 2.15 0.04 

 

 จากผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 2,3 และ 4 พบวา ผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการ

ทํางาน จํานวน 92 คน มีปจจัยท่ีแปรผันตรงตอประสิทธิผลในการทํางานคือ การรับรูประโยชนและ

มีปจจัยท่ีแปรผกผันตอประสิทธิผลในการทํางานคือมนุษยสัมพันธและผูท่ีรูสึกถูกคุกคาม จํานวน 54 

คน มีปจจัยท่ีแปรผันตรงตอประสิทธิผลในการทํางานคือ การรับรูประโยชนและมีปจจัยท่ีแปรผกผัน

ตอประสิทธิผลในการทํางานคือมนุษยสัมพันธ (ปจจัยหลังสงผลเฉพาะประสิทธิผลการทํางานดาน

คาใชจายในการทํางาน) สวนผู ท่ีรูสึกไมถูกคุกคาม จํานวน 38 คน มีปจจัยท่ีแปนผันตรงตอ

ประสิทธิผลในการทํางานคือ การรับรูประโยชน และความคิดสรางสรรคและการเรียนรู (ปจจัยหลัง

ยกเวนประสิทธิผลดานเวลาท่ีใชในการทํางาน) 

สรุปผล 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาปจจัยดานการรับรูประโยชนแปรผันตรงตอประสิทธิผลการ

ทํางานดานปริมาณงาน คาใชจายในการทํางาน คุณภาพของงาน และเวลาท่ีใชในการทํางาน สวน

ปจจัยดานพฤติกรรมการทํางาน เรื่องมนุษยสัมพันธแปรผกผันตอประสิทธิผลการทํางานดาน

คาใชจายในการทํางาน ซ่ึงไดผลท่ีไดใหผลเชนเดียวกับพนักงานท่ีรูสึกถูกคุกคามเวลาสวนตัวจากการ

ใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน สวนพนักงานท่ีรูสึกไมถูกคุกคามเวลาสวนตัวจากการใช

แอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน พบวามีปจจัยเพ่ิมเติมคือ ปจจัยดานความคิดสรางสรรคและการ

เรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิผลการทํางานดานปริมาณงาน คาใชจายในการทํางาน และคุณภาพของ

งาน ดังนั้นบริษัทตองตระหนักถึงความสําคัญของแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานและสงเสริมใหใช

อยางถูกตอง เพ่ือเปนตัวยชวยสําหรับการทํางานของพนักงาน 

อภิปรายผล 

1. ผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานจํานวน 92 คน และผูท่ีถูกคุกคามเวลาสวนตัวจากเรื่อง

งานของผูท่ีรูสึกถูกคุกคาม จํานวน 54 คน 
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ภาพท่ี 3 สรุปกรอบแนวคิดหลังการทดสอบจากผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานจํานวน 92 คน

และผูท่ีถูกคุกคามเวลาสวนตัวจากเรื่องงานของผูท่ีรูสึกถูกคุกคาม จํานวน 54 คน 

 

 ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานการรับรูประโยชนแปรผันตรงตอประสิทธิผลการทํางาน 

ดานปริมาณงาน คาใชจายในการทํางาน คุณภาพของงานและเวลาในการทํางาน สอดคลองกับการ

วิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนศูนยราชการ

แจงวัฒนะ (อรทัย เลื่อนวัน. 2555) วากลุมท่ีมีการรับรูประโยชน แสดงวาเปนกลุมท่ีสามารถจะ

เรียนรู ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางานไดมากข้ึน และปจจัยดานมนุษยสัมพันธแปรผกผันตอประสิทธิผลในการทํางานดาน

คาใชจายในการทํางาน สามารถอธิบายไดในสวนของการสรางความสัมพันธ นอกจากการพุดคุยแลว

ยังรวมไปถึงการใหของขวัญในโอกาสตางๆ ท่ีมีสวนชวยใหความสัมพันธราบรื่นหรือ ไดรับความ

ชวยเหลือมากข้ึน (บุบผา เรืองรอง. 2560) 
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2. ผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน ในสวนของผูท่ีรูสึกไมถูกคุกคาม จํานวน 38 คน 

 

ภาพท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดหลังการทดสอบจากผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางาน ของผูท่ีรูสึกไม

ถูกคุกคาม จํานวน 38 คน 

 ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานการรับรูประโยชนแปรผันตรงตอประสิทธิผลการทํางาน 

ดานปริมาณงาน คาใชจายในการทํางาน คุณภาพของงานและเวลาในการทํางาน และปจจัยดาน

ความคิดสรางสรรคและการเรียนรูแปรผันตรงตอประสิทธิผลการทํางาน ดานปริมาณงาน คาใชจาย

ในการทํางาน และคุณภาพของงานเปนเรื่องนาสังเกตท่ีวา ปจจัยดานความคิดสรางสรรคและการ

เรียนรู ปรากฏมาในสวนของผูท่ีใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานแตไมรูสึกถูกคุกคามเทานั้น จาก

การสัมภาษณเพ่ิมเติม พบวา ผูท่ีไมรูสึกถูกคุกคามมีการจัดระเบียบทางความคิด เชน การจดโนตโดย

ใชสีปากกา หรือสีของโพสอิทชวยในการทํางาน เพ่ือชวยเรียงลําดับความคิด มีความยืดหยุนในการ

ทํางาน ปรับการทํางานสูชีวิตประจําวัน สามารถจัดการความเครียดดวยวิธีงายๆ และมีอิสระทาง

ความคิด ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค (Creative person)(นพคุณ สุข

สถาน.2544) มีเปนผูท่ีมีความตื่นตัวและกระตือรือรนท่ีจะคิด และสรางสิ่งใหมๆ ตลอดเวลามี

ความสามารถใชสมาธิไดทุกสถานการณพิจารณา วิเคราะหความคิดตางๆ ดวยการตั้งสมมติฐาน

กระทําตามข้ันตอนไดอยางมีระบบเปนผูท่ีมีความรูสึกไวตอปญหา สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได

อยางมีเง่ือนไข ชอบแสดงออกมากกวาเก็บกดมีความเปนตัวของตัวเองมีความคิดกวางไกล ไมคลอย
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ตามความคิดผู อ่ืนอยางงายดายบนพ้ืนฐานแหงเหตุผล มีความคิดหลากหลาย หลายแงมุมมี

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิดอยางคลองแคลว และมีเปนผูมีความอดทนตอสิ่งท่ีไมแน

ชัด ไมขลาดกลัวตอสิ่งท่ียังไมรู และเปนผูทํางานอุทิศเวลาเพ่ืองานซ่ึงสงผลใหประสิทธิผลในการ

ทํางานออกมาดี 

ขอเสนอแนะ  

 การศึกษาการใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทํางานข้ึนอยูกับลักษณะของงาน ลักษณะธุรกิจ

ของบริษัท อาชีพผูทําแบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตน ผูศึกษาตอควรเจาะลึก

เก่ียวกับทัศนคติในการใชเพ่ือการทํางาน โดยอาจแบงตามกลุมอายุเพ่ือดูความแตกตางระหวางชวง

อายุเก่ียวกับทัศนคติในการใช 

กิตติกรรมประกาศ 
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ปจจัยที่สงผลตอดัชนีหลกัทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร  

The Factors that Affect The Stock Index of Agribusiness 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระนี้มีจุดประสงคเพ่ือการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีหลักทรัพยในกลุม

ธุรกิจเกษตร ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาปจจัยไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 

12  เดือน, อัตราเงินเฟอ, อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร, ดัชนีราคาหลักทรัพย, 

ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค ซ่ึงไดทําการรวบรวมขอมูลเปน

รายเดือนตั้งแตเดือน กรกฏาคม ป พ.ศ 2556  ถึงเดือน มิถุนายน ป พ.ศ 2561 จํานวน 60 เดือน 

โดยวิธีการสรางสมการเชิงถดถอย ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด จากการศึกษาพบวาท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 สามารถบอกไดวาปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีหลักทรัพยการเกษตร ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และในสวนของดัชนีราคาหลักทรัพย และปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร มี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 

คําสําคัญ: ดัชนีหลักทรัพยกลุมธุรกิจเกษตร 

 

Abstract 

The objective of this study is to examine the determinants of agribusiness 

industry index. The researcher studied the factors are  Private Investment Index 

(PII),12-month fixed deposit rate (INR),Inflation rate (INF), Exchange rate (BATH/USD) 

(EXR), SET index (SET), Export volume of agricultural products (EXP), and The 

Consumer Confidence Index (CCI), has been collected monthly from July 2013 to 

June 2018 , was calculated for 60  months by multiplying linear regression (Ordinary 
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Least Squares (OLS)). The study found that at 0.05 significant level, it can be said that 

the factors that affect the stock indexes of agribusiness are private investment (PII) 

data and interest rates. The 12 -month fixed deposit rate (INR) is correlated in the 

opposite direction with statistically significant The SET Index and export volume of 

agricultural products (EXP) are in the same direction. Statistically  

 

Keywords: Stock Index of Agribusiness  

 

1. บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ดัชนีหลักทรัพยในกลุมการเกษตรนับเปนดัชนีหลักทรัพยท่ีนาสนใจในมุมมองของนักลงทุน 

เนื่องจากหลักทรัพยในกลุมการเกษตรมีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจไทยในชวงมาเปนระยะเวลานาน 

และรัฐบาลมีการสนับสนุนนโยบายทางการเกษตร มุงเนนและใหความสําคัญกับนโยบายประเทศไทย

4.0 ทางดานเกษตร โดยการเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม เปนเกษตรสมัยใหม ดังนี้ 1. Smart 

Agriculture: การพัฒนาการเกษตรไทย โดยเนนการสรางความเข็มแข็งใหแกเกษตรรายยอย ดวย

นวตักรรมการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร สําหรับเกษตรกรรายยอยแบบยั่งยืนและท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 2. Smart farmers: การพัฒนาเกษตรกรด่ังเดิมข้ึนสูเกษตรกรอัจฉริยะ การพัฒนา 

เกษตรกรผูผลิตสูเกษตรกรผูประกอบการ ดวยการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

3.Agriculture Policy Research: วิจัยเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาความเข็มแข็งของภาคเกษตร ทําให

การลงทุนในดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตรมีความนาสนใจในการศึกษาปจจัยใดท่ีมีอิทธิพล

ตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร เนื่องจากการลงทุนยอมมีความเสี่ยง อันเนื่องมาการ

จากเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยอยูตลอดเวลา เพ่ือนําผลการศึกษาคนควานี้ไปใชในการพิจารณา

ลงทุนในดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตรจะชวยใหนักลงทุนมีความเขาใจและสามารถ

ลงทุนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสงออกและอัตราแลกเปล่ียน (สุกัญญา จันทรปรีชาชัย,2553,15) 

2.1.1 แนวคิดทางความเสมอภาคแหงอานาจซ้ือ (Purchasing Power Parity Theory: 

PPP) แนวคิดนี้อาศัย “กฎแหงการมีราคาเดียว” หรือ The Law of One Price ซ่ึงอธิบายวาสินคา

ชนิดเดียวกันจะมีราคาเดียวกันเสมอ ไมวาจะซ้ือขายในประเทศไหนก็ตาม และกลไกการตลาดก็จะ

ทาใหอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินตราสกุลตางๆ อยูในระดับท่ีสอดคลองกับกฎดังกลาว กลาวอีกนัย

หนึ่งไดวาเงินตราสกุลตางๆ ยอมมีอานานซ้ือเทาๆ กัน  
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2.1.2 อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ (Equilibrium Exchange Rate)ในกรณีท่ีการซ้ือขาย

เงินตราตางประเทศเปนไปอยางเสรี อัตราแลกเปลี่ยนในขณะใด ขณะหนึ่งจะถูกกําหนดโดยดีมานด

และซัพพลายของเงินตราตางประเทศ ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพจะเกิดข้ึนพรอมกัน ณ 

ระดับซ่ึงจํานวนซ้ือเทากับจานวนขายพอดี และเรียกจุด ดุลยภาพนี้วา “ดุลยภาพของตลาด” อัตรา

แลกเปลี่ยนดุลภาพนี้เม่ือเกิดข้ึนแลวจะคงอยูเชนนั้นตราบเทาท่ีดีมานดและซัพพลายยังไมเคลื่อนยาย 

2.2 ทฤษฎีการลงทุน (Theories of Investment) 

 2.2.1 การลงทุนเพ่ือการบริโภค (consumer investment) เปนเรื่องเก่ียวของกับการซ้ือ

สินคา การลงทุนในลักษณะนี้ไมไดหวังกําไรในรูปตัวเงิน แตหวังความพอใจในการใชทรัพยากร  

2.2.2 การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment) เปนการลงทุนเพ่ือ

ประกอบ ธุรกิจหารายได ไดแก การลงทุนในสินคาประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพ่ือผลิตสินคา

และบริการเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค โดยมุงหวังกําไรจากการลงทุน                         

2.2.3 การลงทุนในหลักทรัพย (financial or securities investment) เชน พันธบัตร หุนกู 

หุนทุน ตราสาร เปนตน โดยผูลงทุนนําเงินท่ีออมไปซ้ือหลักทรัพย เพ่ือหวังผลตอบแทนในรูปแบบ

ของอัตรา ดอกเบี้ยหรือเงินปนผล (yield) และสวนตางราคา (นันทพงษ มยุรศักดิ์,2555: 13) 

2.3 แบบจําลองการประเมินราคาของหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนังสือหลักสูตรวางแผนการเงิน ชุดท่ี2 การวางแผนการลงทุน 

หนา378)การเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพยใด

หลักทรัพยหนี่งท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงท่ีเปนระบบ โดยเปนการนําเอาแนวคิด

เรื่อง Single Index Model ซ่ึงเปนตัวแบบอยางงายของทฤษฎีกลุมหลักทรัพย มาใชพิจารณา

รวมกับแนวคิดของทฤษฎีตลาดทุนเพ่ือใหไดรูปแบบความสัมพันธใหมระหวางอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวัง และคา Beta ท่ีใชวัดความเสี่ยงท่ีเปนระบบ ถูกพัฒนาข้ึนโดยการนําแนวคิดท้ังในเรื่อง

ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย และทฤษฎีตลาดทุน มาจัดรูปแบบความสัมพันธข้ึนใหม เพ่ือใชสําหรับการ

ประเมินหามูลคาท่ีควรจะเปน (Intrinsic Value) ของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ในภาวะท่ีตลาด

อยูในดุลยภาพนักลงทุนจําเปนตองทําการคาดคะเนอัตราผลตอบแทนท่ีตองการของแตละหลักทรัพย

ซ่ึงประกอบข้ึนเปนกลุมหลักทรัพย ภายใตภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นเอง โดยสามารถเขียนข้ึน

เปนสมการดังนี้ 

R i = α i + β iRM + ε i  

โดย      R i = อัตราผลตอบแทนท่ีตองการของหลักทรัพย i 

α i = คาคงท่ี เม่ือภาวะตลาดไมมีการเปลี่ยนแปลง 

β i = คาสัมประสิทธิท่ีใชแทนคาความชันของเสนตรง (β อานวา “Beta”) 

RM = อัตราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงคํานวณจากดัชนีราคาหลักทรัพย 
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εi = ค าความคลาดเคลี่ อน เชิ งสุ ม  (Random) ท่ี ไม ใช ของตลาด แต เ กิด ข้ึนจาก

ลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย i เอง จึงมีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i  

2.4 ทฤษฎีการทํากําไรโดยปราศจากความเส่ียง (Arbitrage Pricing Theory หรือ APT)(ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หนังสือหลักสูตรวางแผนการเงิน ชุดท่ี2 การวางแผนการลงทุน หนา 

385) คือ หลักทรัพยท่ีมีลักษณะเหมือนกันทุกประการก็ควรท่ีจะมีราคาซ้ือหรือขายเทากันไมวาจะอยู

ในตลาดแหงใดก็ตาม แตหากปรากฎวา ราคาของหลักทรัพยในแตละตลาดเกิดไมเทากันข้ึน ยอม

แสดงใหเห็นถึงภาวะความไมสมดุลของตลาด เหมือนนักลงทุนคนพบโอกาสดังกลาว ก็จะเขาไปทํา

การซ้ือหลักทรัพยนั้นในตลาดท่ีมีราคาต่ํากวา และในเวลาเดียวกันก็จะทําการขายหลักทรัพยเดียวกัน

นี้ในตลาดท่ีใหราคาสูงกวา ถือไดวาเปน แนวทางการทํากําไรท่ีนักลงทุนไมตองแบกรับความเสี่ยงแต

อยางใด อยางไรก็ตาม การทําธุรกรรมการซ้ือขายดังกลาวจะสงผลใหราคาของหลักทรัพยนั้นมีการ

ปรับตัวเขาสูดุลยภาพในท่ีสุด โดยหากตลาดยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทาไหร การปรับตัวของราคา

หลักทรัพยเขาสูดุลยภาพก็จะเร็วข้ึนเทานั้น ทําใหโอกาสในการท่ีนักลงทุนจะทํากําไรไดมีนอยลง 

Arbitrage กลาวถึงขางตนนั้นเองแบบจําลอง APT โดยอยูภายใตสมมติฐานดังตอไปนี้ 

1. นักลงทุนทุกคนสามารถคาดการณสิ่งตางๆ ไดเหมือนกัน 

2. นักลงทุนเปนผูท่ีพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และตองการอรรถประโยชนสูงสุด 

3. ตลาดทุนเปนตลาดท่ีอยูในดุลยภาพ 

4. อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งมีความสัมพันธในเชิงสมการเสนตรง

กับปจจัยอ่ีนๆ ท่ีเก่ียวของ 

แบบจําลอง APT นี้ตั้งอยูบนแนวคิดท่ีวา นอกเหนือจากความเสี่ยงตลาดแลว ยังมีความเสี่ยง

ท่ีเกิดข้ึน จากปจจัยมหภาคอ่ืนๆ อีกหลากหลายประเภทท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง โดยสามารถนํามาเขียนเปนสมการไดดังนี .

 E(R i) = a0 + b1iF1 + b2iF2 + b3iF3 + ………. + bniFn + ε I  

โดย    E(R i) = อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย i 

a0 = อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย i เม่ือปจจัยท้ัง n ปจจัยไมมีการเปลี่ยนแปลง 

bni = คาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย i ท่ีเกิดขึน. เนื่องจาก  

      มีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ 

Fn = สวนชดเชยความเสี่ยงของปจจัยตางๆ 

ε I = คาความคลาดเคลื่อนเชิงสุมท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย i เอง ซ่ีง สงผลตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย i แตสามารถขจัดออกไปไดดวยการกระจายการลงทุน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ตรึงฤดี มาเฉี่ยว ( 2558 )  ไดการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหุน และทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับราคาหุนของธนาคารพาณิชย โดย

เก็บรวบรวมขอมูลสถิติในชวงระยะเวลา 1 มกราคม 2010 ถึง 31 ธันวาคม 2014 จํานวน 60 เดือน 

เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคาหุนในกลุมธนาคารพาณิชย จํานวน 5 อันดับแรก 

ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสนใจ ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (PR) 

อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดี อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี  อัตรา

ดอกเบี้ยลูกคารายยอยชั้นดี  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (EX) ดัชนี

คาเงินบาท ดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

ธนาคาร (BD) สรุปวา ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธกับราคาหุนธนาคารพาณิชย ไดแก (CPI) 

(MLR) (MOR) (MRR) (EX) (SET INDEX) (BD) และปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไมมีความสัมพันธกับราคา

หุนธนาคารพาณิชยท้ัง 5 ธนาคารคือ ดัชนีคาเงินบาท และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

นาวิน  วรรณุปถมัภ, พันธิตรา ปทมานนท (2560) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ 

ดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร  ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) , อัตราดอกเบี้ย เงิน

ฝากประจํา 12 เดือน (INR), อัตราเงินเฟอ(INF), อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับ ดอลลาร

สหรัฐฯ (EXR), ดัชนีราคาหลักทรัพย(SET), ปริมาณการสงออกสินคา การเกษตร (EP) และดัชนีราคา

ผูบริโภค (CPI) ซ่ึงขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ  มีระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา

ตั้งแตเดือนมกราคมป พ.ศ 2555 ถึงเดือน ธันวาคมป พ.ศ 2559 รวมเปนระยะเวลา 5 ป 60 เดือน 

สรุปผลไดวา  ดัชนีราคาหลักทรัพย (SET) โดยมี ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ สวนดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพันธในทิศ

ทางตรงขามกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ               

ธรรมรส     อดุมสรณ  ( 2558 ) ศึกษาการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยท่ีมีผลกระทบ

ตอราคา ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตรแบงเปน 2 กลุมธุรกิจไดแก กลุมธุรกิจยางพารา และ

กลุมธุรกิจปาลมน้ํามันซ่ีงใชปจจัยท่ีมีผลกระทบท้ังภายในและภายนอกไดแกอัตราสวนทางการเงิน 

14 อัตราสวน, ปจจัยทางภาค เกษตร 5 ปจจัย และปจจยัทางภาคเศรษฐกิจอีก 3 ปจจัย รวมท้ังสิ้น 

22 ปจจัย เพ่ือใชเปนตัวแทนในการวิเคราะหองคประกอบและศึกษาความสัมพันธ ของปจจัยตางๆ 

พบวาปจจัยตางๆนั้นของท้ังสองกลุมธุรกิจสามารถรวมตัวเปน องคประกอบได 8 องคประกอบโดยมี

การรวมกลุมของตัวแปรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน และ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 ท่ีเหมือนกันของ 2 บริษัทในแตละกลุม ตัวอยางโดยในกลุมธุรกิจยางพารา ไดแก 

องคประกอบของความสามารถในการบริหารงาน และ องคประกอบของราคาสินคาเกษตร ในกลุม

ธุรกิจปาลมน้ํามัน ไดแก องคประกอบของ ความสามารถในการบริหารงาน, องคประกอบของ
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ความสามารถในการทํากําไร และ องคประกอบการเติบโตของเศรษฐกิจซ่ึงสามารถใชขอมูลเหลานี้

เปนเกณฑในการพิจารณา ตัดสินใจเลือกหลักทรัพยท่ีนาลงทุนได 

จุฑารัตน  กอนแกวมล,  ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด (2558) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ี

สงผลตอราคาหลักทรัพยบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางเงิน บาทกับดอลลารสหรฐัฯ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12 เดือน ดัชนีราคาผูบริโภคดัชนี

ความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ซ่ึงรวบรวมขอมูลเปน

รายเดอืน โดยเริ่มตง้ัแต ตุลาคม  พ.ศ.2553ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2558  เปนระยะเวลาท้ังหมด 

60 เดึอน สรุปไดวา ดัชนีราคาผูบริโภค และ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  นั้น มีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในสวนของ  อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับ

ดอลลารสหรัฐ และ ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค นั้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกัน 

 

3. วิธีการศึกษา  

3.1ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรในงานศึกษานี้ผูศึกษาใชดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

การเกษตร เพ่ือท่ีจะทําการศึกษาความสัมพันธของขอมูลแบบรายเดือน โดยระยะเวลาการศึกษา

ตั้งแตเดือน กรกฏาคม ป พ.ศ 2556  ถึงเดือน มิถุนายน ป พ.ศ 2561 จํานวน 60 ขอมูล รวมท้ังสิ้น 

60 เดือน ดังนี้ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อัตราดอกเบี๋ยเงินฝากประจํา 12  เดือน (INR) อัตรา

เงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร(EXR) ดัชนีราคาหลักทรัพย(SET) 

ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร(EXP) และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค(CCI) เพ่ือนํามาวิเคราะหถึง

ความสัมพันธท่ีสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ศึกษาดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตรดวยวิธีการสราง

สมการเชิงถดถอย(Multiple Linear Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares :OLS) ซ่ึงมีแบบจําลองท่ัวไปดังนี้  

      AGRI =α+β1 (PII)+β2(INR)+β3 (INF)+β4 (EXR)+β5 (SET)+β6 (EXP)+ β7(CCI)+ε 

3.3 ตัวแปรท่ีใช ในการศึกษา จากรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear 

regression) เสนเดียว ท่ีระบุในหัวขอเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ความหมายของแตละตัวแปร คือ 

ARGI = ดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร, α = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ, 

PII = ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน, INR = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน, 

INF = อัตราเงินเฟอ, EXR = อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาสหรัฐ, 

SET = ดัชนีราคาหลักทรัพย, EXP =ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร, CCI = ดัชนีความเชื่อม่ัน

ผูบริโภค, β1ถึงβ7 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ, ∑ = คาความคลาดเคลื่อน 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลท้ังหมดท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

โดยการรวบรวมขอมูลเปนเดือนระหวาง กรกฏาคม พ.ศ 2556 ถึงมิถุนายน พ.ศ 2561 60 เดือน 

3.5 ตัวแปร แหลงท่ีมาของขอมูล ขอมูลดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร(AGRI) จากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย SETSMART (www.setsmart.com)ขอมูลดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

(PII),ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน(INR) ขอมูลอัตราเงินเฟอ (INF)และ ขอมูลอัตรา

แลก เปลี่ ยนระหว า ง เ งินบาท กับ เ งินดอลลาร ฯ  ( EXR)  จากธนาคารแห งประ เทศไทย  

(www.bot.or.th) ข อ มูลดั ชนี ตลาดหลั กทรัพย  จ ากตลาดหลั กทรัพย แห งประ เทศไทย 

(SET)(www.set.or.th) ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร(EXP)และ ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค

จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 

3.6 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจ

เกษตร โดยใชวิธีสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear regression) เสนเดียว วิเคราะหปจจัย

ทางเศรษฐกิจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 1. วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหา

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. วิเคราะหสหสัมพันธโดยสราง

เมตริกซสหสัมพันธของตัวแปร ตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระ 

(Multicollinearity) เพ่ือตรวจหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว 3. ตรวจสอบปญหาความ

แปรปรวนไมคงท่ีของความคลาดเคลื่อน(Heteroskedasticity) กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมติฐานหลัก (H0): ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไมมีปญหา Heteroskedasticity) 

สมมติฐานรอง (H1): ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงท่ี (มีปญหา Heteroskedasticity) 

ถาคา Prob มีคานอยกวา 0.05 จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ) หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)ถาคา Prob มีคาตั้งแต 0.05 ข้ึนไป จะไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลัก

(H0) หรือกลาวในอีกนัยหนี่ง คือยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) 4. ตรวจสอบปญหาความสัมพันธ

กันเองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) นัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมุติฐานหลัก (H0): ความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกันเอง (ไมมีปญหา Autocorrelation) 

สมมุติฐานรอง (H1): ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันเอง (มีปญหา Autocorrelation) 

ถาคา Prob มีคานอยกวา 0.05 จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ถาคา Prob มีคาตั้งแต 0.05 ข้ึน ไป จะไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 

(H0) หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) 5.แกปญหาความคลาดเคลื่อนดวยวิธี 

HAC Newey-west 6. ทดสอบสัมประสิทธิ์คาคงท่ี α กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สมมุติฐานหลัก 

(H0): 𝛼𝛼 = 0 (𝛼𝛼 มีคาไมแตกตางจากศูนย) สมมุติฐานรอง (H1): 𝛼𝛼 ≠ 0 (𝛼𝛼 มีคาแตกตางจากศูนย)

การกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) ท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานเทากับ 5% 

http://www.setsmart.com/
http://www.bot.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.price.moc.go.th/
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7. ทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์ความชัน β สมมุติฐานหลัก (H0): 𝛽𝛽1 = 0 (𝛽𝛽1 มีคาไม

แตกตางจากศูนย) สมมุติฐานรอง (H1): 𝛽𝛽1 ≠ 0 (𝛽𝛽1 มีคาแตกตางจากศูนย) 

การกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) ท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานเทากับ 5% 

AGRI =α+β1 (PII)+β2(INR)+β3 (INF)+β4 (EXR)+β5 (SET)+β6 (EXP)+ β7(CCI)+ε 

กําหนดให   ARGI = ดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร, α = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ, PII 

= ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน, INR = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน, 

INF = อัตราเงินเฟอ, EXR = อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาสหรัฐ 

SET = ดัชนีราคาหลักทรัพย, EXP =ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร, CCI = ดัชนีความเชื่อม่ัน

ผูบริโภค, β1ถึงβ7 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ∑ = คาความคลาดเคลื่อน 

3.7 การนําเสนอขอมูล การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ จะนําเสนอขอมูลการศึกษา โดยการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ ท่ีนําเสนอในรูปสมการ ตาราง พรอมการบรรยาย 

 

4. ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา  

1. วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาคาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ARGI EXR CCI EXP INF INR PII SET 

 MEAN 211.7108 33.52862 37.6412 106225.6 0.0495 1.751833 132.2233 1510.913 

 MEDIAN 207.475 33.047 38.25 106848.5 0.07 1.5 128.1 1505.245 

 MAXIMUM 283.31 36.1615 46.1 127149 0.58 3.2 153.7 1830.13 

 MINIMUM 164.62 31.1306 26.7 89265 -0.59 1.5 117.9 1274.28 

 STD. DEV. 27.51876 1.530165 4.046974 7812.966 0.258656 0.492419 10.233 139.3311 

 

พบวา ขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร มีคาเฉลี่ย 211.71 จุด คาฐานนิยม 

207.47 จุด คาสูงสุด 283.31จุด คาต่ําสุด 164.62 จุดและคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 27.51จุด 

ขอมูลการลงทุนภาคเอกชน(PII) มีคาเฉลี่ย 132.22 หนวย คาฐานนิยม 128.10 หนวย คาสูงสุด 

153.70 หนวย คาตาสุด 117.90 หนวย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 10.23 หนวย 

ขอมูลอัตราดอกเบี๋ยเงินฝากประจํา 12  เดือน(INR) มีคาเฉลี่ยรอยละ 1.75 คาฐานนิยมรอยละ 

1.50 คาสูงสุดรอยละ 3.20 คาต่ําสุดรอยละ 1.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานรอยละ0.49 

ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาสหรัฐ(EXR)มีคาเฉลี่ย 33.53 บาท

ตอดอลลารสหรัฐ คาฐานนิยม 33.05 บาทตอดอลลารสหรัฐ คาสูงสุด 36.16บาทตอดอลลารสหรัฐ 

คาต่ําสุด 31.13 บาทตอดอลลารสหรัฐ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.53 บาทตอดอลลารสหรัฐ 

ขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพย(SET)มีคาเฉลี่ย 1510.91 จุด คาฐานนิยม 1505.25 หนวยคา 
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สูงสุด 1830.13 หนวยคาต่ําสุด 1274.28 หนวยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน139.33 หนวย 

   ขอมูลปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร(EXP)มีคาเฉลี่ย  106225.6 ลานบาท คาฐานนิยม 

106848.5 ลานบาท คาสูงสุด 127149 ลานบาท คาต่ําสุด 89265 ลานบาท และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 7812.97 ลานบาท 

ขอมูลดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค(CCI)มีคาเฉลี่ย ระดับ 37.64 คาฐานนิยม ระดับ 38.25คาสูงสุด 

ระดับ 46.10 คาต่ําสุด ระดับ 26.70 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดับ 4.05 

2. วิเคราะหสหสัมพันธโดยสรางเมตริกซสหสัมพันธของตัวแปร ตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิง

เสนระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) เพ่ือตรวจหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว 

ซ่ึงจากการทดสอบสามารถสรุปไดจากตารางนี้     

 ARGI EXR CCI EXP INF INR PII SET 

ARGI 1 -0.15095 0.470294 0.407617 -0.08886 0.100304 -0.044 0.512415 

EXR  1 -0.12996 -0.10235 -0.13447 -0.32905 0.048544 -0.3484 

CCI   1 0.084588 -0.39681 0.171861 0.216431 0.584498 

EXP    1 0.010703 0.092695 0.454189 0.13405 

INF     1 0.067608 -0.19345 -0.03192 

INR      1 0.155187 0.700255 

PII       1 0.142948 

SET        1 

ซ่ึงสรุปไดวาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ARGI กับตัวแปรอิสระท้ัง 7 ตัว แปร

อิสระ นั้นไมพบปญหาเรื่อง Multicollinearity เพราะมีคาอยูในชวงระหวาง 0.8 ถึง -0.8  ซ่ึงไมมี

การตัดตัวแปรอิสระตัวไหนออกไป 3. ตรวจสอบปญหาความแปรปรวนไมคงท่ีของความคลาดเคลื่อน

(Heteroskedasticity) กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  

สมมติฐานหลัก (H0): ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงท่ี (ไมมีปญหา Heteroskedasticity) 

สมมติฐานรอง (H1): ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงท่ี (มีปญหา Heteroskedasticity) 

 
จากหลักเกณฑดังกลาว เนื่องจากคา Prob มีคาเทากับ 0.1825 ซ่ึง มีคามากกวา 0.05 ดังนั้น จึงไม 

สามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

สรุปไดวาไมพบปญหาเรื่อง Heteroskedasticity  4. ตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความ

คลาดเคลื่อน (Autocorrelation)กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05ตั้งสมมุติฐานหลักและสมมติฐานรอง 

สมมุติฐานหลัก (H0): ความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกันเอง (ไมมีปญหา Autocorrelation) 

สมมุติฐานรอง (H1): ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันเอง (มีปญหา Autocorrelation) 
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เนื่องจากคา Prob มีคาเทากับ 0.00 ซ่ึง มีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น จึง ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) 

หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1)สรุปไดวาพบปญหาเรื่อง Autocorrelation 

         ตรวจสอบแกปญหาความแปรปรวนไมคงท่ีของความคลาดเคลื่อน(Heteroskedasticity) 

กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความคลาดเคลื่อน 

(Autocorrelation) กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แลวแกปญหาดวยวิธี HAC Newey-west  

5. ทดสอบสัมประสิทธิ์คาคงท่ี α กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

6. ทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์ความชัน β ซ่ึงผลลัพทท่ีไดหลังแกปญหาได ดังตอไปนี้   

AGRI =-84.62783-0.963427 (PII) -21.09763 (INR)+ -5.022692 (INF)+ 0.824256     

              (0.384)      (0.0142)   (0.0081)       (0.5462)   (0.7534)                 

(EXR)+ 0.134699 (SET)+ 0.001781 (EXP)+ 1.078009 (CCI)+Ε 

 (0.0015)        (0.0001)                (0.2937) 

กําหนดให ARGI = ดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร, α = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ, 

PII = ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน, INR = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน 

INF = อัตราเงินเฟอ, EXR = อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาสหรัฐ 

SET = ดัชนีราคาหลักทรัพย, EXP =ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร, CCI = ดัชนีความเชื่อม่ัน 

ผูบริโภค, β1ถึงβ7 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ, ∑ = คาความคลาดเคลื่อน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์คาคงท่ี 𝜶𝜶เนื่องจากคา Prob มีคาเทากับ 0.384 ซ่ึงมีคา

มากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) จึงสรุปไดวา 𝛼𝛼 มีคาเทากับ = -84.62783 และคาของ 𝜶𝜶 นี้มีคาไมแตกตาง

จากศูนยอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 5% หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ถา EXR,CCI,EXP,INF,INR,PII,SET มี

คาเทากับศูนยแลว  ARGI จะมีคาเทากับ 0 หนวย หากผลการทดสอบ สมมติฐานของสัมประสิทธิ์

ค าคง ท่ี  𝜶𝜶  ค าของ 𝜶𝜶  นี้ มีค าแตกตางจากศูนยอย าง มีนัยสํ า คัญ ท่ีระดับ 5% ทําใหถ า 

EXR,CCI,EXP,INF,INR,PII,SET มีคาเทากับศูนยแลว กลาวอีกนัยหนึ่งวาเม่ือปจจัยอ่ืนๆคงท่ี จะมีผล

ทําให ARGI จะมีคาเปลี่ยนแปลง -84.62783  หนวย  

ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์ความชัน 𝛽𝛽1เนื่องจากคา Prob มีคาเทากับ 0.0142 ซ่ึง มี 

คานอยกวา 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือยอมรับสมมุติฐาน

รอง (H1) จึงสรุปไดวา 𝛽𝛽1มีคาเทากับ 1.862584 และคาของ 𝛽𝛽1 นี้มีคาแตกตางจากศูนยอยางมี
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นัยสําคัญท่ีระดับ 5% หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เม่ือปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี ถา PII เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย 

แลว AGRI จะเปลี่ยนแปลงไป 0.963427 หนวย ในทิศทางเดียวกัน 

จากการทดสอบสมมุติฐานของสัมประสิทธิ์ความชัน 𝛽𝛽1 ถึง 𝛽𝛽7 แลวพบวา คา prob ท่ีมีคานอยกวา 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 คือ 𝛽𝛽1 𝛽𝛽2𝛽𝛽5 𝛽𝛽6 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หรือกลาวในอีกนัย

หนึ่งคือยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา 𝛽𝛽1 𝛽𝛽2𝛽𝛽5 𝛽𝛽6 ท่ีมีคา คา Prob มีคาเทากับ

(0.0142),(0.0081),(0.0015),(0.0001) ตามลําดับ  ซ่ึงคาเหลานี้นั้น มีคาแตกตางจาก ศูนย อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 หรืออาจกลาวไดวา ถาเม่ือปจจัยอ่ืนๆคงท่ีและถาคาของ PII INR  SET EXP  

เปลี่ยนไป 1 หนวย จะทําใหคาของ ดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร AGRI  เปลี่ยนแปลงไป  -

0.963427,-21.09763 ,0.134699, 0.001781 ตามลําดับ  

คา Prob ท่ีมีคามากกวา ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 คือ  𝛽𝛽3 𝛽𝛽4 𝛽𝛽7 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมุติฐานหลัก (H0) ซ่ึงคาของ 𝛽𝛽3 𝛽𝛽4 𝛽𝛽7 มีคาเทากับ (0.5462),(0.7534),(0.2937) ตามลําดับซ่ึง

คาของ 𝛽𝛽3 𝛽𝛽4 𝛽𝛽7 เหลานี้นั้นไมแตกตางจากศูนย   อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ   0.05   หรืออาจ

กลาวไดวาถาเม่ือปจจัยอ่ืนๆคงท่ีและถาคาของ  EXR INF CCI  เปลี่ยนไป 1 หนวย จะไมทําใหคา

ของดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตรAGRI เปลี่ยนแปลงไป สมการหลังจากทดสอบสมมุติฐานดังนี้  

1. AGRI = -0.963427 (PII) -21.09763 (INR) -5.022692 (INF)+ 0.824256 (EXR)+ 

0.134699 (SET)+ 0.001781 (EXP)+ 1.078009 (CCI)+ε   ; Adjusted R-squared 

=60.53% 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาคนควาปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร โดยใช

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร เพ่ือจะทําการศึกษาความสัมพันธของขอมูลแบบราย

เดือน โดยระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเดือน กรกฏาคม ป พ.ศ 2556  ถึงเดือน มิถุนายน ป พ.ศ 2561 

จํานวน 60 ขอมูล รวมท้ังสิ้น 60 เดือน กับ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อัตราดอกเบี๋ยเงินฝาก

ประจํา 12  เดือน (INR) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร(EXR) 

ดัชนีราคาหลักทรัพย(SET) ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร(EXP) และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค

(CCI) เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงความสัมพันธท่ีสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร จาก

สมกา รถดถ อย  ไ ด ดั ง ต อ ไ ปนี้  AGRI = -0.963427 (PII) -21.09763 (INR) -5.022692 (INF)+ 

0.824256 (EXR)+ 0.134699 (SET)+ 0.001781 (EXP)+ 1.078009 (CCI)+ε   

อธิบายไดดังนี้ ถาดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย เม่ือปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 

จะทําให 
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ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI)จะเปลี่ยนแปลง 0.963427 จุด ในทิศทางตรงขามกัน 

ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 เม่ือปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะ

ทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร(AGRI)จะเปลี่ยนแปลงไป 21.09763 จุดในทิศทางตรง

ขาม 

ถาดัชนีราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไป 1 จุด เม่ือปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะทําใหดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI) จะเปลี่ยนแปลงไป 0.134699 จุด ในทิศทางเดียวกัน 

ถาปริมาณการสงออกสินคาการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 1 ลานบาท เม่ือปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะ

ทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI) จะเปลี่ยนแปลงไป 0.001781 จุด ในทิศทาง

เดียวกัน 

จากการศึกษาพบวา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจํา 12  เดือน ดัชนีราคาหลักทรัพย และ ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร ท่ีมีผลตอดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI) อยางมีนัยสําคัญ ดวยระดับความเชื่อมันรอยละ 95 โดย

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI) ไดรอยละ 

60.53  สวนของอัตราเงินเฟอ,อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาสหรัฐ และดัชนี

ความเชื่อม่ันผูบริโภค กลาวไดวามีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตารางสรุปความสัมพันธของตัวแปร 

ความสัมพันธของตัวแปร ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI) 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) มีผลอยางมีนัย ทิศทางตรงขาม (-) 

ดอกเบ๋ียเงินฝากประจาํ 12  เดือน (INR) มีผลอยางมีนัย ทิศทางตรงขาม (-) 

อัตราเงินเฟอ (INF) ไมมผีลอยางมีนัย 

อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร(EXR) ไมมผีลอยางมีนัย 

ดัชนีราคาหลักทรัพย(SET) มีผลอยางมีนัย ทิศทางเดียวกัน (+) 

ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร(EXP) มีผลอยางมีนัย ทิศทางเดียวกัน (+) 

ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค(CCI) ไมมผีลอยางมีนัย 

 

6. อภิปรายผล 

ปจจัยท่ีมีผลตอ ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI) ในตลาดทลักทรัพยแหง

ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก  

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  สงผลตอดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร อยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางตรงขามกัน พบวา มีผลไมสอดคลองกับทฤษฎีการลงทุน 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) จะเปนเครื่องมือชี้วัดภาวะการณลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในการลงทุนตางๆ ไมจําเปนตองนักลงทุนในธุรกิจเกษตรทุกรายไป เนื่องจากธุรกิจเกษตร ข้ึนอยูกับ 
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สภาพแวดลอม สถาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติตางๆ ซ่ึงอาจไมแนนอน อาจทําใหสงผลใหนักลงทุน

ภาคเอกชนเลือกไมมากนัก สอดคลองกับ นาวิน วรรณุปถัมภ1, พันธิตรา ปทมานนท2(2560)ปจจัย

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร  

ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12  เดือน สงผลตอดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางตรงขามกัน เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย ผูท่ีลงทุนท่ีมี

เงินออมจะนําเงินไปลงทุนโดยตองการผลตอบแทนท่ีอยูในรูป ดอกเบี้ยและเงินปนผล หรือสวนตาง

ของราคาในตลาด ซ่ึงอัตราผลตอบแทนจะมากหรือนอยข้ึนอยู กับความเสี่ยงของหลักทรัพย 

หลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตรทีความเสี่ยงมากวาเม่ือเทียบกับดอกเบี้ยฝากประจํา 12 เดือน ซ่ึงท่ี

ผานมาดอกเบี้ยฝากประจํา 12 เดือน ท่ีมีความเสี่ยงตํ่ากวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สงผลตอนักลงทุนหัน

มาสนใจฝากเงินกับสถาบันการเงิน มากกวา สอดคลองกับผลการศึกษา ท่ีมีทิศทางตรงขาม 

สอดคลองกับ จุฑารัตน  กอนแกว มล,ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด (2558) ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผล

ตอราคาหลักทรัพยบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน) 

ดัชนีราคาหลักทรัพย (SET) มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจการเกษตร (AGRI) 

อยางมีนัยสํา คัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการวิเคราะห

ปจจัยพ้ืนฐาน ดานการพิจารณาสภาพการณของตลาดหลักทรัพย และประโยชนจาก การใชดัชนี

ราคาหุน ถาอุตสาหกรรมใดอยูในชวงขาข้ึนซ่ึงอาจสงผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีดี ข้ึน มีการจางงาน

เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายไดเ พ่ิมท่ีจะจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน เม่ือบริษัทขายสินคาไดมาก ผล

ประกอบการของบริษัทดีข้ึน มีกําไรมากข้ึน จึงสงผลใหนักลงทุนหันมาลงทุนในหุน ของบริษัทเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นาวิน วรรณุปถัมภ1, พันธิตรา ปทมานนท2(2560) พบวา มี 

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

การเกษตร หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสุวพร พรชัย. (2556). “ความมีประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน)” 

ปริมาณการสงออกสินคาการเกษตร มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจการเกษตร 

(AGRI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการ

วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน ดานการสงเสริมจากนโยบายรัฐบาล เม่ือมีการสงออกสินคาเกษตรมากข้ึน 

สงผลตอธุรกิจเกษตร ท่ีสามารถมียอดขาย และกําไร สงผลตอผลประกอบการ ของหลักทรัพยท่ีอยู

ในธุรกิจเกษตร ทําใหปริมาณการสงออกสินคาการเกษตรมีผลกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

การเกษตร (AGRI) ในทางเดียวกัน  

ปจจัยท่ีไมมีผลตอ ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร(AGRI) ในตลาดทลักทรัพยแหง

ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 

อัตราเงินเฟอ ไมสามารถอธิบายความสัมพันธผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจ 
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การเกษตร (AGRI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเม่ืออัตราเงินเฟอสูงข้ึน แสดง

วาราคาสินคาและบริการโดยท่ัวไปในระบบเศรษฐกิจจะสูงข้ึน ทําใหผูบริโภคมีความตองการใชเงิน

สูงข้ึนหากเงินเฟอเพ่ิมข้ึนมากจะกระทบตอฐานะและความเปนอยูของประชาชน นักลงทุนอาจนําเงิน

มาลงทุนมาก นอย เพ่ือหาผลตอบแทนมากกวาเงินเฟอ และมีความเสี่ยงต่ํา ของหลักทรัพยนั้นๆ ท่ี

เขาไปลงทุน ซ่ึงไมมีความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจการเกษตร (AGRI)  

อัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาสหรัฐ ไมสามารถอธิบาย

ความสัมพันธผลตอราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจการเกษตร (AGRI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 เนื่องจาก ระยะเวลาท่ีผานมาราคาอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาสหรัฐ 

มีความผันผวนอยางตอเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ การลงทุน ตลาดเงิน ตลาดทุน ท้ังในประเทศ

และตางประเทศในชวงเวลา ท่ีไดทําการศึกษา ทําใหยังไมเห็นความสัมพันธผลตอราคาหลักทรัพย

กลุมธุรกิจการเกษตร (AGRI) อยางมีนัยสําคัญ 

ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค ไมสามารถอธิบายความสัมพันธผลตอราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

การเกษตร (AGRI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจาก ระยะเวลาท่ีผานประเทศไทย

การความไมแนนอน ในดานการเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สงผลตอความเชื่อม่ันผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 

และรัฐมีการออกนโยบายเกษตร 4.0  ซ่ึงยังไมเห็นผลอยางชัดเจน ในรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ัน 

จึงยังไมมีความสัมพันธสอดคลองตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจการเกษตร (AGRI)  

 

7.ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้  

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร ผลลัพธท่ีไดจาก

การศึกษาเปนเพียงการนําขอมูลในอตีตยอนหลังมาใช เพ่ือชวย ในการวิเคราะหและพยากรณ

ความสัมพันธทางสถิติ นักลงทุนควรศึกษาขอมูลอยางละเอียดและรอบคอบและสามารถปรับเปลี่ยน

แนวทางการลงทุนของนักลงทุนใหเหมาะสม ณ เวลาตางๆ กัน อาจมีความแตกตางกันดวย ตาม

สภาพแวดลอม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเปลี่ยนไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

กําหนดตัวแปรปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตร (AGRI) 

เชน ราคาน้ํามัน ดัชนีราคาผูบริโภค ท่ีมีผลตอดัชนี ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ในการลงทุนกลุม

หลักทรัพย เพียงกลุมเดียว อาจจะตองพิจารณาความเสี่ยงท่ีจะเกิดกับกลุมหลักทรัพย และการลงทุน

หลักทรัพยกลุมอ่ืน เพ่ือกระจายความเสี่ยง  การลงทุน ควรใชแนวคิด ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 

ควบคูกัน 
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การเสริมสรางประสิทธิผลขององคการโดยการใชบัตรคะแนนสมดุล 

Organization Efficieny Enhancement by Using Balanced Score Card 

 

ธนุตร  เอ่ียมอราม1                                                                                                         

Thanoot  Iam-aram1 

 

บทคัดยอ   

ในปจจุบันนี้ ผลกระทบในแงลบจากเทคโนโลยีตางๆ เปนสิ่งท่ีองคกรตางๆ ยากท่ีจะ

หลีกเลี่ยงได เพียงแตจะเกิดข้ึนกับแตละอุตสาหกรรมหรือแตละธุรกิจชาหรือเร็วเทานั้น องคการ

ตางๆ ไมพนท่ีจะถูกกระแสดังกลาวดวย โดยปจจัยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีไดเขามากระทบ

ตอการดําเนินงานของธุรกิจตางๆท่ัวโลก ดังนั้นจึงเปนการทาทายตอองคการตางๆท่ีจะตองปรับ

กระบวนการในการดําเนินงานภายใน โดยแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการคือ

การวัดผลในการปฏิบัติงานโดยการใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล ซ่ึงเปนการ

วัดผลท่ีมีความสมดุลเชื่อมโยงกันระหวางปจจัยภายนอกและภายใน  ทําใหผูรับผิดชอบองคการ

สามารถเขาใจถึงเหตุท่ีเกิดข้ึนอยางถองแทและสามารถเชื่อมโยงไปถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ

สามารถเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรรวมท้ังการกําหนดเปาหมายหรือโครงสรางองคการใหมเพ่ือ

เสริมสรางองคการใหมีความเขมแข็งไดในท่ีสุด 

คําสําคัญ: การวัดผล  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล  

 

Abstract 

Nowadays Disruptive currents from various technologies Is what organizations 

Difficult to avoid Only happens with each industry or business, slow or fast. Therefore, 

it is a challenge to the organizations that must adjust the internal operational process. 

One way to improve the efficiency of educational institutions is to measure 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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performance by using a balance score card, which is a balanced measure of linkage 

between external and internal factors. It makes the responsible person of the 

organization able to understand the reasons that have happened and can be linked 

to the consequences. The organizations can also increase the potential of personnel, 

including setting new goals or organizational structures to ultimately strengthen the 

organization 

Keywords: Measurement, Balanced Scorecard 

 

บทนํา 

การวัดผลในการปฏิบัติงานนั้นนับเปนเครื่องมือทางการจัดการท่ีทรงประสิทธิภาพสําหรับ

ข้ันตอนในการ  ดําเนินการเก่ียวกับกลยุทธขององคการวิธีหนึ่ง ท้ังในองคการภาคเอกชนและ

ภาครัฐบาล  แตการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีจะบรรลุผลทางกลยุทธนั้นมีความยากลําบากแตกตางกัน

อยางสิ้นเชิงไปตามประเภทกิจกรรมท่ีองคการดําเนินงานอยู   ยิ่งไปกวานั้น ผูมีสวนไดเสียมีอิทธิพล

อยางสูงก็มีความคาดหวังและวัตถุประสงคท่ีแตกตางและขัดแยงกันไปดวย โดยเฉพาะ ผลการ

ปฎบิัติงานในแตละองคการมีท้ังผลงานท่ีจับตองไดและจับตองไมไดซ่ึงมีความยากลําบากในการวัดผล 

ประกอบกับ สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ซ่ึง

สงผลใหการวัดผลการดําเนินงานไมสามารถกาวทันตามการเปลี่ยนแปลงนั้น  โดยเฉพาะการวัดผล

ทางการเงินท่ัวๆไปเปนเพียงแคการวัดผลการบรรลุผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพราะฉะนั้นการ

ปฏิบัติงานในอดีตไมสามารถรับรองไดวาการปฏิบัติงานในอนาคตจะไดรับความสําเร็จดวยหรือไม    

ยิ่งไปกวานั้น การวัดผลทางการเงินไมมีประสิทธิภาพเลยและอาจจะนําไปสูความเขาใจผิด เพระวาใน

บางองคการนั้นมีวัตถุประสงคหลักในการไมหวังผลกําไรสูงสุด เพราะฉะนั้น การวัดผลท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในปจจุบันจึงจําเปนตองสะทอนถึงการวัดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานท่ีมี

มุมมองแตกตางกันไป (Saad, 2001 หนา 389)       

แนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

  การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเปนกระบวนการสําคัญท่ีมีผลตอการผลักดัน

องคกรใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจท่ีไดกําหนดข้ึนไว   นับเปนการถายทอดเชื่อมตอความตองการ

ขององคกร  ไปสูเปาหมายการทํางานของพนักงานแตละบุคคล และเปนเครื่องมือทางการบริหารท่ี
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จะทําใหผูบังคับบัญชาไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของแตละบุคคล รวมท้ังสงเสริม

การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานในการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของ

งาน (KPI) รวมกัน ทําใหเกิดความรวมมือ ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จขององคกรในท่ีสุด ดังนั้น จากแนวความคิดและแนว

ทางการปฏิบัติของการประเมินผลดังกลาว ธุรกิจควรจะตองตระหนักถึงในสถานการณท่ีสําคัญ ดังนี้ 

3 ประการ ไดแก ( Saad,2001 หนา 391)        

1. องคการสามารถวัดกลยุทธและระบบการควบคุมการปฏิบัติงานได ซ่ึงระบบการควบคุมการ

ดําเนินกลยุทธนั้นจะมุงเนนใน 2 ประการ ดังนี้ คือ ธุรกิจไดดําเนินกลยุทธตามท่ีไดวางแผนไวแลว

หรือไม และกลยุทธท่ีดําเนินไปนั้นบรรลุผลสําเร็จตามท่ีองคการไดตั้งไวหรือไม     

2. องคการสามารถดําเนินการในการปรับปรุงหรือรีเอนจิเนียริ่งกระบวนการภายในท่ีมีความสําคัญใน

การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จเชิงกลยุทธหรือไม เชน กระบวนการใหเพ่ิมคุณคาในหวงโซ

อุปทานของธุรกิจ           

3. องคการสามารถมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลถึงความสําเร็จท่ีตองการ ซ่ึงหมายถึง 

การแปลงนโยบายหรือกลยุทธไปสูแผนปฎิบัติการไดจริง รวมท้ังการเชื่อมโยงงบประมาณกับ

เปาหมายทางกลยุทธและการประสานงานกันระหวางการปฏิบัติระดับองคการและหนวยยอยทาง

ธุรกิจ 

จากรูปท่ี 1 แสดงถึงความสัมพันธของการดําเนินงานในสถานการณท้ังสามขางตน  และใน

ขณะเดียวกันท่ีธุรกิจไดทําการวางแผนจะตองพิจารณาถึงผูมีสวนไดเสียในเวลาเดียวกันดวย  ซ่ึง

ความสนใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอาจจะมาแทนท่ีลูกคาได  ซ่ึงผูมีสวนไดเสียไมไดเปน

ผูใชบริการโดยตรงจากองคการแตธุรกิจก็ควรจะตองใหความสําคัญและจําเปนตองพิจารณาในการ

กําหนดกลยุทธตอไป เพราะฉะนั้นความคาดหวังของเขาไมควรถูกละเลยในการกระบวนการกําหนด

กลยุทธ การดําเนินกลยุทธรวมท้ังการประเมินผล  
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          รูปท่ี 1 รูปแสดงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  

        ท่ีมา : Saad (2001) หนา 392 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล  

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล (Balanced Scorecard) นับเปนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความโดดเดนมากวิธีการหนึ่ง  โดยเปนการประเมินผลตามกลยุทธใน

ภาพรวมท่ีมีการประเมินผลขัดแยงกันในแตละดาน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการแปลงกลยุทธไปสูแนวทาง

ในการปฏิบัติและแนวทางในการประเมินผลท่ีมีความสมดุลซ่ึงกันและกัน( Nouri Nikabadi and 

Olfat, 2019 หนา 152) ท้ังนี้  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานอยางสมดุล (Balanced 

Scorecard) ไดถูกจัดทําโดย Kaplan และ Norton ในป พุทธศักราช 2509 เพ่ือตอบสนองตอความ

ลมเหลวของการประเมินผลในรูปแบบบัญชีซ่ึงเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมของการ

ตรวจสอบทางการเงินเพียงอยางเดียว   โดยในเวลาตอมาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

สมดุล (Balanced Scorecard) ไดถูกพัฒนาดัดแปลงมาใชในสถาบันของรัฐและองคกรท่ีไมแสวงหา

กําไรบริการสมัยใหม ซ่ึงทําใหองคการตางๆเหลานั้นบรรลุผลท่ีดีข้ึนกอใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ข้ึน เริ่มตั้งแตการท่ีผูบริหารในองคการสามารถจัดลําดับความสําคัญไดดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะในองคการ

ขนาดใหญมีมุมมองท่ีกวางขวาง และสามารถมองเห็นความสัมพันธภายในองคการไดดีข้ึน และ

นํามาใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการทํางานท่ัวท้ังองคกร  จึงทําใหสามารถวางแผนกลยุทธ

ภายในองคการท่ีชัดเจนและสอดคลองกับสภาพแวดภายในองคการไดดียิ่งข้ึนและสงผลใหองคการมี

โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จมากข้ึน นอกจากนี้ บุคลากรยังมีความเขาใจในภาระงานท่ีไดรับ

มอบหมายจากฝายบริหารไดดียิ่งข้ึน โดยบุคลากรระดับปฏิบัติการสามารถมองเห็นวิสัยทัศนของ

องคการไดชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหบุคลากรเหลานี้เขาใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน

และบรรลุวัตถุประสงคขององคการท่ีต้ังไวได และสุดทายระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

สมดุล ยังเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการวัดประสิทธิผลและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
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โดยสามารถวัดผลไดท้ังลักษณะเปนกลุมทํางานและตัวบุคคล ท้ังนี้บัตรคะแนนสมดุลท่ีไดกําหนดไว

อยางดีแลว จะสงผลใหฝายบริหารสามารถสื่อสารไดท่ัวท้ังองคการไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม

มากข้ึน โดยการรวมเปาหมายเชิงกลยุทธเขารวมกับตัวชี้วัด ซ่ึงจะสงผลใหฝายบริหารมีโอกาสในการ

ประสบความสําเร็จไดมากข้ึน (Smandek, 2010 หนา 68)  (Lucidcart Content Team, 2018) 

ท้ังนี้ พบวารอยละ50 ของบริษัทท่ัวโลกจํานวน 1,000 บริษัทไดนําระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางสมดุล (Balanced Scorecard)  เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ( Yeung และ 

Connell, 2006 )  และเม่ือสอบถามถึงความพอใจในการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางสมดุล (Balanced Scorecard)  มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติในองคการแลว ปรากฏวา 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล อยูในอันดับท่ี 9 จากเครื่องมือทางการจัดการท่ีใช

กันมากท่ีสุดในโลกท้ังหมด 25 ประเภท ซ่ึง แมวาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล 

(Balanced Scorecard) ไดมีการพัฒนามาถึง 23 ปแลวก็ตาม (พสุ เดชะรินทร, 2558) นอกจากนี้ 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล เปรียบเสมือนเครื่องมือในการนําทางใหกับฝาย

บริหารถึงความสําเร็จในอนาคต โดยเปนเครื่องมือท่ีใชในการถายทอดและแปลงวิสัยทัศน ลงไปสู

เปาหมายในระดับตางๆ จนถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึงการใชเครื่องมือในการควบคุมและติดตามผล

การดําเนินงานทางธุรกิจในทุกข้ันตอน  ซ่ึงวัตถุประสงคของการวัดประสทิธิผลในการปฏิบัติงานโดย

ใชบัตรคะแนนสมดุลนั้น ไมใช เพียงเปนการเก็บขอมูลชั่วคราวเทานั้น แตจะเปนการสราง

กระบวนการผลักดันภารกิจ และกลยุทธของหนวยธุรกิจนั้นๆ โดยใชระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางสมดุล  (Balanced Scorecard) เปนเครื่องมือในการแปลงภารกิจและกลยุทธจาก

หนวยงานไปสูวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ และเปนตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม (ณรงควิทย 

แสนทอง, 2547) (กฤษณา สุวรรณภักดี, 2544)    ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล 

(Balanced Scorecard) แบงการประเมินเปน 4 มุมมองท่ีสําคัญ ดังนี้   

 มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต       

เราสามารถเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ความสามารถขององคการ” โดยประเมินจากผลการ

ปฏิบัติงานขององคการผานมุมมองดานทุนมนุษย วัฒนธรรม เทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ตัวอยาง เชน พนักงานของคุณใชเทคโนโลยีเชิงซอนของคุณ เพ่ือดําเนินงานและจัดการกระบวนการ

หรือไม องคการของคุณมีการฝกอบรมและทรัพยากรอยางเพียงพอหรือไม คุณทําตามข้ันตอนอะไร

เพ่ือใหสามารถแขงขันได  ยกตัวอยาง เชน การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

(Provide professional development) การฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความสามารถและ

สามารถรับผิดชอบไดหลายหนาท่ี (Cross-training employee)   

 มุมมองดานกระบวนการทางธุรกิจภายใน      
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 เปนการวัดผลจะมุงเนนท่ีกระบวนการภายในขององคการปฏิบัติงานไดดีมากนอยเพียงใด  

มีความลาชาหรือคอขวดติดขัดมากนอยเพียงใดท่ีตองแกไข  องคการจําเปนท่ีจะตองปรับปรุง

กระบวนการใหมีประสิทธิผลมากข้ึนไดอยางไร องคการสามารถปรับตัวใหเขากับความตองการหรือ

เ ง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือไม  ยกตัวอยาง เชน การปรับปรุง

กระบวนการตางๆ ภายในองคการใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  (Improve process efficiency) 

รวมถึงการคิดคนนวัตกรรมใหมๆใหเกิดข้ึนภายในองคการ (Lead in innovation)  

 มุมมองดานลูกคา        

 การวัดผลท่ีมุงเนนวาลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคการมีความสําคัญอยางไร ท้ังนี้จะ

มุงเนนในการรักษาลูกคาเปาหมายเกาและเพ่ิมกลุมลูกคาเปาหมายใหม การสรางความจดจําตรา

สินคา การเพ่ิมความพึงพอใจและความไวใจแกลูกคา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือองคการใหบริการแก

ลูกคาและผูมีสวนไดเสียไดดีมากนอยเพียงใด ยกตัวอยาง เชน การทําใหธุรกิจเปนทางเลือกอันดับ

แรกสําหรับลูกคาเม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจคูแขง (Be first choice VS Competitors) 

 มุมมองดานการเงิน        

 การวัดผลท่ีมุงเนนการดําเนินธุรกิจในอดีต เปนตัวบงบอกถึงความม่ังค่ังขององคการ โดย

การเพ่ิมรายไดและในขณะเดียวกันก็มุงในการลดคาใชจาย  

 

การนําการวัดผลแตละมุมมองเช่ือมโยงกับกลยุทธขององคการ    

  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล  (Balanced Scorecard) เปนการ

พัฒนาจากระบบการวัดผลการปฏิบัติงานขององคการไปสูระบบการวัดการจัดการหลักขององคการ

อยางคอยเปนคอยไป   โดย Kaplan ไดสังเกตุจากธุรกิจหลายๆธุรกิจเก่ียวกับการใชระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุลภายในองคการ โดยฝายบริหารระดับสูงขององคการมักจะใช

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล  (Balanced Scorecard) เปรียบเสมือนซ่ึง

เปรียบเสมือนขอบเขตของภาระงานขององคการโดยรวม(Central Organizing Framework) 

สําหรับกระบวนการทางการจัดการไมวาจะเปนการกําหนดเปาหมายหลักท้ังสวนบุคคลและฝาย

ตางๆ  การกําหนดคาตอบแทน        การจัดสรรทรัพยากรภายในองคการ  การวางแผนงบประมาณ 

การตรวจสอบผลยอนกลับของกลยุทธ โดยมุมมองดังกลาวขางตนเหลานี้จะเชื่อมโยงกันโดย

ความสัมพันธท่ีเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน ความสัมพันธนี้จะเริ่มจากมุมมองการเรียนรูและพัฒนา 

แลวผลลัพธสุดทายจะเกิดข้ึนท่ีมุมมองทางการเงินซ่ึงเปนการบงบอกถึงความสามารถขององคการใน

การผสมผสานมุมมแองตางภายในองคการอยางมีประสิทธิภาพ (Ferreira  Silva and Azevedo. 

2016 หนา 1407) ท้ังนี้   ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล (Balanced Scorecard) 
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จะเปนการแปลงภารกิจและกลยุทธขององคการไปสูความเขาใจในการกําหนดประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ท่ีจะสนับสนุนขอบเขตของภาระงาน (framework) สําหรับระบบการวัดประเมินผลทาง

กลยุทธและการจัดการ    ท้ังนี้ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล (Balanced 

Scorecard) ไมเพียงแตจะมุงเนนถึงการบรรลุวัตถุประสงคทางการเงิน แตยังมุงเนนในการตรวจสอบ

ความกาวหนาในการสรางความสามารถและความตองการในทรัพยากรท่ีไมมีตัวตนท่ีธุรกิจตองการ

สําหรับการเจริญเติบโตในอนาคคต   นอกจากนี้ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล 

(Balanced Scorecard) นอกจากยังชวยในการวัดผลทางการเงินแลว ผูบริหารยังใชบัตรคะแนน

สมดุลในการวัดผลวาธุรกิจจะสามารถสรางมูลคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายในปจจุบันและอนาคตได

อยางไร  พัฒนาความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมายเพ่ือใหคงไวซ่ึงความซ่ือสัตยและสามารถท่ีจะ

สรางกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแนะนําผลิตภัณฑและบริการท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ ท่ี

ลูกคากลุมเปาหมายตองการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพสูงแตมีคาใชจายใน

การบริโภคท่ีไมสูงนัก รวมท้ังมีชวงระยะเวลาระหวางการวางแผนงานกับการผลิตท่ีรวดเร็วไมเนิ่น

นานจนธุรกิจคูแขงแยงชิงตลาดไปได นอกจากนี้ธุรกิจควรจะสงเสริมความสามารถภายในองคการ

และการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ระบบตางๆ และกระบวนการตางท่ีจะปรับปรุงความสามารถใน

อนาคต และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล (Balanced Scorecard)  ยังมีขอบเขต

ในการดูแลถึงกิจกรรมหลักท่ีสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาใหแกองคการโดยรวม มีการพัฒนา

ทักษะรวมท้ังการจูงใจอยางตอเนื่องแกบุคลากรภายใน เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงในความสามารถ 

คุณภาพและระยะเวลาในการตอบสนองตั้งแตไดรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาจนถึงจัดสงสินคาและบริการ

ไปถึงมือลูกคาโดยยังคงใหความสําคัญกับตัวชี้วัดทางการเงินอยู (Kaplan and Norton, 1966 หนา 

1, 8) 

การนําวัตถุประสงคดานการเงินมาเช่ือมโยงกับกลยุทธขององคการ     

 มุมมองดานการเงินเปนการวัดความเชื่อมโยงกันระหวางเหตุและผลในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน องคการสวนใหญจะมุงเนนในการเพ่ิมรายได การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และ

การลดคาใชจาย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร ท้ังนี้ ธุรกิจสามารถนําวัตถุประสงคมา

เชื่อมโยงกลยุทธระดับองคการไดโดยพิจารณาวัฏจักรท่ีธุรกิจกําลังเขาสูในแตละชวง โดยถาธุรกิจ

กําลังอยูในชวงเจริญเติบโต (Growth Stage)   ธุรกิจควรจะตองลงทุนในผลิตภัณฑและบริการใหมๆ  

การกอสรางโรงงานใหมและขยายกําลังการผลิต การสรางศักยภาพในการปฏิบัติการ การลงทุนใน

ระบตางๆ และสาธารณูปโภค  การขยายเครือขายในการกระจายผลิตภัณฑและบริการ การ
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เสริมสรางความสัมพันธระหวางลูกคาและธุรกิจ  ดังนั้น ธุรกิจท่ีอยูในชวงเจริญเติบโตนี้อาจจะมี

กระแสเงินสดติดลบและมีเงินกระแสเงินสดเขามานอยมากจากการลงทุนดังกลาวขางตน เพราะการ

ลงทุนนั้นเปนการลงทุนโดยมุงเนนผลการดําเนินงานในอนาคต  เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดในชวงการ

เจริญเติบโตนี้ก็จะมุงเนนเก่ียวกับอัตราการเติบโตของรายได  อัตราการเติบโตของกลุมลูกคา

เปาหมาย อัตราการเติบโตของการครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย แตหากธุรกิจอยูในชวงรักษาเสถียรภาพ

นั้น ธุรกิจจะมุงเนนในการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน (Bottleneck)ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ 

การขยายศักยภาพในการผลิต การปรับปรุงกระบวนการภายใน และในชวงการรักษาเสถียรภาพนั้น

ธุรกิจจะเริ่มมีกระแสเงินสดเขามามากกวาในชวงการเจริญเติบโต  เพราะฉะนั้น ตัวชี้วัดทางการเงิน

ในชวงกามรรักษาเสถียรภาพจะเก่ียวกับความสามารถในการทํากําไร กําไรหนวยสุดทาย  กําไรตอ

ทรัพยสิน (Return on investment  Return on Capital)   และหากธุรกิจอยูในชวงเก็บเก่ียว 

(Harvest Stage)  จะไมมีกิจกรรมในการลงทุนใดๆ แตควรจะมุงเนนในการรักษาศักยภาพในการ

ผลิตและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร แตจะไมมีการลงทุนเพ่ิมในสาธารณูปโภคหรือเครื่องมือ

เครื่องจักรตางๆ  เพราะฉะนั้นจุดมุงหมายหลักในชวงนี้จะเนนกระแสเงินสดคืน (Cash Flow Back) 

ใหมากท่ีสุด สรุปแลว การวัดผลของมุมมองทางการเงินของธุรกิจในแตละชวงจะมีความแตกตางกัน

อยางสิ้นเชิง ในชวงการเจริญเติบโตจะมุงเนนการเจริญเติบโตของยอดขายในกลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมใหมจากผลิตภัณฑและบริการใหม ในขณะท่ีการวัดผลของมุมมองทางการเงินในชวงการรักษา

เสถียรภาพจะมุงเนนการวัดผลทางการเงินท่ัวไป เชน รายไดในการดําเนินธุรกิจ และ กําไรหนวย

สุดทาย (Gross Margin)  การวิเคราะหงบประมาณ (Capital Budgeting Analyze) แตในบางธุรกิจ

อาจจะเพ่ิมการวัดผลทางการเงินเพ่ิมเชน การวิเคราะหมูลคาเพ่ิมของผูถือหุน (Shareholder Value 

Added) สุดทายการวัดผลของมุมมองทางการเงินในชวงการเก็บเก่ียว เนนกระแสเงินสด และจํานวน

เงินท่ีจะคืนทุนในการดําเนินงาน (cash payback) และการวัดผลทางบัญชี เชน อัตราสวน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment) รายไดจากการดําเนินธุรกิจ  มูลคาเพ่ิมเชิง

เศรษฐกิจ (Economic value added)   การวัดผลไดไมมุงเนนรายไดจากการลงทุนมากท่ีสุด แตจะ

มุงเนนในการลงทุนในโครงการใหมๆ  ซ่ึงวัตถุประสงคหลักคือการหาเงินสดคืนแกธุรกิจใหมากท่ีสุด 

และจะไมมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (Kaplan and Norton, 1966a หนา 47-49)   

 จากตารางท่ี 1 ธุรกิจจะมีการประเมินวัดผลการดําเนินงานขององคการแตกตางกันตามวัฏ

จักรท่ีเผชิญอยู โดยถาหากธุรกิจดําเนินงานอยูในชวงการเจริญเติบโต การวัดผลจะมุงเนนการ

เจริญเติบโตของรายไดหรือสวนแบงตลาดใหมๆท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังจะมีการลงทุนเพ่ิมเพ่ือกอใหเกิด

โอกาสในการขยายตลาดตอไปในอนาคต ท้ังนี้ ธุรกิจอาจจะมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ิม
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ดวย แตหากธุรกิจอยูในชวงเก็บเก่ียวซ่ึงเปนชวงท่ียอดขายและสวนแบงตลาดของผลิตภัณฑและ

บริการมีอัตราการขยายตัวติดลบ การวัดผลก็จะมีความแตกตางจากชวงการเจริญเติบโต โดยการ

วัดผลจะมุงเนนเก่ียวกับการจําแนกกลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีอยูแลววา กลุมลูกคาเปาหมายหลักใดยังมี

โอกาสในการกอใหเกิดกําไรอยูบาง และกลุมลูกคาเปาหมายหลักใดท่ีไมมีโอกาสในการทํากําไรแลว

ซ่ึงธุรกิจจะไดตัดสินใจยกเลิกในอนาคตตอไป  ยกตัวอยาง เชน Apple จะไมมุงเนนกําไรหนวย

สุดทายหรือการเจริญเติบโตของยอดขายเพียงอยางเดียวกันเพราะตัวชี้วัดดังกลาวขางตนเปนการ

ละเลยการลงทุนท่ีจะกอใหเกิดรายไดในอนาคต ทางฝายบริหารจึงเนนการวัดผลเก่ียวกับ การ

ออกแบบผลิตภัณฑ การผลิตและการดําเนินการ ซ่ึงจะทําใหฝายบริหารสามารถประเมินถึง

ผลกระทบของกิจกรรมตางๆ ท่ีมีตอคุณคาและการลงทุนใหมๆของธุรกิจ  

 

  ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการวัดผลดานการเงินเชิงกลยุทธ (Measuring Strategic Financial Theme)

                      ท่ีมา: Kaplan and Norton, 1996 หนา 52.  
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การนําวัตถุประสงคดานลูกคามาเช่ือมโยงกับกลยุทธขององคการ  

ธุรกิจจําเปนตองกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายและสวนแบงตลาดท่ีจะเลือกเขาไปแขงขันให

ชัดเจน ซ่ึงจะทําใหธุรกิจสามารถสรางแบบการประเมินผลของผลลัพธของกลุมลูกคาหลักไดอยางมี

ประสิทธิภาพไมวาจะเปนความพึงพอใจ ความซ่ือสัตย การจดจําตราสินคา ความสามารถในการทํา

กําไร  รวมท้ังคุณคาท่ีธุรกิจจะตองนําเสนอใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย  ซ่ึงคุณคาท่ีธุรกิจนําเสนอนี้จะ

เปนดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินผลมุมมองทางลูกคานี้โดยในอดีตท่ีผานมาธุรกิจสวนใหญมักให

ความสําคัญเก่ียวกับความสามารถภายในองคการ ประสิทธิของผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหมๆ แต

กลับไมเขาใจถึงความตองการหรืออุปสงคของลูกคากลุมเปาหมายอยางแทจริง  แตในท่ีสุดธุรกิจ

คูแขงสามารถแยงชิงลูกคากลุมเปาหมายโดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีดีกวา เพราะฉะนั้น 

ธุรกิจจึงตองใหความสําคัญกับลูกคากลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะวิสัยทัศนและภารกิจจะตองมีการ

กําหนดอยางเปนทางการในการกําหนดใหธุรกิจมีความสําคัญเปนลําดับแรกในการสงมอบคุณคาแก

ลูกคา และเปนผูจัดหาวัตถุดิบท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรกในการวัดหาวัตถุดิบใหแกลูกคา 

นอกเหนือจากภาระในการสรางความพึงพอใจและความสุขแกลูกคาแลว ผูบริหารจะตองแปลง

วิสัยทัศนและภารกิจไปสูวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีชัดเจนมากข้ึน โดยธุรกิจจะตองระบุสวนแบง

ตลาดหลักท้ังในปจจุบันและอนาคตใหได รวมท้ังระบคุณคาท่ีจะสงมอบใหแกลูกคาใหชัดเจนซ่ึงสิ่ง

ตางๆ เหลานี้จะกลายเปนการวัดผลของมุมมองทางลูกคา (Kaplan and Norton, 1996 หนา 63-

65)             

 ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองทําการสัมภาษณกลุมลูกคาเปาหมายท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคาหรือแมกระท่ังจุดเจ็บปวด (Pain Point) ซ่ึงจะ

ทําใหธุรกิจจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายหลักไดอยางแทจริง ไมวาจะ

เปนราคาท่ีต่ําท่ีสุด  การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทําใหมีความไดเปรียบ

ในการแขงขัน เพราะฉะนั้น ธุรกิจในปจจุบันนี้จําเปนตองตระหนักการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ี

รวดเร็วและสถานการณการแขงขันท่ีเพ่ิมระดับความรุนแรงมากข้ึน ท้ังนี้ ธุรกิจสวนใหญจะมีการ

กําหนดการวัดผลอยู 2 สวน ไดแก การวัดผลสวนท่ี 1 เปนการวัดผลท่ัวไป ไดแก ความพึงพอใจของ

ลูกคา สวนแบงตลาด การจดจําตราสินคา  และการวัดผลสวนท่ี 2 เปนการวัดผลถึงคุณคาใดบางท่ี

ธุรกิจนําเสนอแกลูกคากลุมเปาหมายและกอใหเกิดความแตกตางระหวางผลิตภัณฑและบริการของ

ธุรกิจกับธุรกิจคูแขง ท้ังนี้ การวัดผลดานมุมมองทางลูกคา สามารถแบงออกไดเปน 5 ดานหลัก 

คือ ดานสวนแบงตลาด ดานลูกคาใหม ดานการจดจําตราสินคา ดานความพึงพอใจของลูกคา ดาน

ความสามารถในการทํากําไรตอลูกคา(Kaplan and Norton, 1996 หนา 68)     

 - ดานสวนแบงตลาด จะเปนการวัดผลเก่ียวกับจํานวนลูกคาของธุรกิจ ปริมาณความตองการ
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ในผลิตภัณฑและบริการของลูกคากลุมเปาหมาย ซ่ึงการวัดผลในดานนี้จะทําใหธุรกิจมีความพยายาม

ในการเจาะตลาดกลุมลูกคาเปาหมายเดิมใหมากข้ึน      

 - ดานลูกคาใหม เปนการวัดผลถึงจํานวนลูกคาใหมของธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนหรือยอดขายรวมจาก

ลูกคาใหม อัตราสวนรายไดของลูกคาใหมตอการขายในแตละครั้ง      

 - ดานการจดจําตราสินคา เปนการวัดผลถึงการคงไวหรือเพ่ิมข้ึนของสวนแบงตลาดของกลุม

ลูกคาเปาหมายในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยวัดจากรอยละของการเจริญเติบโตของตลาดท่ี

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําใหธุรกิจทราบถึงความซ่ือสัตยของกลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีตอธุรกิจ  

 - ดานความพึงพอใจของลูกคา เปนการวัดผลสะทอนกลับ (Feedback) ถึงผลลัพธของการ

ดําเนินธุรกิจวาดีมากนอยเพียงใด         

 - ดานความสามารถในการทํากําไรตอลูกคา  ความสําคัญอยางหนึ่งคือ ธุรกิจไมไดรับกําไร

จากกลุมลูกคาเปาหมายหลักทุกคน ดังนั้น ธุรกิจจึงตองคัดเลือกวากลุมลูกคาเปาหมายหลักคนใด

หรือกลุมใดยบางท่ีกอใหเกิดกําไรแกธุรกิจบาง  โดยจากตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการ

ตัดสินใจเลือกสวนแบงตลาดท่ีกอใหเกิดกําไรในการดําเนินธุรกิจซ่ึงแบงเปนสวนแบงตลาดท่ีเปนกลุม

ลูกคาเปาหมายหลักและสวนแบงตลาดท่ีไมใชกลุมลูกคาเปาหมายหลัก โดยหากเปนกลุมลูกคา

เปาหมายหลักท่ีกอใหเกิดกําไรอยูแลว ธุรกิจจําเปนตองมีมาตรการในการรักษากลุมลูกคากลุมนี้ไว 

แตหากเปนสวนแบงตลาดท่ีใชกลุมลูกคาเปาหมายหลักแตไมไดกอใหเกิดกําไรแกธุรกิจ ธุรกิจ

จําเปนตองสรางโอกาสทางธุรกิจเพ่ือเปลี่ยนแปลงใหเปนกลุมลูกคาท่ีกอใหเกิดกําไร  แตในทาง

ตรงกันขาม ถาหากไมใชสวนแบงตลาดท่ีเปนกลุมลูกคาเปาหมายหลักแตมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดกําไร

ไดนั้น ธุรกิจจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการใหมไมวาจะเปนการปรับราคา การปรับเปลี่ยน

รูปลักษณใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาดังกลาวมากข้ึน เพ่ือกอใหเกิดอุปสงคในผลิตภัณฑและบริการ

ของธุรกิจตอไป  และหากไมใชกลุมลูกคาเปาหมายหลักและไมมีโอกาสในการเกิดความสามารถใน

การทํากําไรแลว  ธุรกิจก็ควรจะละท้ิงเสียไมควรใชทรัพยากรใดตางๆ มาลงทุนเพ่ิมอีกตอไป  

ยกตัวอยาง เชน Apple เคยมุงเนนทางดานเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑเปน

หลัก และวาจางบริษัท J.D.  Power & Association ซ่ึงเปนบริษัทท่ีรูจักกันในอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอรเก่ียวกับการสํารวจความตองการของผูบริโภค แตในท่ีสุด Apple ก็ตระหนักดีวากลุม

ลูกคาเปาหมายของตนนั้นไมไดมีความตองการท่ีเหมือนกันทุกคน  Apple จึงตัดสินใจดําเนินการ

สํารวจความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายหลักเองท่ัวโลก (Kaplan and Norton, 1993 หนา 8)  

นอกจากนี้ Apple ยังออกผลิตภัณฑ Apple Card ซ่ึงเปนบัตรเครดิตท่ี Apple ออกผานทาง 

MasterCard และรวมกับ Goldman Sachs โดยมีแรงจูงใจสําคัญในการใชโดยการไมมีคาธรรมเนียม

รายป หรือ การคืนเงินรอยละ 3 ของทุกการใชจาย (พส ุเดชะรินทร. 2562) 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการตดัสินใจเลือกกลยุทธในแตละสวนแบงตลาด 

ที่มา : Kaplan and Norton, 1996  หนา 72 

มุมมองดานกระบวนการภายในมาเช่ือมโยงกับกลยุทธขององคการ   

การวัดประสิทธิภาพองคการท่ีผานมานั้น ธุรกิจมักจะมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีมีอยูแลว แตสําหรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล (Balanced 

Scorecard) นั้น จะตองสามารถระบุถึงหวงโซคุณคาของกระบวนการภายในของธุรกิจใหได โดยเริ่ม

จากกระบวนการท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ หลังจากนั้นหาความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายท้ังใน

ปจจุบันและอนาคตพรอมท้ังหาแนวทางตอบสนองความตองการใหได   ท้ังนี้ แนวทางในการ

เชื่อมโยงวัตถุประสงคของมุมมองดานกระบวนการภายในเพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ดานการเงินและดานลูกคา 3 สวนประกอบหลัก ไดแก กระบวนการในการสรางนวัตกรรม 

กระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการบริการหลังการขาย (Kaplan and Norton, 1996 หนา 92-

97)  

กระบวนการสรางนวัตกรรม ธุรกิจจะตองระบุใหไดถึงตลาดท่ีธุรกิจจะเขาไปแขงขัน ถึง

ลักษณะความตองการท่ีแทจริง  โดยจะตองทําการสํารวจถึงความตองการท่ีมีอยูแลวหรือยังซอนเรน

ไมปรากฏอยูในกลุมลูกคาเปาหมายหลักใหได หลังจากนั้น ธุรกิจจึงสรางสรรผลิตภัณฑหรือบริการท่ี

บรรลุความตองการท่ีแทจริงของกลุมลูกคาเปาหมายหลักในท่ีสุด    

 กระบวนการผลิต  ข้ันตอนท่ีสองท่ีสําคัญจะเปนการนําสงผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจ

ใหแกกลุมลูกคาเปาหมายหลัก โดยธุรกิจแตละประเภทก็จะมีลักษณะท่ีสําคัญของผลิตภัณฑและ

บริการท่ีแตกตางกัน เชน ธนาคารจะเนนความรูความสามารถ ความสุภาพของพนักงาน  การเขาถึง

แหลงบริการท่ีสะดวกสบาย ไมวาจะเปนสถานท่ี การใชโปรแกรมตางๆ ทางมือถือท่ีงาย เปนตน ท้ังนี้ 

การปฏิบัติตอลูกคาท่ีดีและมีการลดลงของคาใชจายในการบริการยังถือมีความสําคัญอยางมาก 

ยกตัวอยาง เชน บริษัท เจริญโภคภัณฑไดจัดตั้งสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน เพ่ือผลิตบุคลากรประจํารานท่ีสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับราน
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สะดวกซ้ือ 7-11 ท่ีมีอยูประมาณ 10,000 สาขาท่ัวประเทศ   

 กระบวนการบริการหลังการขาย  ข้ันตอนสุดทายตอการบริการหลังการขายใหแกกลุม

ลูกคาเปาหมายหลัก  ธุรกิจหลายแหงมีกลยุทธท่ีชัดเจนในการมอบบริการหลังการขายท่ีดีเลิศแกกลุม

ลูกคาเปาหมายหลัก ยกตัวอยาง เชน ธุรกิจขายเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือระบบการ

ปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนทางเทคนิคในการบริโภคอาจจําเปนตองมีการจัดหลักสูตรอบรมแกกลุม

ลูกคาเปาหมายหลักใหสามารถบริโภคหรือใชผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

หรือจัดหาเอกสารคูมือการใชท่ีเขาใจงายเพ่ือใหกลุมลูกคาเปาหมายหลักไมตองเสียเวลาในการเรียนรู 

รวมท้ังมีเอกสารจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของก็ได หากผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจอาจ

กอใหเกิดอันตรายระหวางการใชได เชน กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานอาหารและยา สํานักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนการสรางมูลคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายหลักใน

การใชผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจตอไป  

 

             รูปท่ี 2 รูปแสดงการสรางมลูคาเพ่ิมของกระบวนการภายใน  

ท่ีมา : Kaplan and Norton, 1996 หนา 96 

ทัง้นี้ จากรูปท่ี 2 จะเห็นไดวาการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมในกระบวนการภายในของธุรกิจประกอบดวย 2 สวน

ท่ีสําคัญ คือ การระบุ ถึงความตองการของลูกคากลุมเปาหมายหลัก และการทําใหลูกคา

กลุมเปาหมายหลักมีความ  พึงพอใจ ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการยอยอีก 3 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการสรางนวตักรรม   กระบวนการปฏิบัติการและกระบวนการบริการหลังการขาย กลาวคือ 

ในกระบวนการสรางนวัตกรรมนั้น ธุรกิจจําเปนท่ีจะตองสามารถระบุใหไดวาตลาดเปาหมายหลักของ

ธุรกิจคือลูกคากลุมใด มีคุณสมบัติอยางไรบาง หรือเราเรียกวา “ลูกคาในอุดมคติ” เชน อายุอยูในชวง

เทาไร มีรายไดมากนอยเพียงใด มีท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีใดบาง ยกตัวอยาง เชน ถาธุรกิจขายเสื้อผา

แฟชั่นวัยรุน กลุมลูกคาเปาหมายหลักจะมีอายุอยูในชวง 13-22 ป มีรายไดประมาณ 5,000 บาทตอ

เดือนข้ึนไป  เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย และมีท่ีพักอาศัยอยู
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บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา เปนตน และเม่ือธุรกิจสามารถกลุมลูกคาเปาหมายหลักไดอยางชัดเจน

แลว ธุรกิจจะมีกรอบในการสรรสรางผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ

กลุมลูกคาเปาหมายไดอยางแทจริง  ถัดไปเปนกระบวนการผลิตท่ีธุรกิจจะตองมุงเนนใหผลิตภัณฑ

และบริการมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายอยางแทจริง ไมวาจะเปนคุณภาพ

และราคาของวัตถุดิบ ระยะเวลาในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต หลังจากนั้นธุรกิจ

จะตองทําการจัดสงใหตรงตามสถานท่ีและเวลาท่ีลูกคากลุมเปาหมายหลักจะสะดวกในการ

แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑและบริการกับธุรกิจ        

 ยกตัวอยาง เชน บริษัทโตโยตามีระบบการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม กลาวคือ หลัก

กุญแจแหงความสําเร็จของ KAIZEN โดย KAI หมายถึง Continuous สวน ZEN หมายถึง

Improvement เม่ือรวมสองคําเขาดวยกันจึงแปลวา การปรับปรุงอยางตอเนื่องภายใตกระบวนการ 

Plan-Do-Check-Act คือ การดูปญหา วางแผนหาวิธีแกปญหา ทดลอง แลวตรวจสอบวา แกปญหา

ไดหรือไม ถาเปนวิธีท่ีดีก็นําไปใช ยกตัวอยางเชน รถยนตท่ีผลิตออกมาจะมีการทํา Kaizen กันทุกวัน 

คือ ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ รายละเอียดชิ้นสวนจะเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ภายหลังจากมีการทดลอง 

ทดสอบแลว พบวาอะไรท่ีทําใหดีข้ึน ก็จะปรับปรุง ท้ังนี้ การพัฒนาอยางตอเนื่องดังกลาวจะตองใสใจ

กับหลักการ 3 ประการเพ่ือความสําเร็จ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง การทาทายโดยมุงเนนการสราง

วิสัยทัศนในระยะยาว รักท่ีจะเปนนักทาทายปญหา กลาคิด กลาสรางสรรค มองการณไกล เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามตองการ ประการท่ีสอง มุงเนนการปรับปรุงการดําเนิน

ธุรกิจคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยางไมหยุดนิ่ง และเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงเวลานั้นๆ ประการ

สุดทายการเห็นปญหาหรือกระบวนการใหถึงสถานท่ีจริง เห็นตนเหตุของปญหาท่ีแทจริง เพ่ือจะ

แกไขหรือพัฒนาไดอยางตรงจุดมากกวาเพียงแคการอานหรือฟงจากรายงานเทานั้น โดยทางบริษัท

จะมีหลักในการทํางานโดยเริ่มจากการลดหรือมุระในภาษาญ่ีปุนแปลวาความไมสมํ่าเสมอ ตอมาลด

“มุดะ”หรือความสูญเปลา และเพ่ิม“มุริ”หรือการฝนทํา ในสวนของสินคาคงคลังนั้น ทางบริษัท

เปรียบเหมือน "ปศาจราย" สวนในเรื่องคาใชจายนั้นทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันลดตนทุน    

ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินคาเพ่ือใหลูกคาไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพดี พรอมท้ัง

กระบวนการสุดทายคือกระบวนการบริการหลังการขายท่ีจะชักจูงใจลูกคาใหเกิดการซ้ือซํ้าและบอก

ตอแกลูกคาใหมของธุรกิจ (โตโยตาลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด. 2018) (สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

ไทย-ญี่ปุน. 2012) มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตมาเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคการ  มุมมอง

ดานการเรียนรูและการเติบโตนับวามีความสําคัญท่ีสุดมุมมองหนึ่ง เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของ

มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตนั้น คือ การท่ีฝายบริหารขององคการจะตองจัดหา
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สาธารณูปโภคตางๆ ภายในองคการเพ่ือเปนแรงผลักดันหลักในการทําใหวัตถุประสงคของมุมมองท้ัง 

3 ดานกอนหนานี้บรรลุผลสําเร็จตามท่ีทางฝายบริหารกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจไวกอนหนานี้     

ในอดีตท่ีทานผานมา องคการสวนใหญมักจะใหความสําคัญในวัตถุประสงคดานการเงินเทานั้น ซ่ึง

สงผลใหองคการไมสามารถ สงเสริมรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพได รวมท้ังไมสามารถปรับปรุง

ระบบการบริหารแมกระท่ังกระบวนการตางๆ ภายในองคการใหมีประสิทธิภาพไดเชนกัน  ท้ังนี้ 

เพราะวาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล (Balanced Scorecard) นั้นมุงเนนการ

ลงทุนท่ีจะใหเกิดผลงอกเงยในอนาคตมากกวาจะใหเกิดข้ึนในปจจุบัน ไมวาจะเปนการลงทุนใน

อุปกรณเครื่องมือใหมๆ  การวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เขาสูตลาดเปาหมาย แตอยางไรก็ตาม 

การท่ีธุรกิจจะลงทุนเพียงอุปกรณหรือเทคโนโลยีอยางเดียวนั้นก็ไมสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลแกธุรกิจแตอยางไร เพราะอุปกรณและเทคโนโลยีเหลานั้นท่ีธุรกิจลงทุนไปนั้นจะเกิด

ประสิทธิผลได ธุรกิจจําเปนตองมีบุคลากร ระบบการดําเนินงานและการะบวนการตางๆภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีธุรกิจไดลงทุนไป  จากประสบการณในการจัดทําบัตร

คะแนนสมดุล สามารถแบงกระบวนการยอยๆ ได 3 กระบวนการ ดังนี้ (Kaplan and Norton, 

1966 หนา 126-136 ) ความสามารถของบุคลากรภายในองคการ (Employee Capabilities) 

ความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information System Capability) และ การจูงใจ การ

มอบหมายอํานาจและการบูรณาการ (Motivation Empowerment and Alignment)  

1. ความสามารถของบุคลากรภายในองคการ 

โดยปกติแลว ฝายบริหารเปนผูระบุรายละเอียดงานประจําและภาระงานท่ีซํ้าซอนกันของ

พนักงานแตละคน รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานและระบบตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาพนักงานจะ

สามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับการออกแบบไว แตในความเปนจริงแลว ฝายบริหารหลงลืมไปวา

พนักงานแตละคนนั้นถูกมอบหมายใหทํางานเฉพาะทางกายเทานั้น ไดรับการวาจางใหทํางานทาง

กายไมใชคิด ท้ังนี้ ในสภาวการณปจจุบันงานประจําเกือบท้ังหมดภายในองคการถูกแปรเปลี่ยนไป

เปนระบบอัตโนมัติ ยกตัวอยาง เชน การดําเนินงานการผลิตท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอรไดแทนท่ี

คนงานสําหรับงานเครื่องจักรท่ัวๆไป งานติดตั้ง รวมท้ังธุรกิจบริการท่ีซ่ึงใหบริการเพ่ิมมากข้ึน สงผล

ใหลูกคาเขาถึงการประมวลผลธุรกรรมโดยตรงผานระบบขอมูลและการสื่อสารข้ันสูง เพราะฉะนั้น

เพ่ือใหความสามารถในการทํางานขององคการมีความยั่งยืน ฝายบริหารจึงมีแนวความคิดในการ

ปรับปรุงกระบวนการและความสามารถตางๆ เพ่ือใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความพึงพอใจสูงสุดนั้น

มาจากพนักงานภายในองคการท่ีอยูใกลชิดกับกระบวนการภายในและกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจ  
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ท้ังนี้ มาตรฐานสําหรับกระบวนการภายในนั้นมักจะนําผลการปฏิบัติงานในปกอนมาเปนเกณฑ

มาตรฐานสําหรับการปรับปรุงในปตอๆ ไป มิฉะนั้นฝายบริหารจะไมสามารถหาเกณฑมาตรฐาน

สําหรับผลการปฏิบัติงานในปจจุบันและในอนาคต ท้ังนี้ ฝายบริหารควรจะมีการประเมินผลเก่ียวกับ

ปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความสามารถของพนักงาน ไดแก   ความพึงพอใจของพนักงาน 

(Employee satisfaction)  การธํารงรักษาพนักงาน(Employee retention)   ผลผลิตของพนักงาน 

(Employee productivity) (Kaplan and Norton. 1966 หนา 129) 

1.1 การวัดความพึงพอใจของพนักงาน      

 วัตถุประสงคหลักของความพึงพอใจของพนักงานนั้น จะตระหนักถึงขวัญและกําลังใจของ

พนักงานและความพึงพอใจในงานโดยรวม ซ่ึงถือวามีความสําคัญอยางมากสําหรับองคกรสวนใหญ 

ท้ังนี้ พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานมักจะเปนเง่ือนไขสําคัญในการเพ่ิมผลผลิต ความ

รับผิดชอบ คุณภาพและการบริการลูกคาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท Rockwater ในสหรัฐอมริกา 

(Kaplan and Norton, 1966 หนา 130) ไดทําการสํารวจคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พบวาพนักงานท่ีมีคะแนนในผลการปฏิบัติสูงเทาไร ก็มักจะมีแนวโนมในการสรางความพึงพอใจในให

การบริการแกลูกคามากเทานั้น       

 นอกจากนี้ ขวัญและกําลังใจของพนักงานก็นับเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง  โดยธุรกิจ

หลายแหงมักจะมีการจายคาแรงต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไวซ่ึงสงผลโดยตรงตอ

คุณภาพของปฏิสัมพันธท่ีพนักงานของธุรกิจมีตอลูกคา  เพราะฉะนั้น ธุรกิจควรจะตองทําสํารวจ

ความพึงพอใจของพนักงานเปนประจําทุกป และควรจะตองทําการสํารวจอยางตอเนื่อง (Rolling 

Survey) โดยสํารวจทุกเดือนเปนเวลาตอเนื่องกันอยางนอยเปนระยะเวลา 5-10 ปเพ่ือใหไดผล

สํารวจท่ีมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไปกําหนดนโยบายทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมี

ประสิทธิภาพไดในภายหลัง ท้ังนี้ ปจจัยหลักของการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานภายใน

องคการ ไดแก  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  การรับรูในการปฏิบัติงานท่ีดี  

การเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ภายในองคการเพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานไดดี การใหกําลังใจแกพนักงาน

อยางเต็มท่ีเพ่ือใหเกิดการสรางสรรคและความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนจากพนักงาน

ในฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ความพึงพอใจในภาพรวมตอองคการ  (Kaplan and Norton, 1966 หนา 

130)  ยกตัวอยาง เชน ฝายบริหารของ Apple มีนโยบายใหพนักงานมุงเนนความสามารถหลักของ

ธุรกิจไมก่ีประการ ยกตัวอยาง เชน หนาจอแบบอินเตอรเฟส การออกแบบโปรแกรมซอฟทแวรท่ีทรง

พลัง  ระบบชองทางจัดจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพใหความสะดวกแกลูกคามากข้ึน นอกจากนี้ Apple 
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ยังกําหนดใหมีการสุมถามพนักงานเก่ียวกับระดับความเขาใจมากนอยเพียงใดในกลยุทธของบริษัท

ทุกๆ สองป เพ่ือท่ีบริษัทจะไดนําผลท่ีไดรับไปปรับแกไขตอไป (Kaplan and Norton, 1993 หนา 9) 

 

    รูปท่ี 3 รูปแสดง ปจจัยหลักและปจจัยเอ้ืออํานวยท่ีสงใหเกิดประสิทธ ิผลขององคการ 

       ท่ีมา : Kaplan and Norton, 1996 หนา 130 

1.2 การวัดการธํารงรักษาพนักงาน       

   วัตถุประสงคหลักในการคงไวซ่ึงพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ธุรกิจจําเปนตอง

ลงทุนจํานวนมากในระยะยาวเพ่ือใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีแกองคการและกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี

ในการใหบริการแกลูกคา ซ่ึงพนักงานกลุมดังกลาวนี้จะเปนผูสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคการในภายหลัง 

ท้ังนี้ การธํารงรักษาไวซ่ึงพนักงานจะวัดจํานวนการเขาออกของพนักงานระดับบริหาร 

1.3 การวัดผลผลิตของพนักงาน       

   ผลผลิตของพนักงานนั้นเปนผลลัพธท่ีไดจากผลรวมของการเสริมสรางทักษะและ

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน นวัตกรรมใหมๆ การปรับปรุงกระบวนการภายในตางๆ การสรางความ

พึงพอใจใหแกลูกคากลุมเปาหมายหลัก ท้ังนี้ วัถตุประสงคหลักคือการวัดผลลัพธท่ีสรางสรรโดย

พนักงานท้ังหมดในกระบวนการหนึ่งๆ  โดยการวัดผลผลิตท่ีนิยมกันไดแก การวัดรายไดท่ีเกิดข้ึนตอ

พนักงาน 1 คน ซ่ึงการวัดการปฏิบัติงานแบบนี้จะทําใหธุรกิจทราบวาปริมาณรายไดท่ีเกิดข้ึนมีจํานวน

มากนอยเพียงใดจากพนักงาน 1 คน ท้ังนี้ ในการวัดการปฏิบัติงานดังกลาว ธุรกิจจะตองให

ความสําคัญ 2 ประการ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้ ประการท่ีหนึ่ง ธุรกิจควรจะตองหาสัดสวนของ

การเพ่ิมรายไดใหมากข้ึนโดยปราศจากการเพ่ิมจํานวนพนักงานซ่ึงอาจจะทําโดยการจัดจางพนักงาน

ภายนอก (Outsourcing) และ ประการท่ีสอง ธุรกิจทําการลดขนาดขององคการลง ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลประโยชนมากข้ึนในระยะสั้น แตก็มีความเสี่ยงอยางมากตอความสามารถและขวัญกําลังของ
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พนักงานในระยะยาว  นอกจากนี้ ธุรกิจยังอาจใชวิธีการวัดผลผลิตของพนักงานอ่ืนๆ ไดอีก เชน การ

ลดปริมาณวัตถุดิบท่ีซ้ือลง การลดจํานวนสินคาคงคลัง เปนตน    

 2. ความสามารถของระบบสารสนเทศ       

   การจูงใจทักษะของพนักงายภายในองคการนั้นมีความจําเปนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ท่ีครอบคลุมขอบเขตกวางขวางข้ึนสําหรับลูกคาและวัตถุประสงคภายในกระบวนการทางธุรกิจ แต

ท้ังเปาหมายและวัตถุประสงคดังกลาวขางตนไมนาจะกอใหเกิดประสิทธิภาพมากนัก ถาพนักงานไมมี

ประสิทธิภาพในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมการแขงขันในปจจุบัน ซ่ึงพนักงานภายในองคการ

จําเปนตองการขอมูลท่ีเปนประโยชนในกระบวนการภายในและผลทางการเงินจากการตัดสินใจของ

พวกเขา   โดยเฉพาะพนักงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรง (Front-line employee) มีความ

จําเปนท่ีจะตองรับรู ถึงขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัยเสมอเก่ียวกับความสัมพันธของกลุมลูกคา

เปาหมายหลักท่ีมีตอธุรกิจ ท้ังนี้ พนักงานกลุมดังกลาวจะไดรับการใหขอมูลถึงกลุมลูกคาใดบางท่ี

พนักงานควรจะตองทุมเทศักยภาพในการสรางความพึงพอใจสูงสุด ในขณะเดียวกัน พนักงาน

จําเปนตองเรียนรูถึงความตองการใหมๆของลูกคาและตองพยายามตอบสนองความตองการดังกลาว

ท่ีเกิดข้ึนไดอีกดวย เพราะฉะนั้น ธุรกิจจําเปนตองจัดหาขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอ

สินคาและบริการท่ีมีความรวดเร็ว ทันสมัยและถูกตองมากท่ีสุด เพ่ือท่ีพนักงานขององคการจะได

สามารถปรับปรุงกระบวนการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากท่ีสุด เชน การลดคาใชจาย

สวนเกิน ลดเวลาในการบริการ ลดความผิดพลาดในการบริการ เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะกอใหเกิด

ความยั่งยืนแกธุรกิจ  

3. การจูงใจ การมอบหมายอํานาจและการบูรณาการ    

  นอกจากการท่ีธุรกิจมีพนักงานท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานและเขาถึงขอมูล

ท่ีถูกตองและทันสมัยแลว ธุรกิจจําเปนตองจูงใจใหพนักงานทําหนาท่ีเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด

แกองคกร และในขณะเดียว ถาหากพนักงานไมไดรับอิสรภาพในการตัดสินใจและดําเนินการแลว ก็

จะสงผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวย ดังนั้น ธุรกิจจึงจําเปนตองใหความสําคัญในการ

กําหนดเกณฑการวัดผลเฉพาะเจาะจงในการสรางบรรยากาศภายในองคการเพ่ือกระตุนแรงจูงใจและ

ความริเริ่มสรางสรรใหเกิดข้ึนในตัวของพนักงาน ดังนี้    3.1 ก า ร

วัดผลดานการใหคําแนะนําและการนําไปใช      

 ธุรกิจสามารถประเมินผลไดจากจํานวนขอเสนอแนะท่ีฝายบริหารไดนําไปใชปฏิบัติงานจริง 
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ยกตัวอยาง เชนผูบริหารระดับสูงในธุรกิจหนึ่งรูสึกผิดหวังในสวนรวมของพนักงานในการให

คําแนะนําการปรับปรุงกระบวนการภายในธุรกิจ  ดังนั้น ฝายบริหารจึงริเริ่มความคิดริเริ่มโดย    

- เผยแพรขอเสอนแนะท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยและความนาเชื่อถือของ

กระบวนการตางๆ     

- สรางการรับรูแกพนักงานถึงผลประโยชนและสิ่งสําคัญท่ีเกิดข้ึนจากคําแนะนําของพนักงาน

   

- มอบรางวัลสําหรับคําแนะนําของพนักงานท่ีฝายบริหารไดนําไปใชปฏิบัติงานจริงๆ 

 ซ่ึงหลังจากการกระทําดังกลาวของฝายบริหารนี้กอใหเกิดการเสนอแนะจากผูปฏิบัติเพ่ิม

จํานวนข้ึนอยางมากและขอเสนอแนะดังกลาวก็ไดถูกนําไปปฏิบัติจริง แตอยางไรก็ตาม ยังอาจมี

พนักงานอีกจํานวนหนึ่งท่ียังไมยอมท่ีจะใหคําเสนอแนะ เนื่องจากเกรงวาขอเสนอแนะของพวกตนจะ

ไมไดถูกนําไปใชปฎิบัติจริงๆ ซ่ึงทําใหฝายบริหารตองออกคําสั่งใหผูอํานวยการและผูจัดการฝายตางๆ 

ติดตามผลและผลการตอบสนองจากคําเสนอแนะเหลานั้นวาเปนอยางไรดวย ซ่ึงก็ทําใหมี

ขอเสนอแนะสงมายังฝายบริหารเพ่ิมข้ึนไปอีก และผลจากการสงคําเสนอแนะเหลานี้จะทําใหธุรกิจ

สามารถประหยัดเงินคาใชจายจํานวนมาก ยกตัวอยาง เชน บริษัท เทพคินโชฟูดส จํากัด เปนตน ซ่ึง

เปนธุรกิจผลิตอาหารทะเลแปรรูปแชแข็งสงออกไปยังประเทศญ่ีปุน ไดกําหนดนโยบายใหฝายตางๆ 

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตางๆภายในฝายของตนเอง และหากแนวทางใดเกิด

ผลประโยชนในทางปฏิบัติจริง ทางบริษัทจะแบงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนแกฝายท่ีเสนอแนะใน

อัตราสวน 50: 50 ซ่ึงทําใหในท่ีสุด บริษัทสามารถประหยัดเงินไดถึงปละ 70 ลานบาท   

 3.2 การวัดผลดานการปรับปรุงใหคําแนะนําและการนําไปใช    

  นอกจากการวัดผลดานคาใชจายท่ีธุรกิจใหความสําคัญแลว ธุรกิจควรจะตองให

ความสนใจในดานการปรับปรุงในดานกระบวนการภายในและกระบวนการบริการลูกคาควบคูกัน

ดวย เชน คุณภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการจัดสงสินคาหรือบริการแกลูกคา 

ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน     

3.3 การวัดผลดานความรวมมือของบุคลากรภายในองคการ    

  การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานภายในแตละฝาย แตละบุคคลจะตองมี

ความสอดคลองกับบัตรคะแนนสมดุล โดยเริ่มจากระยะท่ี 1 ฝายบริหารของธุรกิจจะกําหนดเกณฑ

การวัดผลการปฏิบัติงานสําหรับบัตรคะแนนสมดุล โดยจะเปนกรอบภาระงานใหผูจัดการฝายตางๆ

จะตองพัฒนาเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในฝายของตนเองใหสอดคลองกับ

นโยบายท่ีฝายบริหารกําหนดมา ซ่ึงการวัดผลในระยะท่ี 1 นี้จะวัดจากจํานวนผูบริหารภายในองคการ

ท่ีไดกําหนดแผนงานของตนตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุลสวนระยะท่ี 2 จะ

เริ่มจากหารท่ีฝายบริหารเผยแพรเกณฑของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุลไปยัง
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บุคลากรทุกระดับท่ัวท้ังองคการ ซ่ึงการวัดผลในระยะท่ี 2 นี้จะวัดจากจํานวนพนักงานภายใน

องคการท่ีไดกําหนดแผนงานของตนตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุลและในระยะ

ท่ี 3 หรือระยะสุดทาย ฝายบริหารและผูจัดการในฝายตางๆ รวมกันกําหนดเกณฑการวัดผลท้ังท่ีเปน

ตัวชี้วัดทางการเงินและตัวชี้วัดท่ีไมใชทางการเงิน พรอมท้ังกําหนดเงินรางวัลและผลประโยชนถาหาก

ผูปฏิบัติสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวดวย  ยกตั วอย า ง  เชน  ซี พี  ออลล  มีการบริหารความ

หลากหลายและการยอมรับความแตกตาง (Diversity and Inclusion)อยางเหมาะสม โดยทางบริษัท

มีความเชื่อม่ันวาจะสามารถดึงดูด และรักษาคนเกง คนดี ดึงศักยภาพ และความสามารถของ

พนักงานมาใชไดสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความ

หลากหลายและการยอมรับความแตกตางใหเกิดประโยชนท้ังตอการดําเนินธุรกิจและตอพนักงาน 

โดยผูนําทุกระดับตองพรอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูอ่ืน โดยสงเสริมและกระตุนให

พนักงาน กลาท่ีจะแสดงความเห็นอยางสรางสรรค และเปนไปตามกรอบของกฎหมายท่ีกําหนดไวใน

ประเทศท่ีบริษัทไปดําเนินธุรกิจ พรอมท้ังมีการเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน และเคารพซ่ึงกัน

และกัน สามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานของความแตกตาง รวมท้ังมีการยกยองชมเชยพนักงานตาม

ความเหมาะสมตอการมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานดานนวัตกรรมและการปรับปรุงวิธีการ

ปฏิบัติงาน (ซีพีออล, 2561)  ดังนั้น จะเห็นไดวาแนวปฏิบัติของซีพีออลในการบริหารความ

หลากหลายและยอมรับความแตกตาง คือ การรวมพลังผสานความแตกตางของพนักงานทุกคน เพ่ือ

สรางใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันและยั่งยืนตลอดไป    

       

บทสรุปของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุล     

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุลเปนการประเมินผลท่ีดีเพราะเปนการ

ประเมินท้ังปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจ ทําใหธุรกิจสามารถ

ทราบถึงขอบกพรองในกระบวนการตางๆ ของการดําเนินธุรกิจ แตอยางไรก็ตาม ระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมดุลก็ยังมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานจริง ซ่ึงสามารถสรุป

ได ดังนี้ (พัชราพรรณ  พุทธกาล. 2554.) ฝายบริหารขององคการไมสามารถถายทอดใหเกิดความ

เขาใจกอนการปฏิบัติงานจริง  การกําหนดขอบเขตของภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานจริงไมตรงกับ

ขอบเขตของภาระหนาท่ีงานท่ีจัดทําไวในแผนงานจึงกอใหเกิดความสับในการปฏิบัติงานและ

ประเมินผล  กลยุทธตางๆ ท่ีฝายบริหารกําหนดมาเปนเพียงแผนงานและตองมีเอกสารหลัก

ฐานรองรับการปฏิบัติงานอยางเครงครัดซ่ึงยากตอผูปฏิบัติงานจริง  การท่ีไมมีหนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  รวมท้ังการประเมินผลท่ีมีความซับซอนคอนขางมาก

สงผลใหพนักงานผูปฏิบัติงานจริงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางถองแทและไมสามารถปฏิบัติตาม
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เกณฑการประเมินได ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของฝายบริหารท่ีจะตองกําหนดเกณฑ รายละเอียด

ท่ีเปนรูปธรรมจับตองได เพ่ือใหพนักงานผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึง ทําความเขาใจไดอยางถองแท

และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพในท่ีสุด   
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International Hospital (BIH) and Siam Laser Clinic (SLC) in Bangkok, 
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Petcharat Jeeramakorn1 

 

 

Abstract 

          The purpose of this study is to study of influential factors affecting patient’ s 

choice decision receiving cosmetic surgery in Bangkok comparing between 

Bumrungrad International Hospital (BIH) and Siam Laser Clinic (SLC) in Bangkok, 

Thailand. The researcher uses questionnaire to collect data from 400 patients who 

are either interested in having cosmetic surgery, having consulted with doctors and 

being undergone surgical operations from Bumrungrad International Hospital and Siam 

Laser Clinic both located in Bangkok, Thailand. Binary logit is used in analyzing whether 

7P’s marketing mix, brand equity, patient behavior and satisfaction effect patient’ s 

choice decision. The results show that only certain aspects of 7P’s marketing mix, 

brand equity, patient behavior and satisfaction do effect brand choice. More 

importantly, our study finds that some main factors seem insignificant when in fact 

certain dimension of these independent variables are strongly significant and vice 

versa. Moreover, we also use lifestyle and demographic variables in performing brand 
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segmentation to enable service providers to better understand their patient’s 

characteristics. 

Keywords: Cosmetic surgery, Bumrungrad international hospital, Siam laser clinic, 

Patient’s choice decision, Influential factors 

 

1. Background and Statement of problem 

1.1 Background  

Plastic surgery is so common today that it seems to be as simple as getting a 

good haircut. Breast augmentation, eye, nose, lip augmentation, liposuction and 

tummy tucks are all procedures undertaken every day. (Žanet, 2015) 

With something so simple many people are now seeking offshore treatment 

at much lower costs. The term for this is "medical tourism" and it's a fast-growing 

market segment. Bangkok Thailand is one such destination, hailed as the plastic 

surgery capital of Asia.  

Prof. Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman of the Board of Advisors, Wuttisak 

Group Co., Ltd., revealed that the growth of the business for health and beauty is 

exciting. If measured from the global market, worth over 900,000 million baht, the 

ASEAN market has a value of 500,000 million baht and in Thailand the value is 250,000 

million baht with a continuous growth rate of 15-20% every year 

Meanwhile, in the numbers of over 250,000 million baht, pick up only the beauty 

clinic market. Worth more than 30,000 million baht and the cosmetic surgery market, 

another 30,000 million baht, which both markets grow at an average of at least 10% 

per year (Manger.com, 2018). 

That is the main reason the government of Gen. Prayut Chanocha tried to push 

the draft of the development strategy of Thailand as a health center for 10 years, 

aiming to be Thailand as the health center of the world in 4 areas: Wellness Hub, 

Medical Center Academic Hub and Academic Hub and Product Hub 



 

338 

 

However, if drilling only for cosmetic surgery and beauty clinics Which the 

major hospitals have turned to penetrate the beauty business more clearly according 

to the trends of the target groups and markets that are still in high demand Especially 

the new customer base that wants to use the service in Thailand In order to save 

travel expenses, accommodation costs, as well as 30-40% cheaper rates than Korean 

industrial goddesses 

More importantly, Thai society began to accept more cosmetic surgery. Making 

the market a gap in making money from consumer groups that require safe and quality 

medical services. Based on the annual report of E for L Aim Public Company Limited, 

the operator of medical device and equipment dealers. Beauty and health As well as 

being the parent company of "Wuttisak Group", found that only a few leaders in the 

industry, beauty clinics or beauty clinics in Thailand and can divide the market in 3 

levels, i.e. high-end market, level market Mid-end, low-end market, with the total 

number of clinics not less than 3,000-4,000 nationwide. 

For the upper-level market, there are two groups, the hospital group. There 

are 20 main competitors such as Yanhee Hospital. Bumrungrad International 

Hospital, Asoke Skin Hospital, Vejthani Hospital Nakhon Thon Hospital and St. Louis 

Hospital with beauty clinic (Manger.com, 2018). 

1.2 Statement of problem  

For this part, the author develops three sets of questions. The first set which is 

the main problem statement focusing on figuring out what are the main factors of 

concern for patients looking for cosmetic surgery. The second set elaborates on 

describing each main factor’s dimension that might affect patient’s choice decision 

differently. And the third set captures both demographic and lifestyle aspects of 

patients that would be used in customer segmentation to reveal patient’s 

characteristics of each brand. 

For cosmetic surgery, Thailand is the top ten of tourist destination for travelling 

and medical tourism also because in Thailand have many and various cosmetic 
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surgery service provider because the plastic surgeons can do a cosmetic surgery 

business at the clinic after their full-time job from hospital for gain more their incomes. 

In the point of view of patients, they are looking for hospital or clinic depend on 

credibility and reliability at the first place before they make decision to do cosmetic 

surgery. So is the provenance of the statement of problem of this dissertation 

(Wongsamuth, 2017). 

     For Thailand, Dek-D Poll found that cosmetic surgery not only gained widespread 

attention and packed with in formation secure. The cosmetic surgery is not scary at 

first. They also find interesting in cosmetic surgery in Thailand up to 57 . 7 7  percent 

refers to the group of people interested in cosmetic surgery, and average age dropped. 

Or refers to people who are less interested in cosmetic surgery started up there. The 

survey found that discrimination based on age. Thailand youth ages 18-22 years old 

is the most interesting surgeries to68.88 percent. Dekdee.com. (2009).  

 

2. Purpose of study 

To study in influential factors affecting patient’s choice decision receiving 

cosmetic surgery comparing between Bumrungrad International Hospital and Siam 

Laser Clinic in Bangkok, Thailand by test our conceptual model to see which main 

independent variables significantly influence such as in part Marketing Mix 7P’s: 

Product, Price, Place, Promotion, People, Process, and physical Evidence, In part of 

Brand Equity: Brand Awareness, Brand Credibility, Brand Preference, Brand Loyalty, 

and Brand Experience ,In part of Patient Behavior: Attitude, Perception, Beliefs, and 

16.Acceptance, and In part of Patient Satisfaction: Patient Satisfaction. 

2.1 Scope of study:  this dissertation study about the relationship between the 

Cosmetic Surgery Service Providers, Cosmetic Surgeon (specialist), and the patients 

who interested, going to do and underwent from cosmetic surgery in Bangkok. 

2.1.1 Scope of content:  in this dissertation, the author examines influential  
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Factors affecting patient’s choice decision receiving cosmetic surgery in Bangkok 

comparing between Bumrungrad International Hospital and Siam Laser Clinic. This 

dissertation is quantitative research based on the patient who want to do and done 

cosmetic surgery. 

2.1.2 Scope of related variables: In this research dissertation, 17 main variables and 

51 sub variables  ,in order to do experimentation with the research study, it needs to 

set 2 hypotheses that are the research hypothesis (H1) and the null hypothesis (Ho) 

(Shuttleworth, 2008). 

Ho means to there is no relationship between independent variable and 

dependent variable 

          Ha means at least 1 independent variable effect dependent variable   

Therefore, the hypothesis of this study is set with 17 main variables and 51 sub 

variables total 68 hypothesizes as follow 

H o
:  Main & sub independent Variables has no effect on patient’s choice 

decision in receiving cosmetic surgery in Bangkok, Thailand. 

H a: Main & sub independent Variables effect patient’s choice decision in 

receiving cosmetic surgery in Bangkok, Thailand.  

 

Table. 1: 68 both Main & sub independent Variables for Hypotheses testing. 

In part of  Main Variables Sub variables 

Marketing 

Mix 7P’s 

H1. Product H1.1. Safety of medical appliance  

H1.2. Modern medical appliance 

H1.3 A variety of medical appliance 

 

Marketing 

Mix 7P’s 

H2. Price H2.1 Installment payment 

H2.2. Allow credit card payment 

H2.3. Able to banks transfer payment 

https://explorable.com/users/martyn
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Marketing 

Mix 7P’s 

H3. Place H3.1. Safety  

H3.2. Cleanliness 

H3.3. Available parking area 

Marketing 

Mix 7P’s 

H4. Promotion H4.1. After sale service 

H4.2. Advertising 

H4.3. Celebrity endorsement 

Marketing 

Mix 7P’s 

H5. Process H5.1. Provide clearly details’ treatment. 

H5.2. Quick Service 

H5.3 Availability of times 

Marketing 

Mix 7P’s 

H6. People H6.1. Under surgeon supervision 

H6.2. Staff persuasions 

H6.3. Appearance of staff 

Marketing 

Mix 7P’s 

H7. Physical 

Evidence  

 

H7.1. Location is easy to find 

H7.2. Cleanliness & Appropriated layout 

H7.3. Decoration 

          

Table 2.1 68 Main & sub independent Variables for Hypotheses testing. (continued)  

In part of  Main Variables Sub variables 

Brand 

Equity 

 

H8. Brand 

Awareness  

H8.1. Good Reputation 

H8.2. Good Recognition 

H8.3. Good Recalling 
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Brand 

Equity 

 

H9. Brand 

Credibility 

H9.1. Service as promised 

H9.2. Serve as patients required 

H9.3. Serve on time 

Brand 

Equity 

 

H10.Brand 

Preference  

H10.1. Decide after viewing advertising 

H10.2. Decide from surgeon recommendation 

H10.3. Decide by the promotions 

Brand 

Equity 

 

H11.Brand 

Loyalty  

H11.1. Good feeling with brand/service that chosen 

H11.2. Thinking about this brand first 

H11.3. Intend to encourage friends and acquaintances 

in brand or service. 

Brand 

Equity 

 

H12.Brand 

Experience  

H12.1. Service Satisfaction 

H12.2. Service Impression 

H12.3. Service make Happiness 

Patient 

Behavior 

H13.Attitude H13.1. Present Social, Financial Status & Personal taste 

H13.2. Anyone can do cosmetic surgery as normal 

H13.3. Body shame 

 

Patient 

Behavior 

H14.Perception H14.1. Adverting persuasion to purchases 

H14.2. Information gathering from underwent patients 

H14.3. Decide purchase treatment base on believe 
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Patient 

Behavior 

H15.Beliefs  H15.1. Believe in Reputation  

H15.2. Believe in Quality 

H15.3. Believe in Image 

 

In part of  Main Variables Sub variables 

Patient 

Behavior 

H16. 

Acceptance 

H16.1. Only facial acceptance 

H16.2. Face attractiveness for social acceptance 

H16.3. Social accepted in Facial cosmetic Surgery 

Patient 

Satisfacti

on 

H17.Patient 

Satisfaction 

 

H17.1. Technological aspects of products & service 

H17.2. Cost aspects 

H17.3. Quality aspects 

3. Research Methodology 

 This research is quantitative in nature using empirical data from questionnaire 

gathered from respondents who come to BIH and SLC, Thailand. 

 3.1 Questionnaire Design 

  The questionnaire was designed to factors affect decisions cosmetic surgery among 

BIH and SLC, which are in Bangkok, Thailand, including demographic, marketing mix 

( 7P’s) , brand equity, patient behavior and patient satisfaction which related to 

customer’s designed to factors affect decisions cosmetic surgery.  

In this study, the questionnaire did survey to examine to two significant 

aspects, which are content validity and reliability to make sure that the respondents 

have a same frequent understanding of questionnaire.  The result of content validity, 

the researcher used Index of Item Objective Congruence ( IOC)  method to calculate 

the consistency between the objective and content or questions and objective. The 
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consistency index value must have the value 0.5 or above to be accepted.    According 

to IOC result of 117 questions on this questionnaire has value index of item objective 

congruence ( IOC)  equal to 0. 982 without any question has IOC index less than 0. 5. 

Thus, all questions are reasonable. 

The result of reliability, the researcher chooses the questionnaire to samples 

as a show experiment to examine the reliability of the questionnaire.  The reliability 

test for this study processes on SPSS statistic program by using Cronbach’ s alpha 

coefficient.  The value of Cronbach’s alpha coefficient of the 30-pre-test questionnaire 

of overall factor is 0.869 so that the result is high level. 

3.2 Population 

        Population in this dissertation is customer who decision to do, going to do or 

underwent from cosmetic surgery from BIH and SLC who located in Bangkok, 

Thailand. 

3.3 Sample Size 

  Sample size was calculated by Cochran W. G. (1953) formula at confidences 

level of 95% and precision levels = 0.05, the sample total, 385 people.  To prevent 

the error from a survey of a sample of which will affect the credibility of the 

research, so the researchers can be added another 15 people or sample proportion 

is 15% of the total utilized in a 400 people.  The sample 400 people were from the 

patient’s numbers visited to BIH and the patient’s numbers visited to SLC in 2018 

3.4 Sampling Design 

Table 3.1: Amount of questionnaire 

Hospital and Clinic Name Percentage Number of Questionnaire 

Bumrungrad International Hospital 

(BIH) 

50% 200 

 

Siam Laser Clinic (SLC) 50% 200 
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Total 100% 400 

 

As a result, 200 copies questionnaires have been gathering by respondent who 

visited to BIH, and 200 questionnaires has been gathered by respondent who visited 

to SLC in Bangkok, Thailand. 

 

Statistics for Data Analysis:  We use binary logistic regression in analyzing data to 

find the impact of all independent variables including Marketing Mix ( 7P’s) , Brand 

Equity, Patient Behavior, Patient Satisfaction on patient’ s choice decision receiving 

cosmetic surgery comparing between Bumrungrad International Hospital and Siam 

Laser Clinic in Bangkok, Thailand. 

 

4. Research result finding  

Analysis factors for hypothesis testing by binary logistic regression to find 

independent variables are influential factors affecting patient’s choice decision 

receiving cosmetic surgery comparing between Bumrungrad International Hospital and 

Siam Laser Clinic in Bangkok, Thailand. 

Following to the output of the binary logistic regression, this conceptual model 

seems to fit the data extremely well (p-value < .05). That means this research 

framework model and hypotheses should be correctly specified and able to explain 

choice decision in this matter very well. 

The binary logistic regression can fit the data with our model quite well with strongly 

significance on Chi-square (p-value = .000). 

       To test overall hypotheses, we use binary logistic regression to test our 

conceptual model and the result shows that there are influential factors that effect 

to patient’s choice decision that are Brand awareness (Assumption Sig = 0.006), 

Attitude (Assumption Sig = 0.046), Patient satisfaction that is Technological aspects 

of products & service (Assumption Sig = 0.006)   ,Product factor that is Variety of 

Medical of Appliance(Assumption Sig = 0.026), Price factor that is Allow credit card 
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payment(Assumption Sig = 0.041), Place factors that are Safety(Assumption Sig = 

0.039), and Cleanliness(Assumption Sig = 0.002), People factors that are Under 

surgeon supervision(Assumption Sig = 0.023),and  Appearance of staffs (Assumption 

Sig = 0.035), Physical evidence factor that is Location is easy to find(Assumption Sig 

= 0.039), Brand credibility factor that is Service as promised (Assumption Sig = 0.006) 

and Brand experience factors that are Service satisfaction (Assumption Sig = 

0.049),and Service make happiness(Assumption Sig = 0.049) 

Figure 4.1: The Variables in the Equation: Overall factors 

Factors B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Product -0.291 0.197 2.182 1 0.140 0.748 

Price -0.090 0.236 0.147 1 0.701 0.914 

Place 0.219 0.224 0.957 1 0.328 1.245 

Promotion -0.164 0.211 0.601 1 0.438 0.849 

Process -0.125 0.205 0.374 1 0.541 0.882 

People 0.073 0.246 0.088 1 0.767 1.075 

Physical Evidence 0.026 0.232 0.012 1 0.911 1.026 

Brand Awareness 0.593 0.216 7.570 1 0.006* 1.810 

Brand Credibility 0.053 0.204 0.067 1 0.796 1.054 

Brand Preference 0.302 0.242 1.560 1 0.212 1.353 

Brand Loyalty 0.098 0.246 0.158 1 0.691 1.102 

Brand Experience -0.110 0.198 0.311 1 0.577 0.896 

Attitude -0.438 0.220 3.976 1 0.046* 0.645 

Perception 0.232 0.247 0.887 1 0.346 1.262 

Beliefs -0.496 0.262 3.587 1 0.058 0.609 
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Figure 4.2:The Research results from Hypotheses Testing. 

In part of  Main Variables Sub variables (Significance variable) 

Marketing 

Mix 7P’s 

H1. Product H1.3 A variety of medical appliance 

(Assumption Sig = 0.026*) 

 Marketing 

Mix 7P’s 

H2. Price H2.2. Allow credit card payment 

(Assumption Sig = 0.041*) 

Marketing 

Mix 7P’s 

H3. Place H3.1. Safety (Assumption Sig = 0.039*) 

H3.2. Cleanliness (Assumption Sig = 

0.002*) 

Marketing 

Mix 7P’s 

H4. Promotion Insignificant on both main variables & sub 

variables 

Marketing 

Mix 7P’s 

H5. Process Insignificant on both main variables & sub 

variables 

Marketing 

Mix 7P’s 

H6. People H6.1. Under surgeon supervision 

(Assumption Sig = 0.023*) 

H6.3. Appearance of staffs (Assumption Sig 

= 0.035*) 

Marketing 

Mix 7P’s 

H7. Physical Evidence  

 

H7.1. Location is easy to find (Assumption 

Sig = 0.039*) 

Acceptance 0.313 0.240 1.700 1 0.192 1.367 

Patient satisfaction  -0.140 0.163 0.745 1 0.388 0.869 
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Brand 

Equity 

 

H8. Brand Awareness 

(Assumption Sig = 

0.006*) 

Insignificant on sub variables but 

significant on main variables 

Brand 

Equity 

 

H9. Brand Credibility H9.1. Service as promised (Assumption Sig 

= 0.006*) 

Brand 

Equity 

 

H10.Brand Preference Insignificant on both main variables & sub 

variables 

Brand 

Equity 

 

H11.Brand Loyalty Insignificant on both main variables & sub 

variables 

Brand 

Equity 

 

H12.Brand Experience H12.1. Service Satisfaction (Assumption Sig 

= 0.049*) 

H12.3. Service make Happiness 

(Assumption Sig = 0.049*) 

Patient 

Behavior 

H13.Attitude(Assumption 

Sig = 0.046*) 

Insignificant on sub variables but 

significant on main variables (only 

Attitude) 

Patient 

satisfaction 

H17.Patient satisfaction H17.1. Technological aspects of products 

& service (Assumption Sig = 0.006*)    

 

5. Discussion: from research dissertation in the previous chapters, the conclusion can 

be summarized as follows: 
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5.1 The results show that some factors of marketing mix 7P’s influence choice 

decision toward receiving cosmetic surgery comparing between Bumrungrad 

International Hospital and Siam Laser Clinic in Bangkok. These include A variety of 

medical appliance in Product factor, Allow Credit Card payment in price factor, 

Safety and Cleanliness in Place factor, Under Surgeon Supervision and Appearance 

of Staffs in People factor, Location is easy to find in Physical Evidence factor. Service 

as promised in Brand Credibility factor, Service Satisfaction and Service make 

happiness in Brand Experience factor. 

          Our finding is consistent with the paper of Maychaya Jaisuekul and 

Chaichana Teerasukittima (2016): ‘Study of Thailand’s Cosmetic Surgery Market and 

Attitudes of Surgeons and Foreign Patients towards Cosmetic Surgery in Thailand’ that 

used qualitative method. Their results revealed that Price, Safety, experience and 

capability of the surgeons effect patient’s choice decision on high-technology 

equipment surgery.  

           Our result is also consistent with research of Jon M.Hawes. and 

C.P.Rao(1985): ‘Using Importance-Performance Analysis to Develop Health Care 

Marketing Strategy’ that used qualitative method. Their results showed that Place 

such as Clean accommodations significantly influence patient’s choice decision. 

Moreover, Jutamas Rerkrujipimol and Ilian Assenov (2007)’s study on 

‘Medical Tourism in Thailand and Its Marketing Strategies’ using qualitative method 

showed that well-trained medical specialists, over with degrees from well-known 

overseas institutes is significant. 

               Inconsistent with the research finding of Lamees M. Al-Durgham, 

Mahmoud A.Barghash ( 2015)  showing that ‘the factor 2 (in their paper): 

Psychological aspect with major component as Interior design’ is important factor that 

patient has high interest. In our paper, Physical Evidence (Decoration) has no effect 

on patient’s choice decision in receiving cosmetic surgery in Bangkok, Thailand;  
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  5.2. For brand factors, Brand Equity, Brand credibility in term of Service as 

promised, Brand Experience (Service Satisfaction and Service makes happiness) 

effect patient’s choice decision in receiving cosmetic surgery in Bangkok Thailand. 

             Consistent with research of Maychaya Jaisuekul and Chaichana 

Teerasukittima (2016) for factors of Study of Thailand’s Cosmetic Surgery Market and 

Attitudes of Surgeons and Foreign Patients towards Cosmetic Surgery in Thailand, their 

results shows that service of cosmetic surgery in Thailand in term of quality of 

service is also an important factor that the patients considered as priority of decision 

making to undergo cosmetic surgery. 

6. Managerial Implication: Our study has several interesting results that have 

managerial implication for cosmetic surgery service providers, both hospitals and 

clinics as follows: 

  6.1. Product strategy should focus on Variety of medical of appliance that is 

shown to significantly persuade the patients’ choice decision receiving cosmetic 

surgery. 

  6.2. Price strategy should not focus to much on price promotion due to intense 

competition seen in the market due to significance of Allow credit card payment 

which implies that customers don’t really care much about price level if they can 

finance through their credit card. 

  6.3. for People strategy, since under surgeon supervision is significant, therefore 

surgeon profile and their availability matters. Moreover, appearance of staffs is also 

significant meaning that hospital/clinic staffs better look good and personally 

appealing to patients concern such as nice-looking nose, baby eyes, chin 

augmentation, etc. 

  6.4. Since location is easy to find is significant, therefore location of clinic/hospital 

needs to be easily accessible. 

  6.5. For branding strategy, brand awareness seems to matter the most for patients’ 

decision since Brand Awareness is significant. That means operators must find ways 
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to increase brand awareness to the limit on both on-line and off-line media to 

increase brand exposure to their target audiences. 

  6.6. Since Attitude is significant, that means operators that know how to build good 

attitude towards their practice among their targeted customers will be more likely to 

succeed and become consumer choice. 

7. Recommendation for future Research 

There are some limitations on our study that leave some rooms for future 

research study to improve on this issue. 

This study only focuses on BIH & SLC in Bangkok, however in the future more 

variety of hospitals and clinics should be included in the sample as long as they are 

in the choice consideration of patients.  Moreover, patients who live in different 

geographic locations (markets), different cultures (north, south…), different countries, 

etc. might have different sets of influential factors on their choice decision in this 

regard. 

Sample size is another potential issue that could be improved by increasing 

sample size to cover all segments that seem interested in cosmetic surgery more than 

others; e.g. teenagers, celeb, movie stars, certain careers, etc. 
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http://gotomanager.com/content/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%09%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%09%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%25B%098%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%25A%09A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%09%E2%80%9C%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%09%B9%25%098C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%09%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%09%B8%25%09AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%9D-%09%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%09%B8%B1%E0%B8%81/
http://gotomanager.com/content/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%09%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%09%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%25B%098%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%25A%09A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%09%E2%80%9C%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%09%B9%25%098C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%09%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%09%B8%25%09AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%9D-%09%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%09%B8%B1%E0%B8%81/
http://gotomanager.com/content/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%09%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%09%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%25B%098%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%25A%09A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%09%E2%80%9C%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%09%B9%25%098C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%09%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%09%B8%25%09AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%9D-%09%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%09%B8%B1%E0%B8%81/
http://gotomanager.com/content/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%09%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%09%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%25B%098%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%25A%09A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%09%E2%80%9C%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%09%B9%25%098C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%09%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%09%B8%25%09AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%9D-%09%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%09%B8%B1%E0%B8%81/
https://www.bbc.com/thai/thailand-40439947
http://smoothies-recepty.cz/i-was-just-finishing-a-
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ปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารทุนที่เนนลงทุนในหุนขนาด

ใหญ : Factors affecting the returns of large cap equity mutual funds 

 
นิคม  เจริญสุขโสภณ1 และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร2 

Nikom Charoensuksophon1 and Wanrapee Banchuenvijit2 
 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกองทุนรวมตราสารทุนประเภท

หุนขนาดใหญจํานวน 11 กองทุนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2556 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.

2560 โดยจัดเก็บขอมูลทุกสิ้นเดือนเปนรายเดือน จํานวน 60 ชุดขอมูล เพ่ือใหทราบถึงอิทธิพลท่ีตัว

แปรตาง ๆ สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุน โดยใชขอมูลแบบอนุกรมเวลาและวิธีการศึกษา

แบบสมการถดถอยเชิงซอน และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นไดวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศและปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุน

สถาบัน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

 

คําสําคัญ: กองทุนรวมตราสารทุน อัตราผลตอบแทน กองทุนรวมประเภท หุนขนาดใหญ นักลงทุน  

 

Abstract 

 This study. A study of the factors affecting for 11 Equity Large Cap Equity Funds 

from January 1, 2013 to December 31, 2017 Each month, 60 data sets are collected 

monthly to determine the influence that various variables have on the yield of the 

fund. Using time series data and multidimensional regression methods. The statistical 

program was used to show relationships between variables. In this study, we can see 

that. Thai Baht Exchange Rates, The Stock Exchange of Thailand, Trading volume of 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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foreign investors and trading volume of institutional investors. The relationship is in 

the same direction as the return of the fund. 

 

Keywords: Mutual fund, yield, Mutual Fund, Equity Large Cap, Investor 
 

บทนํา 

 ในภาวะปจจุบันท่ีเศรษฐกิจกําลังฟนตัวจากวิกฤตนั้น หลายประเทศไดลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือ

กระตุนเศรษฐกิจทําใหผูท่ีมีเงินออมมองหาชองทางในการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนสูงกวาเงินเฟอ 

ซ่ึงกองทุนรวมเปนทางเลือกท่ีไดรับความสนใจเพราะลงทุนไดงาย มีหนวยงานกํากับดูแลและมี

ผูจัดการกองทุนบริหารให และกองทุนบางประเภทใหผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวชนะเงินเฟอ เชน

กองทุนรวมตราสารทุนหรือหุน ซ่ึงหลาย ๆ บริษัทชื่อเสียงมานานและพบเห็นในชีวิตประจําวัน 

การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคคือตองการทราบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานของกองทุน โดยไดเลือกกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุนขนาดใหญ เพราะผลตอบแทนจะไปใน

ทิศทางเดียวกันกับตลาดสูงกวากองทุนท่ีลงทุนในหุนขนาดกลางและเล็ก ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ

และเปนขอมูลใหผูลงทุนไดพิจารณาใชกองทุนรวมหุนขนาดใหญเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ผลตอบแทนตอไป  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผล

ตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Equity Large Cap โดยมีแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาดังนี้ 

 ทฤษฎีแบบจํ าลองหลักทรัพย  The Capital Asset Pricing Model (CAPM) จากขอ

สมมติฐานท่ีวาผูลงทุนเปนผูหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดังนั้นจึงตองลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยง โดย

กลุมหลักทรัพยท่ีลงทุนนั้นจะตองพิจารณาคาความแปรปรวนรวมระหวางหลักทรัพยเดี่ยวและกลุม

หลักทรัพยตลาด (Market Portfolio) จากนั้นจะนํามาวิเคราะหหาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการของ

หลักทรัพยนั้นวาคุมคากับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม โดยพิจารณาวาหลักทรัพยนั้นมีคาสูงกวาท่ี

ควรจะเปน (Overprice) หรือต่ํากวาท่ีควรจะเปน (Underprice) 
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 แนวคิด Arbitrage Pricing Theory (APT) มีขอสมมติวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมี

ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับดัชนีตาง ๆ กลุมหนึ่ง โดยแตละดัชนีเปนตัวแทนแตละปจจัยซ่ึงมีอิทธิพล

ตอผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้น ๆ และหลักทรัพยท่ีไดรับผลกระทบจากปจจัยหนึ่งท่ีมีลักษณะ

เหมือนกันควรไดอัตราผลตอบแทนท่ีเทากัน การซ้ือและการขายเพ่ือทํากําไรจากราคาท่ีแตกตางกัน

ในแตละตลาดจนราคาในแตตลาดเทากันเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดการกําหนดหลักทรัพย 

วศินี ตั้งทองหยก 2553: ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจมหภาค อัตราผลตอบแทน

ทองคํา และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดทุน ซ่ึงพบวาอัตราผลตอบแทนของทองคําและ

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย

เงินกูยืมระหวางธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ดัชนีรวมผลผลิตภาร

อุตสาหกรรม และราคาน้ํามัน มีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนทองคําและอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดหลักทรัพยแตกตางกัน โดยปจจัยเศรษฐกิจมหภาคทุกตัวยกเวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท

ตอดอลลารสหรัฐมีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดทุน 

ชนิษฏา ถนัดคา (2551) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนี SET50 ประกอบดวย เงิน

เฟอ ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มูลคาซ้ือสุทธิของตางประเทศ ราคา

ทองคํา ราคาน้ํามันดิบ ดัชนีนิเคอิ ดัชนีฮ่ังเส็ง ดัชนีดาวโจนสและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐ โดยใชวิธีสมการถดถอยเชิงซอนกําลังสองนอยท่ีสุด พบวา มูลคาซ้ือสุทธิของ

ตางประเทศ น้ํามันดิบ ดัชนีฮ่ังเส็ง ดัชนีดาวโจนส ท่ีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนี SET50 

และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนท่ีมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกับดัชนี SET50 สวนเงินเฟอ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ราคาทองคําและดัชนี

นิเคอิไมสามารถอธิบายตัวแปรตามได 

วรัณญา นวะมะรัตน (2550) ไดศึกษาเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม โดยไดนําแนวความคิด

พ้ืนฐานทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยหรือ Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

และประยุกตใชแบบจําลองของ Sharpe Index, Treynor Index และ Jensen Index เพ่ือวัด

ความสามารถในการบริหารหลักทรัพยของกองทุน โดยเก็บขอมูลจากกองทุนจํานวน 10 กองทุน

แบบอนุกรมเวลาเปนรายสัปดาหและนํามาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงผลการศึกษาชี้วาเปนไป

ตามทฤษฎีท่ีวาผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง (High Risk High Return) โดยอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนและอัตราผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 

 หทัยทิพย แสงใสย (2557) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตรา

ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเทคนิคทางเศรษฐมิติ คือแบบจําลอง 
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Expoenetial Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH) ซ่ึงใช

ขอมูลรายวันตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2545 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2557 ผลการศึกษาพบวา ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในคาบเวลาปจจุบันไมมีลักษณะอสมมาตร (Asymmetric) ดังนั้นจึงไม

สามารถอธิบายความสัมพันธได แตความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยในคาบเวลาปจจุบันมี

ลักษณะสมมาตร (Symmetric) คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี

ความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก แสดงใหเห็นวา เม่ือ

ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีตเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนในปจจุบันเพ่ิมข้ึนดวย ในทางกลับกัน เม่ือราคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน

อดีตลดลง จะสงผลใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบันลดลงดวย 

 อุษสยา แพทยเจริญ(2552) ไดศึกษาเรื่องการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยน

กับดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยประกอบดวยหมวดธนาคาร หมวดวัสดุ

กอสราง หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย และหมวดขนสงและโลจิสติกส ซ่ึงครอบคลุมใน SET50 และ SET100 เปนสวนใหญ 

โดยใชวิธี Cointegration และ Error Correction Model รวมท้ัง Granger Causality Test โดยใช

ขอมูลรายเดือนตั้งแต ม.ค. 2542 – ม.ค. 2552 พบวาดัชนีหมวดธุรกิจและอัตราแลกเปลี่ยนมี

ความสัมพันธกันในทิศทางเดียว นั่นคือดัชนีหมวดธุรกิจเปนตนเหตุของอัตราแลกเปลี่ยนแตอัตรา

แลกเปลี่ยนไมไดเปนตนเหตุของดัชนีหมวดธุรกิจท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากการท่ีดัชนี

หมวดธุรกิจสะทอนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยท่ีมีพ้ืนฐานเดียวกัน ดังนั้นหากดัชนีหมวด

ธุรกิจมีคาเพ่ิมข้ึนจะกระตุนใหมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน ทําใหเสน IS เลื่อนไปทางขวา จึงทําใหอัตรา

ดอกเบี้ยสูงข้ึนและจะดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ สงผลใหอุปทานของเงิน

ดอลลารสหรัฐสูงข้ึน ทําใหคาเงินบาทแข็งคาข้ึน 

 ประชาญ ประกายกานต(2559) ไดศึกษาเรื่องผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยแบบจําลอง 

Simple Linear Regression แลวนําปจจัยทางเศรษฐกิจคือ ดัชนีดาวโจนส ดัชนีนิคเคอิ 225 ดัชนี

หั่งเส็งและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางบาทไทยและดอลลารสหรัฐมาวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธกับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาในภาวะปกติ อัตราดอกเบี้ยนโยบายมี

ความสัมพันธในทางตรงขามกับดัชนีตลาดหลักทรัพย คือการข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทําใหดัชนี

ตลาดหลักทรัพยลดลง แตในชวงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม อัตราดอกเบี้ยนโยบายมี

ความสัมพันธในทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย คือ การข้ึนดอกเบี้ยนโยบายทําใหดัชนีตลาด

หลักทรัพยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศนั่นเอง 
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พรจิตรา จวบฤกษเย็น(2554) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปริมาณการซ้ือขาย

หลักทรัพยของนักลงทุนแตละประเภทและอัตราผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยใชขอมูลรายวันตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2549 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มา

วิ เ ค ร า ะ ห ด ว ย แ บ บ จํ า ล อ ง  3 แ บ บ  คื อ  Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity (GARCH) แบบจํ าลอง  Threshold GARCH (TGARCH) และแบบจํ าลอง 

Exponential GARCH (EGARCH) เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พบวา ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนท้ัง 4 ประเภท มีผลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย ไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

วิธีการศึกษา 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กองทุนรวมตราสารทุนเปดประเภท Equity Large 

Cap ตามเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) จํานวนท้ังหมด 26 กองทุน แตคัดเลือก

เฉพาะกองทุนท่ีไมจายเงินปนผลและลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตองเปดใหซ้ือ

ขายตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา(พ.ศ.2556 -2560) ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 11 กองทุน ไดแก Manulife 

Strength-Core Long-Term Equity Fund, JUMBO 25 Fund, Manulife Strength-Core Equity 

Fund, JUMBO 25 Retirement Mutual Fund, Krungsri Enhanced SET50 Fund, Thanachart 

SET50 Fund, CIMB-PRINCIPAL (FAM) Long–Term Equity Fund, K Equity LTF, TISCO Long 

Term Equity Fund-A, Krungsri Value Stock Fund, TCM Equity Fund โดยเครื่องมือท่ีใชใน

การศึกษาคือโปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมิติมาแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวแปรตนคือ

ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศ(ลานบาท) ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนในประเทศ

(ลานบาท) ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนสถาบัน(ลานบาท) ปริมาณการซ้ือขายของบริษัท

หลักทรัพย(ลานบาท) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) อัตราดอกเบี้ยนโยบายใน

ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐและราคาทองคํา 99.9% Gold spot  ตัวแปร

ตามคือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Equity Large Cap เฉพาะกลุม

ตัวอยาง จํานวน 11 กองทุน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลท่ีเก็บรวมรวมมาจากโปรแกรม Set Smart ไดแกปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุน

ตางประเทศ(ลานบาท) ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนในประเทศ(ลานบาท) ปริมาณการซ้ือขาย
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ของนักลงทุนสถาบัน(ลานบาท) ปริมาณการซ้ือขายของบริษัทหลักทรัพย(ลานบาท) และดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)  

อัตราดอกเบี้ ยนโยบายในประเทศ นํ าข อ มูลมาจากธนาคารแห งประเทศไทย 

(www.bot.or.th) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐนําขอมูลมาจากธนาคารแหงประเทศไทย 

(www.bot.or.th) 

ราคาทองคํา 99.9% Gold spot นําขอมูลมาจาก www.kitco.com 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนท่ีศึกษานําขอมูลมาจาก www.aimc.or.th 

และจากขอมูลของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีเปนผูออกกองทุน โดยใชอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

ของกลุมตัวอยาง ณ สิ้นเดือน 

การวิเคราะหขอมูล 

1. กําหนดรูปแบบของสมการถดถอยเชิงเสน ดังนี้ 

Ri = 𝛼𝛼i+β1iV1t+β2iV2t+β3iV3t+β4iV4t+β5iSETt+β6iRPt+β7iFXt+β8iGt+Ui 

โดยกําหนดให 

Ri = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนท่ีศึกษา 

V1 = ปริมาณซ้ือขายเฉลี่ยตอเดือนของนักลงทุนตางประเทศ(ลานบาท) 

V2 = ปริมาณซ้ือขายเฉลี่ยตอเดือนของนักลงทุนในประเทศ(ลานบาท) 

V3 = ปริมาณซ้ือขายเฉลี่ยตอเดือนของนักลงทุนสถาบัน(ลานบาท)V4 = ปริมาณซ้ือขายเฉลี่ยตอ

เดือนของบริษัทหลักทรัพย(ลานบาท) 

SETt = ดัชนีตลาดหลักทรัพย SET TRI 

RPt = อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

FX = อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาหสหรัฐ 

G = อัตราผลตอบแทนทองคําตอเดือน (ทองคํา 99.9% Gold spot) 

U = คาความคลาดเคลื่อน 

t = ชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง 

2. กําหนดเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์ท่ีคาดวา จะเห็นจากการทดสอบสมการ

ถดถอยเชิงเสนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ถาขอมูลเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เครื่องหมายจะเปน

บวก ถาขอมูลเคลื่อนไหวไปทิศทางตรงกันขาม เครื่องหมายจะเปนลบ 

http://www.aimc.or.th/
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3. ระดับนัยสําคัญท่ีใชในการทดสอบครั้งนี้ จะใชการทดสอบนัยสําคัญท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน รอยละ 95 

4. วิเคราะหขอมูลแบบสถิติเชิงพรรณาเบื้องตน ไดแก การแจกแจงขอมูล กราฟแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

5. ทดสอบสมการถดถอยเชิงเสนในโปรแกรมเศรษฐมิติแลวพิจารณาผลจาก

เครื่องหมายพารามิเตอรท่ีทําการประมาณคาวาตรงกับท่ีไดตั้งสมมติฐานไวหรือไม โดยยังไมเขียน

สมการถดถอยเชิงเสน ไมตีความคาสัมประสิทธิ์และไมทดสอบสมมติฐาน 

6. ทดสอบปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อนของ Error Term ซ่ึงตั้งสมมติฐาน 

ดังนี้ 

H0 : No autocorrelation 

H1 : Autocorrelation 

 หากพบปญหาวาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามวาตัวแปรตนหรือตัวแปร

ตามมีความเปนอิสระหรือไม(Autocorrelation)จะแกโดยใช Newey-West correction standard 

error 

7. ทดสอบปญหาความแปรปรวนของตัวแปร (Heteroskedasticity) ของ Error 

term โดยพิจารณาจาก White Heteroskedasticity โดยใชแบบมี Cross term เนื่องจากกลุม

ตัวอยางมีขนาดใหญ ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H0 : No heteroskedasticity 

H1 : Heteroskedasticity 

หากพบปญหาเรื่องความแปรปรวนของตัวแปร (Heteroskedasticity) จะแกปญหาโดยใช 

White correction standard error 

8. ท ด ส อ บ ป ญ ห า เ รื่ อ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ข อ ง ตั ว แ ป ร ต น แ ล ะ ตั ว แ ป ร ต า ม 

(Multicollinearity) โดยพิจารณาจาก Correlation Matrix ของตัวแปรตนท้ังหมด แลวพิจารณาคา 

Correlation ระหวางตัวแปรวามีคาใดบางท่ีอยูในชวง +/- 0.80 หากพบปญหา จะตัดตัวแปรตนท่ีมี

ความสัมพันธกันเองออกไป แตตองคํานึงถึงทฤษฎีและขอเสียในการตัดตัวแปรตนนั้นออกไปดวย 

9. หากทดสอบแลวพบปญหา จะทําการแกไขปญหาตามรายการขางตนและ Run 

Multiple Regression (สมการถดถอยเชิงเสน)ใหมอีกครั้ง หลังจากนั้นทําการทดสอบปญหาใหม

จากกระบวนการขอ 5 ถึงขอ 9 หากยังพบปญหา ก็จะทําการแกไขตามกระบวนการเดิมจนไมพบ

ปญหา แลวจึงทําการเขียนสมการ รายงานผล ตีความคาสัมประสิทธิ์ คา R-square และทดสอบ

สมมติฐาน ดังนี้ 

H0 มีคาแตกตางจากนัยสําคัญ 
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H1 ไมมีคาแตกตางจากนัยสําคัญ 

หลังจากนั้นจึงทดสอบคาเบตา β แยกแตละตัว 

H0 : β ทุกตัว = 0 

H1 : β ทุกตัว ≠ 0 

และจึงทดสอบคาเบตา β รวมทุกตัว 

H0 : β1  = 0 และ β2  = 0 และ β3  = 0 และ β4  = 0 และ β5  = 0 และ β6  = 0 

และ β7  = 0 และ β8  = 0  

H1 : β1 ≠ 0 หรือ β2 ≠ 0 หรือ β3 ≠ 0 หรือ β4 ≠ 0 หรือ β5 ≠ 0 หรือ β6 ≠ 0 หรือ 

β7 ≠ 0 หรือ β8 ≠ 0 

ผลการศึกษา 

 เม่ือนําตัวแปรมาทดสอบความนิ่งทีละขอมูล พบวาตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐ(FX), ราคาทองคําโลก(GOLD), อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ(RP) เปนขอมูลท่ีไม

นิ่ง จึงไดทําการคํานวณเปนรอยละของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ

(FXI), รอยละของการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําโลก(GOLDI), รอยละของการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ(RPI) เม่ือนํามาทดสอบอีกครั้ง ปรากฎวาเปนขอมูลท่ีนิ่ง จึงใชแทนตัว

แปรเดิมท่ีไมนิ่ง เม่ือนําตัวแปรมาคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมิติ จะไดคาสถิติเชิง

พรรณาตามตารางดังนี้ 

 

AVG FUND 

RETURN (%) FXI(%) GOLDI(%) RM RPI 

VOL BROKER 

(M:THB) 

VOL FOREIGN 

INV (M:THB) 

VOL INSTITUTE 

INV (M:THB) 

VOL  LOCAL 

INV (M:THB) 

 Mean  0.004795  0.001458 -0.002961  0.003487 -0.009498  626.0073 -5544.488  5893.620 -975.1394 

 Median  0.006258 -0.000271 -0.000296  0.009071  0.000000  536.6707 -2053.444  6319.143 -871.4426 

 Maximum  0.069768  0.035422  0.105249  0.068655  0.000000  10523.06  44369.11  30295.31  35549.99 

 Minimum -0.079698 -0.015646 -0.121212 -0.090532 -0.142857 -13035.35 -55492.29 -19320.37 -36636.17 

 Std. Dev.  0.034157  0.012483  0.045712  0.034449  0.032215  4440.207  20006.69  10413.84  17070.07 

 Skewness -0.368165  0.848323  0.073967 -0.546764 -3.167384 -0.365972 -0.303291 -0.158440  0.232130 

 Kurtosis  2.488418  3.218184  2.826200  2.897158  11.39992  3.854421  3.176439  3.069435  2.317300 

 Jarque-Bera  2.009747  7.315522  0.130228  3.015948  276.7198  3.164444  0.997681  0.263085  1.704040 

 Probability  0.366091  0.025790  0.936961  0.221358  0.000000  0.205518  0.607234  0.876742  0.426553 

 Sum  0.287715  0.087469 -0.177664  0.209241 -0.569877  37560.44 -332669.3  353617.2 -58508.37 

 Sum Sq. Dev.  0.068835  0.009193  0.123285  0.070019  0.061231  1.16E+09  2.36E+10  6.40E+09  1.72E+10 

 Observations  60  60  60  60  60  60  60  60  60 

จากตารางจะเห็นไดวาคาตัวแปรตามคืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนหุนมีคาเฉลี่ยท่ี 

0.004795  คามัธยฐาน 0.006258  คาต่ําสุด -0.079698  คาสูงสุด 0.069768  คาเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.034157  คาตัวแปรตน ไดแก รอยละของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐ (FXI) มีคาเฉลี่ยท่ี 0.001458  คามัธยฐาน -0.000271  คาต่ําสุด -0.015646  คาสูงสุด 

0.035422  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.012483  รอยละของดัชนีราคาทองคําโลก (GOLDI) มีคาเฉลี่ย

ท่ี -0.002961  คามัธยฐาน -0.000296  คาต่ําสุด  -0.121212 เปอรเซ็นต คาสูงสุด 0.105249  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.045712 รอยละของดัชนีอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีคาเฉลี่ยท่ี  -0.009498 

คามัธยฐาน 0.000000 คาต่ําสุด   -0.142857 คาสูงสุด 0.000000 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.032215 

รอยละของดัชนีรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI) มีคาเฉลี่ยท่ี 0.003487 คามัธยฐาน 0.009071 คา

ต่ําสุด -0.090532 คาสูงสุด 0.068655 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.034449 ปริมาณการซ้ือขายสุทธิ

ของบัญชีหลักทรัพยมีคาเฉลี่ยท่ี 626.0073 ลานบาท คามัธยฐาน 536.6707 ลานบาท คาต่ําสุด -

13,035.35 ลานบาท คาสูงสุด 10,523.06 ลานบาท คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4,440.207 ลานบาท 

ปริมาณซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศมีคาเฉลี่ยท่ี -5,544.488 ลานบาท คามัธยฐาน -

2,053.444 ลานบาท คาตํ่าสุด -55,492.29 ลานบาท คาสูงสุด 44,369.11 ลานบาท คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 20,006.69 ลานบาท ปริมาณซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันมีคาเฉลี่ยท่ี 5,893.62 ลาน

บาท คามัธยฐาน 6,319.143 ลานบาท คาต่ําสุด -19,320.37 ลานบาท คาสูงสุด 30,295.31 ลาน

บาท คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10,413.84 ลานบาท ปริมาณซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนในประเทศมี

คาเฉลี่ยท่ี -975.1394 ลานบาท คามัธยฐาน -871.4426 ลานบาท คาต่ําสุด -36,636.17 ลานบาท 

คาสูงสุด 35,549.99 ลานบาท คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17,070.07 ลานบาท 

เม่ือนํากลุมตัวอยางมาคํานวณหาคาสหสัมพันธ ปรากฎผลดังตารางนี้ 

 

AVG FUND 

RETURN FXI GOLDI RM RPI VOL BROKER  VOL FOREIGN  VOL INSTITUTE VOL LOCAL 

AVG FUND 

RETURN  1.000000 -0.641986  0.147259  0.970882  0.097178  0.649832  0.599025 -0.172936 -0.765607 

FXI -0.641986  1.000000 -0.302385 -0.604504 -0.066636 -0.364374 -0.511108  0.304193  0.508238 

GOLDI  0.147259 -0.302385  1.000000  0.177896  0.173380  0.166710  0.244845 -0.172748 -0.224943 

RM  0.970882 -0.604504  0.177896  1.000000  0.139572  0.677668  0.593540 -0.207904 -0.745086 

RPI  0.097178 -0.066636  0.173380  0.139572  1.000000  0.044051  0.004491  0.022142 -0.030230 

VOL BROKER   0.649832 -0.364374  0.166710  0.677668  0.044051  1.000000  0.292183 -0.128886 -0.523936 

VOL FOREIGN    0.599025 -0.511108  0.244845  0.593540  0.004491  0.292183  1.000000 -0.664844 -0.842437 

VOL INSTITUTE -0.172936  0.304193 -0.172748 -0.207904  0.022142 -0.128886 -0.664844  1.000000  0.202681 

VOL LOCAL -0.765607  0.508238 -0.224943 -0.745086 -0.030230 -0.523936 -0.842437  0.202681  1.000000 

จากขอมูลในตาราง Correlation Matrix จะเห็นวา มีตัวแปรอิสระหนึ่งคูมีความสัมพันธกัน

เกิน 0.8 VOL FOREIGN กับ VOL LOCAL จึงทําใหเกิดปญหา Multicollinearity เม่ือพิจารณาแลว 

จึงจําเปนตองตัดตัวแปรปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนในประเทศออก โดยพิจารณาจาก
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ความสัมพันธท่ีมีตอตัวแปรตามวาตัวแปรอิสระตัวใดมีความสัมพันธกับตัวแปรตามนอยกวาก็จะถูก

ตัดออกเพ่ือแกปญหา Multicollnearity 

Dependent Variable: AVG_FUND_RETURN 

Method: Least Squares  

Date: 08/06/18   Time: 23:50  

Sample: 2013M01 2017M12  

Included observations: 60 

Variable Prob. 
C 0.5368 

FXI 0.0095 
GOLDI 0.1629 

RM 0.0000 
RPI 0.3833 

VOL BROKER M:THB 0.7243 
VOL FOREIGN INV M:THB 0.0447 

VOL INSTITUTE INV M:THB 0.0145 
    

R-squared 0.955918 
Adjust R-squared 0.949984 

 

 

     
              Prob(F-statistic) 0.000000    

          เม่ือทําการศึกษาแลวผลปรากฎดังตารางสรุปคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระท่ีมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Equity Large Cap ดังนี้ 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ ์ Sig. (95%) 

C 0.000755 - 

FXI -0.286428** √ 

GOLDI -0.033367 - 

RM 0.859987** √ 

RPI -0.028183 - 

VOL BROKER M:THB 0.000000113 - 

VOL FOREIGN INV M:THB 0.000000184** √ 

VOL INSTITUTE INV M:THB 0.000000346** √ 

หมายเหตุ ** หมายถึง ตัวแปรท่ีมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ท่ีคาความ

เชื่อม่ัน 95%  

 



 

363 
 

 √ หมายถึง ทิศทางความสัมพันธเปนไปตามสมมติฐาน 

 -  หมายถึง ตัวแปรท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษา ไดแก ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน (FXI) ดัชนีราคาทองคํา (GOLDI) 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย(RM) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RPI) ปริมาณการซ้ือขาย

หลักทรัพยสุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย(Broker) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศ(Foreign) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนสถาบัน(Institute) อยางนอย

หนึ่งตัวแปรท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity 

Large Cap ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได 94.9984% สวนท่ีเหลืออีก 5.0016% เปนอิทธิพลจาก

ปจจัยอ่ืน โดยมีตัวแปรอิสระคือ ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน (FXI) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด

หลักทรัพย(RM) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ(Foreign) และปริมาณ

การซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนสถาบัน(Institute) มีอิทธิพลตออัตราผลตอบผลตอบแทน

ของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap อยางมีนัยสําคัญท่ี 95% ดัชนี

ราคาทองคํา (GOLDI) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RPI) และปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของ

บัญชีบริษัทหลักทรัพย(Broker) ไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน

ในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษา ไดแก ราคาทองคํา (Gold Spot) อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ(RP) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย(SET TRI) ปริมาณการซ้ือ

ขายหลักทรัพยสุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย(Broker) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนัก

ลงทุนตางประเทศ(Foreign) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนสถาบัน (Institute) 

อยางนอยหนึ่งตัวแปรท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม 

Equity Large Cap ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได 66.64% สวนท่ีเหลืออีก 33.36% เปนอิทธิพลจาก

ปจจัยอ่ืน โดยมีตัวแปรอิสระคือ ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย

(Broker) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (Foreign) ปริมาณการซ้ือขาย

หลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนสถาบัน (Institute) มีอิทธิพลตออัตราผลตอบผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap อยางมีนัยสําคัญท่ี 95% ราคาทองคํา 

(Gold Spot) อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ(RP) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET 
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TRI) ไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม 

Equity Large Cap 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

ไทยในกลุม Equity Large Cap ซ่ึงสามารถแยกเปนสวนท่ีมีความสัมพันธและไมมีความสัมพันธกัน

ดังนี้ 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย(RM)มีความสัมพันธในทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap โดยมีคา 0.859987 หมายความ

วา ในกรณีท่ีตัวแปรอิสระอ่ืนเทากับศูนย เม่ือดัชนีตลาดหลักทรัพยเปลี่ยนไป 1 หนวย อัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมจะเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันถึง 0.859987 หนวย ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูง 

เนื่องจากกองทุนรวมหุนมีการลงทุนอยูในตลาดหลักทรัพย โดยเปนกลุมหุนขนาดใหญตามเกณฑของ 

AIMC ซ่ึงมีสัดสวนท่ีสูงในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นเม่ือตลาดหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลง อัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมจึงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวรัณญา 

นวะมะรัตน ซ่ึงไดศึกษาเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมและสรุปผลไดวาอัตราผลตอบแทนของกองทุน

และอัตราผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง 

 ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน(FXI)มีความสัมพันธในทางตรงขามกันกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap โดยมีคา -0.286428 ซ่ึงไม

สอดคลองกับงานวิจัยของหทัยทิพย แสงใสย ซ่ึงไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนกับ

อัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอุษสยา แพทยเจริญ ซ่ึงไดศึกษา

เรื่องการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เนือ่งจากไมมีงานวิจัยท่ีศึกษาถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนกับกองทุนรวมโดยตรง 

จึงใชผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีตลาดหลักทรัพยสําหรับอางอิง เพราะมีความสัมพันธกัน

ในอัตราท่ีสูง ผลท่ีไดนั้นชี้วาเม่ือคาเงินบาทแข็งคา อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมจะลดลง 

โดยอาจจะเกิดจากเงินทุนจากตางประเทศท่ีไหลเขามาในตลาดตราสารหนี้จากภาวะดอกเบี้ยใน

ตลาดโลกต่ํา ทําใหคาเงินบาทแข็ง แตไมมีเงินทุนไหลเขาในตลาดทุน ทําใหอัตราผลตอบแทนไม

เพ่ิมข้ึนก็เปนได 
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 ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ(FOREIGN) มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large 

Cap โดยมีคา 0.000000184 สอดคลองกับงานวิจัยของพรจิตรา จวบฤกษเย็น(2554) ไดศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธระหวางปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนแตละประเภทและอัตรา

ผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปริมาณการซ้ือขาย

ของนักลงทุนตางประเทศมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยถามีเงินทุนไหลเขาในตลาด

หลักทรัพย อัตราผลตอบแทนยอมปรับตัวข้ึน สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนท่ีลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนเชนกัน 

 ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนกลุมสถาบัน(INSTITUTE) มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large 

Cap โดยมีคา 0.000000346 สอดคลองกับงานวิจัยของพรจิตรา จวบฤกษเย็น(2554) ไดศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธระหวางปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนแตละประเภทและอัตรา

ผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปริมาณการซ้ือขาย

ของนักลงทุนตางประเทศมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยถามีเงินทุนไหลเขาในตลาด

หลักทรัพย อัตราผลตอบแทนยอมปรับตัวข้ึน สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนท่ีลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนเชนกัน 

 ดัชนีราคาทองคํา (GOLDI) ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตรา

สารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap สอดคลองกับงานวิจัยของวศินี ตั้งทองหยก ซ่ึง

ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจมหภาค อัตราผลตอบแทนทองคํา และอัตราผลตอบแทน

หลักทรัพยในตลาดทุนและชนิษฏา ถนัดคา ซ่ึงไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนี SET50 โดย

ผลการศึกษาท่ีไดตรงกัน คือ ดัชนีราคาทองคําไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนตลาด

หลักทรัพยซ่ึงหมายถึงกองทุนรวมหุนดวย โดยคาดวา เกิดจากเศรษฐกิจโลกอยูในชวงภาวะฟนตัว มี

การอัดฉีดสภาพคลองหรือเงินเขาสูระบบเปนจํานวนมาก ทําใหมีเงินทุนไหลเขาสินทรัพยเสี่ยงตาง ๆ 

จึงไมไดสะทอนความสัมพันธท่ีแทจริง 

 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย (RPI) ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

ของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap ซ่ึงไมสอดคลองกับประชาญ 

ประกายกานต ท่ีไดศึกษาเรื่องผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยและประเทศ

สหรัฐอเมริกาตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในชวงท่ีศึกษานี้เปนชวงท่ีสหรัฐอเมริกา
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หยุดอัดฉีดสภาพคลองและมีการข้ึนดอกเบี้ยนโยบาย โดยท่ีประเทศไทยยังคงนโยบายไว ทําให

เงินทุนไหลออก อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยจึงลดลง ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม

เปลี่ยนแปลง 

 ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย(BROKER) ไมมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุม Equity Large Cap โดยคาดวา

จะเกิดจากปริมาณการซ้ือขายในจํานวนนอยและเนนการทํากําไรระยะสั้น กลาวคือ ปริมาณการซ้ือ

ขายสุทธิวันกอนหนานี้ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 

ขอเสนอแนะ 

กองทุนรวมท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาครั้งนี้ เปนกองทุนรวมตราสารทุนซ่ึงจะเนนหุนขนาดใหญ จึง

อาจจะไมไดกระจายความเสี่ยงไปยังทุกกลุมอุตสาหกรรม ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลรายเดือน 

จํานวน 60 ชุดขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาสําหรับใชวิเคราะหนั้นมีนอยเกินไป ดังนั้นในการศึกษาครั้ง

ตอไปควรเพ่ิมจํานวนชุดขอมูลใหมากกวานี้ เพ่ือชวยลดความผันผวนของผลท่ีเกิดข้ึนและสะทอนผล

การศึกษาไดชัดเจนมากข้ึน 

เนื่องจากชวงท่ีทําการศึกษา ไดเกิดการรัฐประหาร จึงสงผลกระทบตอมูลคาการซ้ือขายของ

นักลงทุน ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพ่ิมตัวแปรอิสระใหมากข้ึนเชน อัตราเงินเฟอ ราคาทองคําใน

ประเทศ ผลตอบแทนกองทุนอสังหาริมทรัพย เพ่ือใหการวิเคราะหมีความชัดเจนครอบคลุมมาก

ยิ่งข้ึน 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Equity Large 

Cap ไมรวมกองทุนท่ีจายปนผล โดยคํานวณผลตอบแทนจากมูลคา NAV จึงอาจศึกษาจากกองทุน

รวมประเภท General Equity เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกันไดวาปจจัยตาง 

ๆ มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนในลักษณะใด และนักลงทุนควรติดตามขาวสาร

ตลอดเวลาเพ่ือใหเห็นภาพรวมและการวิเคราะหไดชัดเจนมากข้ึน 

เอกสารอางอิง 

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2548). ทฤษฎีตลาดทุน     

           (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง. 135-278 

วศินี ตั้งทองหยก 2553: ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจมหภาค อัตราผลตอบแทนทองคํา    และ  
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          อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดทุน การคนควาอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต   

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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          มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วรัณญา นวะมะรัตน 2550: การลงทุนในกองทุนรวม การคนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต   

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หทัยทิพย แสงใสย 2557: การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทนของ  

         ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การคนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะ  

         วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อุษสยา แพทยเจริญ 2552: การทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีหมวดธุรกิจ  

         ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การคนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต  

         วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประชาญ ประกายกานต 2559: ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยและประเทศ  

         สหรัฐอเมริกาตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง วิทยา  

         ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

พรจิตรา จวบฤกษเย็น 2554: ความสัมพันธระหวางปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนแต  

         ละประเภทและอัตราผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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Abstract 

The aim of the article is to identify the characteristics of transformational 

leadership of the leaders in Thai Chamber of Commerce. The manner in which Thai 

Chamber of Commerce committees perceive their leadership characteristics greatly 

influences their psychological state and attitude toward their positions in the 

organizations. The question remains unanswered, how the leaders of non-

governmental agency like Thai Chamber of Commerce comprehend the challenges 

of current leadership. The study uses empirical research to find the important 

characteristics of transformational leadership to seek for practical implications for 

developing leaders the in the context of today’s challenging business environment. 

Keywords:  transformational leadership, leadership Characteristics, leadership  

 

The Thai Chamber of Commerce is non-governmental institution who is the 

representative body of private sector of the country, and is the most extensive 

network in the country. The networks are combining of 76 provincial chambers of 

commerce, and members in Bangkok, representing more than 100,000 Thai business 

members of every size with business interests in every province of Thailand (Thai 

Chamber of Commerce, 2018).  

                                                 
1 อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,Email: rawida_wir@utcc.ac.th, rawida@gmail.com, 

Tel. (082) 636-9598 
2 ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยหอการคาไทย, Email: arrada_mah@utcc.ac.th, ArradaM@gmail.com            

Tel. (081)816-3099  

 

mailto:rawida_wir@utcc.ac.th
mailto:rawida@gmail.com
mailto:arrada_mah@utcc.ac.th
mailto:ArradaM@gmail.com


 

369 
 

Consideration of transformational leadership has been previously addressed 

in the research focused on role of leaders in determining leader effectiveness and 

performance, and focused on the group of medium to large organizations. The 

researches have not been empirically investigated on the non-governmental 

institution such as the Thai Chamber of Commerce.  

The manner in which Thai Chamber of Commerce committees perceive their 

leadership style and behaviors greatly influences their psychological state and 

attitude toward their positions in the organizations. The roles of being Thai Chamber 

of Commerce Committees, especially in provincial chapter are to lead and inspire all 

chapter members to actively make the chapter experiences even better, represent 

the chapters in the stage of public activities and regional board, also meet the 

vision/missions of organization which aims at building Thailand’s potentials for 

international trade and investment to compete in global market in a sustainable 

manner (Thai Chamber of Commerce, 2018).  

As such, it is important to study and identify, through empirical research, 

transformational leadership behaviors. The Thai Chamber of Commerce is the form 

of business community/network, so the leadership of the organization is applied to 

different leadership behaviors in work settings. This organization is not belonging to 

anyone, but it is belonging to everyone of the community. Thus, it would be challenge 

to investigate the transformational leadership behavior and explore the distinctive 

model of leadership of this organization.  

The scope of the study is framed on leader position of the organization. The 

example of leader positions are provincial chapter chairs of Thai Chamber of 

Commerce, provincial chapter committees, and the young entrepreneurs Chamber of 

Commerce Committees, which are composing of 2,000+ committee members acting 

leader role in the organization.  

The article is composed of four parts. The first part reviews contemporary 

transformational leadership theories, the second part examines transformational 

leadership characteristics of Thai Chamber of Commerce leaders with quantitative 

analysis, and third the comparing the results of theoretical analysis and empirical 
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research and proposing model of leaders’ characteristics, and forth summarizing 

conclusions.  

The findings will also be useful in assisting the organization to develop and 

implement leadership practices that are conducive to increasing the likelihood of 

committee members staying in the organizations. The leaders will understand how to 

manage change in ways that strengthen the teams and stakeholders around them.  

1. Overview of the Transformational Leadership Theories  

The concept of transformational leadership developed over the decades with 

the background of leadership theories evolving with organizational contexts as it is 

applied and studied in various organizations. For decades, philosophers, researchers, 

and professors have studied and published the leadership theories and models. 

(Harrison, 2017: p.16).  

The Great Man theory presenting  to the innate qualities of special people 

resulted in research into leadership that focused on the personality characteristics of 

the leader (Wright, 1996). Researcher and scholars sought to determine the specific 

traits that made leaders different from followers (Bass, 1990), which led to a list of 

leaders’ traits and trait theory (Harrison, 2017: p.19). Stogdill proposed that the making 

of a successful leader was not determined by some particular traits as he mentioned, 

but the traits possessed must be relevant to the situtation in which a leader finds him 

or herself (Harrison, 2017: p.19). The results of Stogdill’s work led many scholars to 

re-examine their approach in the search for universal traits.  

The situational leadership was studied to find the insights of leadership in 

different situations. The ‘Situational leadership’ found by Paul Hershey and Kenneth 

Blanchard in 1977 indicated that a leader’s actions depend on the situation and the 

followers (Hersey & Blanchard, 2012). There was no one best leadership style in all 

situations (Lussier & Achua, 2016). Thus, the leadership paradigm shifted to 

situational/contingency theory.  

Fiedler’s Contingency Model created in the mid-1960s by Fred Fiedler was 

matching leadership style to a situation (Fiedler and Chemers, 1984; Yulk G., 2013).  

House’s Path-Goal Model (House, 1971) was developed to explain how the behavior 
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of a leader influences the satisfaction and performance of subordinates and work 

environment to achieve a goal (Yulk G., 2013; Northouse, 2013).  

A recent extension of path-goal theory (House, 1996) has added more leader 

behaviors in an attempt to incorporate key aspects the transformational and 

charismatic leadership (Yulk G., 2013: p.213). Charismatic and Transformational 

leadership help us to understand how certain leaders foster performance beyond 

expected standards by developing an emotional attachment, respect and trust with 

followers and leaders (Avolio & Yammarino, 2013).  

Most of the current theories of transformational leadership were strongly 

influenced by James McGregor Burns (1978), who wrote a best-selling book on 

political leadership. Burns gave the differences of transformational and transactional 

leadership (Yukl, 2013). In the organizational context, transformational leadership 

appeals to the moral values of followers influencing with ethical principles and to 

mobilize their energy and resources to reform insitutions (Yukl, 2013) while 

transactional leadership motivates followers by appealing to the madal values. 

Transactional leadership involves exchanges in which both the leader and followers 

are bound by a reciprocal exchange.  

Transformational leadership behaviors are described by Burns (1978) as Four 

I’s of transformational leadership (Yukl, 2013):  

1) “Idealized Influence, in which the leader communicates the values, purpose, 

and organizational mission in a way that motivate respect and pride” (Bass & 

Avolio, 1995).  Idealized Influence leader involves being a positive role model 

that exemplifies high levels of moral/ethical and performance standards (Sosik 

& Jung, 2010).  

2) “Inspirational Motivation, where the leader shows visible optimism and 

excitement about the future” (Bass & Avolio, 1995). Inspirational motivation 

leader involves the energy, initiative, persistence, and vision that moves 

followers to achieve performance outcomes that exceed expectations and 

develops their leadership potential along the way (Sosik & Jung, 2010).  

3) “Intellectual Stimulation, where a leader encourages examining new ways of 

solving problems” (Bass & Avolio, 1995). Intellectual Stimulation leader 
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involves rational thinking, creativity, and freedom to fail (Sosik & Jung, 2010); 

these concepts allow followers to think for themselves in ways that challenge 

conventional wisdom and seek continuous process and people improvement 

(Sosik & Jung, 2010). 

4) “Individualized Consideration, demonstrated by a focus on mentoring 

followers and attending to their development and needs” (Bass & Avolio, 

1995). Individualized consideration leader involves dealing with followers as 

individuals and considering their needs, abilities, and aspirations to work 

together and further their development; Individualized consideration means 

being empathetic toward followers, giving valued to them, paying special 

attention to them, and being developmentally focused by encouraging 

continuous improvement (Sosik & Jung, 2010). 

Studies showed that transformational leaders engage followers in such a way 

that both the leader and followers raise one another to higher levels of motivation, 

and the follower reported exerting extra work efforts for transformational leaders and 

less effort where the leader was only transactional (Bass & Avolio, 1990).  

Studies suggest that transformational leadership can bring about a remarkable 

change not only at the individual level but also at organizational level as it lays 

emphasis on success of needs, goals and principles (Boehnke, Bontis, DiStefano, & 

DiStefano, 2003; Obiwuru, Okwu, Akpa, & Nwankwere, 2011) The transformational 

leadership is vital not only to enhance organizational efficiency but also to discover 

new business opportuntiies (Krishnan, 2005). 

In many business and not-for-profit organizations, the concept of leadership is 

away from the more traditional autocratic and hierarchical models of leader and 

toward servant leadership as a what of being in relationship with others (Greenleaf, 

2002).   

Servant leadership seeks to involve others in decision making, is strongly 

based in ethical and caring behavior, and enhances the growth of workers while 

improving the caring and quality of organization life (Greenleaf, 2002). Russell and 

Stone (2002) examined the literature and created a practical model for servant 
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leadership, identifying functional attributes aligned with transformational leadership 

attributes (Russell & Stone, 2002) below: 

Table 1.1: Model for Transformational & Servant Leadership Functional Attributes  

Transformational Leadership Servant Leadership 

 1.   Idealized Influence Vision  / Trust / Respect/ Risk sharing/ Integrity/ 

Modeling 

 2.   Inspirational Motivation Commitment to goals/ Communication/ Enthusiasm 

 3.   Intellectual Stimulation Rationality / Problem solving  

4. Individual Consideration Personal attention/ Mentoring/ Listening/ 

Empowerment 

Source: A Review of “Servant Leadership Attributes: Developing a Practical Model”, by Russell, Robert 

F. and Stone, A. Gregory, 2002, Leadership & Organizational Development Journal, 23, Vol. 3, p. 156.  

 

The research suggested that servant leadership leads to a spiritual generative 

culture, while transformational leadership leads to an empowered dynamic culture, 

and the high change enviroment require the empowered dynamic culture of 

transformational leadership, while more static environments are better served by the 

servant leadership culture (Smith, Montagno, & Kuzmenko, 2004). 

The Thai Chamber of Commerce is non-governmental agency who is the 

representatives of private sector of the country. Their missions are building Thailand’s 

potentials for international trade and investment to compete in global market in a 

sustainable manner (Thai Chamber of Commerce, 2018). The transformational 

leadership acts as a style of leadership that transforms followers to rise above their 

self-interest by altering their morale, ideals, interests, and values, motivating them to 

perform better than initially expected” (Bass, 1985).  It is the capability to impact 

people toward achieving the objectives by shifting the beliefs, values and needs of 

the subordinates (Bass, 1985; Ohman, 2000). 
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2. Transformational Leadership Characteristics of Thai Chamber of 

Commerce  

Theoretical analysis has made clear that in the non-governmental agency like 

Thai Chamber of Commerce, the leadership characteristics evolve in organization’s 

missions, and relate to transforming members to develop better trade and 

investment. It is related to transformational leadership characteristics.  The question 

remains unanswered, how the leaders of non-governmental agency like Thai Chamber 

of Commerce comprehend the challenges of current leadership and what are 

important characteristics in the context of organization’s efficiency and sustainability. 

The goal of empirical research is to determine the most important characteristics 

brought organization into the next level.  

 

2.1  Research Methodology  

The study was implemented quantitative research, of which data was 

conducted in the form of self-administered questionnaire. The quantitative method 

is involved in statistical and mathematical analysis is implemented by using SPSS 

program version 25. The unit of analysis for this research comprised of 76 Thai 

Chamber of Commerce Chapters and Thai Chamber of Commerce in Bangkok. The 

respondents are composed of Provincial Chapter Chairs of Thai Chamber of 

Commerce, Provincial Chapter Committees and sub-committees of Thai Chamber of 

Commerce, committees of Young Entrepreneurs Chamber of Commerce (YEC), and 

committee members of the Thai Chamber of Commerce. These respondents are 

committees who have roles for driving and developing the organization.  

According to the data of Thai Chamber of Commerce, the committee 

members of 77 provincial chapters of Thai Chamber of Commerce and the committee 

member in Bangkok have roughly 2,000 members. The sample size 203 samples.  

The questionnaire is developed based on the multifactor leadership 

questionnaire (MLQ) and apply some wordings to the contexts of the study. Self-

administered questionnaires were emailed to the target population. The format of 

questionnaire is formed on the online version (google form), which makes 

respondents convenient to response the answers. Also, the questionnaires were 
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carried out at the regional and provincial meetings, conferences, and formal and 

informal gatherings of the Thai Chamber of Commerce. The research instrument is 

questionnaire, consisting of two parts: 1. General information, and 2. Transformational 

Leadership, according to Bass and Avolio’s concept (Bass & Avolio, 1995).  

 

2.2 Results   

In part of quantitative research method, the statistic model is mean, standard 

deviation, correlation, and T test - One Way Analysis of Variance to seek for insights 

of each transformational leadership characteristics. As shown in the table 2.1, the 

sample included 203 (n=203) who are committee member of Board of Trade/ Thai 

Chamber of Commerce, Provincial Chamber of Commerce and Young Entrepreneur 

Chamber of Commerce. The details of profiles of respondents are shown in Table 2.1 

below:  

Table 2.1 Profiles of Respondents (As a member Thai Chamber of Commerce) 

Profiles of Respondents  n = 203 Percentage 

Being Committee Member Board of Trade/ Thai Chamber of 

Commerce or Provincial Chamber of Commerce 

  

     Yes  

     No 

203 

0  

100% 

0 

 

Position in Board of Trade/ Thai Chamber of Commerce or 

Provincial Chamber of Commerce 

  

Chairperson of Provincial Chamber of Commerce  6  3% 

Committee member of Board of Trade/ Thai Chamber of 

Commerce  

70  34.5% 

Committee member of Provincial Chamber of Commerce  16  7.9% 

Committee member of Sub-Committee of the Board of Trade/ 

Thai Chamber of Commerce 

5 2.5% 

YEC President - Young Entrepreneur Chamber of Commerce 

President of Provincial Chamber of Commerce 

25 12.3% 

YEC Committee Member - Young Entrepreneur Chamber of 

Commerce Committee Member of Provincial Chamber of 

Commerce 

81 39.9% 
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Profiles of Respondents  n = 203 Percentage 

Provincial Member    

Bangkok 29 14.3% 

Chantaburi 15 7.4% 

Kanchanaburi 8  3.9% 

Krabi  8  3.9% 

Nakorn Rachasima 6  3% 

Others 166  67.5% 

Years of Experiences in the Thai Chamber of Commerce    

    0 - 5 Years 132 65% 

    6 - 11 Years 43 21.2% 

    12 - 15 Years 19 9.4% 

    16 - 20 Years 8 3.9% 

     More than 20 Years 1 0.5% 

Interests/ Motives/ Reasons for being in the Board of Trade/ 

Thai Chamber of Commerce or Provincial Chamber of 

Commerce 

 

 

 

 

Seek for network of businesspeople to exchange the 

knowledges/viewpoints 
   116 

57.1% 

Believe their capability can drive organization to meet the 

mission 
53  

26.1% 

Learn on how to work with people outside their company 17  8.4% 

Seek knowledge in order to improve their business 12  5.9% 

Earn the benefits of attending the organization’s programs 4  2.0% 

Others 1 0.5% 

 

Of the 203 respondents, 98.5% of respondents are entrepreneurs and 

executive persons, composing of 76 CEO/ Presidents (37.4%), 44 Chairpersons (21.7%), 

26 Vice Presidents (12.8%), 21 Directors (10.3%), 16 Board members (7.6%), and 15 

Managers (7.4%) accordingly.  

For their working experience, 36% of the respondents having 6-10 years 

working experience, 33.5% of the respondents having 11-15 years working experience, 



 

377 
 

21.1% of the respondents having 0-5 years working experience and 9.4% of the 

respondents having more than 20 years working experience. 

For their education level, 121 of 203 respondents equal to 59.6% completed 

the Master’s degree, and 33.5% completed Bachelor’s degree, and 3.9 % completed 

doctorate degree, only 3% having education level under Bachelor’s degree.  

The description of the findings in this section is summarized by illustrating the 

mean scores and standard deviations of factors. The results of means scores and 

standard deviations of Transformational Leadership are shown in the table 2.2 below:  

Table 2.2 Means, Standard Deviations, Reliabilities, and Correlations (N=203) 

Variable  Mean SD Alpha 1 2 3 4 

1. Idealized Influence 3.52 0.44 0.851 -    

2. Inspiration Motivation 3.23 0.53 0.859 0.629** -   

3. Intellectual Stimulation 3.56 0.49 0.872 0.623** 0.569** -  

4. Individualized Consideration 3.13 0.57 0.824 0.499** 0.503** 0.510** - 

Note: **p<0.01  

Table 2.2   reports the results of an analysis of relationships among the study 

variables. As indicated in the correlation analysis, all variables are significantly related 

to one another. The 1st rank of mean scores of the ‘Transformational Leadership’ is 

‘Intellectual Stimulation’ (x� = 3.56). It means that leaders of organization encouraging 

followers to examine new ways of solving problems (Bass & Avolio, 1995). The 2nd 

rank of mean score is ‘Idealized Influence’ (x� = 3.52), in which the leaders 

communicate the values, purpose, and organizational mission in a way that motivate 

respect and pride (Bass & Avolio, 1995). The 3rd rank of mean scores is ‘Inspiration 

Motivation’ (x� = 3.23), where the leaders show visible optimism and excitement about 

the future” (Bass & Avolio, 1995). The 4th rank is ‘Individualized Consideration’, in 

which leaders demonstrated by a focus on mentoring followers and attending to their 

development and needs” (Bass & Avolio, 1995).  

When classified by organization tenure, number of employees under 

supervision, working experience, age, and education level, the results describe the 

significant differences between the means of each transformational characteristics as 

Table 2.3 below: 
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Table 2.3 Summary of differences of transformational variables classified by 

demographic variables using t-test ANOVA 
Variables Demographic variables 

Organization 

tenure 

(Years) 

No. of 

employees 

under 

supervision 

Working 

Experience 

Age Education 

level 

1. Idealized Influence - - - - - 

2. Inspiration Motivation - - √ √ - 

3. Intellectual Stimulation - √ - - - 

4. Individualized 

Consideration 

- - √ - - 

Note:  √ Significant difference (p<0.05) / - No significant difference  

The years of working experience and age relates to ‘inspiration motivation’, and 

number of employees under supervision relates to ‘intellectual stimulation. The years 

of working experience relates to ‘individualized consideration’.  
 

3.    Model of a Transformational Leaders’ Characteristics  

The 4 I’s characteristics of transformational leadership.  The intellectual 

stimulation is the first rank, and idealization influence is the second rank, and the 

inspirational motivation is third rank and Individual Consideration is the fourth rank.   

The Intellectual Stimulation leader involves rational thinking, creativity, and 

freedom to fail (Sosik & Jung, 2010); these concepts allow followers to think for 

themselves in ways that challenge conventional wisdom and seek continuous process 

and people improvement (Sosik & Jung, 2010). The results also show that it related 

to numbers of employees under their supervision. The Idealized Influence leader 

involves being a positive role model that exemplifies high levels of moral/ethical and 

performance standards (Sosik & Jung, 2010). 

The research of Davood, Monteza, & AbdolZahra (2014) examined relationship 

of transformational leadership and work engagement in governmental hospitals 

nurses showed that the idealized influence characteristic was the first rank of 

transformational leader impact on work engagement and inspirational motivation was 

the second impact (Davood, Monteza, & AbdolZahra, 2014). The results were 

explained that idealized influence would lead a positive vision by setting high 
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standards, challenges the employees then leading by establishing  inspirational 

motivation for attaining success (Davood, Monteza, & AbdolZahra, 2014).  

Moreover, another research of Trottier, Wart, & Wang (2008) on ‘Examining the 

Nature and Significance of Leadership in Government Organizations’ showed that 

three leadership factors enhancing follower satisfaction were individualized 

consideration, idealized influence, and inspirational motivation accordingly (Trottier, 

Wart, & Wang, 2008).  The results were described that first leaders must be 

trustworthy, followed by being considerate of followers individual needs and talents, 

and finally being able to instill motivational enthusiam and sense of empowerment 

(Trottier, Wart, & Wang, 2008).   

However, the Thai Chamber of Commerce is network of entrepreneurs, not 

government. The leaders of entrepreneurs’ network have different characteristic from 

government. The characteristic of Inspirational Motivation, where the leader shows 

visible optimism and excitement about the future (Bass & Avolio, 1995) may not be 

challenge for followers in this case. The optimism leaders might distort the facts and 

issues and then may affect to the organization and their businesses. Moreover, 

Inspirational Motivation leader also relates to years of working experience and ages. 

The characteristics of the Thai Chamber of Commerce transformational 

leaders was described as “leaders must be trustworthy, concerning on collective 

mission and considering the moral and ethical consequences of decisions, and 

enhancing creativity and innovative thinking in the group, and finally understanding 

members’needs and don’t forget to celebrate team efforts”. 

4.   Conclusion 

In conclusion of the results to practical implications, this study has found 

several practical implications. The results show that the characteristics of the Thai 

Chamber of Commerce transformational leaders was described as “first leaders must 

be trustworthy, concerning on collective mission and considering the moral and 

ethical consequences of decisions, second enhancing creativity and innovative 

thinking in the group, and finally understanding members’needs and don’t forget to 

celebrate team efforts”. Hence, the organization can help leaders develop 

transformational leadership skills for building better performance outcomes, possibly 
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increasing empowerment of their teams. Also, the leadership development trainings 

for Provincial Chairperson, YEC President, and Committee members can apply these 

characteristics/skills in the program to develop great leaders for organization. The 

intellectual stimulation is the first rank leader characteristic, it means that leaders 

should encourage, recognition, and challenge members to brainstorm thinking on 

issues.   
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องคประกอบของเร่ืองราวขาวสังขหยดเมืองพัทลงุที่สงผลตอความตัง้ใจซื้อ 

Elements of storytelling of Sangyod Muang Phatthalung rice that 

affect consumers' purchase intentions 
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Jindarat Choosong1 and Sumana laparojkit2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ี

สงผลตอความตั้งใจซ้ือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคท่ีไมเคยซ้ือและไมเคยรับรูเรื่องราว

ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง จํานวน 385 คน สถิติท่ีใช คือ การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ

สมมติฐาน ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 30 ป มีสถานภาพ

โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-

25,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเรื่องราวท่ีมีความกระชับและมีอารมณขบขัน 

สงผลตอความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

คําสําคัญ : ขาวสังขหยด, ขาวพ้ืนเมือง, เรื่องราว, ความตั้งใจซ้ือ 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the elements of storytelling of 

Sangyod Muang Phatthalung rice that affect consumers' purchase intentions. The 

selected sample were 385 consumers who had never bought and knew Sangyod 

Muang Phatthalung Rice. The statistics used are frequency, percentage, mean, 

standard deviation and multiple regression analysis. The results showed that the 

majority of the customers were female, aged between 20 to 30 years old. They were 

                                                 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
2 ดร., อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
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single, held bachelor degrees, worked as private company employees and had 

average monthly income 15,001 to 25,000 Thai Baht. Hypothesis test revealed that 

elements of storytelling consists of conciseness and humor affect to consumers’ 

purchase intentions of Sangyod Muang Phatthalung Rice at statistically significant level 

of 0.01. 

 

Keywords: Sangyod Muang Phatthalung rice, native rice, storytelling, consumers’ 

purchase intentions 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ขาวเปนพืชท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก เนื่องจากขาวเปนอาหารหลักของ

คนไทยและเปนหนึ่งในทางการเกษตรท่ีสําคัญ (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) และประเทศไทยยังเปนแหลง

ทรัพยากรพันธุขาวท่ีสําคัญ โดยเฉพาะพันธุขาวพ้ืนเมืองซ่ึงเปนพันธุขาวท่ีปลูกอยูในพ้ืนท่ีทองถ่ินมา

นาน ปจจุบันประเทศไทยมีพันธุพ้ืนเมืองประมาณ 3,500 พันธุ ไดเก็บรักษาไวท่ีศูนยเชื้อพันธุขาวใน

บริเวณศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประพาส วีระแพทย, 2555) ซ่ึงขาว

พ้ืนเมืองท่ีไดรับความนิยมในประเทศไทยมี 9 พันธุ ไดแก สังขหยด จ.พัทลุง, ลืมผัว, เสาไห, หอม

มะลิแดง, หอมนิล, เล็บนกหรือเฉ้ียงพัทลุง, พญาลืมแกง, เหลืองปะทิว และมะลิโกเมนสุรินทร 

จังหวัดพัทลุงก็เปนอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีขาวพ้ืนเมืองอยางขาวสังขหยดพัทลุง ท่ีเปนขาวเฉพาะถ่ินของ

จังหวัดพัทลุงเปนขาวท่ีคนภาคใตรูจักกันมานานกวา 100 ป ในสมัยกอนชาวนานิยมปลูกไวเปนของ

กํานัลแกผูใหญท่ีนับถือ ใชหุงตมเปนอาหารเพ่ือเลี้ยงแขกพิเศษในงานบุญ แขกบานแขกเมืองหรือ

เจานายปกครองบานเมือง อีกท้ังขาวสังขหยดพัทลุงยังเปนขาวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวและมีเรื่องราว 

ตํานานเลาขานตอ ๆ กันมา (สําเริง แซตัน, 2550) ซ่ึงเดิมชาวพัทลุงเรียกขาวสังขหยดวาขาวสั่งหยุด 

เนื่องจากมีเรื่องเลาตอ ๆ กันถึงการนั่งกินขาวเปนวงกลมของครอบครัวหนึ่งและไดตักขาวใหลูก ๆ ที

ละคนเปนวงกลม แตยังตักไมถึงคนสุดทายคนแรกก็ขอขาวเพ่ิมแลวผูเปนแมจึงไดสั่งหยุด แลวตักให

คนสุดทายกอน จึงเปนท่ีมาของเรื่องราวขาวสังขหยดท่ีอรอยจนตองขอเพ่ิม และในปจจุบันไดมีการ

เพ้ียนเสียงของภาษาใตจากขาวสั่งหยุดมาเปนขาวสังขหยดมาจนถึงปจจุบัน ตอมาในวันท่ี 24 

กันยายน 2546 ศูนยวิจัยขาวจังหวัดพัทลุงไดถวายขาวซอมมือพันธุสังขหยดใหกับสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระองคทรงรับ และเม่ือไดเสวยพระองครับสั่งวาอรอยและทรงโปรดเปนอยางมาก จึงไดชื่อวา 

ขาวราชินีซ่ึงเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพัทลุง 
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ขาวสังขหยดพัทลุงยังเปนขาวท่ีมีคุณคาทางโภชนาการเปนอยางมาก ซ่ึงเกิดจากแรธาตุจาก

ดินของจังหวัดพัทลุงท่ีเกิดจากตะกอนมาทับถมริมฝงในระหวางหนาน้ําหลาก และยังมีใยอาหารอยู

ในปริมาณมาก ซ่ึงเปนประโยชนตอรางกาย ยังมีกรดโฟลิกท่ีมีประโยชนตอหัวใจและอุดมไปดวย

โพแทสเซียมท่ีชวยควบคุมความดันโลหิต และยังมีวิตามินอี วิตามินบี 3 โปรตีน ธาตุเหล็ก และ

ฟอสฟอรัส มากกวาขาวพันธุอ่ืน ๆ ซ่ึงสารอาหารเหลานี้ชวยในเรื่องการไหลเวียนของเลือด ทําให

ผิวพรรณเปลงปลั่งและแข็งแรง และยังชวยปองกันโรคความจําเสื่อมดวย อีกท้ังขาวสังขหยดเมือง

พัทลุงจะเปนขาวนาป ท่ีปลูกไดเพียงปละ 1 ครั้งเทานั้น และในวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 ขาวสังข

หยดพัทลุงไดข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication : GI) เพ่ือผลิตเปนสินคา

ใชชื่อวา “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” โดยเปนขาวพันธุแรกของไทยและของโลก 

นอกจากนี้สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรยังสามารถใชเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีชวยในการ

ประชาสัมพันธสินคานั้นใหเปนท่ีรูจักแพรหลายในนามของกลุมผูผลิตซ่ึงจะชวยลดภาระในการ

ประชาสัมพันธสินคาของผูผลิตแตละรายได ท้ังนี้เพราะการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือทาง

การตลาดนั้นยอมเปนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันระดับโลกไปในตัว (กรมการขาว, 2560) แตยัง

ขาดการนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับขาวพันธุพ้ืนเมืองอยางขาวสังขหยดพัทลุงท่ีไดรับสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรซ่ึงปจจุบันแนวโนมของการเลาเรื่อง (Brand story) ไดดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค 

เพราะเปนการสื่อสารทางการตลาดซ่ึงสอดคลองกับ Lundqvist et al. (2013) ชี้ใหเห็นวาเรื่องราว

ในการสื่อสารมีผลดีตอการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเรื่องราวของผลิตภัณฑสามารถ

สรางความสัมพันธในเชิงบวกกับผลิตภัณฑได จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา

จําเปนตองมีการวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลกระทบของเรื่องราวในการตอบสนองตอผลิตภัณฑ ดังนั้น

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงองคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีสงผลตอความตั้งใจ

ซ้ือ โดยศึกษาถึงเรื่องราวรูปแบบไหนท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง และทําใหเกิด

การตัดสินใจซ้ือขาวสังขหยดพัทลุงเพ่ิมมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาองคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

องคประกอบของเรื่องราว 

ผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑมีเรื่องราวของตัวเอง แตการบอกเลาเรื่องราวท่ีดีคือกุญแจสู

ความสําเร็จ (Huang, 2005) เรื่องราวสามารถใหความหมายของตราสินคาและถายทอดความหมาย
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เหลานี้ตอผูบริโภคได อีกท้ัง (Simmons, 2001) ความหมายท่ีมาพรอมกับเรื่องราวอาจสะทอนใน

จิตใจของผูชมและสงผลตอผูบริโภคอยางลึกซ้ึง ดังนั้นการเลาเรื่องผลิตภัณฑอาจเปนวิธีท่ีงายในการ

เชื่อมตอผลิตภัณฑกับผูบริโภคและสรางความสัมพันธ ดังนั้นองคประกอบท่ีสําคัญของเรื่องราว 

(Chiu et al., 2012) ประกอบดวย  

1. ความนาเชื่อถือ เปนองคประกอบพ้ืนฐานในการกําหนดความรูสึกท่ีไดรับขอมูล ซ่ึง

เรื่องราวจะขาดความนาเชื่อถือ หากไมสอดคลองกับประสบการณชีวิต และพฤติกรรมของผูบริโภค 

(Loebbert, 2005) จึงสรุปไดวาความนาเชื่อถือของเรื่องราวจึงเปนการรับรูของผูบริโภค 

2. ความกระชับของเรื่องราวอาจเปนตัวกําหนดความตั้งใจของพวกเขาในการอาน ผูคนไมมี

เวลาและความอดทนในการเลาเรื่องท่ีละเอียดรอบคอบ ดังนั้นความกระชับจึงเปนการใชวลีท่ีเรียบ

งายเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเลาเรื่องท่ีชัดเจน (Sloane, 2003) 

3. ความผกผัน เปนปฏิกิริยาทางอารมณท่ีสําคัญตอเหตุการณตอเนื่องในการเลาเรื่อง 

4. อารมณขบขัน เปนการกระตุนเพ่ือดูการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลาเรื่องราว และเพ่ือดู

การตอบสนองของการรับรูท่ีเกิดจากความรูสึกภายในหลังจากท่ีไดฟงหรืออานเรื่องราว 

ซ่ึงองคประกอบเหลานี้เปนการสรางเรื่องราวผลิตภัณฑท่ีประสบความสําเร็จ ดังท่ี (Chiu et 

al., 2012) กลาววา ผลิตภัณฑท่ีมอบขอมูลท่ีนาเชื่อถือแกผูบริโภคซ่ึงจะชวยใหผูบริโภคเขาใจ

ผลิตภัณฑไดดียิ่งข้ึน ความกระชับชวยใหผูบริโภคเขาใจจุดสําคัญของเรื่องราวผลิตภัณฑไดดียิ่งข้ึน

เนื่องจากชวยเพ่ิมความชัดเจน สวนองคประกอบความผกผันของเรื่องราวผลิตภัณฑเปนจุดเปลี่ยนใน

เรื่องผลิตภัณฑในโฆษณาชวยใหผูบริโภคเขาใจถึงผลประโยชนของผลิตภัณฑ และความมีอารมณขัน

จะเปนเรื่องของความไมนาเบื่อในตัวของเรื่องราว เนื่องจากองคประกอบของเรื่องราวเหลานี้จะเปน

ตัวประเมินผลิตภัณฑท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

 

แนวคิดเรื่องความตั้งใจซ้ือ  

ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ความเปนไปไดท่ีผูบริโภคจะวางแผนหรือยินดีท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑหรือ

บริการบางอยางในอนาคต (Dodds et al. , 1991; Schiffman and Kanuk, 2007) นักวิจัยยัง

สามารถใชความตั้งใจซ้ือเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญในการประเมินพฤติกรรมของผูบริโภค เม่ือผูบริโภคมี

เจตนาในการซ้ือสินคาในเชิงบวกถือไดวาเปนความมุงม่ันในเชิงบวกของผลิตภัณฑท่ีจะผลักดันให

ผูบริโภคดําเนินการซ้ือจริง (Fishbein and Ajzen, 1975; Schiffman and Kanuk, 2007) อีกท้ัง

ความตั้งใจซ้ือยังเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนการตัดสินใจซ้ือและมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการ

รับรูและทัศนคติของผูบริโภค พฤติกรรมการซ้ือเปนจุดสําคัญสําหรับผูบริโภคในการเขาถึงและ

ประเมินผลิตภัณฑ Ghosh (1990) ระบุวาการซ้ือสินคาเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
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คาดการณกระบวนการซ้ือ ซ่ึงความต้ังใจซ้ืออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใตอิทธิพลของราคาหรือการ

รับรูคุณภาพและคุณคา นอกจากนี้ผูบริโภคยังไดรับผลกระทบจากแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอก

ระหวางกระบวนการซ้ือ (Gogoi, 2013) 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

การศึกษาเรื่ององคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ

ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีมากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคท่ีไมเคยซ้ือและไมเคยรับรูเรื่องราวขาวสังขหยด

เมืองพัทลุง เนื่องจากผูวิจัยไดมีการนําเสนอเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงใหกลุมผูบริโภคท่ีไมเคย

ซ้ือและไมเคยรับรูเรื่องราวสังขหยดเมืองพัทลุงไดรูจัก เพ่ือตองการสรางการรับรูเรื่องราวความเปนมา

ของขาวสังขหยดเมืองพัทลุงและกระตุนใหเกิดความตั้งใจซ้ือหลังจากรับรูเรื่องราวความเปนมาของ

ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง จึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางแบบไม

ความตั้งใจซ้ือ 

ความนาเช่ือถือ 

อารมณขบขัน 

ความกระชับ 

ความผกผัน 
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ทราบจํานวนประชากร ใชสูตรของ W.G.cochran  (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2554) โดยกําหนดระดับ

คาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวน 385 ตัวอยาง 

 

กลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท่ีผูวิจัยจะเก็บขอมูล

ตัวอยางจากผูบริโภคท่ีไมเคยซ้ือและไมเคยรับรูเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ซ่ึงมาจากการ

สอบถามเชิงถามคัดกรองเก่ียวกับการซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เชน เคยซ้ือหรือไมเคยซ้ือขาวสังข

หยดเมืองพัทลุงหรือไม เคยไดยินหรือไมเคยไดยินเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงหรือไม หลังจาก

สอบถามผูวิจัยจะใหผูบริโภคตอบแบบสอบถามในขอถัดไป จํานวน 385 ตัวอยาง 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงแบบสอบถามแบง

ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูเรื่องราวของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยใชสถิติการ

วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศหญิง  271 70.39 

อาย ุ20 – 30 ป  247 64.16 

อาชีพพนักงานเอกชน  131 34.03 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี  285 74.03 
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สถานภาพโสด  260 67.53 

รายไดตอเดือน 15,001-25,000 บาท  165 42.86 

 

จากตารางท่ี 1 ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.39 มีอายุระหวาง 20 – 

30 ป คิดเปนรอยละ 64.16 โดยมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 34.03 สวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.03 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 67.53 และมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.86 

 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาองคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

องคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุง X  S.D. ระดับ 

1. เรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีอานนี้เปนเรื่องจริง 4.08 0.68 มาก 

2. เรื่องราวกระชับไดใจความ 3.98 0.68 มาก 

3. การอานเรื่องราวนี้ใชเวลาไมมากนัก 3.86 0.76 มาก 

4. เรื่องราวมีจุดสําคัญ (Climax) ในเรื่องราว 4.07 0.64 มาก 

5. เรื่องราวนี้นาสนใจ 4.20 0.64 มาก 

6. เรื่องราวนี้ไมนาเบื่อ 3.92 0.67 มาก 

โดยรวม 4.02 0.68 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา องคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุง โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 4.02 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เรื่องราวนี้นาสนใจมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คิดเปนรอยละ 4.20 รองลงมาคือเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีอานนี้เปนเรื่องจริง คิด

เปนรอยละ 4.08 เรื่องราวมีจุดสําคัญ (Climax) ในเรื่องราว คิดเปนรอยละ 4.07 เรื่องราวกระชับได

ใจความ คิดเปนรอยละ 3.98 เรื่องราวนี้ไมนาเบื่อ คิดเปนรอยละ 3.92 และการอานเรื่องราวนี้ใช

เวลาไมมากนัก คิดเปนรอยละ 3.86 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาระดับความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

ความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง X  S.D. ระดับ 

1. ครั้งตอไปท่ีฉันเลือกซ้ือขาวฉันจะเลือกซ้ือขาวสังขหยด

เมืองพัทลุง 

3.97 0.71 มาก 

2. ฉันยินดีท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 4.09 0.69 มาก 

3. ฉันตั้งใจท่ีจะซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุงในอนาคต 4.11 0.67 มาก 

โดยรวม 4.06 0.69 มาก 
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จากตารางท่ี 3 พบวา ผูบริโภคมีระดับความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 4.06 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันตั้งใจท่ีจะซ้ือขาว

สังขหยดเมืองพัทลุงในอนาคตมีคาเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 4.11 ฉันยินดีท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ

ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง คิดเปนรอยละ 4.09 และครั้งตอไปท่ีฉันเลือกซ้ือขาวฉันจะเลือกซ้ือขาวสังข

หยดเมืองพัทลุง คิดเปนรอยละ 3.97 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาองคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีสงผลตอ

ความตั้งใจซ้ือ 

ปจจัยพยากรณ B S. E. β t Sig. 

คาคงท่ี 1.078 .191  5.634 .000 

ความนาเชื่อถือ  .085 .045 .092 1.874 .062 

ความกระชับ .225 .055 .236** 4.075 .000 

ความผกผัน 0.25 .060 .025 .420 .675 

อารมณขบขัน .406 .070 .372** 5.818 .000 

R = .639  ,  R2 =  .408 ,  R2
adj =  .402  ,   F =  65.512 ,  Sig =  .000 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

จากตารางท่ี 4  ผลการศึกษาองคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีสงผลตอ

ความตั้งใจซ้ือ พบวา เรื่องราวท่ีมีความกระชับและอารมณขบขัน สามารถพยากรณกับความตั้งใจซ้ือ

ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ไดรอยละ 40.8 (R2 = .408) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือดูคา 

Beta พบวาเรื่องราวท่ีมีอารมณขบขันมีผลตอความตั้งใจซ้ือมากท่ีสุดเทากับ 0.372 และรองลงมา คือ

เรื่องราวท่ีมีความกระชับเทากับ 0.236 สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติทดสอบหรือคา F ซ่ึงเทากับ 

65.512  

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาองคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมืองพัทลุงท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ

ขององคประกอบท้ัง 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตมีเพียง 2 องคประกอบ คือ เรื่องราว

ท่ีมีความกระชับและอารมณขบขัน ซ่ึงสงผลตอความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง พบวา เรื่องราว

ท่ีมีความกระชับและอารมณขบขัน มีผลตอความตั้งใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง โดยสามารถ

พยากรณไดรอยละ 40.8 (R2 = .408) จากผลการวิจัย พบวา เรื่องราวท่ีมีความกระชับและอารมณ
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ขบขัน มีผลตอความต้ังใจซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เนื่องจากความกระชับของเรื่องราวนั้นเปน

ตัวกําหนดความตั้งใจของผูอาน อีกท้ังผูอานไมมีเวลามากนัก จึงจําเปนตองใชวลีท่ีเรียบงายเพ่ือแสดง

ใหเห็นถึงการเลาเรื่องท่ีชัดเจน และเรื่องราวท่ีมีอารมณขบขัน เปนการตอบสนองของการรับรูท่ีเกิด

จากความรูสึกภายในหลังจากท่ีไดฟงหรืออานเรื่องราว เชน เรื่องราวนี้นาสนใจ เรื่องราวนี้ไมนาเบื่อ

ท้ังนี้จากการเขียนเรื่องราวใหมีความกระชับ ทําใหผูอานสามารถทําความเขาใจไดในระยะเวลาอันสั้น 

ซ่ึงสงผลตอความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Hsieh et al. (2018) ไดศึกษา

ถึงการทําความเขาใจเก่ียวกับอิทธิพลขององคประกอบเรื่องราวในธุรกิจบริการ พบวาอารมณขันมีสวน

รวมในประโยชนและผลกระทบตอผูบริโภค แตองคประกอบของความกระชับของเรื่องราวมีสวนรวม

ในประโยชนของผูบริโภค และสอดคลองกับการศึกษาของ Lee and Jeong (2017) ท่ีศึกษาบทบาท

เรื่องราวผลิตภัณฑกับการมีสวนรวมในการเลาเรื่องท่ีสงผลตอความตั้งใจเจตนารมณทางพฤติกรรม 

โดยพิจารณาจากองคประกอบของเรื่องราว พบวาความถูกตองของเรื่องราวและเรื่องราวของ

ผลิตภัณฑท่ีมีอารมณขันสงผลตอการมีสวนรวมในการเลาเรื่อง และสงผลตอทัศนคติของผลิตภัณฑ

และความตั้งใจซ้ือเชิงพฤติกรรม  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. ในทางดานวิชาการ การศึกษาในอนาคตควรมีการตอยอดโดยการบูรณาการในแนวคิด

และทฤษฎีของเรื่องราว ผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจซ้ือ จากการศึกษางานวิจัยนี้พบวา 

เรื่องราวสงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาโดยตรง โดยท่ีผูบริโภคจะเกิดการรับรูเรื่องราววาเรื่องราวนี้

เกิดข้ึนจริง มีขอเท็จจริงท่ีนาเชื่อถือ เปนเรื่องราวท่ีมีความกระชับไดใจความ มีจุดสําคัญของเรื่องราว 

และเรื่องราวมีความนาสนใจไมนาเบื่อ ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางองคประกอบเรื่องราวของ

ผลิตภัณฑ และความตั้งใจซ้ือ จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวางานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับ

เรื่องราวและความตั้งใจซ้ือยังมีนอยอยู และยังเปนตัวแปรใหมท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคา  และยังทํา

ใหสามารถอธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ในมุมมองของนักการตลาด จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาเรื่องราวในแตละเรื่องนั้นจะ

สงผลตอการรับรูของผูบริโภคท่ีจะทําใหเกิดทัศนคติตอสินคาท้ังในแงบวกและในแงลบ ซ่ึงในทาง

การตลาดเม่ือผูบริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีตอสินคาแลวจะเกิดการตัดสินใจซ้ือ ท้ังนี้การนําเรื่องราวมาใช

ถือเปนการกําหนดกลยุทธท่ีดีตอสินคาซ่ึงเปนการสื่อสารเพ่ือใหผูบริโภครูจักสินคามากข้ึน ซ่ึงจาก

การศึกษาในสินคาท่ีเก่ียวกับการบริโภคพบวา ผูบริโภคมักจะเนนในเรื่องของคุณคาทางโภชนาการ

เปนหลัก เนื่องจากงายตอการเขาใจเนื้อหา และเห็นไดชัดวามีประโยชนอยางไร จึงเปนเหตุทําให

ผูบริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือ และเกิดการตัดสินใจซ้ือตอไป ท้ังนี้แนวทางในการสรางเรื่องราวใหกับ
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สินคาเพ่ือใหเกิดความตองการและเกิดการซ้ือสินคาท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจ

ในยุคปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาผลกระทบของเรื่องราวผลิตภัณฑท่ีมีขอเท็จจริงกับเรื่องราวท่ีแตงข้ึนมา

เรื่องราวแบบไหนมีอิทธิพลตอการรับรูของผูบริโภค และมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑหรือใชบริการ

หรือไม 

 2. ตอเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ควรศึกษาในกลุมของผูบริโภคท่ีเคยซ้ือหรือมีการซ้ือซํ้าเพ่ือวัด

การสื่อสารปากตอปาก เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทสายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด และ 3) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จํานวน 216 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะหผลขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉลี่ยแบบที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศ

ชาย มีอายุระหวาง 25-29 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงงานเปนพนักงาน 

ประสบการณในการทํางานระหวาง 2 ปข้ึนไป แตไมเกิน 5 ป รายไดตอเดือนระหวาง 12,001-

20,000 บาท ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ระดับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุดคือ ดานคาใชจายและดานคุณภาพ รองลงมาเปนดานเวลา และสุดทายคือ ดานปริมาณงาน 

ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

พบวาแรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงาน 
                                                           
1 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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Abstract 

 The objectives of the research include 1)  to study the motivation of staffs 

employed by Thai-Yazaki Electric Wire Co.,Ltd.2) to study the efficiency of the staffs’ 

work performance and 3)  to study the motivation that affects the efficiency of the 

staffs’ work performance. The sample group is 216 staffs employed by the company. 

The research tool is the survey and the statistical methods include the frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t- test, One way ANOVA and multiple 

regression.  The results are that The mostly respondents are male, aged between 25-

29 years old, marriage, graduated with bachelor’ s degrees.  They are mostly the 

employee with between two years but not more than 5 years of work experience. 

Their average monthly income are between 12,001- 20,000 baht.  Motivation for 

working in the sense of overall at the highest level.  Overall efficiency of the work 

performance is in the highest level. When each sector is considered, the most efficient 

sector is the expenditures and quality, followed by the time, and the amount of 

works, respectively.  Due to the hypothesis testing, the results showed that the 

correlation between the motivator factors and the efficiency of work performance 

indicates that motivation were relate to work’ s performance with work’ s quality at 

statistic 0.05 

 

Keywords: Motivations, Performance Efficiency, Performance 

 

 

บทนํา 

 การดําเนินกิจการของทุกๆ องคกรในยุคปจจุบันหลีกเลี่ยงไมได ท่ีจะตองพบกับการ

เปลี่ยนแปลง “แรงจูงใจ”ถือเปนปญหาใหญตอการดําเนินงานของทุกองคกร องคกรทุกองคกรตาง

พยายามหาวิธีการท่ีจะสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานเพ่ือใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรท่ีตั้งไว (สิริภัทร วงศธีรุตม, 2546)  

ในอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศไทยสวนใหญมุงพัฒนาทางดานการผลิต มีการใช

เทคโนโลยีข้ันสูง การลงทุนในดานโครงสรางพ้ืนฐาน และอาศัยดานกายภาพจํานวนมาก แต

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตยังไมอยูในระดับท่ีสูงกวาคูแขงขันในระดับภูมิภาคอาเซียน 

(MM Thailand : MM Thailand : MM Thailand : MM Thailand : MM Thailand : ออนไลน , 
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2559 ) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตรายอุตสาหกรรมการของทุกประเทศจะพบวา 

ประเทศไทยนั้นมีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวาคากลางเปนจํานวนท่ีนอย

กวาประเทศสิงคโปรแตมีจํานวนมากกวาประเทศฟลิปปนสเนื่องมาจากปจจัยหลายดานท้ังในดาน

แรงงาน การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม (นักนณริฏ พิศลยบุตร และภาณุทัต สัชฌะไชย, 2555 

, 2555 หนา 37 ) 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ผลตางของประสิทธิภาพการผลิตเทียบกับระดับประสิทธิภาพสูงสุด 

ท่ีมา :นักนณริฏ พิศลยบุตร และภาณุทัต สัชฌะไชย, 2555. 

 

จากขอมูลผลตางของประสิทธิภาพพบวาในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟาเปน

อุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตคอนขางต่ํา และไดรับผลกระทบจาก

สภาวะปญหาทางเศรษฐกิจจึงจําเปนจะตองมีการวิเคราะห และแกไขความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน และจาก

การวิเคราะหปญหาของโรงงานตัวอยางพบวา ความสูญเสียซ่ึงอยูในรูปของเสียท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิต มีสาเหตุเนื่องจากคนงาน เชนพนักงานไดรับการฝกอบรมความรูความสามารถใน

ดานตาง ๆ ไมเหมาะสม และไมเพียงพอโดย (ทิพยาภรณ หันกิตติกุล, 2544) 

 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ซ่ึงงานวิจัยนี้จะเปนประโยชน และ

สามารถนําไปใชเพ่ือชวยสงเสริมการพัฒนางานดานทรัพยากรมนุษย ชวยผลักดันการดําเนินงานดาน

ตางๆใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเ กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ 

จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสายไฟฟาไทย-ยาซากิ 

จํากัด 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานบริษัท สายไฟฟา

ไทย-ยาซากิ จํากัด   

กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

                                

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.ตําแหนงงาน 

6.ประสบการณในการทํางาน 

7.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1.ดานความสําเร็จของงาน 

2.ดานการยอมรับนับถือ 

3.ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

4.ดานความรับผิดชอบ 

5.ดานความกาวหนาในงาน 

6.ดานคาตอบแทน 

7.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา   

และเพ่ือนรวมงาน 

8.ดานนโยบายและการบริหาร 

9.ดานสภาพการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎี 2 ปจจัย ของ เฮอรซเบอรก(1959) 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

1.ดานคุณภาพงาน 

2.ดานปริมาณงาน 

3.ดานเวลา 

4.ดานคาใชจาย 

ท ฤ ษ ฎี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ข อ ง

Peterson & Plowman(1953) 



 

397 
 

ขอบเขตการวิจยั 

การศึกษาครั้งนี้ เนนการศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ โดย

ทําการศึกษากลุมประชากร คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

จํานวน 216 คน ระหวางเดือน สิงหาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two – Factor Theory) (อางใน เจริญ

ผล สุวรรณโชติ, 2551 และทิมมิกา เรืองเนตร, 2558) 

 ทฤษฎี 2 ปจจัย ไดระบุถึงสภาพแวดลอมของงานท่ีทําใหเกิดความไมพอใจในงาน และ

ลักษณะของงานท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Schermerhorn) สามารถแยกออกได 2 กลุมคือ 

ปจจัยดาน Motivator Factor เปนมุมมองท่ีเก่ียวของกับลักษณะของงานท่ีทําใหเปนสิ่งจูงใจท่ีทําให

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เชน ความสําเร็จ การไดรับการยอมรับ ลักษณะของงาน ความ

รับผิดชอบ ความกาวหนา การเจริญเติบโต สวน 

ปจจัยดาน Hygiene factors เปนมุมมองท่ีเก่ียวของกับลักษณะของสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี

ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน เชน นโยบายการบริหารของบริษัท การบังคับบัญชา ความสัมพันธ

กับผูบังคับบัญชาเงินเดือน ความม่ันคงในงาน เปนตน 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 หากพิจารณาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ เปนเรื่องเดียวกันกับผลการปฏิบัติงาน โดยประสิทธิภาพ          

การปฏิบัติงานเปนความสามารถในการดําเนินงานบรรลุเปาหมายโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด โดย

เปาหมายคือประสิทธิผลซ่ึงหากผลการปฏิบัติงานดี ก็ถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง แตถา

ผลการปฏิบัติงานไมดีก็ถือวาไมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิด 

และความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 Peterson & Plowman ไดใหแนวคิดและสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพในการ

ทํางานไว 4 ขอ ดังนี้ (จิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล) 

1. คุณภาพของงาน ตองมีคุณภาพสูง คือ ผลผลิตจะตองคุมคา ไดประโยชนสูงสุดและนา

พึงพอใจตอการลงทุน 

2. ปริมาณงาน คือ งานท่ีไดรับจะตองเปนไปท่ีองคกรคาดหวัง 

3. เวลา คือ เวลาท่ีใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะท่ีถูกตองตามหลักการ

เหมาะสมและไดผลกําไรมากท่ีสุด 
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4. คาใชจาย ในการดําเนินการท้ังหมดจะตองเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะตอง

ลงทุนนอยและไดผลกําไรมากท่ีสุด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซา

กิ จํากัด ซ่ึงมีจํานวน 470 คน 

 กลุมตัวอยาง คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จํานวน 

216 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ Yamane (1973) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

ชั้นภูมิ โดยมีวิธีคํานวณตามสูตรดังนี้ 

ตัวอยางพนักงานแตละกลุม = 
จํานวนพนักงานแตละกลุม × ขนาดกลุมตัวอยาง

จํานวนพนักงานทั้งหมด
 

โดยสุมแบบสัดสวน แทนคาตามสูตรจะไดกลุมตัวอยางดังนี้ 

กลุม ประชากร กลุมตัวอยาง 

1.ฝายบริหารท่ัวไป 21 10 

2.ฝาย New Yazaki System 5 2 

3.ฝายออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ 18 9 

4.ฝาควบคุมการผลิตและประสานงานขาย 20 9 

5.ฝายผลิต 1 228 105 

6.ฝายวิศวกรรมการผลิต 125 58 

7.ฝายประกันคุณภาพ 14 6 

8.ฝายบัญชีและคิดราคา 12 5 

9.แผนกความปลอดภัย 5 2 

10.แผนกหุมสายเล็ก 20 9 

11.แผนก IT 2 1 

รวม 470 216 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามวัดแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน            

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยแบงเนื้อหาของคําถามออกเปน 4 สวน ไดแก 
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 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผู ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

โดยลักษณะของแบบสอบถามสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ สรางข้ึนเพ่ือใหคะแนนตามแนวคิดของ Likert ไดแก มากท่ีสุด มาก      

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด เพ่ือวัดระดับแรงจูงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานของ

กลุมตัวอยาง ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนคาตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2554) 

5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง มาก 

3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง นอย 

1 คะแนน หมายถึง นอยท่ีสุด 

สําหรับการจําแนกระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานของกลุมตัวอยาง พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดไวดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก   

คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง   

คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอย   

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด    

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1)  ขอมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) ขอมูล ท่ีไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางโดยใช

แบบสอบถาม ทางผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปถามกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-

ยาซากิ จํากัด จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบขอมูล ลงรหัส แลวนําขอมูลท่ี

ลงรหัสเรียบรอยแลวบันทึก โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือประเมินผลขอมูล ใช โปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูป 

 

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การศึกษาคนควาจาก เอกสาร ตํารา วารสาร ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ อินเทอรเน็ตและงานวิจัยท่ี
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เก่ียวของตางๆ รวมท้ังศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจ เพ่ือใชเปนขออางอิงและเปนขอสนับสนุน

แนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ 

 

 4. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 1) นําแบบสอบถามท่ีทางผู วิจัยสรางข้ึนไปเสนออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยและพนักงานท่ี

ปรึกษา เพ่ือตรวจทานดานเนื้อหา ภาษา และสํานวนท่ีใช และขอแนวทางในการแกไขเพ่ือใหได 

แบบสอบถามท่ีถูกตองสมบูรณและเขาใจงายตอผูตอบแบบสอบถาม 

 2) นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทดสอบ (Pre-test) โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการคํานวณ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach Alpha,1970) 

ผลการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม มีคาเทากับ 0.965 และ 0.888 

 3) นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลว ใชในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางคือ พนักงานบริษัท 

สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด  

 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหหาคาความถ่ีและคา

รอยละ, วิเคราะหหาคาเฉลี่ย(�̅�𝑥) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 

 2) การวิเคราะห สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หาคา Independent t-test, 

One Way ANOVA, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปน     

รอยละ 79.6 มีอายุระหวาง 25-29 ป คิดเปนรอยละ 29.6 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 48.6

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 53.2 ตําแหนงงานเปนพนักงาน คิดเปนรอยละ 61.1

ประสบการณในการทํางานระหวาง 2 ปข้ึนไป แตไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 30.6 รายไดตอเดือน

ระหวาง 12,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.5 

2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เทากับ 4.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 เม่ือวิเคราะห

ตามรายดาน พบวา ดานความสําเร็จของงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.37 รองลงมาคือ ดานลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.35 ตอมาคือ ดานความกาวหนาในงานและดานนโยบายและการบริหาร 

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.34 ดานสภาพการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.32 ดานความรับผิดชอบ คาเฉลี่ยอยูท่ี 
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4.31 ดานการยอมรับนับถือและดานคาตอบแทน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.27 รองมาตามลําดับ สวนดานท่ีมี

แรงจูงใจนอยท่ีสุดคือดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.26 

 3. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด เทากับ 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 เม่ือวิเคราะห

ตามรายดาน พบวา ดานคาใชจายและดานคุณภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.35 รองลงมาคือ 

ดานเวลา คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.32 สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานปริมาณงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.29 

 4. แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงาน พบวา แรงจูงใจใน           

การปฏิบัติงานดานคาตอบแทนและดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคุณภาพงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.001 และ 

0.038 ตามลําดับ ดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน มีผลตอประสิทธิภาพใน       

การปฏิบัติงานดานปริมาณงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.001 ดานลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ, ดานคาตอบแทน และดานนโยบายและการบริหาร มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดานเวลา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.007,0.016 และ 0.032 ตามลําดับ อยางมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ตัวแปร 
ดานคุณภาพงาน 

(𝑌𝑌1) 

ดานปริมาณงาน 

(𝑌𝑌2) 
ดานเวลา  

(𝑌𝑌3) 
ดานคาใชจาย 

(𝑌𝑌4) 

คาคงท่ี 𝛽𝛽 T 𝛽𝛽 T 𝛽𝛽 T 𝛽𝛽 T 

1.309 3.294 1.858 4.513 1.685 3.987 1.644 3.906 
ดา้นความสาํเร็จของงาน(𝑋𝑋1) .019 .265 .030 .410 .011 .144 .119 1.582 

ดา้นการยอมรับนบัถือ (𝑋𝑋2) .049 .734 .075 1.097 -.099 -1.412 .004 .058 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (𝑋𝑋3) .070 1.028 -.008 -.109 .156 2.164 . 049 .678 

ดา้นความรับผิดชอบ (𝑋𝑋4) . 072 1.105 -.034 -.498 .047 .676 . 029 .413 

ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (𝑋𝑋5) . 092 1.420 .106 1.567 -.049 -.706 .018 .257 

ดา้นค่าตอบแทน (𝑋𝑋6) . 189 3.258 .043 .708 .169 2.746 .060 .969 
ดา้นความสมัพนัธ์ผูบ้งัคบั 

บญัชาและเพ่ือนร่วมงาน (𝑋𝑋7) . 155 2.085 .255 3.321 .116 1.471 .143 1.826 

ด้านนโยบายและการบริหาร 

(𝑋𝑋8) 
.121 1.856 .057 .840 . 169 2. 428 .066 .946 

ดา้นสภาพการปฏิบติังาน (𝑋𝑋9) -.059 -.845 .042 .577 .093 1.247 .141 1.909 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 



 

402 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัยทางดานแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ซ่ึงผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้ 

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด พบวา ระดับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีแรงจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสาย

ชล ศิริพงศ (2560) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปน

ทีมของเจาหนาท่ีทีมกํากับดูแล สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 9”พบวา 

แรงจูงใจดานรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะวา

องคกรท่ีจะบรรลุเปาหมายไดนั้น ตองมีการบริหารและมีนโยบายท่ีดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถ จึงสงใหงานมีประสิทธิภาพ และสวนหนึ่งท่ีพนักงานมีแรงจูงใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดนั้น อันเนื่องมาจาก มีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงานและผูบริหารซ่ึงทําใหบรรยากาศ

ในการปฏิบัติงานมีความเปนกันเอง และสามารถชวยเหลือ ใหคําปรึกษากันไดตลอดเวลา เปนผลทํา

ใหพนักงานมีแรงจูงในในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกอใหเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน 

 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด พบวา 

ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ โดยรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของสาธิต  แกวท้ิง (2560) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทยฝายควบคุมจราจร พบวา ประสิทธิภาพดานคาใชจาย 

อยูในระดับมากท่ีสุด สามารถอธิบายไดวา พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทยฝายควบคุม

จราจร ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการดูแลทรัพยากรในงานเสมือนหนึ่งเปน

สมบัติ มีสวนชวยประหยัดทรัพยากรขององคกร ใชทรัพยากรอยางคุมคาเพ่ือใหงานออกมาดีท่ีสุด 

 3. การศึกษาดานความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน           

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ดานคาตอบแทนและดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดานคุณภาพงาน ดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานปริมาณงาน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานคาตอบแทน ดาน

นโยบายและการบริหารท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานเวลา ในการทํางานดานสภาพ

การปฏิบัติงาน ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคาใชจาย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ (2556) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท ขนสงทางอากาศของเอกชนแหงหนึ่ง ใน

กรุงเทพมหานคร พบวาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด และสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวม 
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 จากการศึกษา พบวา ถาพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง ก็จะสงผลใหประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงข้ึนตามไปดวย 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการทําวิจัย 

 1. จากผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีแรงจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยดานท่ีมีแรงจูงใจนอยท่ีสุด คือ ดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ดังนั้น

ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานเปนทีมมากข้ึน โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาใหพนักงาน

และผูบังคับบัญชาทุกระดับไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ปรึกษาหารือในการ

ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน เชนผูบังคับบัญชาจะใหคําปรึกษา แนะนํา เม่ือพนังงานประสบปญหาในการ

ปฏิบัติงาน แตหากพนักงานไมมีปญหาในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาควรปลอยใหพนักงานได

ปฏิบัติงานอยางอิสระ ไมเขาไปแทรกแซง ควรคอยดูหางๆ และใหกําลังใจแกพนักงานเปนชวงๆ เม่ือ

พนักงานปฏิบัติงานสําเร็จ 

2. จากผลการขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีประสิทธิภาพใน    

การปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีระดับประสิทธิภาพนอยท่ีสุด คือ ดาน

ปริมาณงาน ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับแนวคิดท่ีจะมุงม่ันในการพัฒนาองคกรใหกาวไกลไป

พรอมกับโลกในปจจุบันท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ดวยวิสัยทัศนท่ีวา “บริษัท จะกาวไป

พรอมกับโลก และเราจะเปนในสิ่งท่ีสังคมตองการ โดยมีนโยบายในการพัฒนาทางดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือรองรับสภาพการในอนาคตการพัฒนาทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ การจัดหา

กิจกรรมสงเสริมตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงการพัฒนา

บุคคลากรใหมีความรูความสามารถมากยิ่งข้ึน 

 3. ในเรื่องของปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ดานความสําเร็จของงาน

ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในงาน 

ดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหาร 

และดานสภาพการปฏิบัติงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณ

งาน ดานเวลา และดานคาใชจายของพนักงาน จะมีเพียงสี่ดานเทานั้น คือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน และดานนโยบายและ           

การบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองคกรควรท่ีจะสงเสริมแรงจูงใจใน      

การปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดาน

ความกาวหนาในงานใหกับพนักงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมผลกําไรใหองคกรเกิดความกาวหนาตอไป 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้จํากัดเฉพาะพนักงานของบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด เทานั้น 

ดังนั้นควรมีการกระจายกลุมตัวอยางไปยังองคกรอ่ืนดวยเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแตกตาง และสมบูรณ

ยิ่งข้ึน    

2. ควรใชวิธีเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนประกอบดวยเชนการสัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ

พัฒนาการปฏิบัติของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ตอไป 

3. ควรศึกษาเพ่ิมในประเด็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันของพนักงานบริษัท 

สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด เพ่ือจะทําใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง และนาเชื่อถือมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานพ้ืนฐานสวนบุคคล ปจจัยดานสุขภาพทาง

การเงิน ปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน ท่ีสงผลตอการวางแผนทาง

การเงินเพ่ือวัยเกษียณ โดยเก็บขอมูลจากบุคลากรภายในสํานักงบประมาณ จํานวน 343 คน ซ่ึง

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การทดสอบ

การแจกแจงแบบทีสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

และการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนเชิงเดี่ยว  ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีสุขภาพทางการเงิน  

และความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินอยูในระดับปานกลาง และผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา บุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานสวนบุคคลดานเพศ ดานอายุ ดานตําแหนงงานท่ีตางกัน มีการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน รวมถึงปจจัยดานสุขภาพทางการเงินมีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณดานการวางแผนทางการเงิน และปจจัยดานความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณดานการวางแผน

ทางการเงิน และดานการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยเกษียณ 

คําสําคัญ: การวางแผนการเงิน 
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Abstract 

The purpose of this research was to study basic individual factors, the money 

fitness factors, the financial planning knowledge and understanding factors affecting 

the financial planning for retirement, The data were collected from 343 people in 

Budget Bureau Personnel. The research instrument was a questionnaire, the collected 

data were analyzed using independent sample t-test, one – way anova and Simple 

Linear Regression Analysis.  The results showed that the money fitness and the 

financial planning knowledge and understanding of the personnel was at the 

moderate level. The hypothesis test disclosed that the differences of personal factor 

affecting the differences of the financial planning, the money fitness factors affecting 

the retirement financial planning in financial planning, the financial planning 

knowledge and understanding factors affecting the retirement financial planning in 

financial planning and preparation for retirement 

 

Keywords: Financial Planning 

 

บทนํา 

 จากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรในประเทศไทย ป 2560 ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ พบวา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 66.18 ลานคน โดยในจํานวนดังกลาวมีจํานวน

ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนจํานวนถึง 10.22 ลานคน และมีแนวโนมจะเพ่ิมจํานวนสูงข้ึน 

ทุก ๆ ป เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย การมีความรูและความ

เขาใจในเรื่องของโภชนาการมากข้ึน สงผลใหอายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) ของคนไทยยืนยาว

มากข้ึน  โดยผู ท่ี มีอายุ  60 ป  จะสามารถมีชีวิตอยูตอไปได เฉลี่ย  20.2 ป  (สารประชากร

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560)  

การมีอายุยืนยาวมากข้ึนอาจจะถือวาเปนสิ่งท่ีดี แตการมีอายุยืนยาวข้ึนก็หมายความรวมถึง

การใชชีวิตภายหลังเกษียณท่ียาวนานมากยิ่งข้ึนตามไปดวย ซ่ึงสาเหตุนี้เองจึงทําใหผูเกษียณอายุ

จําเปนจะตองมีเงินทุนสําหรับใชจายในการดําเนินชีวิตในจํานวนท่ีมากยิ่งข้ึนเชนกัน ซ่ึงหากจะ

คาดหวังจากความคุมครองของภาครัฐเพียงอยางเดียวจึงยังคงไมเพียงพอสําหรับคาใชจายตาง ๆ 

ภายหลังเกษียณ อีกท้ัง การดําเนินชีวิตภายหลังเกษียณถือเปนจุดสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 

ท้ังในดานสถานภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผูท่ีเคยไดรับตําแหนงสูงหรือมีสถานภาพ
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ทางสังคมสูง และเม่ือเกษียณอายุสิ่งตาง ๆ เหลานั้นก็จะหมดไป ซ่ึงถาผูเกษียณอายุมัวแตยึดติดกับ

ตําแหนง สถานภาพ และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเดิม ๆ ก็อาจจะทําใหเกิดความทุกขทางใจได 

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายท่ีมีความทรุดโทรมลงตามอายุท่ีมากข้ึน ดังนั้น ในชวง

เวลาหลังเกษียณอายุจึงตองมีการเตรียมความพรอมทางดานคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพ 

เพ่ือเตรียมรับมือกับความเสี่ยงตาง ๆ ยกตัวอยางเชน ความเสี่ยงดานสุขภาพ ความเสี่ยงดานรายได 

ความเสี่ยงดานการอยูเพียงลําพัง และความเสี่ยงในดานคาใชจาย เปนตน 

ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ โดยมุงเนนศึกษาท่ีบุคลากร

ภายในสํานักงบประมาณ เนื่องจากปจจัยแรก คือ สํานักงบประมาณเปนสวนราชการขนาดใหญมี

หนาท่ีหลักในการจัดสรรงบประมาณของประเทศ จึงตองการศึกษาจากการวางแผนทางการเงินจาก

บุคคลผูมีพ้ืนฐานในการจัดสรรรายรับรายจายของประเทศ ปจจัยท่ีสอง คือ บุคลากรภายในสํานัก

งบประมาณมีหลายประเภทและแตละประเภทจะไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนทางสวัสดิการ

แตกตางกัน ซ่ึงการจัดการการเงินของแตละบุคคลก็จะมีความแตกตางกันออกไป และจากการสํารวจ

ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพบวา ขาราชการบํานาญของสํานักงบประมาณจํานวน 40% 

มีภาระหนี้สินมากกวารายไดท่ีไดรับ โดยท่ีบางทานอาจจะมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในแตละ

เดือน และเลือกจะแกปญหาดวยการกูเงินมาแลวผอนชําระในอนาคต ทําใหเกิดหนี้สินอยางตอเนื่อง 

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ทําใหผูวิจัยมีความสนใจตองการศึกษาการวางแผนทางการเงิน การเตรียมความ

พรอมสําหรับรับมือกับชีวิตเม่ือยามเกษียณ และตองการย้ําเตือนใหเขาใจและตระหนักถึงการบริหาร

จัดการชีวิต โดยควรคํานึงวาหลังจากออกจากงานประจําสิ่งท่ีจะหายไปคือ รายไดประจํา และใน

อนาคตจะดําเนินชีวิตตอไปอยางไร โดยท่ีไมหวังพ่ึงลูกหลานหรือเปนภาระใหกับสังคมในอนาคต  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานพ้ืนฐานสวนบุคคล ปจจัยดานสุขภาพทาง

การเงิน ปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน ท่ีสงผลตอการวางแผนทาง

การเงินเพ่ือวัยเกษียณของบุคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 

คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลจะแตกตางกันในแตละคน โดยคุณสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพล

ตอผูรับสารในการทําการสื่อสาร อยางไรก็ตามในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ นั้น จํานวนของ
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ผูรับสารก็มีปริมาณแตกตางกันดวยการวิเคราะหผูรับสารท่ีมีจํานวนนอยคนนั้นมักไมคอยมีปญหา 

หรือมีปญหานอยกวาการวิเคราะหผูรับสารท่ีมีจํานวนมาก เนื่องจากการวิเคราะหคนท่ีมีจํานวนนอย 

เราสามารถวิเคราะหผูรับสารทุกคนได แตในการวิเคราะหคนจํานวนมาก เราไมสามารถวิเคราะห

ผูรับสารแตละคนได เพราะมีผูรับสารจํานวนมากเกินไป นอกจากนี้ผูสงสารยังไมรูจัก ผูรับสารแตละ

คนดวย ดังนั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะหผูรับสารท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนมาก คือ การ

จําแนกผูรับสารออกเปนกลุม ๆ  ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแก 

อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เปนตน (ปรมะ 

สตะเวทิน, 2546) 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน 

สุขภาพทางการเงินท่ีดี (Money Fitness) หมายถึง การมีสภาวะทางการเงินท่ีเหมาะสม

แกการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ อีกท้ังยังเปนพ้ืนฐานสูความม่ังค่ังและนําไปสูการตอยอดสูความร่ํารวย 

โดยองคประกอบของการมีสุขภาพทางการเงินท่ีดีนั้น จะประกอบไปดวยสภาวะพ้ืนฐาน 6 ประการ 

คือ (จักรพงษ เมษพันธ, 2556)  

1) สภาพคลองดี หมายถึง การท่ีคนเรามีเงินจับจายใชสอยเพียงพอ ตามรูปแบบชีวิตท่ี

ตองการ และมีเงินเหลือสะสมเพ่ือเปาหมายทางการเงินในอนาคต 

2) ปลอดหนี้จน หมายถึง การไมมีหนี้ท่ีทําใหเกิดรายจายประจําเพ่ิมข้ึน และสงผล

กระทบตอสภาพคลอง 

3) พรอมชนความเสี่ยง หมายถึง การรูจักและเขาใจความเสี่ยงทางการเงินของตัวเอง

และวางแผนบริหารขัดการความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางเหมาะสม 

4) มีเสบียงสํารอง หมายถึง การท่ีชีวิตมีเงินสะสมสํารองไวใชจายยามฉุกเฉิน 

5) สอดคลองเกณฑภาษี หมายถึง การท่ีคนเราสามารถคิดคํานวณและวางแผนภาษี

เพ่ือปกปองความม่ังค่ังใหกับตัวเองได 

6) บั้นปลายมีทุนเกษียณ หมายถึง การท่ีคนเราสามารถวางแผนเกษียณใหกับตัวเองได 

รูวาตองใชเงินในบั้นปลายเทาไหร และวางแผนสะสมเงินและลงทุนตามเปาหมาย

เกษียณท่ีตองการได 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง การวางแผนทางการเงินเปนกระบวนการ

หนึ่งในการออกแบบแนวทางในการบริหารจัดการเงินภายใตปจจัยของแตละบุคคล โดยนําไปปฏิบัติ

และทบทวนปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปาหมายสําเร็จลุลวง และมีความสําคัญตอบุคคลทุกชวง
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อายุ โดยการวางแผนทางการเงินถือเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดชวงชีวิตและทําใหเกิดความม่ังค่ังทาง

การเงิน ความม่ันคงในชีวิต การมีอิสรภาพทางการเงิน และการบรรลุเปาหมายท่ีแตละบุคคลกําหนด

ไว ซ่ึงนอกจากจะมีสรางความม่ันคงและม่ังค่ังใหกับตนเองไมกอใหเกิดภาระสังคมไดแลวยังสามารถ

ลงทุนสรางความเติบโตใหกับเศรษฐกิจไทย สงผลใหประเทศชาติมีความม่ังคงยั่งยืนตลอดไป (รัชนีกร 

วงศจันทร, 2555) 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 : บุคคลากรภายในสํานักงบประมาณท่ีมีปจจัยดานพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ี

ตางกัน มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัย

เกษียณของบุคคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลตอ

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของบุคคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ปัจจัยด้านพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านสุขภาพทางการเงิน 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 

การวางแผนทางการเงนิเพือ่วยัเกษยีณ 
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ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ บุคลากรภายในสํานักงบประมาณ จํานวนท้ังหมด 1,018 

คน (รายงานประจําป สํานักงบประมาณ, 2560) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ บุคลากรภายในสํานักงบประมาณ โดยแยกตาม

ประเภทบุคลากร 2 ประเภท ดังนี้ ขาราชการและลูกจางประจํา และพนักงานราชการ จํานวน 343 

คน ซ่ึงใชสูตร Taro Yamane เปนวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดคาความ

คลาดเคลื่อน 0.05 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 

ขาราชการและลูกจางประจํา 944 281 

พนักงานราชการ 74 62 

รวม 1,018 343 

ท่ีมา รายงานประจําป สํานักงบประมาณ 2560 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงจะกําหนดรูปแบบ

ของคําถามเปนชุด ๆ ตามปจจัยหลักเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลและขอเท็จจริงท่ีตองการ 

โดยจะแบงชุดคําถามออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 : แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานพ้ืนฐานสวนบุคคล โดยจะเปน

ลักษณะของการเลือกตอบ ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน  

สวนท่ี 2 : แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน ซ่ึงเปนชุดคําถาม

แบบเลือกตอบ คือ ใช และไมใช จํานวน 10 ขอ 

สวนท่ี 3 : แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทาง

การเงิน ซ่ึงเปนชุดคําถามแบบเลือกตอบ คือ ใช และไมใช จํานวน 10 ขอ  

สวนท่ี 4 : แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ มี

จํานวนคําถามท้ังหมด 20 ขอ ซ่ึงแบงกลุมคําถามออกเปน 3 ดาน คือ ดานการรับรูขาวสาร ดานการ

วางแผนทางการเงิน และดานการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยเกษียณ  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษา จะแบงขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 : การเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยเก็บขอมูลจากการคนควางานวิจัย บทความ 

หนังสือ รวมถึงทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลนั้นไปทําการวิเคราะห 

สวนท่ี 2 : การเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ

และปรับปรุงแลวไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยตนเอง โดยใชกลุมตัวอยางเปนบุคลากร

ภายในสํานักงบประมาณ จํานวน 343 คน และใชระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามดังกลาว

ท้ังสิ้น 2 อาทิตย หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีขอมูลครบถวน และนํา

ขอมูลเหลานั้นมาตรวจสอบใหคะแนนและวิเคราะหทางสถิติ  

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลว ไปใชในกลุม

ตัวอยางจริง และประมวลผลทางสถิติ เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

1) การวิ เคราะหสถิติ เชิ งพรรณนา  (Descriptive Analysis)  โดยใชคาความ ถ่ี  

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) 

2) การวิ เคราะหสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Analysis) เปนสถิติ ท่ีใชทดสอบ

สมมติฐาน ของการศึกษา เพ่ือสรุปผลอางอิงไปยังประชากรของการศึกษา โดยผูวิจัยกําหนดระดับ

ความเชื่อม่ัน ของการทดสอบสมติฐานการศึกษานีไ้วท่ี 95% ซ่ึงสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 

2.1) การทดสอบการแจกแจงแบบทีสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน 

(Independent sample t-test) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ในการทดสอบความแตกตางของ

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของกลุมตัวอยาง ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และตําแหนง

งานท่ีแตกตางกัน 

2.2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ใชสําหรับ

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพ่ือทดสอบความแตกตางของการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของกลุม

ตัวอยาง ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน  

2.3) การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนเชิงเดี่ยว (Simple Linear Regression 

Analysis) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เพ่ือทดสอบปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน ท่ีมีอิทธิพลตอ

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของบุคคลากรภายในสํานักงบประมาณ และใชสําหรับ
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ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 เพ่ือทดสอบปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน ท่ีมี

อิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของบุคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

 

ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีดําเนินการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงมี

จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 65.6 มีสถานภาพโสดจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 58.9 มีอายุ

ต่ํากวา 30 ป จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 41.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

จํานวน 269 คน และมีตําแหนงเปนขาราชการและลูกจางประจําจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 

81.9  

 

2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงิน 

สรุปผลการศึกษาพบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีสุขภาพทางการเงินระดับดีมาก และ

หากพิจารณาตามรายขอ จะพบวา อันดับขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การมีแหลงรายไดหลัก

เพียงแหลงเดียว และอันดับขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การแบกรับภาระคาใชจายในการ

อุปการะเลี้ยงดูบุคคลอ่ืนเกินครั้งหนึ่งของรายไดท้ังหมด 

 

3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

สรุปผลการศึกษาพบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน

ทางการเงินระดับความรูปานกลาง และหากพิจารณาตามหัวขอจะพบวา หัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ การวางแผนทางการเงินเปนกระบวนการท่ีไมมีรูปแบบตายตัว และหัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ การเริ่มลงมือวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมรับมือวัยเกษียณ 

 

4. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ 

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณมีการแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานการรับรู

ขาวสาร ดานการวางแผนทางการเงิน และดานการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยเกษียณ โดยจาก

การศึกษา พบวา หัวขอคําถามท่ีไดรับระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยแยกรายละเอียดแตละดาน 

ดังตอไปนี้ 
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การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ ดานการรับรูขาวสาร พบวา หัวขอท่ีไดรับ

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือวัยเกษียณ โดยเฉพาะ กองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการของสวนราชการ เพ่ือใชเปน

แนวทางในการวางแผนทางการเงินภายหลังการเกษียณ และหัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

การศึกษาอาชีพสํารอง หรือการวางแผนหารายไดเสริมตาง ๆ เพ่ือใชจายยามท่ีทานเกษียณ  

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ ดานการวางแผนทางการเงิน พบวา หัวขอท่ี

ไดรับคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การกําหนดชวงระยะเวลาของเปาหมายในการออม/การลงทุน เชน 

กําหนดเปาหมายระยะสั้น 1 - 3 ป เปาหมายระยะกลาง 4 –10 ป หรือเปาหมายระยะ 10 ปข้ึนไป 

เปนตน และหัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การตั้งเปาหมายทางการเงิน และการกําหนด

แนวทางท่ีสําคัญในการบรรลุเปาหมาย 

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ ดานการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยเกษียณ 

พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญมาก โดยหัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การ

จัดสรรรายไดบางสวนสําหรับใชจายตาง ๆ ยกตัวอยางเชน คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร คา

ซอมแซมท่ีอยูอาศัย เปนตน และหัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คือ การกําหนดอายุท่ีตองการ

เกษียณ และกําหนดชวงระยะเวลาหลังเกษียณ (เชน กําหนดไววาตนจะเกษียณเม่ืออายุ 60 ป และ

คาดวาจะมีชีวิตอยูอีก 20 ปภายหลังเกษียณ) 

 

5. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีตางกัน มีการวางแผน

ทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีตางกัน มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัย

เกษียณแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.1 บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานเพศตางกัน มีการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน โดยใชสถิติ Independent sample t-test ในการ

ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.003 ซ่ึงมี

คานอยกวา 0.05 กลาวคือ บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานเพศตางกัน มีผลตอการวางแผน

ทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.2 บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานสถานภาพตางกัน มีการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน โดยใชสถิติ One - way ANOVA ในการทดสอบ

สมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.190 ซ่ึงมีคา
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มากกวา 0.05 กลาวคือ บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานสถานภาพตางกัน ไมมีผลตอการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.3 บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานอายุตางกัน มีการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน โดยใชสถิติ One - way ANOVA ในการทดสอบ

สมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.007 ซ่ึงมีคานอย

กวา 0.05 กลาวคือ บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานอายุตางกัน มีผลตอการวางแผนทาง

การเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.4 บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานระดับการศึกษาตางกัน 

มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน โดยใชสถิติ One - way ANOVA ในการทดสอบ

สมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.128 ซ่ึงมีคา

มากกวา 0.05 กลาวคือ บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานระดับการศึกษาตางกัน ไมมีผลตอ

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.5 บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานตําแหนงงานตางกัน มี

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน โดยใชสถิติ Independent sample t-test ใน

การทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 

ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 กลาวคือ บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดานตําแหนงงานตางกัน มีผล

ตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

 

6. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน มีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ  

ผลการวิเคราะหปจจัยดานสุขภาพทางการเงินมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือ

วัยเกษียณโดยใชสถิติ Simple Linear Regression Analysis ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.009 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 กลาวคือ 

ปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของบุคลากร

ภายในสํานักงบประมาณ 

 

7. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน

ทางการเงิน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ 
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ผลการวิเคราะหปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพล

ตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ โดยใชสถิติ Simple Linear Regression Analysis ใน

การทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.002 

ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 กลาวคือ ปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน มี

อิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของบุคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี  2   ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  1  ปจจัยดานพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ี

ตางกัน  มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ

แตกตางกัน 

 

1.1  บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดาน

เพศตางกัน  มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัย

เกษียณแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2  บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดาน

สถานภาพตางกัน  มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือ

วัยเกษียณแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3  บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดาน

อายุตางกัน  มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัย

เกษียณแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.4  บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดาน

ระดับการศึกษาตางกัน  มีการวางแผนทาง

การเงินเพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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1.5  บุคลากรท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลดาน

ตําแหนงงานตางกัน  มีการวางแผนทางการเงิน

เพ่ือวัยเกษียณแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  2  ปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน  

มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเ พ่ือวัย

เกษียณของบุคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3  ปจจัยดานความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน  มีอิทธิพลตอ

การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของ

บุคลากรภายในสํานักงบประมาณ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลกับการวางแผนทางการเงินเพ่ือ

วัยเกษียณ พบวา การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณมีความสัมพันธกับขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อาย ุและตําแหนงงาน เนื่องจากปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีแตกตางกันยอมสงผลใหแตละ

คนบุคคลมีความคิด ความสนใจ ความตองการ รวมถึงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตแตกตางกัน ดังนั้น

การใหความสําคัญกับอนาคตก็ยอมมีความแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก เอ้ือจิระ

พงษพันธุ (2558) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการ

ตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร สรุปไววา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ 

และตําแหนงงานมีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธร จังหวัด

ชุมพร และสอดคลองกับงานวิจัยของอนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

การออมและการบริหารการเงินกอนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม สรุปไววา ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประเภท

ของบุคลากรสงผลตอพฤติกรรมการออม 

 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของ พบวา 

ปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน และปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน มี
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อิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ โดยเฉพาะดานการวางแผนทางการเงิน และดาน

การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยเกษียณ เนื่องจากปจจัยในดานสุขภาพทางการเงินจะเปนตัวบง

บอกถึงสถานภาพทางการเงินของตนเอง โดยหากสถานภาพอยูในระดับออนแอหรือเขาสูวิกฤต การ

จะเริ่มตนวางแผนทางการเงินในชวงวัยเกษียณก็จะมีแนวโนมลดต่ําลง เนื่องจากสภาพแวดลอมไม

เอ้ืออํานวย ขาดแคลนรายได เงินออมหรือเงินสะสมก็ลดลงตาม และปจจัยดานความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินจะเปนตัวบงชี้ระดับความรูความเขาใจของแตละบุคคล ยิ่งมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินมาก ยอมสงผลใหการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ

มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของตัวเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนาคารแหงประเทศไทย 

(2558) เรื่อง การวัดระดับทักษะทางการเงินและการออมเพ่ือการเกษียณ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 

ระดับทักษะทางการเงินท่ีสูงข้ึนจะชวยเพ่ิมโอกาสในการออมเพ่ือวัยเกษียณของกลุมตัวอยาง และ

ปจจัยท่ีมีผลตอการออมเพ่ือการเกษียณอยางมีนัยสําคัญ คือ ทัศนคติทางการเงิน ความรูความเสี่ยง

และผลตอบแทน อีกท้ังยังสอดคลองกับนายสุรสีห ประสิทธิ์รัตน (2559) เรื่อง ชีวิตหลังเกษียณของ

ขาราชการครู ซ่ึงจากการศึกษาพบวา การวางแผนนั้นชวยใหผลกระทบหลังการเกษียณเปนไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึนท้ังเชิงบวกและลบ โดยจากกลุมตัวอยางพบความแตกตางเฉพาะในเรื่องของการ

วางแผนทางดานการเงิน และวางแผนดานการเงินเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตหลัง

การเกษียณมากท่ีสุด แตการวางแผนดานการเงินนั้นมีอุปสรรคสําคัญคือ การขาดความรูในการ

วางแผน รวมถึงงานวิจัยของขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ และดร.ธฤตพน อูสวัสดิ์ (2560) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ําเซียน ในเขต

กรุงเทพฯ สรุปไววา การรับรูขอมูลขาวสารปจจัยความรูการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคล โดยเฉพาะในดานของการจัดทําแผนทางการเงินฯ  

 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานสุขภาพทางการเงิน และปจจัยดานความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ ซ่ึงจาก

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีสุขภาพทางการเงินในระดับดีมาก และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กับการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณอยูในระดับปานกลาง จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิด

ความละเลยในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ เนื่องจากคนสวนใหญมักจะคิดวา 

เรื่องการวางแผนทางการเงินเปนเรื่องไกลตัว และมองวายังคงมีเวลาเหลืออีกสําหรับอนาคตท่ียังมา

ไมเห็น ปจจุบันคนสวนใหญจึงยังคงไมเริ่มลงมือวางแผน ดังนั้น จึงควรมีสื่อประชาสัมพันธกระตุนให

เห็นถึงความละเลยตอการวางแผนทางเงินเพ่ือวัยเกษียณ และประโยชนของการวางแผนทางการเงิน
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เพ่ือวัยเกษียณใหแกสังคมทุกชวงอายุ และควรมีหลักสูตรสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเรื่องการวางแผน

ทางการเงินแตไมมีความรูความเขาใจมากเพียงพอ พรอมท้ังควรจัดตั้งหนวยงานบริการใหคําปรึกษา

เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินเพ่ือลดภาระสังคมในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึง การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของบุคลากร

ภายในสํานักงบประมาณเทานั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัย

เกษียณในกลุมตัวอยางอ่ืน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเชิงลึกและละเอียดครบถวน และสามารถนําไปศึกษา

เปรียบเทียบขอมูลถึงความแตกตางในดานตาง ๆ รวมถึงสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการ

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการการวางแผนการเงินของผูสนใจไดตอไป 

 

เอกสารอางอิง 

กิจติพร สิทธิพันธุ. 2552. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนใน 

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ และดร.ธฤตพน อูสวัสดิ์. 2560. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงิน

สวนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ําเซียน ในเขตกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร. 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

จุฑามาศ อักษร. 2553. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเพ่ือชีวิตหลังวัย

เกษียณ. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปยาภรณ ครองจันทร, ปรีชา กิจโมกข และฐิติเมธ โภคชัย. 2561. 9 การวางแผนการเงินดวยศาสตร

ของพระราชา. พิมพครั้งท่ี 1. บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด. กรุงเทพมหานคร. 

พัฒนี ทองพึง. 2555. การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ: กรณีศึกษาเฉพาะครู

โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

รัชนีกร วงศจันทร. 2555. การบริหารการเงินสวนบุคคล. พิมพครั้งท่ี 2. บริษัท บุญศิริการพิมพ 

จํากัด. กรุงเทพมหานคร. 



 

421 
 

สถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนาตลาดทุน ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย. 2553. หลักสูตรวางแผนการเงิน: ชุดวิชาท่ี 4 การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ 

(CFP). ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. 

สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. 2558. ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการ

ตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร. (Online). สืบคนจาก https://www.tci-

thaijo.org/index.php/jms_psu /article/view/61585/50743. (1 มกราคม 2562) 

สํานักงบประมาณ. 2560. รายงานประจําป 2560 สํานักงบประมาณ (Online). สืบคนจาก http:// 

www.bb.go.th/topic-detail.php?id=8500&mid=355&catID=0. (1 พฤศจิกายน 2560) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2560. สถิติการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560. 

(Online). สืบคนจาก http://www.nso.go.th/ (9 ธันวาคม 2561) 

สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. 2558. ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการ

ตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร. (Online). สืบคนจาก https://www.tci-

thaijo.org/index.php/jms_psu/ article/view/61585/50743. (1 มกราคม 2562) 

สุรสีห ประสิทธิ์รัตน. 2559. ชีวิตหลังเกษียณของขาราชการครู. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร. 
 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu
http://www.nso.go.th/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/


 

422 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Saving Decision in Savings Life   Insurance For 

People Living Bangkok 
 

สุธีมา  สุขขี1*  และพรวรรณ นันทแพศย2 

                    Suteema Sukkee1* and Pornwan Nunthaphad2 

 

 

บทคัดยอ 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพยในระดับมี

ความรูความเขาใจมาก และมีความอยูดีมีสุขทางการเงินในระดับเหมาะสมมาก ซ่ึงท้ังสองมีอิทธิผล

ตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุนอยกวา 30 ป - 40 ป มี

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับจาง/พนักงานบริษัทมากท่ีสุด รายได

เฉลี่ยอยูท่ี 20,001-40,000 บาท มีประสบการณในการทําประกันชีวิต มากกวา 3 ปข้ึนไป แหลง

การเงินฉุกเฉินคือเงินฝากสะสมจากธนาคาร วัตถุประสงคในการตัดสินออมเงินในประกันชีวิตสะสม

ทรัพยคือเพ่ือใชจายยามชรา / เกษียณอายุ และมีเจาหนาท่ีประกันชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

มากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีความรูความ

เขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพยแตกตางกัน และ มีความอยูดีมีสุขทางการเงินแตกตางกัน จะมี

การตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยท่ีแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: ประกันชีวิต 
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Abstract 

 The results showed that the saving insurance knowledge and understanding 

overview of the people was at a high understanding level and financial wellbeing was 

at a high level, so that two factors were affecting the saving decision in saving life 

insurance 

 The result of the showed that most respondents were female and mostly less 

than 3 0  -  4 0  years old, single with bachelor's degree, private employee and 

approximate income 20,001 – 40,000 baht per month. Insurance experience over 3 

year up , Emergency money resources is saving bank deposit, The purpose of deciding 

to save money on saving life insurance is for retirement and mostly insurance staff is 

influencing on decisions 

The results disclosed that the people in Bangkok who had a different 

individual, different endowment insurance knowledge and different financial 

wellbeing, that affecting to differently the Saving Decision in Savings Life Insurance 

Keywords: Life Insurance 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การออมเปนสิ่งท่ีสําคัญตอชีวิตและเรียกไดวาเปนการวางแผนทางการเงินท่ีดี ท่ีทําให

ประชาชนรูสึกไดถึงความม่ันคงทางการเงินเพ่ือบริหารการเงินในอนาคตซ่ึงจะสงผลถึงการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ถาเรามีการออมเงินอยางตอเนื่องก็จะชวยใหมีตนทุนชีวิตในชวงเวลาท่ีเกิดปญหา เกิดความ

สั่นสะเทือนหรือ เกิดความวิกฤตทางฐานะการเงินซ่ึงก็จะชวยใหมีทางเลือกในการใชชีวิตมากข้ึน 

ประกันชีวิตเปนทางเลือกท่ีชวยแบกรับความเสี่ยงและความไมแนนอนจาก เหตุการณท่ีไม

คาดฝน ชวยบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบเหตุและครอบครัว อันเนื่องมาจาก การเจ็บปวย 

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  
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 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสงเสริมการออมเพ่ือสรางหลักประกัน

และความม่ันคงของชีวิต นับเปนเครื่องมือท่ีชวยในการบริหารความเสี่ยงหรือบรรเทาความเสี่ยง

ใหกับผูรับผลประโยชนในกรณีท่ีเกิดเหตุไมคาดคิดแกผูเอาประกัน ซ่ึงผูท่ีไดรับประโยชนก็คือ ผูเอา

ประกันสามารถใชเงินของตนเองไดเม่ือครบกําหนดสัญญา หรือ ครอบครัวของผูเอาประกันในกรณีผู

เอาประกันเสียชีวิตนั้นเองทําใหจะชวยลดภาระทางการเงินในชวงเวลาดังกลาวได  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจเจกบุคคล 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการออม (Saving) 

การออม หมายถึง สวนของรายไดท่ีเหลืออยูรายไดท่ีมิไดใชจายในการบริโภค  หรือท่ีกัน

เอาไวไมนํามาใชจายในการอุปโภคและบริโภค โดยมีจุดประสงคเพ่ือเก็บไวใชในอนาคต เชนยามแก

ชราหรือนําไปลงทุนเพ่ือหาผลประโยชน กลาวโดย บุญรุง จันทรนาค (2554) 

2. ความรูประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย (Endowment Life Insurance) 

เปนการประกันชีวิต ท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจายจํานวนเงินเอาประกันชีวิตใหแกผูเอา

ประกันชีวิตเม่ือมีชีวิตอยูจนครบกําหนดสัญญา หรือจายจํานวนเงินเอาประกันชีวิตใหแกผูรับ

ประโยชน เม่ือผูเอาประกันชีวิตถึงแกกรรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กลาวโดย สากล (2538) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรูทางการเงิน (Financial Literacy) และความอยู

ดีมีสุขทางการเงิน (Financial Wellbeing) 

ความรูท่ีมีเก่ียวกับการเงิน คือ การศึกษาถึงการใชทรัพยากรตางๆ ท่ีอยูอยางจํากัดใหได 

ประโยชนสูงสุดการจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือใหเหมาะสมกับเปาหมายท่ีตั้งไว กลาวโดย กลาวโดย  ปยพร 

พันธุผล (2559) 



 

425 
 

ความอยูดีมีสุขทางการเงิน (Financial Well-being) 

Rath & Harter (2010) ไดใหความหมายของความอยูดีมีสุขทางการเงิน หมายถึง การมี 

สถานะทางการเงินท่ีเหมาะสมกบตนเองหรือตามสภาพความเปนอยู มีการจัดการสภาพทางการเงิน 

อยางชาญฉลาดและมีอิสระทางการเงินท่ีจะใชจายในแตละครั้ง 

4. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับดานการตัดสินใจซ้ือ 

ความหมายของการตัดสินใจ เปนกระบวนการเลือก หนทางปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งจาก

บรรดาทางเลือกตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการโดยอาศัยหลักเกณฑบางประการ

ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ กลาวไวโดย เชาว ไพรพิรุณโรจน (2530: 2) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

กรอบแนวคิดของการวิจัยและสมมติฐาน 

ตัวแปรตน                                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสม

ทรัพย (Saving Life Insurance 

Literacy) 

การตัดสินใจออมในรูปแบบประกัน

ชีวิตสะสมทรัพย 

 

ความอยูดีมีสุขทางการเงิน (Financial 

Wellbeing) 
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สมมุติฐาน 

การตั้งสมมุติฐานเพ่ือการทดสอบมีดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1  ประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตาง

กันจะมีผลการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยแตกตางกัน  

 สมมติฐานท่ี 2  ความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพยของประชาชนวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอ 

ตัดสินใจการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 3  ความอยูดีมีสุขทางการเงินของประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร

มีอิทธิพลตอตัดสินใจการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยแตกตางกัน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรของการวิจัย คือ ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะเลือกวิจัยใน

กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนประชากรวัยทํางานท่ีหนาแนนท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานคร มาท้ังหมด 3 เขต 

ซ่ึงประมาณ 376,235 คน (อางอิงจาก www.pptvhd36.com และ www.jobthai.com ) ซ่ึง

ประกอบไปดวย เขตบางรัก/สีลม  เขตคลองเตย/สุขุมวิท  และเขตหวยขวาง 

สําหรับขนาดตัวอยางการวิจัยจะคํานวณหาโดยใชวิธีการคํานวณของ Taro Yamane ซ่ึงจะ

ไดกลุมตัวอยาง 400 คน สําหรับการสุมตัวอยาง ผูศึกษาเลือกใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยแจกแบบสอบถามตามจํานวนท่ีระบุ เฉพาะกลุมคนชวงวัยทํางาน

เทานั้น โดยกลุมคนวัยทํางานเปนกลุมท่ีอยูในชวงวัย 25-65 ป ผูท่ีอยูในวัยนี้เริ่มมีการวางแผนชีวิต มี

หนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ ซ่ึงสวนใหญจะมีงานทําแลว และมีรายไดเปนของตนเอง มีเงินเดือนท่ีแนนอน 

มักจะชอบทําในสิ่งท่ีอยากทํา ซ่ือในสิ่งท่ีอยากได และเริ่มใหความสําคัญกับการออมทรัพย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานขอมูลท่ัวไปโดย

แบบสอบถามเลือกตอบแบบ (Checklist) 

http://www.jobthai.com/
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สวน 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสม

ทรัพย 2 ปจจัย ไดแก 1.) ความรูความเขาใจเก่ียวกับประกันชีวิตสะสมทรัพย จํานวน 17 ขอ โดยขอ

คําถามท่ีเปนขอความเชิงบวก มีจํานวน 11 ขอ ไดแก ขอ 1, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 16 

และ 17 สวนขอคําถามท่ีเปนขอความเชิงลบ มีจํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 2 , 3 , 4 , 12 , 13 และ 15 

หากตอบถูกจะได 1 คะแนน และหากตอบผิดจะได 0 คะแนน  และ 2.) ความอยูดีมีสุขทางการเงิน 

จํานวน 6 ขอ ซ่ึงเปนคําถามชนิดท่ีบอกลําดับความคิดเห็น (Likert’s Scale) เปนคําตอบท่ีเลือกตอบ

ไดเพียงขอเดียว 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจออมในประกันชีวิตสะสมทรัพย จํานวน 8 ขอ ซ่ึงเปน

คําถามชนิดท่ีบอกลําดับความสําคัญ (Likert’s Scale) เปนคําตอบท่ีเลือกตอบไดเพียงขอเดียว 

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

1.การวิเคราะหและแปลผลขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.การทดสอบการแจกแจงแบบทีสําหรับกลุมตัวอยางสองกลุม ท่ีเปนอิสระตอกัน 

(Independent sample t-test ) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ในการทดสอบความแตกตางดาน

การตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวติสะสมรัพยจําแนกตามปจเจกบุคคล ท่ีมีสองกลุมอิสระตอกัน 

โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3.การวิเคาะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test โดยวิธี One-way ANOVA ) ทดสอบ

สมมติฐานตัวแปรอิสระตัวแปรเดียวแตกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ในทีนี้มีใชสําหรับทดสอบ

สมมติฐานท่ี 1 ในทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวาสองกลุมข้ึนไป ดานการตัดสินใจออม

ในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยท่ีจําแนกตามปจเจกบุคคลโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  

4.การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานท่ี2 

ในการทดสอบอิทธิพลวาปจจัยดานความรูความเขาใจดานประกันชีวิตของประชากรมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และใชสําหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ในการทดสอบอิทธิพลวาปจจัยดานความอยูดีมีสุขทางการเงิน

ของประชากรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย โดยกําหนดระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
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จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 400 คนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง (รอยละ 59.5) มีอายุนอยกวา 30 ป (รอยละ 31) และ อายุ 31ปข้ึนไป – 40 ป (รอยละ 

31) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี (รอยละ 80.5) มีอาชีพ รับจาง / พนักงานบริษัท (รอยละ 76.5) 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 40,000 บาท (รอยละ 56) มีสถานภาพ โสด (รอยละ 48.75) โดยท่ี

กลุมตัวอยาง 400 คนเปนผูท่ีมีบุตรหรือผูอุปการะ (รอยละ 74.5) และสวนมากมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 6 คนข้ึนไป (รอยละ30.75) มีแหลงทางการเงินหากเกิดเหตุฉุกเฉินคือ เงินฝากสะสมจาก

ธนาคาร (รอยละ 74.25) มีประสบการณในการทําประกันชีวิต มากกวา 3 ปข้ึนไป (รอยละ 52.75) 

มีวัตถุประสงคในการตัดสินใจออมเงินในประกันชีวิตสะสมทรัพย เ พ่ือใชจายในยามชรา / 

เกษียณอายุ (รอยละ 35.25) และมีผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินเปน เจาหนาท่ีของสถาบัน

ประกันภัย (รอยละ 41.5) 

ความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพย 

ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสม

ทรัพยของกลุมตัวอยาง 

(n = 400) 

 
คําถาม 

 
คําตอบ 

จํานวนรอยละ 
ของกลุมตัวอยาง 

ตอบถูก ตอบผิด 

1. สัญญาประกันชีวิตประกอบดวยผูเก่ียวของ 3 ฝายคือ 

ผูรับประกันชีวิต ผูเอาประกันชีวิต และ ผูรับประโยชน 

ใช 392 

(98) 

8 

(2) 

2. ผูรับประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

หมายถึง คูสัญญาฝายซ่ึงท่ีตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 

ไมใช 360 

(90) 

40 

(10) 

3. ในสัญญาประกันชีวิต ผูมีหนาท่ีชําระเบี้ยประกันภัยคือ 

ตัวแทนประกันภัย 

ไมใช 385 

(96.25) 

15 

(3.75) 

4. ผูเยาวสามารถทําประกันชีวิตไดโดยไมตองมีผูแทนโดย

ชอบธรรม 

ไมใช 385 

(96.25) 

15 

(3.75) 

5. เงินเอาประกันชีวิต หรือ ทุนประกัน หมายถึง จํานวนเงิน

แนนอนท่ีบริษัทประกันภัยจะชดใชให 

 

ใช 383 

(95.75) 

17 

(4.25) 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

 
คําถาม 

 
คําตอบ 

จํานวนรอยละ 
ของกลุมตัวอยาง 

ตอบถูก ตอบผิด 

6. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเปนการรวมลักษณะความ

คุมครองแบบชั่วระยะเวลาและแบบสะสมทรัพยแทจริงเขา

ดวยกัน 

ใช 383 

(95.75) 

17 

(4.25) 

7. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยมีลักษณะสําคัญ คือ ท้ังให

ความคุมครองและ การออมทรัพย 

ใช 393 

(98.25) 

7 

(1.75) 

8. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยท่ีทานซ้ือ เรียกวา สัญญา

หลัก 

ใช 382 

(95.5) 

18 

(4.5) 

9. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยมีกําหนดเวลาประกันภัย ใช 390 

(95.5) 

10 

(2.5) 

10. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยสามารถกําหนด

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกัน ซ่ึงอาจมีระยะเวลาสั้นกวาวัน

ครบกําหนดสัญญาก็ได 

ใช 88 

(22) 

312 

(78) 

11. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยมีท้ังแบบมีเงินปนผลและ

ไมมีเงินปนผล 

ใช 391 

(97.75) 

9 

(2.25) 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

 
คําถาม 

 
คําตอบ 

จํานวนรอยละ 
ของกลุมตัวอยาง 

ตอบถูก ตอบผิด 

12. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยนั้นไดรวมแบบ

ประกันสุขภาพไวดวยแลว 

ไมใช 368 

(92) 

32 

(8) 

13. การซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยสามารถซ้ือได

จากตัวแทนประกันชีวิตเทานั้น 

ไมใช 377 

(94.25) 

23 

(5.75) 

14. การจะซ้ือความคุมครองอ่ืนๆเพ่ิมเติมไดนั้นตอง

หลังจากทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแลว 

ใช 76 

(19) 

324 

(81) 

15. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยจะจายเงินประกันภัย

คืนในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยถึงแกกรรมเทานั้น 

ไมใช 377 

(94.25) 

23 

(5.75) 

16. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยมีมูลคากรมธรรมไว

ใหใชยามเกิดปญหาดานการเงิน 

ใช 370 

(92.5) 

30 

(7.5) 

17. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเปนแบบท่ีมีเบี้ย

ประกันภัยสูง แตใหการคุมครองและผลประโยชนสูง

กวาแบบอ่ืนๆ 

ใช 77 

(19.25) 

323 

(80.75) 

  

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพย

ของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง 𝑋𝑋� S.D ระดับความรูความ
เขาใจ 

400 คน 13.99 1.52 มีความรูความเขาใจ

มาก 

 จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาภาพรวมของผลคําตอบดานความรูความเขาใจดานประกันชีวิต

สะสมทรัพยรายบุคคลของกลุมตัวอยางพบวาโดยสวนมากกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากใน

ดานประกันชีวิตสะสมทรัพย โดยมีคาเฉลี่ยของการตอบคําถามถูกอยุท่ี 13.99 และสวนเบี่ยงเบน

มาตราฐานเทากับ 1.52   
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ความอยูดีมีสุขทางการเงิน 

ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของความอยูดีมีสุขของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง 𝑋𝑋� S.D ระดับความเหมาะสม 

 

400 คน 3.82 0.27 มีความเหมาะสมมาก 

 จากตารางท่ี 3  พบวากลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คนมีสภาพความอยูดีมีสุขทางการเงิน

โดยรวมอยูในระดับความเหมาะสมมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

เทากับ 0.27   

การตัดสินใจออม 

ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสม

ทรัพยของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง 𝑋𝑋� S.D ระดับความคิดเห็น 

 

400 คน 4.75 0.54 เห็นดวยมากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี4 พบวากลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน มีภาพรวมคาเฉลี่ยการตัดสินใจออมใน

รูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.54  

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1   

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสม

ทรัพยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดวยสถิติ t-test โดยวิธี Independent Sample t-test ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 และ  ดวยสถิติ F-test โดยวิธี One Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
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ปจจัยสวนบุคคล F t Sig 

เพศ  4.17 0.00* 

อาย ุ 6.25  0.00* 

ระดับการศึกษา  1.44 0.01* 

อาชีพ 3.18  0.02* 

รายได 1.10  0.33 

สถานภาพ 2.53  0.08 

บุตรหรือผูอุปการะ  -5.79 0.00* 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 6.72  0.00* 

แหลงการเงินฉุกเฉิน 6.86  0.00* 

ประสบการณในการทําประกันชีวิต 14.14  0.00* 

วัตถุประสงคในการตัดสินใจออม 20.74  0.00* 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 21.51  0.00* 

 จากตารางท่ี 5  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยการตัดสินใจออมในรูปแบบ

ประกันชีวิตสะสมทรัพย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา กลุมตัวอยางท่ีมี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ บุตรหรือผูอุปการะ จํานวนสมาชิกในครอบครัว แหลงการเงินฉุกเฉิน ประสบการณ

ในการทําประกันชีวิต วัตถุประสงคในการตัดสินใจออม และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ี

ตางกัน มีการการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(Sig.< 0.05) และกลุมตัวอยางท่ีมี รายได และสถานภาพ ท่ีตางกันมีการตัดสินใจออมในรุปแบบ

ประกันชีวิตสะสมทรัพยไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.> 0.05)  
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สมมุติฐานท่ี 2  

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหปจจัยดานความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพยมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย ใชสถิติ Simple Linear Regression Analysis  

ตัวแปรอิสระ การตัดสินใจออม 

B SE F Sig 

ความรูความเขาใจดานประกันชีวิต

สะสมทรัพย 

3.82 0.19 55.54 0.00* 

จากตารางท่ี 6  ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา 

คา Sig. มีคาเทากับ 0.00 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 กลาวคือ ปจจัยดานความรูความเขาใจดานประกัน

ชีวิตสะสมทรัพย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย 

สมมุติฐานท่ี 3   

ตารางท่ี7  ผลการวิเคราะหปจจัยดานความอยูดีมีสุขทางการเงินมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมใน

รูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย ใชสถิติ Simple Linear Regression Analysis  

ตัวแปรอิสระ การตัดสินใจออม 

B SE F Sig 

ความอยูดีมีสุขทางการเงิน 0.2 0.1 4.12 0.04* 

จากตารางท่ี 7  ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบ พบวา 

คา Sig. มีคาเทากับ 0.04 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 กลาวคือ ปจจัยดานความอยูดีมีสุขทางการเงิน มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย 

 

ตารางท่ี 8 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัย

สวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะมีผลการตัดสินใจออมใน

รูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพยของ

ประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอ

ตัดสินใจการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสม

ทรัพยแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ความอยูดีมีสุขทางการเงินของประชาชนวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอตัดสินใจการตัดสินใจ

ออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

สรุปและอภิปรายผล  

 สรุปไดวากรอบแนวคิดเปนไปตามแนวความคิดเห็น ท่ีสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคล ความรู

ความเขาใจดานประกันชีวิตสะสมทรัพย และ ความอยูดีมีสุขทางการเงินมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรพัยของประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยผูวิจัยทําการ

อภิปรายตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคท่ี 1  คือ เพ่ือศึกษาการตัดสินใจออมในรูปแบบประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการสอบถามการตัดสินใจของกลุม

ตัวอยางผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีการใชขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาเลือกโดยอาศัยหลักเกณฑบาง

ประการประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 

2. การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคท่ี 2  วิจัยพบวากลุมตัวอยางท่ีมีปจเจกบุคคลตางกันมี

การตัดสินใจออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ภัทรฎา 

โสภาสิทธิ์ (2557) ท่ีเม่ือไดศึกษาดานประชากรศาสตรท่ีไดแก เพษ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส งานอดิเรก รายจายตอเดือนจํานวนสมาชิกในครอบครัว ออม

เงินตอเดือน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยในการสรางตราสินคา ของการ

ตัดสินใจเลือกซ่ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยผานบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 
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3. การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคท่ี 3  ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยท่ีสําคัญคือ อิทธิพลของปจจัยความรูความเขาใจดานประกันชีวิตสะสม

ทรัพย และ อิทธิพลของปจจัยความอยูดีมีสุขทางการเงิน เพราะหากประชาชนมีความรูความเขาใจ

ดานประกันชีวิตสะสมทรัพยนั้นมาก ประชาชนก็จะนําความรูนั้นไปชวยประกอบการตัดสินใจใน

เลือกพิจารณาการออมในรูปแบบประกันชีวิตสะสมทรัพยของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ กรณิกา วาระ

วิซะนี (2560) วาเม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของความรูทางการเงินซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคล โดยพบวาผูท่ีมีความอยูดีมีสุขทางการเงินท่ีเหมาะสมมีความรูทาง

การเงินสูงกวาผูท่ีมีความอยูดีมีสุขทางการเงินดานการออมในระดับไมเหมาะสม  

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยท่ีพบวาผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมไดแก เจาหนาท่ีของสถาบันประกัน

ชีวิต ซ่ึงหมายถึง การใหบริการหรือการใหความรูของผลิตภัณฑประกันชีวิตสะสมทรัพยโดยเจาหนาท่ี

ของสถาบันประกันชีวิตมีผลอยางมากตอการตัดสินใจซ่ือของกลุมตัวอยางดังนั้นบริษัทประกันชีวิต

ควรมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีพนักงานของบริษัทตนเองใหเปนอยางดี เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการ

แนะนํา การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ีสนใจ และสรางความนาเชื่อถือ ความไววางใจตลอดจน

สรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร 

 จากผลการวิจัยท่ีพบวาความอยูดีมีสุขทางการเงินของกลุมตัวอยางอยูระดับเหมาะสมมาก 

ดังนั้นทางภาครัฐควรมีนโยบายการออมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึนและใชจายเงินใหไดมา

อยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกูหนี้ยืมสิน และถามี

เงินเหลือ ก็แบงเก็บออมไวบางสวน 
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

Factors affecting Satisfaction in the Performance 

of the Employees Thai-Yazaki Electric Wire Co.,Ltd 
 

วันดีฉลอง เล็กภู1 สัญญา บริสุทธิ์2 คมกริช นันทะโรจพงศ3 และพณีพรรณ สมบตัิ4 

Wandeechalong Lekpoo1 Sanya Borisut2  

Khomkrit Nantharojphong3  and Paneepan Sombat4 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค1)เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคลท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ2)เพ่ือศึกษาความ

ยุติธรรมในการทํางานท่ีสงผลตอความพึงพอในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ 

จํากัด จังหวัดสมุทรปราการและ 3)เพ่ือศึกษาความผูกพันในองคกรท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการจํานวน 216 คน โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะหผลขอมูลไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉลี่ยแบบที การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียวและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยสําคัญ ทาง

สถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา พนักงาน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป สถานภาพ

สมรส  การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได   ตอเดือนระหวาง 12,001-20,000 บาท ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

พบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมในการทํางาน ดานความ

ผูกพันในองคกร ท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซา

กิ จํากัด โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression)  พบวา ปจจัยท่ี

                                                           
1 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของดานความยุติธรรมในการทํางาน และดานความผูกพันใน

องคกร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

Abstract  

The objectives of the research include 1) to study the factors that affect 

personal satisfaction inthe performance of employees. Cords Thai-Yazaki 

ElectricWireCo.,Ltd, 2) the justice in the workplace affecting job satisfaction in 

employees. Cords Thai-Yazaki Electric Wire Co.,Ltd. 3) To study the binding of the 

organization affects satisfaction in the performance of employees. Cords Thai-Yazaki 

Electric Wire Co.,Ltd. offense of 216 people by questionnaire was used to collect data. 

The statistics used to analyze data were frequency, percentage, average, standard 

deviation. The average test t Test, ANOVA and multiple linear regression analysis 

(Multiple Regression) at significance level of 0.05. 

The study found that most employees are male. Between the ages of 26-30 

years old, married to a degree. Jobs Staff Work experience of 2 years and above but 

less than 5 years of monthly income. 12001-20000 baht factors affecting customer 

satisfaction in the performance that was at the highest level. The satisfaction of the 

performance that were at the highest level. The relationship of the factors that affect 

customer satisfaction, operational personnel were satisfied with the performance. 

Justice at Work Its commitment in the enterprise The impact of satisfaction on the 

performance of the employees of the power lines Thai-Yazaki Electric Wire Co.,Ltd 

limited by means of multiple correlation coefficient (Multiple Regression) found that 

factors affecting customer satisfaction in the performance of. Justice at work And its 

commitment in the enterprise Correlated in the same direction 

 

Keywords:  factors affecting customer satisfaction 
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บทนํา 

ในปจจุบันองคกรตางๆ ตางใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษย ซ่ึงถือวาคนเปนทุนมนุษยมี

ความสําคัญท่ีสุด องคกรสามารถบรรลุเปาหมายไดหรือไมยอยข้ึนอยูกับมนุษย ดังนั้นงานสําคัญอยาง

หนึ่งของผูบริหารก็คือการเอาใจใสและกระตุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สวน

ผูปฏิบัติงานก็ตองทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการขององคกร ประสิทธิภาพของการทํางานแตละ

บุคคลแตกตางกันไป แมวาพวกเขาจะมีความสามารถเทาเทียบกันและอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเหมือนกัน 

สิ่งหนึ่งท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและผลงานของพวกเขานั้นก็คือความพึงพอใจในการทํางาน กิติมา 

ปรีดีดิลก (2529,หนา 321) กลาววาความพ่ึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึงความรูสึกชอบหรือ

พอใจท่ีมีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงานและผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนอง

ความตองการ เกรียงไกร เจริญพานิช (2541,หนา 10) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานหมายถึงความรูสึกหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีกําลังปฏิบัติอันเนื่องมาจากปจจัย

หรือองคประกอบตางๆ ในการทํางาน เชน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมการทํางาน และผลประโยชน

ตอบแทนอ่ืนๆ ถาองคประกอบเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลไดอยาง

เหมาะสมก็มีผลทําใหเกิด ความพึงพอใจในการทํางาน  

บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ นับจากกอตั้งบริษัทข้ึนเม่ือป

พุทธศักราช 2505 บริษัทก็คอย ๆ เติบโต กาวข้ึนเปนผูนําดานการผลิต และจําหนายสายไฟฟา และ

สายเคเบิ้ลท่ีเปนตัวนําทองแดง และอลูมิเนียม ท่ีไมหยุดสรางสรรคเทคโนโลยีใหมๆ สูสังคม และยังมี

สวนแบงการตลาดมากท่ีสุดในประเทศ มีปญหาในเรื่องความไมพ่ึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือหนาท่ี

ไดรับหมาย รวมไปถึงเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ  

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงงานวิจัยนี้เปน

ประโยชนและชวยสงเสริมใหองคกรนําแนวทางไปแกไขปญหาทางดานความพึงพอใจในการทํางาน

ได 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคลท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

2.เพ่ือศึกษาความยุติธรรมในการทํางานท่ีสงผลตอความพึงพอในในการปฏิบัติงานพนักงาน

บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

3.เพ่ือศึกษาความผูกพันในองคกรท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท 

สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
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ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ เนนการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติ โดย 

ทําการศึกษากลุมประชากร คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

จํานวน 216 คน ระหวางเดือน สิงหาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี1 กรอบแนวความคิด 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) Herzberg และคณะ (1959 อางในธงชัย 

สมบูรณ ,2549,หนา 287-291) ไดศึกษาพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมี 2 

ปจจัย คือ 

ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 
-เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพการสมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 

- ดา้นตอบแทนและสวสัดิการ 

- ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

- ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

- ดา้นความมัน่คงในงาน 

- ดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบั

บญัชา 

(ทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ เฮอร์ซเบอร์ก

,1959) 

ความยติุธรรมในการทาํงาน 

(ทฤษฎี ดุลยภาคของอดมัส์,1970) 

ความผกูพนัในการทาํงาน 

(แนวคิดความผกูพนัต่อองคก์รของ        

อลัเลนและเมเยอร์,1968) 
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1.ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor)  

เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจใหคนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติ เปนตัวกระตุนทําใหเกิด

ความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะปจจัยท่ี

สามารถตอบสนองความตองการภายในบุคคลไดดวย  

2.ปจจัยคาจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ปจจัยสุขอนามัย

หมายถึง ปจจัยท่ีจะคา จุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีใน

ลักษณะท่ีไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ จะเกิดความไมชอบข้ึน และปจจัยท่ีมาจากภายนอกตัว

บุคคล  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรมในการทํางาน 

ทฤษฎีดุลยภาคของอดัมส (Adams’s theory)  

โครงสรางหลักท่ีสําคัญของความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนตามหลักทฤษฎีดุลยภาค 

ของอดัมส  คือ สิ่งท่ีลงทุน (Input) และผลตอบแทน (Outcomes) โดยสิ่งลงทุน หมายถึง สิ่งท่ีบุคคล

เสียสละลงทุนในการแลกเปลี่ยนโดยคาดหวังสิ่งตอบแทน เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ การฝกฝน อบรมและผลตอบแทน ซ่ึงประกอบดวย รางวัล หรือสิ่งตางๆ ท่ีบุคคลไดรับ

จากการแลกเปลี่ยน เชน คาจาง อํานาจในการควบคุมบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 

และสวัสดิการตางๆ ซ่ึงสิ่งท่ีพนักงานลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของพนักงานนั้นจะตอง

ประกอบดวยเง่ือนไข2 ประการ คือ สิ่งนั้นจะตองมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการแลกเปลี่ยน 

(Exchange) เชน เปนผลตอบแทนจากการแลกเปลี่ยน (Exchange process)  

  

แนวคิดเรื่องความผูกพันตอองคกร ( 18Employee Engagement Survey) 18ของอัลเลน

และเมเยอร 

1.แนวคิดทางดานทัศนคติ แนวคิดนี้จะมองความผูกพันตอองคกรวาเปนความรูสึกของ

บุคคลท่ีรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร  

2.แนวคิดดานพฤติกรรม แนวคิดนี้มองความผูกพันตอองคกรในรูปของความสมํ่าเสมอของ

พฤติกรรม เม่ือคนมีคนมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเนื่อง

หรือความคงเสนคงวาในการทํางาน  

3.แนวคิดทางดานท่ีเก่ียวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดนี้มองความ

ผูกพันตอองคกรวาเปนความจงรักภักดีและความเต็มใจท่ีอุทิศตนใหกับองคกร ซ่ึงเปนผลมาจาก

บรรทัดฐานขององคกรและสังคม  
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

1.การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิจํากัด ซ่ึงมีจํานวน 470 คน การศึกษาครั้งนี้

ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 216 คนมา ทําการศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  บุคลากรในบริษัท สายไฟฟาไทย – ยาซากิ จํากัด ผูวิจัยนํา

บุคลากรมาทําการคํานวณหากลุมตัวอยางของประชากร  โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 ขนาดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 สามารถคํานวณกลุมตัวอยาง

ประชากรไดดังนี้ 

                       𝑛𝑛  =  
𝑁𝑁

1+(𝑁𝑁𝑒𝑒2)
 

      โดย   𝑛𝑛   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                   𝑁𝑁   แทน จํานวนท้ังหมด หรือขนาดของประชากรท้ังหมด 

                      𝑒𝑒   แทน  ความผิดพลาดท่ียอมรับได (โดยกําหนดใหเทากับ  0.05) 

แทนคาสูตรไดดังตอไปนี้ 

                       𝑛𝑛  =  
470

1+470(0.052)
 

          ≈ 216.09   

     ไดขนาดประชากรกลุมตัวอยาง  =  216  คน 

2.การสรางเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามวัดปจจัย

ท่ีสงผลตอความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ซ่ึงเปน

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเนื้อหาของคําถามออกเปน 4 สวน ไดแก  

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ 

ขอเสนอแนะ 

3.การเก็บรวบรวมขอมูล  
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1) ขอ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data) ขอ มูล ท่ี ไดจากการสํ ารวจกลุ มตั วอย า งโดยใช

แบบสอบถาม ทาง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปถามกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-

ยาซากิ จํากัด จากนั้นนํา ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบขอมูล ลงรหัส แลวน าขอมูลท่ี

ลงรหัสเรียบรอยแลวบันทึก โดยใช เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประเมินผลขอมูล ใชโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูป  

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การศึกษา คนควาจาก เอกสาร ตํารา วารสาร ภาคนิพนธวิทยานิพนธอินเทอรเน็ตและงานวิจัยท่ี

เ ก่ียวของตางๆ รวมท้ัง ศึกษาทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวของกับแรงจูงใจ เพ่ือใชเปนขออางอิงและเปน

ขอสนับสนุนแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้  

4.การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  

1) นําแบบสอบถามท่ีทางผูวิจัยสรางข้ึนไปเสนออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยและพนักงานท่ี

ปรึกษา เพ่ือ ตรวจทานดานเนื้อหา ภาษา และสํานวนท่ีใชและขอแนวทางในการแกไขเพ่ือใหได

แบบสอบถามท่ีถูกตอง สมบูรณและเขาใจงายตอผูตอบแบบสอบถาม  

2) นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทดสอบ (Pre-test) โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

เพ่ือหา คาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการคํานวณ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach Alpha,1970) 

ผลการหาคา ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม มีคาเทากับ 0.876  

3) นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวใชในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางคือ พนักงานบริษัท 

สายไฟฟาไทยยาซากิ จํากัด  

5.การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  

1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหหาคาความถ่ีและคา

รอยละ, วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 

 2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หาคา Independent t-test, 

One Way ANOVA, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 

 

ผลการวิจัย 

1.จากกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ พบวา พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได   

ตอเดือนระหวาง 12,001-20,000 บาท 

2.ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซา

กิ จํากัด พบวาระดับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟา

ไทย-ยาซากิ จํากัด โดยรวมปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เทากับ 
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4.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความผูกพัน

ในองคกร คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.29 สวนดานท่ีมีปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด

คือดานความยุติธรรมในการทํางาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.26 ดานความยุติธรรมในการทํางาน โดยรวมมี

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด เทากับ 4.26  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.48 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเลื่อนตําแหนงงานของทานข้ึนอยู กับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของทาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี  4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.53 

รองลงมาคือ.การวางจางพนักงานใหมพิจารณาจากความสามารถของพนักงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.29 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.66 และในบริษัทของทานมีการพิจารณาใหรางวัลแกบุคคลตาม

ผลงาน คาเฉลี่ยอยู ท่ี 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู ท่ี 0.64 และทานเคารพและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของบริษัท คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.59 สุดทายคือตราบใดท่ี

ทานมีความสามารถทานจะไดรับการวาจาง คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.64 

ดานความผูกพันในองคกรโดยรวมมีปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

ท่ีสุด เทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.45 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานเต็มใจท่ี

จะใชความพยายามอยางมากท่ีจะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี4.38 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.63 รองลงมาคือทานภูมิใจท่ีจะบอกผูอ่ืนวาทานเปนสวนหนึ่งของบริษัทแหงนี้ 4.36 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.61 และทานหวงใยอนาคตของบริษัทนี้อยางมากความสําเร็จ มี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.64 และทานมีความตั้งใจท่ีจะทํางานกับบริษัทนี้

ตลอดไป คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.65 สุดทายคือการไดทํางานในบริษัทนี้

ถือเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดของทานคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.58  

3.ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เทากับ 4.17 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.32 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

4.22  รองลงมาคือ ดานความม่ันคงในงานและดานนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา คาเฉลี่ย

อยูท่ี 4.19 และดานคาตอบแทน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.14 สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ย      นอยท่ีสุดคือ ดาน

ลักษณะงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.13 ดานลักษณะงาน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เทากับ 

4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.43 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมีสวนรวมวางแผนการ

ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.50 รองลงมาคืองานของทานมีความ

ทาทายและหนาสนใจคาเฉลี่ยอยู ท่ี  4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู ท่ี  0.59 และความรู  

ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.66 และหนาท่ี 

ท่ีทานไดรับมอบหมายและทานมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.13 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.59 และสุดทายคือทานมีโอกาสรวมแสดงความคิดในการแกไขปญหาใน
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การปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.60 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.47 เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ความเหมาะสมของสวัสดิการตางๆ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยูท่ี 0.55 รองลงมาคือ ทานมีโอกาสลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ตามระเบียน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.58 และการเบิกคารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.68 และเงินเดือนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีไดรับ 4.13 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.73 และสุดทายคือ.ทานมีโอกาสไดรับการสนับสนุนจากบริษัทนี้ให

ศึกษาตอคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.68 

4.การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรท่ีมีปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ

รายไดตอเดือน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ 

จํากัด 

สมมติฐานท่ี 1.1เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด แตกตาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 1.3 สถานภาพท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจใน                         

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 
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สมมติฐานท่ี 1.5รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจใน        

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมในการทํางาน 

ดานความผูกพันในองคกร ท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สายไฟฟา

ไทย-ยาซากิ จํากัด โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression)  พบวา 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของดานความยุติธรรมในการทํางาน และดานความ

ผูกพันในองคกร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

 

อภิปรายผลผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจท่ีสงผลตอในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 1 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซา

กิ จํากัด พบวา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงรัตน  เหลารัศมีวิวัฒน (2555) ศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา

ระดับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจดานความ

ผูกพันในองคกร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะวาพนักงานซ่ึงมีความผูกพันอยางแทจริงตอ

เปาหมายและคานิยมขององคกร มีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรในระดับสูงและ

มักจะมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงอยูกับองคกรตอไป เพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมายซ่ึง

ตนเองเลื่อมใสศรัทธา   

 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด พบวา 

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติ โดยรวมมีความพึงพอใจยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือ ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)พบวา ความพึงพอใจ ดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูใน

ระดับมากท่ีสุด สามารถอธิบายไดวา พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชา) ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเอ้ือประโยชนใหแกพนักงานทําให

พนักงานรูสึกปลอดภัย 
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3 การศึกษาดานความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความยุติธรรมใน

การทํางานดานความผูกพันในองคกร ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงานดาน

คาตอบแทนและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ในการทํางานดานความผูกพันในการทํางานท่ีมีผล

ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงานและดานความม่ันคงของงานซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ รุงรัตน  เหลารัศมีวิวัฒน (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวาระดับปจจัยท่ีสงผลตอความ

พึงพอในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ในภาพรวม 

 จากการศึกษา พบวา ถาพนักงานมีความยุติธรรมในการทํางานและความผูกพันในองคกรสูง 

ก็จะสงผลใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงข้ึนตามไปดวย  

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการทําวิจัย  

1.จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก

ท่ีสุด  ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญในการสรางความยุติธรรมและความผูกพันในองคกรของ

พนักงานใหเปนแบบนี้ตอไป โดยการใหผูบริหารมีความยุติธรรมในการมอบหมายงานแกพนักงาน

และมีความยุติธรรมในการตัดสินใจ 

 2.จากผลการขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พนักงานมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด อยูแลวโดยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดาน

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมากท่ีสุด ดังนั้นองคกรควรคงความเปนมาตรฐานของความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานแบบนี้ตอไปยอมสงผลใหองคการสามารถประสมความสําเร็จไดเกิดจากการ

ประสานงานและการสื่อสารของพนักงานเปนอยางดี ซ่ึงจะสงผลตอการคงอยูของหนวยงานท่ีบริษัท

ฯ ใหบริการบริหารจัดการอยูและยังชวยสงผลตอการเพ่ิมหนวยงานบริหารใหมๆ ท่ีทางบริษัทจะเขา

ไปดําเนินงานบริหารจัดการตอไป 

 3.ในเรื่องของปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ดานความ

ยุติธรรมในการทํางานและดานความผูกพันในองคกร มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน

ลักษณะงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความกาวหนา

ในตําแหนงงาน ดานความม่ันคงในงานและดานนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา ท้ังสองดาน

คือ ดานความยุติธรรมในการทํางานและดานความผูกพันในการทํางาน ดังนั้นองคกรควรท่ีจะ

รักษาการทํางานแบบนี้ตอไป เพ่ือท่ีจะใหองคกรประสบความสําเร็จตอไป 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1.ในการศึกษาครั้งนี้จํากัดเฉพาะพนักงานของบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด เทานั้น 

ดังนั้นควรมีการกระจายกลุมตัวอยางไปยังองคกรอ่ืนดวยเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแตกตาง และสมบูรณ 

ยิ่งข้ึน  

2.ควรใชวิธีเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนประกอบดวยเชนการสัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ 

พัฒนาการปฏิบัติของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด ตอไป 

3.ควรศึกษาเพ่ิมในประเด็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสายไฟฟา

ไทย-ยาซากิ จํากัด เพ่ือจะทําใหการปฏิบัติงานมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากข้ึน 

 

เอกสารอางอิง 

กาญจนา  อรุณสุขรุจี.(2546). ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณตอการดําเนินงานของสหกรณ   

             การเกษตร ไชยปราการจํากัด อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

กิจภรณ เอ้ือตรงจิตต.(2555). ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานผู

ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง.(วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต),มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เกรียงไกร เจริญพานิช.(2541).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารยสถาบันราชภัเพชร  

            บูรณ.(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต),สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,บัณฑิต  

            วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ฐิติมา เสริมวิวัฒนวงศ.(2556).ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บุคคลากรฝายบัญชีการเงินบริษัทแหงหนึ่งในกลุมธุรกิจพลังงาน.(มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ). 

ธงชัย สมบูรณ. 2549.องคกรแหงการเรียนรูสูองคกรเปยมสุข.กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพปราชญ  

            สยาม. 

 ธงชัย สันติวงษ.(2550).การบริหารงานบุคคล.(พิมพครั้งท่ี 7).กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 

   ธรรมาธิราช. 

นงนุช เอ่ียมสวัสดิ์.(2547).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน:โครงการใช      

             ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน.กรุงเทพฯ:(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). 

นิสรา รอดนุช.(2559).ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี

ขนาดใหญ4แหงในประเทศไทย.(คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 

449 
 

ปณัฐตา วิลาวัลยบุปผา. (2557). ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย

การศึกษานอนระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดธานี.(มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมธิราช). 

ประภาส เกตุแกว. (2546).ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของฝายทะเบียนรถ

สํานักงานขนสงจังหวัดประจวบคีรีขันธ.(สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต),

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปยะวรรณ โรจนเขษมศรี.(2558).ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท มิลลคอน สตีล 

จํากัด (มหาชน).วารสารบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พรภัทร รุงมงคลทรัพย.(2556).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอบีบี จํากัด 

(การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต),มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

1ยุวนิต ฉายสุวรรณ.(2548).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท.1(1สารนิพนธ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต),สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.   

รุงรตัน เหลารศัมวีวิฒัน. (2558). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ). (สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวิโรฒ). 

วรรณา สุขเกษม.(2557).ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานเจาหนาท่ีกลุมงานพยาธิวิทยา

คลินิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี 17จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารความ

ปลอดภัยและสุขภาพ  ปท่ี  7  ฉบับท่ี 26 : 59-69 

สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี. (2555). การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด  

 (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยสํานักงานใหญ.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา

การจดัการทรัพยากรมนษุยบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย.   

สุพจน ประชุมทอง.(2556).ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันไทย-

เยอรมัน.วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 4: 32-47 

สุมาลี กุลพิมพไทย. (2542).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารยในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง.(วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต),

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เอมมิกา แตงรอด.(2557).ปจจัยทีมีผลตอความพึงพอใจการใชบริการศูนยการคาชุมชนของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร.(วิทยานิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต),มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. 
 



 

450 
 

ผลกระทบของความแตกตางเชิงสถาบันและบริบทตอกลยุทธความรวมมือขามชาต ิ

The Determinant of Institutional and Contextual Distances on Cross-

Border Alliance Strategy 
 

ศักดิพล เจือศรีกุล1 

Sakdipon Juasrikul1 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการคนควาปจจัย กลุยทธ และผลลัพธของการลงทุนใน

ตางประเทศขาออกของบรรษัทขามชาติในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงปจจัยในระดับประเทศ งานวิจัย

นี้พบวาความแตกตางเชิงสถาบันอยางเปนทางการและความแตกตางเชิงบริบทท้ังในดานภูมิศาสตรและ

เศรษฐกิจ มีผลตอการตัดสินใจขององคกรในการเลือกรูปแบบความรวมมือ นอกจากนี้ความแตกตางเชิง

ภูมิศาสตรและเศรษฐกิจยังมีปฏิสัมพันธกับความสัมพันธดังกลาวขางตน ซ่ึงตางก็มีผลตอกลยุทธความ

รวมมือขามชาติของบรรษัทขามชาติในประเทศไทย 

 

คําสําคัญ: ความแตกตางเชิงสถาบัน ความแตกตางเชิงบริบท กลยุทธความรวมมือขามชาติ บรรษัทขาม

ชาติ 

 

Abstract 

 The objective of this study is to examine the antecedents, international strategies, 

and consequence of international venturing of Thai MNEs in the national level. This paper 

finds that formal institutional distance and contextual distance, especially geographic and 

economic, are influenced to the likelihood of equity alliance. Further, geographic distance 

and economic distance play a moderating role in the relationship between institutional 

                                                           
1 อาจารยประจํา คณะบริหารธรุกจิและวิทยาลัยผูประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Email: sakdipon_utcc.ac.th 

หมายเหตุ: งานวิจยันี้ ไดรับทุนวิจยัจาก สกว. 
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distance both formal and informal and the likelihood of equity alliance, which effect to 

the cross border alliance strategy of Thai MNEs.  

 

Keywords: Institutional Distance, Contextual Distance, Cross-border alliances, MNEs 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ (Cross-border Alliances) ทําใหองคกรท่ีรวมมือระหวาง

กันสามารถนําทรัพยากรของท้ังสองฝายมาใชไดอยางเก้ือกูลกัน (Parkhe, 1991) ท้ังนี้รูปแบบการ

ปกครองหรือธรรมาภิบาลของความรวมมือระหวางองคกร (Alliance Governance Mode) จําเปน

จะตองจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําการบริหารจัดการ ท้ังนี้เนื่องจากวาความรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ

สามารถแบงออกไดในรูปแบบท่ีมีสวนของเจาของ (Equity Mode) กับ รูปแบบไมมีสวนของเจาของ 

(Non-Equity Mode) (Pan & Tse, 2000) ท้ังนี้การทําความรวมมือรูปแบบในสวนของมีเจาของ มักจะ

ทําในลักษณะของการลงทุนรวม (Joint Venture) ในขณะเดียวกัน ในสวนของ Non-Equity Mode มัก

อยูในรูปแบบของการทําสัญญาขอตกลงในลักษณะตางๆ เชน การใหลิขสิทธิ์ การทําสัญญาความรวมมือ

ในการวิจัยและพัฒนา การทําสัญญาความรวมมือทางการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การรวมมือทางธุรกิจ

ระหวางประเทศ (Cross-border Alliances: CBAs) จึงเปนท่ียอมรับและถูกนําไปใชเปนกลยุทธระหวาง

ประเทศ ดวยวาสามารถท่ีจะเปนกลไกเชื่อมตอการไหลเวียนของทรัพยากรไมวาจะเปนเงินทุน ขีด

ความสามารถ องคความรู และเทคโนโลยี ระหวางองคกรท่ีอยูประเทศตางกัน (Parkhe, 1991) CBAs 

ชวยทําใหบรรษัทขามชาติเขาถึงทรัพยากรและองคความรูใหมของผูรวมลงทุนซ่ึงอยูในประเทศท่ีผูรับการ

ลงทุน (Host Country) รวมไปถึงการปนสวนความเสี่ยง ทรัพยากร และไดรับชองทางในการเขาสูตลาด

ใน Host Country (Hitt, Dacin, Levitas, Arregle, & Borza, 2000)  

อยางไรก็ดี ความแตกตางระหวางสององคกรท่ีมาจากประเทศท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนในดาน

วัฒนธรรม กฎหมาย บริบท การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ลวนแลวแตสงผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกรูปแบบการทําธุรกิจรวมกัน (Alliance Governance Mode) ท่ีจะเขาไปดําเนินงาน องคกรใน

ประเทศไทยไดมีการใชกลยุทธดังกลาวสําหรับการเขาไปลงทุนในประเทศตางๆ ดวยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได

ประยุกตบริบทของความแตกตางเชิงสถาบัน (Institutional Distance) (Kostova, 1999) ในการอธิบาย
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ปรากฏการณและการตั้งสมมุติฐานในการศึกษา โดยเสนอวาแนวโนมท่ีจะเลือกระหวางการรวมมือทาง

ธุรกิจระหวางประเทศโดยใชเงินทุน (Equity Alliance or Joint Venture) และการรวมมือทางธุรกิจ

ระหวางประเทศโดยสัญญา (Non-Equity Alliance or Contractual Alliance) ดวยความแตกตางใน

ดานตางๆ สงผลถึงความรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจ และเปนอุปสรรคตอการทํางานและการ

ประสานงานซ่ึงสงผลตอความเสี่ยงในการทําการรวมมือ ความไวเนื้อเชื่อใจในการเปนพันธมิตรเกิดจาก

การแสวงหาจุดรวมท่ีเหมือนกัน ดังนั้น ความแตกตางระหวางประเทศแม (Home Country) และ 

ประเทศท่ีรับการลงทุน (Host Country) ไมวาจะเปนความแตกตางในเชิงสถาบัน (Institutional 

Distance) (Xu & Shenkar, 2002) และ ความแตกตางในเชิงบริบท (Contextual Difference) เชน

ความแตกตางในเชิงการบริหาร (Administrative Distance) ความแตกตางในเชิงเศรษฐกิจ (Economic 

Distance) และความแตกตางในดานภูมิศาสตร (Geographical Distance) ยอมสงผลตอทางเลือกกล

ยุทธในความรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ นอกจากนี้การปฏิสัมพันธของความแตกตางในแตละ

ประเภทอาจะสงผลมากยิ่งข้ึนตอแนวโนมในการเลือกกลยุทธดังกลาว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เ พ่ือศึกษาปจจัยในระดับประเทศโดยพิจารณาถึงความแตกตางเชิงสถาบันและบริบท 

(Institutional and Contextual Distance) ระหวางประเทศไทยและประเทศท่ีไดรวมการลงทุน กับ

การตัดสินใจในการใชกลยุทธความรวมมือขามชาติ (Cross-Border Alliance Strategy) 

วรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีวาดวยสถาบันและความแตกตางเชิงสถาบัน (Institutional Theory and Institutional 

Distance) 

ทฤษฎีวาดวยสถาบัน (Institutional Theory) ไดกลาววาสภาพแวดลอมทางสถาบันมีความ

เก่ียวของกับคานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ คุณคา ระบบ กฎระเบียบ ท่ีลอมรอบท้ังภายในและภายนอก

องคกรซ่ึงหลอหลอมสังคมและพฤติกรรมขององคกร (Scott, 1995) สถาบันเปนสวนทําใหเกิดกฎ 

ระเบียบ กติกาซ่ึงทําใหการปฏิสัมพันธของคนและสังคมประกอบกันและกันข้ึนมาโดยองคกรก็เปนสวน

หนึ่งท่ีจํากัดในนั้น North (1990) กลาวไววาสถาบันประกอบไปดวย 2 ขอจํากัด ไดแก ขอจํากัดทางการ 

(Formal Constraints) และขอจํากัดไมทางการ (Informal Constraints) ซ่ึงมีอิทธิพลตอกิจการทาง
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เศรษฐกิจและกอนใหเกิดผลลัพธตางๆ ไมวาจะเปนในดาน นวัตกรรม การสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ 

(Strategic Alliance) และการควบรวมกิจการ โดยในขณะสถาบันอยางเปนทางการ (Formal 

Institutions) มีสวนในการกําหนดกฎระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายและสัญญา สถาบัน

อยางไมเปนทางการ (Informal Institutions) เปนสวนทําใหเกิดขนบธรรมเนียมปฏิบัติ คุณคา และขอท่ี

ควรปฏิบัติซ่ึงปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมและคตินิยม (Peng, 2000) 

เม่ือบรรษัทขามชาติไดขยายออกจากภูมิลําเนาเดิมไปยังตลาดใหมในตางแดน บรรษัทขามชาติ

จะตองเผชิญความแตกตางเชิงสถาบันระหวางประเทศแม (Home Countries) และประเทศท่ีเขาไป

ลงทุนหรือประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Countries) จากงานวิจัยเชิงทฤษฎีของ Kostova (1999) 

และ Xu & Shenkar (2002) พบวาความไมเหมือนกันของโครงรางของสถาบัน (Institutional Profiles) 

ระหวาง Home Country และ Host Country  อาจจะเรียกวาความแตกตางเชิงสถาบัน ซ่ึงอาจจะให

คํานิยามความแตกตางเชิงสถาบัน (Institutional Distance) ไดวา “ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนในเชิงโครง

รางของสถาบันไมวาจะเปนในดานกฎระเบียบ ธรรมเนียม บรรทัดฐาน ท่ีตั้ง และอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอบรรษัท

ขามชาติท่ีเขาไปในประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Countries) ซ่ึงแตกตางกับประเทศของตน (Home 

Countries)” Kostova & Zaheer (1999) กลาวไววาความแตกตางดังกลาวมีความเก่ียวของสงผลทําให

เกิดความลําบากท่ีบรรษัทขามชาติจะจัดตั้งความชอบธรรม (Legitimacy) ในประเทศท่ีเขาไปลงทุนได 

ดวยวาความชอบธรรมมีความสําคัญตอบรรษัทขามชาติท่ีจะเขาไปในประเทศท่ีรับการลงทุนเนื่องจาก

เปนสวนหนึ่งท่ีจะสนับสนุนความอยูรอดและความสําเร็จขององคกร นอกจากนี้ยิ่งมีความแตกตางเชิง

สถาบันมากยิ่งสงผลทําใหบรรษัทขามชาติจําเปนตองแบกภาระความเปนชาวตางชาติ (Liability of 

Foreignness) มากข้ึน อยางไรก็ดีถึงแมวา Kostova (1999) ไดนําเสนอความแตกตางเชิงสถาบันโดย

แบงแยกออกเปน 3 เสาหลักของสถาบันซ่ึงไดแก ดานกฎระเบียบ (Regulative), ดานดานกระบวน

ความคิดและการรับรู (Cognitive) และ ดานบรรทัดฐาน (Normative) ในงานวิจัยนี้ทางผูวิจัยไดนํา

การศึกษาของ North (1990) มาใชในการศึกษาความแตกตางเชิงสถาบนั โดยแบงออกเปนสถาบันอยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ (Formal and Informal Institutions) ในดานความแตกตางของ

สถาบันอยางเปนทางการ (Formal Institutional Distance) มีความคลายคลึงกับเสาหลักดาน

กฎระเบียบ (Regulative Pillar) ซ่ึงสามารถใหคําจํากัดความไดวาเปนความแตกตางของการจัดตั้ง การ

ควบคุมดูแล และการนําไปใชในดานกฎระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงมีรากฐานมากจากการมี
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เหตุและผลรวมไปถึงระบบกฎหมายระหวาง Host Country และ Home Country ในทางตรงกันขาม

ความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการ (Informal Institutional Distance) หมายถึงความ

แตกตางของบรรทัดฐานและคุณคาซ่ึงฝงรากอยูในวัฒนธรรมและคตินิยมระหวาง Host Country และ 

Home Country ดวยเหตุนี้ท้ังความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการและไมเปนทางการจึงคาดวา

จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในดานกลยุทธของบรรษัทขามชาติท่ีมีฐานจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมและ

ประเทศท่ีพัฒนาแลว 

การรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ (Cross-Border Alliances) 

ทางเลือกกลยุทธระหวางประเทศในการศึกษานี้ไดมุงเนนในดานทางเลือกของการรวมมือทาง

เชิงกลยุทธ (Strategic Alliances) ระหวางการรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliances) หรือ

การรวมลงทุน (Joint Ventures) กับ การรวมมือแบบไมมีสวนของเจาของ (Non-Equity Alliances) 

หรือ การรวมมือแบบทําขอตกลงรวมกัน (Contractual Alliances) Pan & Tse (2000) ไดแบงรูปแบบ

การเขาไปลงทุน 2 รูปแบบดวยกัน ไดแก รูปแบบมีสวนของเจาของและไมมีสวนของเจาของ (Equity 

and Non-Equity Mode) โดยสองรูปแบบนี้มีความแตกตางกันในดานขอกําหนดในการลงทุนและการ

ควบคุม ในขณะท่ีรูปแบบท่ีมีสวนของเจาของ (Equity Mode) เชน การรวมลงทุน หรือ Joint Venture 

และ การลงทุนท้ังหมดไมวาจะเปนแบบการลงทุนใหมในตางประเทศ หรือ Greenfield และการเขาซ้ือ

กิจการนั้น มีความตองการท่ีจะดําเนินการควบคุมในระดับสูงจากบริษัทแมเนื่องจากมีความเก่ียวพันใน

ดานขอผูกมัดในการลงทุน ในทางตรงกันขามรูปแบบท่ีไมมีสวนของเจาของ (Non-Equity Mode) เชน 

การรวมทําขอตกลงในดานการพัฒนาและวิจัย การใหลิขสิทธิ์ และมีความตองการในการควบคุมท่ีต่ําจาก

บริษัทแมเนื่องจากเงินลงทุนนั้นไมมีความนัยสําคัญมากนัก (Anderson & Gatignon, 1986) 

 การรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศไดรับความนิยมอยางกวางขวางในการออกสูสากล ดวย

เหตุท่ีวาการรวมมือเชิงกลยุทธนี้ทําใหองคกรสามารถท่ีจะมีทางเขาสูสินทรัพย ความเชี่ยวชาญและองค

ความรูท่ีฝงอยูในประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Countries) (Kogut, 1988) และชวยลดความไม

แนนอนจากสิ่งแวดลอม (Burgers, Hill, & Kim, 1993) มากไปกวานั้นการรวมมือทางธุรกิจระหวาง

ประเทศชวยใหบรรษัทขามชาติรักษาควรระดับความยืดหยุนขององคกรไดเม่ือเปรียบเทียบกับการเขาใน

รูปแบบอ่ืนๆ เชน การควบรวมและเขาซ้ือกิจการ (Xia, 2011) ท้ังนี้ Gulati (1998) ไดนิยามการรวมมือ
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เชิงกลยุทธ (Strategic Alliance) ไววาเปน “ขอตกลงโดยสมัครใจระหวางองคกรท่ีเก่ียวพันถึงการ

แลกเปลี่ยน การแบงปนและรวมกันพัฒนาสินคา เทคโนโลยี หรือบริการ”(Gulati, 1998;p.293) โดยทาง

ผูวิจัยไดใหความหมายของการรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศวาเปนขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจ

ระหวางประเทศระหวางองคกรท่ีมากกวาสององคกรข้ึนไปท่ีมีฐานท่ีตั้งอยูในประเทศท่ีแตกตางกัน

เพ่ือท่ีจะไดรับ แบงปนและแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความเชี่ยวชาญและองคความรูระหวางพันธมิตร 

 

กรอบการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอและการพัฒนาสมมุติฐานงานวิจัย 

ความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการและทางเลือกกลยุทธระหวางประเทศ 

(Informal Institutional Distance and International Strategic Choices) 

 สถาบันอยางไมเปนทางการ (Informal Institutions) ไมสามารถท่ีจะประมวลออกมาเปนอยาง

ระบบไดแตไดฝงรากอยูในสังคมไมวาจะเปนในดานธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัดฐาน คุณคาและความเชื่อ 

(North, 1990) โดยปกติแลวความแตกตางเชิงวัฒนธรรมไดสะทอนถึงความแตกตางของสถาบันอยางไม

เปนทางการ ( Informal Institutional Distance) (Michailova & Ang, 2008; Schwens, Eiche, & 

ความแตกตางเชิงบริบท 

(Contextual Distance) 

ทางเลือกความรวมมือ

ระหวางประเทศ  

(Equity/Non-equity) 

ความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการ  

(Informal Institutional Distance) 

ความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการ 

(Formal Institutional Distance) 
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Kabst, 2011) ซ่ึงสามารถใหคํานิยามความแตกตางเชิงสถาบันอยางไมเปนทางการ (Informal 

Institutional Distance) ไดวา “เปนความแตกตางระหวางประเทศในดานธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัด

ฐาน คุณคาและความเชื่อ โดยบรรษัทขามชาติท่ีเขาไปลงทุนหรือทําธุรกรรมในประเทศอ่ืนจะตองเผชิญ

ความแตกตางดังกลาว” ความแตกตางของบรรทัดฐานและคุณคายอมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

องคกรวาจะเลือกการรวมมือแบบมีสวนของเจาของหรือไมมีสวนของเจาของ (Equity or Non-Equity 

Alliance) เม่ือความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการแตกตางกันมากสงผลทําใหตนทุนในการ

ประสานงานรวมมือและติดตอสื่อสารสูงข้ึน ดวยภาระความเปนชาวตางชาติ (Liability of Foreignness) 

เปนผลจากความแตกตางนั้นเองบรรษัทขามชาติจําเปนตองสรางยอมรับในดานความชอบธรรมของ

องคกร (Organizational Legitimacy) ในประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Country) เพ่ือจะลดความ

แตกตางท่ีเกิดข้ึน ถึงแมวารูปแบบการมีสวนของเจาของ (Equity Governance) จะสามารถเปนสวน

หนึ่งกลไกในการควบคุมในในความรวมมือธุรกิจระหวางประเทศได  

หากแตวาเม่ือมีความแตกตางกันมากตนทุนในโครงสรางเพ่ือใชในการควบคุมกาวขามผาน

ผลประโยชนท่ีจะได ดวยความวาแตกตางระหวางขนบธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัดฐาน ความเชื่อ ระหวาง

องคกร อาจจะสงผลทําใหกระบวนการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะในดานรูปแบบการลงทุนรวมกันแบบ 

(Joint Venture) หรือการมีสวนของเจาของดวยแลว ยิ่งไมกอใหเกิดผลดีตอองคกรโดยรวม ในหลายๆ 

ครั้ง ในทางสังคมศาสตรมักจะพบกวาความแตกตางทางดานวัฒนธรรมและเชื่อชาติ เปนสวนหนึ่งในการ

แบงคนในสังคม ท้ังนี้รวมไปถึงทีมในการทํางาน มองในทางกลับกันหากวาความแตกตางเชิงสถาบันอยาง

ไมเปนทางการมีนอย ความเขาใจกันในการบริหารรวมกันตางเกิดข้ึนไดภายในองคกรความเปนไปไดใน

การลงทุนรวมกันมีมากข้ึน เนื่องจากพันธมิตรแตละฝายตางมีความเชื่อใจกัน มีบรรทัดฐาน และแนว

ความเชื่อท่ีใกลเคียงกัน ยอมสงผลทําใหการบริหารจัดการความรวมมือเชิงกลยุทธกอใหเกิดประสิทธิภาพ

มากข้ึนดวยเหตุนี้จึงตั้งขอสมมุติฐานท่ีวา 

H1: ความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการ (Informal Institutional Distance) ระหวาง

บรรษัทขามชาติของประเทศไทยกับบรรษัทขามชาติตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะ

เปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวมลงทุน (Joint 

Venture) 
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ความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการและทางเลือกกลยุทธระหวางประเทศ 

(Formal Institutional Distance and International Strategic Choices) 

 สถาบันอยางเปนทางการแตกตางกันอยางชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอยางไมเปน

ทางการ โดยสถาบันอยางเปนทางการนั้นสามารถท่ีจะเขียนออกมาไดอยางเปนระบบและสามารถท่ีจะ

นําไปบังคับใชได อยางเชนกฎระเบียบ ขอปฏิบัติ ขอกําหนดในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ

การตัดสินใจในดานกฎหมาย อยางท่ีกลาวขางตนวาสถาบันอยางเปนทางการมีสวนสัมพันธกับแนวคิด

เสาหลักดานกฎหมาย (Regulative Pillar) (Scott, 1995) ซ่ึงมีการสนับสนุนหรือไมสนับสนุนบรรษัท

ขามชาติและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของบรรษัทขามชาติ ดวยเหตุนี้จึงนิยาม ความ

แตกตางเชิงสถาบันอยางเปนทางการ (Formal Institutional Distance) ไดวา “เปนความแตกตาง

ระหวางประเทศในดานกฎระเบียบ ขอปฏิบัติ ขอกําหนดในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ

การตัดสินใจในดานกฎหมาย โดยบรรษัทขามชาติท่ีเขาไปลงทุนหรือทําธุรกรรมในประเทศอ่ืนจะตอง

เผชิญความแตกตางดังกลาว”  Estrin, Baghdasaryan, and Meyer (2009) ไดทําการศึกษาและพบวา

ความแตกตางท่ีมากของสถาบันอยางเปนทางการนั้นสงผลทําใหบรรษัทขามชาติเลือกท่ีจะลงทุนใหมใน

ตางประเทศ (Greenfield Investment) มากกวาเลือกรูปแบบการรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ 

(Cooperative or Alliance Mode) อยางไรก็ดี เนื่องจากวาหากบรรษัทขามชาติเลือกรูปแบบความ

รวมมือกันทางธุรกิจแลว บรรษัทขามชาติยังตองเลือกกลยุทธอีกข้ึนหนึ่งระหวางเลือกรวมมือในลักษณะ

แบบไมมีสวนของเจาของ (Non-Equity Alliance) หรือเลือกในลักษณะแบบมีสวนของเจาของ (Equity 

Alliance) 

 ท้ังนี้ ท้ังนั้นการลงทุนทางตรงในตางประเทศรวมกันในแบบ Equity Alliance หรือ Joint 

Venture ตางก็ตองพิจารณาถึงขอแตกตางทางกฎหมาย ระเบียบและขอปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องความ

รวมมือท่ีมีเม็ดเงินเพ่ือไดมาซ่ึงเจาของหรือสินทรัพย ซ่ึงในอดีตมีการรวมลงทุนระหวางบรรษัทขามชาติ

ท่ีมาจากประเทศท่ีพัฒนาแลว กับองคกรในประเทศท่ีกําลังพัฒนา บรรษัทขามชาติท่ีมาจากประเทศท่ี

พัฒนาแลวตางมีความกังวลกับตัวบทกฎหมายท่ีจะตองปรับตัวและปฏิบัติในประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

เนื่องจากวาประเทศท่ีกําลังพัฒนาแมวาจะมีตัวบทกฎหมายแตความออนแอในการเชิงปฏิบัติ รวมไปถึง

การตีความตัวบทกฎหมายท่ีใชภาษาท่ีแตกตางกัน สงผลทําใหบรรษัทขามชาติจากประเทศท่ีพัฒนาแลว

ตางกังวลกับความไมแนนอนท่ีเกิดข้ึน ยิ่งจําตองรวมลงทุนกับบริษัทในทองถ่ินดวยแลว ถึงแมวาอาจจะ
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ชวยลดความเปนตางชาติของบรรษัท (Liability of Foreignness) หากแตวาอาจจะไมลดทอนความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจากความแตกตางของสถาบัน ในทางตรงกันขาม เม่ือความแตกตางเชิงสถาบันอยางเปน

ทางการมีนอยแสดงใหเห็นวากฎหมายและกฎระเบียบ หรือ Rule of Games ในการทําธุรกิจมีความ

คลายคลึงกัน ความม่ันใจในการรวมมือกันตางเกิดข้ึนระหวางพันธมิตรทางธุรกิจท่ีจะลงทุนรวมกัน 

เพราะฉะนั้นเม่ือความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการท่ีนอยลงหรือไมมีความแตกตาง บรรษัทขาม

ชาติมีแนวโนมท่ีจะเลือกรูปแบบการลงทุนรวมกัน (Equity Alliance or Joint Venture) ใน CBAs ดวย

เหตุนี้จึงตั้งขอสมมุติฐานท่ีวา 

H2: ความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการ (Formal Institutional Distance) ระหวางบรรษัท

ขามชาติของประเทศไทยกับบรรษัทขามชาติตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะเปนท่ีจะ

เลือกความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวมลงทุน (Joint 

Venture) 

ความแตกตางเชิงบริบทและทางเลือกกลยุทธระหวางประเทศ 

(Contextual Distance and International Strategic Choices) 

คําวา “บริบท (Context)” Johns (2006) ไดนิยามวาเปนสถานการณในดานโอกาสและ

ขอจํากัดท่ีมีผลกระทบทําใหพฤติกรรมในองคกรปรากฏข้ึนและเกิดเปาประสงคในองคกร รวมไปถึงการ

กระทบของความสัมพันธในฟงกชั่นระหวางตัวแปร” (John, 2006: p.386) ดังนั้นคําวา ความแตกตางใน

เชิงบริบท (Contextual Distance) สามารถนิยามไดวา .เปนความแตกตางระหวางประเทศแม (Home 

Country) และประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Country) ในเชิงสถานการณสภาพแวดลอมดานตางๆ

ไมวาจะเปนในดานท่ีตั้ง เศรษฐกิจ ระบบการบริหารจัดการ ซ่ึงกระทบตอบรรษัทขามชาติ” โดยบรรษัท

ขามชาติตางแวดลอมไปดวยสถานการณและปรากฏการณของความแตกตางระหวางประเทศแม (Home 

Country) และประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Country) ความแตกตางเชิงบริบทไมเพียงแตจะกระทบ

ตอพฤติกรรมขององคกรแตยังสงผลตอทางเลือกกลยุทธท่ีบรรษัทขามชาติเลือก ในขณะท่ีความแตกตาง

เชิงเศรษฐกิจและภูมิศาสตรมีสวนสําคัญในทางดานโอกาสในการลงทุน Ghemawat (2001) ไดนําเสนอ

บทความใน Harvard Business Review ในชื่อวา “Distance Still Matters: The Hard Reality of 

Global Expansion” และไดนําเสนอ CAGE Distance Model โดย C แสดงถึง Culture หรือวัฒนธรรม 
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A แสดงถึง Administrative หรือการบริหารจัดการ G แสดงถึง Geographic หรือภูมิศาสตร และ E 

แสดงถึง Economic หรือเศรษฐกิจ  ท้ังนี้ท้ังนั้นในสวนของความแตกตางเชิงสถาบันอยางไมเปนทางการ 

(Informal Institutional Distance) ไดกลาวถึงความแตกตางในดานความเชื่อ บรรทัดฐานและ

วัฒนธรรม หรือ Culture Distance แลว ดังนั้นในท่ีนี่ความแตกตางเชิงบริบทจึงพิจารณาถึงความ

แตกตาง (Distance) ในอีกสามดาน ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ดานท่ี 1: ความแตกตางเชิงบริหาร (Administrative Distance) เปนความแตกตางระหวาง

ประเทศแม (Home Country) และประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Country) ในเชิงการบริหารจัดการ

บานเมือง โดยเฉพาะโครงสรางของรัฐ กฎหมาย และรากฐานการบังคับใชในสังคม โดยในประวัติศาสตร

จะเห็นไดวาการบริหารปกครองบานเมืองมีความสัมพันธกับการคาขายระหวางประเทศ ไมวาจะเปน

ประเทศท่ีท่ีอยูในหรือนอกอาณานิคม หรือเมืองข้ึนกับประเทศมหาอํานาจในอดีต ท้ังนี้ยังสงผลไปถึงการ

วางโครงสรางตัวบทกฎหมายท่ีเปนรากฐานบังคับใชในสังคม ยิ่งโดยเฉพาะประเทศท่ีอยูภายใตอาณานิคม

มักจะมีความผูกพันทางการคาขาย อีกท้ังยังมีการสงเสริมการคาขายระหวางประเทศภายในอาณานิคม

กันเอง จะเห็นไดชัดถึงการรวมตัวกันของสหภาพยุโรปสงผลทําใหเกิดความรวมมือกันทางธุรกิจมากมาย 

ดังนั้นจะเห็นไดวาหากประเทศท่ีไมมีความแตกตางกันในเชิงบริหาร ยอมสงผลถึงความไมม่ันใจในการ

ลงทุนรวมกัน (Joint Venture) เพราะฉะนั้นเม่ือความแตกตางเชิงบริหารท่ีนอยลงหรือไมมีความ

แตกตาง บรรษัทขามชาติมีแนวโนมท่ีจะเลือกรูปแบบการลงทุนรวมกัน (Equity Alliance or Joint 

Venture) เพ่ิมมากข้ึน ดวยเหตุนี้จึงตั้งขอสมมุติฐานท่ีวา 

H3: ความแตกตางเชิงบริหาร (Administrative Distance) ระหวางบรรษัทขามชาติของประเทศไทยกับ

บรรษัทขามชาติตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวน

ของเจาของ (Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) 

ดานท่ี 2: ความแตกตางเชิงภูมิศาสตร ทาง Ghemawat (2001) กลาวไววาความแตกตางเชิง

ภูมิศาสตรไมเพียงแตสะทอนถึงระยะหางของแตละประเทศแตยังหมายถึงขนาดเชิงกายภาพของประเทศ

และโครงสรางพ้ืนฐานของการขนสงและการสื่อสารในประเทศนั้น สําหรับงานวิจัยนี้จะทําการมุงเนน

เฉพาะระยะหางทางกายภาพระหวางประเทศเทานั้น ดวยเหตุท่ีวาความแตกตางเชิงภูมิศาสตรระหวาง

สองประเทศนั้นทําใหเพ่ิมตนทุนในการทําธุรกิจในตางประเทศ (Eden & Miller, 2004; Hymer, 1976) 
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ยิ่งความแตกตางดังกลาวมาก ยิ่งสงผลทําใหบรรษัทขามชาติมีแนวโนมท่ีจะเลือกการรวมมือแบบไมมีสวน

ของเจาของ (Non-Equity Alliance หรือ Contractual Alliances) ดังนั้นจะเห็นไดวาหากประเทศท่ีไม

มีความแตกตางกันในเชิงภูมิศาสตร ยอมสงผลถึงตนทุนท่ีลดลงการลงทุนรวมกัน (Joint Venture) 

ในทางกลับกันหากระยะหางระหวางสองประเทศเชิงภูมิศาสตรตางกันมากตนทุนในการประสานธุรกิจ

รวมกันยอมสูงข้ึน และสงผลทําใหมีแนวโนมท่ีจะเลือกความรวมมือกันแบบไมมีสวนของเจาของ ดวยเหตุ

นี้จึงตั้งขอสมมุติฐานท่ีวา 

H4: ความแตกตางเชิงภูมิศาสตร (Geographic Distance) ระหวางบรรษัทขามชาติของประเทศไทยกับ

บรรษัทขามชาติตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวน

ของเจาของ (Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) 

  ดานท่ี 3: ความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ (Economic Distance) เปนความแตกตางในดานความ

ม่ังค่ังและระดับรายไดของผูบริโภค (Ghemawat, 2001) ความแตกตางนี้ทําใหบรรษัทขามชาติเห็น

โอกาสในการไดมาซ่ึงคาเชาทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) ผานการหาสวนตางระหวางตนทุนกับ

ราคาระหวางตลาด งานวิจัยท่ีผานมาไดแสดงใหเห็นไดวาความแตกตางเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมความนาจะเปน

ในความอยูรอดของการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Tsang & Yip, 2007) อยางไรก็ดีเม่ือความ

แตกตางยิ่งมาก ยิ่งมีโอกาสท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมการฉกฉวยโอกาสจากบรรษัทขามชาติ  ดังนั้นเม่ือมี

ความแตกตางเชิงเศรษฐกิจสูงมากข้ึน โอกาสในการไดมาซ่ึงคาเชาทางเศรษฐกิจก็เพ่ิมสูงข้ึน จากทฤษฏี

ตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost Economies)  พฤติกรรมในการฉกฉวยโอกาสเปนหนึ่งในขอ

สมมุติฐานท่ีอยูในการแลกเปลี่ยนสินคา หรือทําธุรกรรมกันระหวางธุรกิจ ดังนั้นเม่ือความตางเชิง

เศรษฐกิจมากข้ึน โอกาสจากคาเชาทางเศรษฐกิจมากข้ึนยอมทําใหเกิดพฤติกรรมในการฉกฉวยโอกาส

มากข้ึน ดังนั้นการลงทุนรวมกันหรือรูปแบบความรวมมือแบบสวนของเจาของยอมนอยลง  เพราะฉะนั้น

เม่ือความแตกตางเชิงเศรษฐกิจท่ีนอยลงหรือไมมีความแตกตาง บรรษัทขามชาติมีแนวโนมท่ีจะเลือก

รูปแบบการลงทุนรวมกัน (Equity Alliance or Joint Venture) เพ่ิมมากข้ึน ดวยเหตุนี้จึง ต้ังขอ

สมมุติฐานท่ีวา 



 

461 
 

H5: ความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ (Economic Distance) ระหวางบรรษัทขามชาติของประเทศไทยกับ

บรรษัทขามชาติตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวน

ของเจาของ (Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) 

การปฏิสัมพันธของความแตกตางเชิงสถาบันและเชิงบริบท  

(Interaction Effect of Institutional Distance and Contextual Distance) 

เม่ือมีความแตกตางเชิงสถาบันท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการประกอบกับความ

แตกตางในเชิงบริบทในแตละดานเขารวมดวย ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนยอมสงผลในเชิงปฏิสัมพันธ 

(Interaction Effect) ท่ีสงเสริมกัน สงผลทําใหความสัมพันธในเชิงลบของความแตกตางเชิงสถาบันกับ

แนวโนมท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliance) สูงมากข้ึน เม่ือความแตกตาง

เชิงบริบทสูง ยกตัวอยางเชน เม่ือความแตกตางเชิงภูมิศาสตรสูง ยอมสงผลใหความสัมพันธในเชิงลบ

ระหวางความแตกตางเชิงสถาบันของท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับแนวโนมท่ีจะเลือกความ

รวมมือแบบมีสวนของเจาของสูงข้ึน เนื่องจากวาเม่ือตนทุนการติดตอประสานงานสูงข้ึนจากท่ีต้ังทาง

ภูมิศาสตรแตกตางกัน ความแตกตางเชิงสถาบันท่ีสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีมากข้ึนสงผลเชิงลบกับ

แนวโนมท่ีจะทําการรวมมือในแบบมีสวนของเจาของ ท้ังนี้จากความแตกตางเชิงบริบทท้ังสามดาน ตางมี

เหตุผลเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงตั้งขอสมมุติฐานท่ีวา 

H6a: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการกับความนาจะเปนท่ี

บรรษัทขามชาติจะเลือกการรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตางเชิงบริหาร 

(Administrative Distance) อยูในระดับสูง 

H6b: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการกับความนาจะเปนท่ี

บรรษัทขามชาติจะเลือกการรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตางเชิงบริหาร 

(Administrative Distance) อยูในระดับสูง 

H7a: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการกับความนาจะเปนท่ี

บรรษัทขามชาติจะเลือกการรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตางเชิงภูมิศาสตร

(Geographic Distance) อยูในระดับสูง 
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H7b: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการกับความนาจะเปนท่ี

บรรษัทขามชาติจะเลือกการรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตางเชิงภูมิศาสตร

(Geographic Distance) อยูในระดับสูง 

H8a: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการกับความนาจะเปนท่ี

บรรษัทขามชาติจะเลือกการรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ 

(Economic Distance) อยูในระดับสูง 

H8b: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการกับความนาจะเปนท่ี

บรรษัทขามชาติจะเลือกการรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ 

(Economic Distance) อยูในระดับสูง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ดวยวางานศึกษาวิจัยนี้ไดมุงเนนดานการรวมมือเชิงกลยุทธระหวางประเทศโดยมีทางเลือก

ระหวางการรวมมือกันแบบมีสวนของเจาของและแบบไมมีสวนของเจาของ (Equity and Non-Equity 

Alliance) ผูวิจัยจึงไดวางแผนท่ีจะเก็บตัวอยางขอมูลในการรวมมือจากฐานขอมูล Security SDC 

Platinum จากป ค.ศ. 1990 ถึง 2014 บริษัท Thomson Financial ไดพัฒนาฐานขอมูลดังกลาวข้ึนซ่ึง

ไดรวบรวมการประกาศท่ัวโลกของการรวมมือจากบริษัทท่ีมีการรวมมือ โดยมีรายละเอียดในดานสถาน

ท่ีตั้ง ประเทศของบริษัท SIC Code (รหัสอุตสาหกรรม) สถานะของบริษัทและแหลงท่ีมาของขอมูล 

เพ่ือท่ีจะวิเคราะหความแปรปรวนของความแตกตางไดมากท่ีสุดตามขอสมมุติฐาน ทางผูวิจัยได

เฉพาะเจาะจงการรวมมือท่ีประกอบไปดวย 2 องคกร (Dyad Alliance) เทานั้นและมีฐานจากประเทศท่ี

ตางกัน สําหรับเหตุการณในแตละการรวมมือ (Alliance Event) ทางผูวิจัยจะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกับ

รูปแบบการรวมมือ (Equity or Non-Equity Mode) วันท่ีประกาศ สถานะ ประเทศของบริษัทท่ีเขา

รวมมือ และ SIC Code ของบริษัท โดยจะตัดตัวอยางท่ีไมมีคาคะแนนมิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede 

(2001) ออกซ่ึงจะใชในการคํานวณหาความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการ (Informal 

Institutional Distance) นอกจากนี้ผูวิจัยยังเก็บขอมูลจากฐานขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือจากแหลงขอมูล

อ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะวัดตัวแปรอิสระและตัวแปรท่ีสาม โดยขอมูลในดานความแตกตางของสถาบันอยางไมเปน

ทางการจะเก็บขอมูลจากการศึกษาของ Hofstede (2001) ในขณะท่ีความแตกตางของสถาบันอยางเปน
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ทางการจะเก็บขอมูลจากดัชนีความเปนอิสระของเศรษฐกิจ (Economic Freedom Index)  ซ่ึงจัดทํา

โดย The Heritage Foundation  

ในสวนของตัวแปรท่ีสามและตัวแปรควบคุมจะเก็บขอมูลจากหลายแหลงขอมูลไมวาจะเปน

ฐานขอมูลธนาคารโลก United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

และขอมูลจากงานวิจัยของ Berry, Guillen และ Zhou (2010)   

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ตัวแปรตามในการทดสอบขอสมมุติฐานนี้เปนความนาจะเปนหรือแนวโนมท่ีจะเลือกการรวมมือ

แบบมีสวนของเจาของ ผูวิจัยไดใชฐานขอมูลจาก SDC platinum ซ่ึงไดแบงแยกรูปแบบการรวมมือกัน

โดยมีในแบบมีสวนของเจาของ หรือแสดงโดยการรวมลงทุน (Joint Venture) หรือ การรวมมือแบบ

ขอตกลงกัน หรือท่ีไมมีสวนของความเปนเจาของนั้นเอง การใชกระบวนการวัดลักษณะนี้ไดมีงานวิจัยท่ี

ผานมาไดใชเชนเดียวกัน (Michailova & Ang, 2008; Oxley & Sampson, 2004; Pan & Tse, 2000) 

ผูวิจัยจะทําการโคดตัวแปรนี้ในลักษณะตัวแปรหุน (Dummy Variable) โดย 1 เปน Equity Alliance 

และ 0 เปน Non-Equity Alliance 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรท่ีสาม (Independent and Moderate Variables) 

เนื่องดวยความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการสะทอนถึงความแตกตางเชิงบรรทัดฐาน

และคุณคาระหวางประเทศแมและประเทศท่ีรับการลงทุน ผูวิจัยจะใชคาความแตกตางเชิงวัฒนธรรมเพ่ือ

วัดคาความแตกตางดังกลาวโดยใชดัชนีมิติทางวัฒนธรรม โดยใชสูตรในการคํานวณตาม Kogut and 

Singh (1988) ดังนี้ 

 

โดยท่ี   IDjk คือ สถาบันอยางไมเปนทางการ (Informal Institutional Distance) ระหวาง

การรวมมือของประเทศท่ีไดรับการลงทุน j (Host Country) และประเทศแม k (Home Country)   
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          Iij คือ คะแนนของมิติดานวัฒนธรรม i (i = มิติท่ีเก่ียวของกับขอบเขตของอํานาจ 

(Power Distance) มิติท่ีเก่ียวของกับการเปนปจเจกชน (Individualism/Collectivism) มิติดานการ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (High Uncertainty Avoidance) มิติดานการความสําเร็จ 

(Masculinity/Femininity) ของประเทศ j  

Iik คือ คะแนนของมิติดานวัฒนธรรม i ของประเทศ k 

Vi คือ ดัชนีความแปรปรวนของคะแนนของมิติดานวัฒนธรรม i  

ซ่ึงสูตรการคํานวณดังกลาวนี้ไดใชในการคํานวณในงานวิจัยท่ีผานซ่ึงวัดเสาหลักดานบรรทัดฐาน 

(Normative Pillar) ของความแตกตางของสถาบัน (Ionascu, Meyer, & Estrin, 2004; Michailova & 

Ang, 2008) ท้ังนี้เสาหลักดานบรรทัดฐานนั้นประกอบไปดวยคุณคาและบรรทัดซ่ึงสะทอนถึงสถาบัน

อยางไมเปนทางการนั้นเอง 

ในสวนของความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการ (Formal Institutional Distance) ไดมี

กระบวนการคํานวณจากความเปนอิสระทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) ซ่ึงไดเก็บขอมูลจาก 

Heritage Foundation (Beach & Miles, 2006) โดยมีมิติในการคํานวณ 10 ดานนี้ประกอบไปดวย 

สิทธิ์ของสินทรัพยทางปญญา (Property Rights) ความปราศจากคอรัปชั่น (Freedom of Corruption) 

ความอิสระขององคกรธุรกิจ (Business Freedom) ความมีอิสระทางการคลัง (Fiscal Freedom) การ

ใชจายของภาครัฐ (Government Spending) ความมีอิสระของนโยบายการเงิน (Monetary Freedom) 

ความเปนอิสระทางดานแรงงาน (Labor Freedom) ความอิสระทางการคา (Trade Freedom) ความ

อิสระทางการลงทุน (Investment Freedom) และความอิสระทางการเงิน (Financial Freedom) ซ่ึง

องคประกอบเหลานี้ไดสะทอนมุมมองในดานสถาบันอยางเปนทางการ ซ่ึงประกอบไปดวยกฎระเบียบ 

(Rule of Law) ความมีประสิทธิภาพของกฎหมาย (Regulatory Efficiency) และการเปดกวางของ

ตลาด (Market Openness) ซ่ึงไดสะทอนถึงความแตกตางของสถาบันอยางเปนการ  ท้ังนี้ท้ังนั้นไดนําคา

ดัชนีเปนคะแนนรวมในแตละปมาคํานวณโดยทางผูวิจัยใชในการคํานวณดังนี้ 
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โดยท่ี   FDjk คือ สถาบันอยางเปนทางการ (Formal Institutional Distance) ระหวางการ

รวมมือของประเทศท่ีไดรับการลงทุน j (Host Country) และประเทศแม k (Home Country 

Fj คือ คะแนนของสวนประกอบดานสถาบันอยางเปนทางการของประเทศ j 

Fik คือ คะแนนของสวนประกอบดานสถาบันอยางเปนทางการของประเทศ k 

V คือ ดัชนีความแปรปรวนของคะแนนของสวนประกอบดานสถาบันอยางเปนทางการ 

สําหรับความแตกตางเชิงบริบท ทางผูวิจัยไดเก็บขอมูลมาจากหลายแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดย

ในสวนของความแตกตางเชิงบริหาร (Administrative Distance) ไดเก็บขอมูลจากงานศึกษาของ Berry 

et al (2010) ซ่ึงไดเปดโอกาสใหผูวิจัยไดเขาถึงขอมูล โดยในการคํานวณความแตกตางดังกลาวได

คํานวณจาก 4 ดานดวยกัน ไดแก 1) ความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศอาณานิคม (Colonizer-

colonized link), 2) ภาษาท่ีใชรวมกัน (Common Language), 3) ศาสนาท่ีใชรวมกัน (Common 

religion) และ 4) กฎหมายท่ีใชรวมกัน (Shares the same legal system)   

ในดานความแตกตางเชิงภูมิศาสตร (Geographic Distance) ระหวางประเทศไทยและประเทศ

ท่ีไดรับการลงทุนสงผลทําใหตนทุนในการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนและสงผลในการตัดสินใจรูปแบบในการเขา

ลงทุน ผูวิจัยจึงไดคํานวณความแตกตางนี้โดยใช Absolute logarithm ของจํานวนระยะทางระหวาง

สองประเทศโดยคํานวณจากเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ (หนวยเปนกิโลเมตร) ทายสุดในดานความ

แตกตางเชิงเศรษฐกิจ (Economic Distance) ทางผูวิจัยไดคํานวณคาโดยใช Absolute Logarithmic 

ของสวนตาง Gross Domestic Product (GDP) per capita ระหวางประเทศไทยกับประเทศพันธมิตร

ท่ีทําการรวมมือ ซ่ึงกระบวนการนี้ไดใชในงานศึกษาวิจัยอ่ืนดวย (Tsang & Yip, 2007; Xia, 2011) โดย

ขอมูลตางๆไดมากจากฐานขอมูลธนาคารโลก (World Bank’s Database)   

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 

ในการศึกษาของงานวิจัยนี้เพ่ือท่ีจะควบคุมการอธิบายจากตัวแปรอ่ืนๆ จึงไดควบคุมตัวแปร

ตางๆ หลายตัวแปร โดยผูวิจัยไดควบคุมตัวแปรตางๆ ตัวแปรตัวแรกไดแก ความเก่ียวของกันทางธุรกิจ 

(Business Relatedness) เนื่องจากวาการถายทอดองคความรูและความไมเทาเทียมกันในการเรียนรูอา

จะไดรับอิทธิผลมากจากการรวมมือท่ีไมเก่ียวของกัน (Unrelated Alliance) (Dussauge, Garrette, & 

Mitchell, 2000) ผูวิจัยจึงควบคุมความเก่ียวของกันทางธุรกิจ โดยใชดัชนีอุตสาหกรรม (SIC Code) เพ่ือ
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สรางคาระดับความเก่ียวของ โดยตั้งคา 0 หากสองบริษัทไมมีความเก่ียวของกันทางธุรกิจ หรือ SIC 

Code ไมเหมือนกัน 1 หากสองบริษัทมี 1 digit SIC Code ท่ีเหมือนกัน 2 หากสองบริษัทมี 2 digit SIC 

Code ท่ีเหมือนกัน 3 หากสองบริษัทมี 3 digit SIC Code ท่ีเหมือนกัน และ 4 หากสองบริษัทมี 4 digit 

SIC Code ท่ีเหมือนกัน 

เนื่องดวยสภาพแวดลอมเชิงมหภาคของประเทศท่ีไดรับการลงทุนมีอิทธิพลตอรูปแบบการ

รวมมือ ผูวิจัยจึงควบคุมระดับขนาดเศรษฐกิจของประเทศท่ีไดรับการลงทุน (Host Country) และการ

เปดประเทศตอนักลงทุนตางชาติโดยคํานวณเปนอัตราสวน FDI ตอ GDP  อีกท้ังยังควบคุมประเภทของ

อุตสาหกรรมโดยใช SIC Code  

วิธีการศึกษา (Method) 

เพ่ือท่ีจะทดสอบขอสมมุติฐาน ผูวิจัยจะใชโปรแกรม STATA ในการวิเคราะหแบบจําลองสมการ

ถดถอยโลจิสติก (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003) ซ่ึงตัวแปรตามจะเปนทางเลือกระหวางการ

ลงทุนรวมกันหรือการรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Joint Venture or Equity Alliance) และการ

รวมมือแบบทําขอตกลงหรือไมมีสวนของเจาของ (Contractual or Non-Equity alliance)  โดยวิธีการ

ศึกษานี้จะประมาณคาความนาจะเปนท่ีการรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ (Cross Border 

Alliances: CBAs) จะเปน การรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliances) มี โดยแสดงตาม

สมการถดถอยแบบโลจิสติกดังนี้ 

 

โดยท่ี Y เปนตัวแปรตามและมาจากสมการ 

Y = β0 +β1X1+β2X2+…..+ βnXn 

โดยท่ี  X1, X2,….Xn เปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรท่ีสาม และ ตัวแปรควบคุมเปนการอธิบายวิธีการ

ดําเนินการวิจัย เครื่องมือ ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ควรเสนอรูปแบบ

และแสดงข้ันตอนอยางกระชับและชัดเจน 
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สรุปผลการวิจัย  

จากขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากฐานขอมูล Security SDC Platinum จากป ค.ศ. 1990 

ถึง 2014 โดยกําหนดเฉพาะความรวมมือในลักษณะทวิภาคี (Dyad Alliance) พบวามีความรวมมือท่ี

เกิดข้ึนและมีการลงนามสัญญาความรวมมือท้ังสิ้น 603 ความรวมมือ ซ่ึงเปนความรวมมือรูปแบบมีสวน

ของเจาของ (Equity Alliance) หรือ การลงทุนรวมกัน (Joint Venture) จํานวน 497 ความรวมมือ 

และ ความรวมมือในลักษณะไมมีสวนของเจาของหรือเปนขอตกลงสัญญา (Contractual Agreement) 

จํานวน 106 ความรวมมือ โดยผูวิจัยไดกําหนดความรวมมือในลักษณะทวิภาคีนี้วาจะตองมีองคกรท่ีมา

จากประเทศไทย ท้ังนี้จากขอมูลพบวาองคกรของไทยไดสรางความรวมมือกับตางประเทศโดยรวม 41 

ประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: ตารางแสดงจํานวนความรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศกับองคกรไทยจําแนกรายประเทศ 

ประเทศ จํานวนความรวมมือ ประเทศ จํานวนความ

รวมมือ 

Argentina 1 North Korea 1 

Austria 2 Nepal 1 

Australia 30 Netherlands 1 

Bangladesh 2 New Zealand 17 

Belgium 1 Oman 4 

Myanmar(Burma) 8 Philippines 1 

Brazil 1 Singapore 9 

Canada 8 South Korea 38 

Cambodia 8 Spain 13 



 

468 
 

ประเทศ จํานวนความรวมมือ ประเทศ จํานวนความ

รวมมือ 

China 27 Soviet Union 1 

Denmark 2 Slovak Rep 1 

Finland 2 Sweden 1 

France 19 Switzerland 7 

Hong Kong 21 Thailand 3 

Indonesia 9 Taiwan 4 

India 15 United Arab Emirate 4 

Italy 7 United Kingdom 22 

Japan 111 United States 132 

Laos 9 Vietnam 17 

Malaysia 21 Germany 21 

Mongolia 1 Total 603 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาประเทศท่ีองคกรในประเทศไทยเขารวมมือธุรกิจระหวางประเทศ

มากท่ีสุดคือองคกรท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือองคกรท่ีมาจากประเทศญ่ีปุน ในลําดับ

ถัดมาซ่ึงคอนขางแตกตางกับอันดับท่ี 1 และ 2 เปนประเทศเกาหลีใต นั้นแสดงวาองคกรในประเทศไทย

มีความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนมากท่ีสุด  

ตารางท่ี 2: ตารางแสดงจํานวนความรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศกับองคกรไทยจําแนกราย

อุตสาหกรรม 
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 อุตสาหกรรม SIC Code 

จํานวน

ความ

รวมมือ 

Joint 

Venture 

(Equity 

Alliance) 

Contractual 

Alliance 

DIVISION A. AGRICULTURE, FORESTRY, 

AND FISHING 
SIC 01-09 8 7 1 

DIVISION B. MINING SIC 10-14 17 16 1 

DIVISION C. CONSTRUCTION SIC 15-17 22 17 5 

DIVISION D. MANUFACTURING SIC 20-39 244 212 32 

DIVISION E. TRANSPORTATION, 

COMMUNICATIONS, ELECTRIC, GAS, 

AND SANITARY SERVICE 

SIC 40-49 67 53 14 

DIVISION F. WHOLESALE TRADE SIC 50-51 48 40 8 

DIVISION G. RETAIL TRADE SIC 52-59 24 20 4 

DIVISION H. FINANCE, INSURANCE, 

AND REAL ESTATE 
SIC 60-67 67 50 17 

DIVISION I. SERVICES SIC 70-89 106 82 24 

Total   603 497 106 

 

จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาโดยแบงแยกประเภทอุตสาหกรรมพบกวา จํานวนอุตสาหกรรมท่ี

เกิดความรวมมือมากท่ีสุดคืออุตสาหกรรมการผลิต (Division D: Manufacturing) ซ่ึงพบกวามีความ

รวมมือแบบ Joint Venture 252 ความรวมมือและความรวมมือในแบบขอตกลง 40 ความรวมมือ ท้ังนี้

จากตัวอยางท้ังหมด อุตสาหกรรมท่ีมีความรวมมือนอยท่ีสุดคืออุตสาหกรรมทางการเกษตร ปาไม และ

ประมง โดยมีจํานวนความรวมมือเพียง 8 ความรวมมือ 
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ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1) ความรวมมือแบบมีสวนของ

เจาของ 0.82 0.38                                 

2) ความแตกตางเชิงสถาบันอยาง

ไมเปนทางการ 2.18 0.92 -0.04                               

3) ความแตกตางเชิงสถาบันอยาง

เปนทางการ 0.99 1.45 -0.02 -0.48*                             

4) ความแตกตางเชิงบริหาร 7.35 9.64 -0.04 -0.41* 0.23*                           

5) ความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ 4.17 0.49 -0.03 0.67* -0.33* -0.17*                         

6) ความแตกตางเชิงภูมิศาสตร 3.69 0.40 -0.11* 0.64* -0.53* -0.27* 0.61*                       

7) ความเกี่ยวของกันทางธุรกิจ 1.08 1.52 0.00 -0.02 -0.03 -0.01 -0.04 -0.04                     

8) อัตราสวน FDI ตอ GDP  20.36 35.73 -0.02 -0.21* 0.23* -0.08 -0.30* -0.07 -0.02                   

9) ประเทศที่เขาไปลงทุน  0.06 0.23 -0.08 0.04 0.02 -0.04 0.11* 0.03 -0.02 0.00                 

10) SIC Div_A (Code 01-09) 0.01 0.11 0.02 -0.02 -0.05 0.04 0.00 0.03 -0.01 -0.04 0.03               

11) SIC Div_B (Code 10-14) 0.03 0.17 0.05 -0.04 0.03 0.02 -0.04 -0.06 -0.04 0.15* 0.00 -0.02             

12) SIC Div_C (Code 15-17) 0.04 0.19 -0.03 0.07 -0.05 -0.04 0.04 0.05 -0.03 -0.05 -0.01 -0.02 -0.03           

13) SIC Div_E (Code 40-49) 0.11 0.31 0.02 0.06 -0.07 -0.01 0.00 0.04 0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.06 -0.07         

14) SIC Div_F (Code 50-51) 0.08 0.27 0.01 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.06 0.04 0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -0.06 -0.10*       

15) SIC Div_G (Code 52-59) 0.04 0.20 0.00 -0.04 0.03 -0.03 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.06     

16) SIC Div_H (Code 60-67) 0.11 0.31 -0.07 -0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.04 0.04 -0.01 0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.13* -0.10* -0.07   

17) SIC Div_I (Code 70-89) 0.18 0.38 -0.06 0.02 0.02 0.05 0.02 0.00 -0.02 0.03 0.00 -0.05 -0.08 -0.09* -0.16* -0.14* -0.09* -0.16* 

ตารางท่ี 3: สถิติเชิงพรรณนาและความสัมพันธของตัวแปร (Descriptive Statistics and Correlations) 
 

หมายเหตุ:  *p <.05, และ  N = 603 
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบบจาํลองที่ 1 แบบจาํลองที่ 2 แบบจาํลองที่ 3 แบบจาํลองที่ 4 แบบจาํลองที่ 5 

"ความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ"   

คา

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ตัวแปรตน (Independent Variable)                     

ความแตกตางเชิงสถาบันอยางไมเปนทางการ (IFD) (H1) 0.010  0.209 -0.491† 0.302 5.955* 2.391 8.077*** 2.362 13.203** 5.078 

ความแตกตางเชิงสถาบันอยางเปนทางการ (FD) (H2) -0.217* 0.103 -0.327* 0.155 2.964** 0.901 3.010*** 0.931 3.952** 1.267 

ความแตกตางเชิงบริหาร (AD) (H3) -0.017 0.011 -0.088** 0.030 -0.020† 0.012 -0.021† 0.011 0.008 0.041 

ความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ (GD) (H4) -1.795*** 0.480 -1.021† 0.598 -1.955*** 0.487 3.814* 1.508 2.735 1.712 

ความแตกตางเชิงภูมิศาสตร (ED) (H5) 0.317 0.364 0.256 0.419 3.452*** 0.951 -0.296 0.408 2.302† 1.404 

ผลกระทบจากตัวแปรที่สาม (Interaction Effect)           

IFD x AD (H6a)     0.052* 0.021         -0.024 0.033 

FD x AD (H6b)     0.013 0.009         -0.007 0.011 

IFD x GD (H7a)         -2.130*** 0.625   -2.183** 0.822 

FD x GD (H7b)         -0.886*** 0.268   -0.321 0.373 

IFD x ED (H8a)           -1.396* 0.549 -1.101 0.783 

FD x ED (H8b)           -0.761*** 0.214 -0.678* 0.278 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables)                     

ความเกี่ยวของกันทางธุรกิจ -0.034*** 0.075 -0.055 0.077 -0.029 0.077 -0.069 0.077 -0.0466 0.078 

อัตราสวน FDI ตอ GDP  -0.000 0.004 -0.001 0.004 -0.002 0.004 -0.002 0.004 -0.004 0.004 

ประเทศที่เขาไปลงทุน  -0.587 0.435 -0.613 0.443 -0.434 0.454 -0.497 0.462 -0.435 0.468 

ตัวแปรควบคุมของประเภทอุตสาหกรรม                     

คาคงที่ 7.572*** 1.987 5.916 2.117 -4.866 4.079 -10.634* 4.870 -17.829* 7.341 

                      

N 553 553 553 553 553 

Chi-Square (df) 28.68* (16) 35.15** (18) 44.78*** (18) 48.27*** (18) 54.28*** (22) 

Pseudo R2 0.0542 0.0665 0.0847 0.0913 0.1027 

ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 
 

หมายเหตุ: †p <.10, *p <.05, **p <.01, ***p <.001   
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ในตารางท่ี 3 ไดแสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ รวมไป

ถึงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยไดทําการทดสอบขอสมมุติฐานตางๆ เพ่ือใหเปนไป

ตามการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Model) เม่ือพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรท่ีใชในการศึกษาพบวาไมมีความสัมพันธในคูตัวแปรใดมีคามากกวา 0.8 ท่ีสะทอนถึง

ปญหาความซํ้าซอนในการอธิบายของตัวแปรตนและประเด็นปญหาในดาน Multicollinearity 

นอกจากนี้จากโมเดลสมการถดถอยพหุคูณคาเฉลี่ย Variance Inflation Factor (VIF) อยูท่ี 1.38 

โดยคา VIF สูงสุดและต่ําสุดมีคา 1.37 และ 1.02 ตามลําดับซ่ึงมีคาไมเกิน 10 จึงสามารถสรุปไดวาไม

มีประเด็นปญหาในดาน Multicollinearity   

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 

Analysis) โดยมีแบบจําลองการวิเคราะหท้ังหมด 5 แบบจําลอง ในแบบจําลองท่ี 1 เปนการวิเคราะห

ตัวแปรตนเพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม (Main Relationship) ในขณะท่ี

แบบจําลองท่ี 2, 3, และ 4 เปนการวิเคราะหและทดสอบตัวแปรตนและปฏิสัมพันธของตัวแปรท่ีสาม

ในแตละดาน ไดแก ความแตกตางเชิงบริหาร (Administrative Distance) ความแตกตางเชิง

ภูมิศาสตร (Geographic Distance) และ ความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ (Economic Distance) 

ตามลําดับ ในสวนแบบจําลองสุดทาย แบบจําลองท่ี 5 เปนแบบจําลองเต็ม (Full Model). ในการ

ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตน ตัวแปรตามและปฏิสัมพันธท้ัง 3 ดาน โดยในแตละแบบจําลอง

คา Chi-Square ในแตละโมเดลมีนัยสําคัญ <.05 ซ่ึงถือไดวา แบบจําลองสามารถอธิบายได ใน

ขณะเดียวกันคา Pseudo R-Square มีคาตั้งแต 0.0542-0.1027  

โดยผลการวิเคราะหในแบบจําลองท่ี 1 ท่ีใชในการทดสอบความสัมพันธหลัก (Main 

relationship effects) พบกวา ในขอสมมุติฐานท่ี H2 และ H5 ท่ีตั้งไววา ความแตกตางของสถาบัน

อยางเปนทางการ และ ความแตกตางเชิงภูมิศาสตร จะมีความสัมพันธเชิงลบกับความนาจะเปนท่ีจะ

เลือกความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ FD มีคาเปนลบและมี

นัยสําคัญ (β = -0.217, p-value<0.05)  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ GD มีคาเปนลบและมี

นัยสําคัญเชนกัน (β = -1.795, p-value<0.001)   ซ่ึงเปนไปตามขอสมมุติฐานท่ีตั้งไว ในขณะท่ีคา

ความแตกตางเชิงสถาบันอยางไมเปนทางการ (IFD) ความแตกตางเชิงบริหาร (AD) และความ

แตกตางเชิงเศรษฐกิจ (EC) ตางไมมีผลตอความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวนของ

เจาของ  
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 เม่ือทําการทดสอบการปฏิสัมพันธกันระหวางตัวแปร โดยมีความแตกตางเชิงบริบทเปนตัว

แปรท่ีสาม พบวา ความแตกตางเชิงบริหารไมมีนัยสําคัญในการปฏิสัมพันธกับความสัมพันธของความ

แตกตางเชิงสถาบันท้ังทางการและไมทางการกับความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวน

ของเจาของ ในขณะท่ีความแตกตางเชิงภูมิศาสตรมีปฏิสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ จากแบบจําลองท่ี 3 

ไดทดสอบขอสมมุติฐานท่ี H7a และ H7b เม่ือความแตกตางเชิงภูมิศาสตรสูง พบวาความสัมพันธเชิง

ลบระหวางความแตกตางเชิงสถาบันท้ังเปนทางการและไมเปนทางการกับความนาจะเปนท่ีจะเลือก

ความรวมมือแบบมีสวนของเจาของเพ่ิมสูงข้ึน โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ IFD x GD และ FD 

x GD มีคาเปนลบและมีนัยสําคัญ β = -2.130, p-value<0.001 และ β = -0.886, p-value<0.001 

ตามลําดับ สําหรับในขอสมมุติฐานท่ี H8a และ H8b เม่ือความแตกตางเชิงเศรษฐกิจสูง พบวา

ความสัมพันธเชิงลบระหวางความแตกตางเชิงสถาบันท้ังเปนทางการและไมเปนทางการกับความ

นาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวนของเจาของเพ่ิมสูงข้ึน จากแบบจําลองท่ี 4 พบวาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ IFD x ED และ FD x ED มีคาเปนลบและมีนัยสําคัญ β = -1.396, p-

value<0.01 และ β = -0.761, p-value<0.001 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 5:  สรุปผลทดสอบขอสมมุติฐาน 

ขอสมมุติฐาน 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

และ p-value 

ผลทดสอบ 

H1: ความแตกตางของสถาบันอยางไมเปนทางการ (Informal 

Institutional Distance) ระหวางบรรษัทขามชาติของประเทศ

ไทยกับบรรษัทขามชาติตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับ

ความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ 

(Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) 

β = 0.010 

p-value>0.10 

ไม

สนับสนุน 

H2: ความแตกตางของสถาบันอยางเปนทางการ (Formal 

Institutional Distance) ระหวางบรรษัทขามชาติของประเทศ

ไทยกับบรรษัทขามชาติตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับ

β = -0.217 

 p-

value<0.05 

สนับสนนุ 
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ขอสมมุติฐาน 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

และ p-value 

ผลทดสอบ 

ความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ 

(Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) 

H3:  ความแตกตาง เชิ งบริหาร (Administrative Distance) 

ระหวางบรรษัทขามชาติของประเทศไทยกับบรรษัทขามชาติ

ตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะเปนท่ีจะเลือก

ความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliance) หรือ

รูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) 

β = -0.017 

 p-

value>0.10 

ไม

สนับสนนุ 

H4: ความแตกตางเชิ งภู มิศาสตร  (Geographic Distance) 

ระหวางบรรษัทขามชาติของประเทศไทยกับบรรษัทขามชาติ

ตางประเทศ มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะเปนท่ีจะเลือก

ความรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliance) หรือ

รูปแบบการรวมลงทุน (Joint Venture) 

β = -1.795 

p-

value<0.001 

สนับสนนุ 

H5: ความแตกตางเชิงเศรษฐกิจ (Economic Distance) ระหวาง

บรรษัทขามชาติของประเทศไทยกับบรรษัทขามชาติตางประเทศ 

มีความสัมพันธเปนลบกับความนาจะเปนท่ีจะเลือกความรวมมือ

แบบมีสวนของเจาของ (Equity Alliance) หรือรูปแบบการรวม

ลงทุน (Joint Venture) 

β = 0.317 

p-value>0.10 

ไม

สนับสนุน 

H6a: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบัน

อยางไมเปนทางการกับความนาจะเปนท่ีบรรษัทขามชาติจะเลือก

การรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตาง

เชิงบริหาร (Administrative Distance) อยูในระดับสูง 

β = 0.052 

p-value<0.05 

ไม

สนับสนุน 

H6b: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบัน

อยางเปนทางการกับความนาจะเปนท่ีบรรษัทขามชาติจะเลือก
β = 0.013 

ไม

สนับสนุน 
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ขอสมมุติฐาน 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

และ p-value 

ผลทดสอบ 

การรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตาง

เชิงบริหาร (Administrative Distance) อยูในระดับสูง 

p-value>0.10 

H7a: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบัน

อยางไมเปนทางการกับความนาจะเปนท่ีบรรษัทขามชาติจะเลือก

การรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตาง

เชิงภูมิศาสตร (Geographic Distance) อยูในระดับสูง 

β = -2.130 

p-

value<0.001 

สนับสนนุ 

H7b: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบัน

อยางเปนทางการกับความนาจะเปนท่ีบรรษัทขามชาติจะเลือก

การรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตาง

เชิงภูมิศาสตร (Geographic Distance) อยูในระดับสูง 

β = -0.886 

p-

value<0.001 

สนับสนนุ 

H8a: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบัน

อยางไมเปนทางการกับความนาจะเปนท่ีบรรษัทขามชาติจะเลือก

การรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตาง

เชิงเศรษฐกิจ (Economic Distance) อยูในระดับสูง 

β = -1.396 

p-value<0.05 
สนับสนนุ 

H8b: ความสัมพันธในเชิงลบระหวางความแตกตางของสถาบัน

อยางเปนทางการกับความนาจะเปนท่ีบรรษัทขามชาติจะเลือก

การรวมมือแบบมีสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความแตกตาง

เชิงเศรษฐกิจ (Economic Distance) อยูในระดับสูง 

β = -0.761 

p-

value<0.001 

สนับสนนุ 

อภิปรายผล 

 จากงานวิจัยเชิงประจักษนี้ไดศึกษาถึงความแตกตางเชิงสถาบันท้ังเปนทางการและไมเปน

ทางการ รวมไปถึงความแตกตางเชิงบริบท ซ่ึงประกอบไปดวยในดานการบริหาร ภูมิศาสตรและ

เศรษฐกิจโดยใชขอมูลทุติยภูมิจากหลายแหลงเพ่ือนํามาวิเคราะห โดยมีตัวอยางความรวมมือระหวาง

องคกรของไทยกับบรรษัทขามชาติจากตางประเทศจํานวนท้ังสิ้น 603 ความรวมมือ อยางไรก็ดี 
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เนื่องจากวาขอมูลบางสวนในบางตัวอยางท่ีมีการรวมมือกันระหวางไทยกับเมียรมาร ไมสามารถหา

ขอมูลมาทดแทนได เชน คาท่ีวัดมิติดานวัฒนธรรมของเมียรมาร ไมมีเปนตน หรือในสวนของประเทศ

เกาหลีเหนือ จึงทําใหตัวอยางท้ังหมดท่ีสามารถนํามาเขาแบบจําลองไดมีจํานวนความรวมมือท้ังสิ้น 

553 ความรวมมือ  

 จากทฤษฏีความแตกตางเชิงสถาบัน (Institutional Distance) Kostova (1999) และ Xu 

& Shenkar (2002) ไดกลาววา ความไมเหมือนกันในเชิงสถาบันสงผลทําใหเกิดอุปสรรคในการสราง

ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการเขาไปลงทุนในตางประเทศ ดังนั้นความแตกตางท่ีเกิดข้ึนไมวา

จะเปนในลักษณะท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการจะสงผลตอการตัดสินใจในการเขาไปลงทุนใน

ตางประเทศ ดวยวาการรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ (Cross-border Alliance) ไดรับความ

นิยมในการนําไปใชในหลายองคกรเพ่ือขยายออกสูตางประเทศ อยางไรก็ดี การตัดสินใจเลือกความ

รวมมือดังกลาวจะตองเลือกรูปแบบความรวมมือโดยมีสวนความเปนของ หรือการลงทุนรวมกัน 

(Joint Venture) กับความรวมมือท่ีไมมีสวนความเปนเจาของ หรือการทําสัญญาตกลงรวมกันเทานั้น 

(Contractual Agreement) ซ่ึงการเขาไปลงทุนรวมกันจะชวยสรางกลไกใหเกิดการควบคุมภายใน

องคกรท่ีรวมมือกัน และแสดงขอผูกมัด (Commitment) ท่ีเกิดข้ึนกับองคกร ในขณะท่ีองคกรท่ีทํา

การขอตกลงกันทางสัญญาอยางเดียวคอนขางมีความยืดหยุน (Flexibility) ในการดําเนินการ และไม

มีขอผูกมัดทางการเงิน แตยังไดผลประโยชนจากการแลกเปลี่ยนองคความรูและทรัพยากรระหวาง

กัน 

ดังนั้นหากความแตกตางเชิงสถาบันมีมาก ความไมม่ันใจในการทํางานรวมกัน ความไมเขาใจ

และเชื่อใจระหวางกันอาจจะบั่นทอน ผลประโยชนท่ีไดจากความรวมมือ จากผลการศึกษาเชิง

ประจักษนี้พบกวา ความแตกตางเชิงสถาบันอยางเปนทางการ สงผลอยางมีนัยสําคัญท่ีทําใหผูบริหาร 

หรือองคกรมีแนวโนมท่ีจะเลือกการรวมมือแบบไมผูกมัดทางการเงิน กลาวคือหากมีความแตกตาง

ระหวางประเทศในดานตัวบทกฎหมาย ระเบียบ และขอปฏิบัติ กันมาก องคกรจะมีแนวโนมท่ีจะไม

เสี่ยงตอการลงทุนรวมกัน (Joint Venture) แนนอนวาองคกรท่ีมาจากประเทศท่ีรับการลงทุน (Host 

Country) สวนใหญมักจะไดเปรียบในเชิงกฎหมายเพราะวาเปนประเทศของตนเอง ความเขาใจท้ัง

ดานกฎระเบียบ มักจะเขาใจมากกวา อยางไรก็ดีความแตกตางเชิงสถาบันอยางไมเปนทางการ ท่ีมี

สวนเก่ียวของกับความเชื่อ บรรทัดฐานและวัฒนธรรมไมมีผลตอการตัดสินใจกับทางเลือกดังกลาว 

อยางไรก็ดีงานวิจัยเชิงประจักษนี้อาจมีขอจํากัดในเชิงตัวแปรท่ีอยูในกรอบการวิจัยซ่ึงมีความทับซอน

กัน เชนในสวนของความแตกตางเชิงสถาบันอยางเปนทางการ กับความแตกตางในเชิงบริหาร 
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(Administrative Distance) และความแตกตางเชิงสถาบันอยางไมเปนทางการกับความแตกตางเชิง

วัฒนธรรมเปนตน  

นอกจากนี้งานศึกษายังพิจารณาถึงความแตกตางเชิงบริบทซ่ึงไดพิจารณา 3 ดานดวยกันท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบความรวมมือ ไดแก ดานบริหาร ดานภูมิศาสตร และดานเศรษฐกิจ 

โดยเม่ือพิจารณาความสัมพันธทางตรง (Direct Effect) ของความแตกตางเชิงบริบท พบวา ความ

แตกตางเชิงบริหารและความแตกตางเชิงเศรษฐกิจไมมีอิทธิพลตอความนาจะเปนในการเลือกการ

ลงทุนรวมกัน อยางไรก็ดี ความแตกตางเชิงภูมิศาสตรท่ีสูงสงผลทําใหองคกรมีแนวโนมท่ีจะเลือกการ

ทําขอตกลงสัญญา (Contractual Agreement) มากกวาการลงทุนรวมกัน (Joint Venture) นั้น

แสดงใหเห็นไดวาระยะทางสงผลตอตนทุนการดําเนินงานระหวางประเทศ องคกรท่ีขยายสูสากลในท่ี

หางไกลมักไมตองการท่ีจะลงเงินทุนและมีขอผูกมัดจริง เพราะตนทุนการติดตอประสานงานไมคุมกัน 

ดังนั้นจึงเลือกการทําขอตกลงสัญญาแบบไมมีสวนของเจาของ 

เม่ือนํามาทดสอบการปฏิสัมพันธระหวางความแตกตางเชิงสถาบันและความแตกตางเชิง

บริบทในแตละดาน พบวา ความแตกตางเชิงบริหารไมสงผลปฏิสัมพันธกับความสัมพันธทางตรงไมวา

จะเปนความแตกตางเชิงสถาบันอยางเปนทางการและไมเปนทางการ อยางไรก็ดีผลการศึกษาพบ

กวา ความแตกตางเชิงภูมิศาสตร และความแตกตางเชิงเศรษฐกิจสงผลปฏิสัมพันธ ทําใหความ

แตกตางเชิงสถาบันท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการมีความสัมพันธในเชิงลบสูงข้ึนกับการ

ลงทุนรวมกันในแบบเปนเจาของ หรือ Joint Venture 

ขอสรุป ขอจํากัด และขอเสนอแนะ 

งานศึกษาเชิงประจักษนี้ไดมุงเนนในการศึกษาความรวมมือกันเชิงทวิภาคีเปนหลัก เนื่องจาก

เปนการศึกษาผลกระทบของความแตกตางท่ีจากพันธมิตร 2 ฝายซ่ึงหนึ่งในนั้นเปนองคกรบริษัทจาก

ประเทศไทย เปนท่ีนาสังเกตวาจากขอมูลท้ังหมดกวา 80% เปนการลงทุนรวมกันแบบมีสวนเปน

เจาของ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงองคกรไทยมีความรวมมือในลักษณะนี้มากกวาแบบทําขอตกลงสัญญา 

อยางไรก็ดี ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางสองฝาย ไมวาจะเปนในดานสถาบัน ตัวบทกฎหมาย หรือ

บริบทอ่ืนๆ สงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธระหวางประเทศ ผลของงานศึกษานี้จะเพ่ิมเติม

องคความรูในเชิงประจักษ เพ่ือสะทอนถึงความเปนจริงทางทฤษฎีได  

ท้ังนี้ท้ังนั้น งานวิจัยเชิงประจักษนี้ มีสวนเติมเต็มไมวาจะเปนในดานขอเสนอในการนําไปใช

ในเชิงวิจัย (Research Implication) และการนําไปใชเชิงบริหาร (Managerial Implication) โดย
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ในดานวิจัย งานวิจัยเชิงประจักษ ท่ี 2 ไดดึงทฤษฎีความแตกตางเชิงสถาบัน (Institutional 

Distance) เขามาใชในการอธิบายปรากฏการณท่ีการรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ (Cross-

border Alliance) โดยตั้งกรอบความรวมมือในแบบทวิภาคี และมีความรวมมือกันโดยมีพันธมิตร

เปนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (Emerging Economies) ซ่ึงไดสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจอยางเฉพาะเจาะจง โดยความแตกตางในเชิงสถาบันและเชิงบริบทมีความผลกระทบท่ีมี

นัยสําคัญท่ีแตกตางกัน ถึงแมวาในเชิงทฤษฎีความแตกตางเชิงสถาบันจะกลาวไววา ความแตกตาง

ระหวางประเทศจะสงผลกระทบและเปนอุปสรรคในการเขาไปลงทุนหรือทําธุรกรรมในประเทศ

เปาหมายหรือประเทศท่ีเขาไปลงทุน (Host Countries) แตความแตกตางบางประเภท ไมวาจะเปน

ความแตกตางเชิงสถาบันอยางไมเปนทางการซ่ึงสะทอนถึงความแตกตางเชิงวัฒนธรรม ไมไดมี

ผลกระทบในการตัดสินใจในรูปแบบการรวมเปนพันธมิตรอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความ

ทนไดตอความไมแนนอนของบรรษัทท่ีมาจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ท่ีมักอยูในสภาพความ

ออนแอเชิงสถาบัน (Institutional Weakness) ซ่ึงทําใหบรรษัทเหลานี้รับไดตอการเปลี่ยนแปลงและ

ความไมแนนอน นอกจากนี้งานวิจัยยังไดทดสอบการปฏิสัมพันธของความแตกตางในแตละประเภท 

ซ่ึงชวยทําใหเห็นถึงผลกระทบเชิงปฏิสัมพันธ (Moderation Effects)  

อยางไรก็ดีงานวิจัยชิ้นนี้ยังมีขอจํากัดในการใชขอมูลซ่ึงเปนขอมูลระหวางประเทศ โดยขอมูล

ท่ีใชในการวัดคาวัฒนธรรมยังอาจจะมีขอจํากัดท่ีใชขอมูลของ Hofstede มาวัดในสวนของ Informal 

Institutional Distance ซ่ึงสะทอนถึง Normative และ Cognitive Pillar ซ่ึงอาจจะไมเพียงพอ 

ท้ังนี้งานวิจัยในอนาคตหากสามารถพิจารณาขอมูลระหวางประเทศท่ีสามารถท่ีจะวัดคา Normative 

และ Cognitive Pillar ไดจะชวยเพ่ิมเขามาในการพิจารณาจะชวยทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สามารถอธิบาย

ลงลึกมากข้ึนเก่ียวกับ Informal Institutional Distance ท่ีวัดเพียงมิติดานวัฒนธรรม 

ในดานของการนําไปใชเชิงบริหาร (Managerial Effects) นั้นผูบริหารสามารถพิจารณาถึง

แนวโนมความนาจะเปนในทางเลือกของการตัดสินใจกลยุทธการรวมมือทางธุรกิจระหวางประเทศ 

ระหวางการลงทุนรวมกันหรือการรวมมือแบบมีสวนของเจาของ (Joint Venture or Equity 

Alliance) และการรวมมือแบบทําขอตกลงหรือไมมีสวนของเจาของ (Contractual or Non-Equity 

alliance)  ซ่ึงงานวิจัยนี้ชวยทําใหเปนแนวทางในการพิจารณาในการตัดสินใจรวมไปถึงเหตุผลของ

การตัดสินใจโดยใชหลักทฤษฎีเขามาอธิบายรวมไปถึงไดพิสูจนในเชิงประจักษ (Empirical 

Validation) แลว โดยความแตกตางท่ีสําคัญท่ีผูบริหารจะตองพิจารณาไดแก ความแตกตางเชิง

สถาบันอยางเปนทางการ ดังนั้นในเรื่องของกฎระเบียบและกฎหมายท่ีแตกตางกันระหวางประเทศ
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แม (Home Countries) และ ประเทศท่ีเขาไปลงทุน (Host Countries) ผูบริหารจะตองตระหนักถึง

หากมีความแตกตางกันนอยหรือกฎระเบียบคลายคลึงกันก็สามารถท่ีจะเขาไปรวมลงทุนในแบบ 

Joint Venture หรือ Equity Alliance ในขณะท่ีหากมีความแตกตางในเชิงกฎหมายมาก การเขาไป

ลงทุนจริงโดยใชเม็ดเงินอาจจะมีความไมแนนอนสูงเนื่องจากกฎระเบียบท่ีแตกตาง การเขาไปใน

รูปแบบความรวมมือแบบทําขอตกลงนาจะเปนทางออกท่ีดีกวา ในขณะท่ีความแตกตางเชิง

วัฒนธรรมหรือไมเปนทางการไมไดมีผลกระทบตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ระยะทางหรือความ

แตกตางเชิงภูมิศาสตรมีความสัมพันธในเชิงบวกความตนทุนในการทําธุรกรรมระหวางประเทศ 

ดังนั้นการลงทุนในแบบมีสวนของเจาของอาจจะสงผลทําใหตนทุนการทําธุรกรรมสูงเม่ือมีระยะหาง

เชิงภูมิศาสตรสูง ผูบริหารจึงพิจารณาความรวมมือแบบทําขอตกลงมากกวา ในขณะท่ีความแตกตาง

ในรูปแบบอ่ืนๆ ไมวาจะเปนในดานวัฒนธรรม ดานบริหารจัดการ หรือดานเศรษฐกิจ ไมมีผลตอการ

ตัดสินใจ ท้ังนี้ท้ังนี้ผูบริหารยังตองพิจารณาและตระหนักถึงความแตกตางดังกลาวเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ ถึงแมวาจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ แตเชื่อวายังมีอิทธิพลตอการประกอบธุรกิจใน

ตางประเทศ 

ทายสุดในสวนของขอเสนอแนะทางนโยบาย (Policy Implication) จากงานวิจัยพบวา

ความแตกตางทางดานกฎหมายและกฎระเบียบมีผลตอการเขาไปลงทุนทางตรงของบรรษัทไทยใน

ตางชาติ นั้นแสดงใหเห็นวา หากหนวยงานของรัฐมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการลงทุนทางตรงใน

ตางประเทศ ภาครัฐควรสรางความเขาใจ การรับรูและเขาถึงกฎหมายและระเบียบทางปฏิบัติใน

ตางประเทศ ซ่ึงจะชวยทําใหลดความแตกตางเชิงสถาบันอยางเปนทางการได การใหขอมูลในเชิง

กฎหมาย รวมไปถึงการฝกอบรมใหคําแนะนําทางดานกฎหมายมีความสําคัญตอผูประกอบการท่ีมี

แผนในการลงทุนทางตรงในตางประเทศ นอกจากนี้จากผลงานวิจัยยังพบวาระยะหางเชิงภูมิศาสตร 

หรือ ความแตกตางเชิงภูมิศาสตร มีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนทางตรงในตางประเทศ ดังนั้นการ

ลงทุนทางตรงในประเทศเพ่ือนบานถือวาเปนทางเลือกอันดับแรกๆ ท่ีผูประกอบการไมควรมองขาม 

ดวยเหตุนี้ในเชิงนโยบาย การเปดเวทีในการเจรจาเพ่ือความรวมมือในการลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 

โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียรมาร และเวียดนาม) เปนสวนสําคัญในการผลักดัน

การลงทุนทางตรงในตางประเทศ  
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคกิ้งแอพพลิเคช่ันของกลุมประชากร 

ในเขตจังหวัดสงขลา 
Factors influencing the acceptance of mobile banking application of 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรในเขตจังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางคือผูบริโภคท่ีทําธุรกรรมทางการ

เงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมา โดยอาศัยอยูในจังหวัดสงขลา จํานวน 

400 คน ไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis :EFA) และการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural 

Equation Modeling :SEM) ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบทางตรงตอการยอมรับโมบาย

แบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรในเขตจังหวัดสงขลา ไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน มูลคาราคา ความเคยชินและแรงจูงใจดานความบันเทิง ซ่ึง

สามารถอธิบายการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น ไดรอยละ 66.70 (R2 = 0.667) ท้ังยังมีปจจัย

ท่ีสงผลกระทบทางออม ไดแก ความคาดหวังในความพยายาม ซ่ึงสามารถอธิบายปจจัยความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพรอยละ 42.6 (R2 = 0.426)  และยังมีปจจัยท่ีสงผลทางออมอีก 1 ตัวแปร ไดแก ความ

คาดหวังในความพยายาม ซ่ึงสามารถอธิบายปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิงรอยละ 27.10 (R2 = 

0.271) 

คําสําคัญ: การยอมรับ, โมบายแบงคก้ิง, แอพพลิเคชั่น, สงขลา 

                                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2 ดร.,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

 The purpose of this study to factors influencing acceptance of mobile banking 

application of population groups in songkhla province. The sample is a consumer financial 

transactions via mobile phone within a period of 6 months ago by residents of Songkhla 

400 people. Purposive Sampling. The instruments used in the questionnaire. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Exploratory 

Factor Analysis (EFA)  and Structural Equation Modeling (SEM) .  The research found that 

Factors affecting direct acceptance of mobile banking applications of population group in 

songkhla Province, includes with performance expectancy, facilitating conditions, price 

value, habit and hedonic motivation. However, can explain the acceptance of mobile 

banking application 66. 70%  (R2 =  0. 667) .  Factors affecting indirectly, includes with 

effort expectancy which can explain the factors in performance expectations. 

Expectancy 42.6% (R2 = 0. 426) .  and factors affecting indirectly, includes with effort 

expectancy which can explain the hedonic motivation 27.10% (R2 = 0.271). 

 

Keywords: acceptance, mobile banking, application, songkhla 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลทําใหรูปแบบการชําระ

เงินเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตวิวัฒนาการจากเหรียญกษาปณและธนบัตรท่ีใชกันอยูในปจจุบันจนมาถึง

การชําระเงินท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัล (Digital Payment) ไมวาจะเปนการชําระเงินดวยบัตรเครดิต 

บัตรเดบิต การโอนเงินและชําระเงินดวยแอพพลิเคชั่นธนาคาร การใชเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) 

หรือกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ในการชําระโดยสารหรือซ้ือสินคาของประชาชนสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง โดยปริมาณการชําระเงินในรูปแบบดิจิทัลในชวงป พ.ศ.2559 - 2561 ในภาพรวม

เพ่ิมข้ึนรอยละ 83 ซ่ึงการเติบโตสวนใหญมาจากการใชอินเทอรเน็ต (Internet Banking) และ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก้ิง  (Mobile Banking) ท่ีมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 263 โดยการใช

บริการชําระเงิน – โอนเงินผานแอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก้ิงในชวงป พ.ศ. 2559 – 2561 มีอัตรา

เติบโตเฉลี่ยรอยละ 116 ตอป (ธนาคารแหงประเทศไทย , 2562) ถือไดวาการชําระเงินผานโมบาย

แบงคก้ิงเปนกุญแจสําคัญในการผลักดันใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมไรเงินสด (Cashless Society) 
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ธนาคารตางๆมีการปรับกลยุทธเพ่ือใหสอดคลองกับยุคดิจิทัลโดยมุงเนนการพัฒนา

นวัตกรรมทางธนาคารแบบครบวงจร เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาในรูปแบบการใหบริการท่ีลูกคาสามารถ

ทํารายการไดดวยตัวเองผานเครือขายผูใหบริการทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

ภาครัฐในการผลักดันใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมไรเงินสด โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปน

ปจจัยในการพัฒนาบริการทางดานการเงินในการเพ่ิมชองทางการใหบริการ การติดตอสื่อสาร การทํา

ธุรกรรมทางการเงิน การชําระสินคาผานอินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง สามารถชวยใหเขาถึงลูกคาได

งายและมีความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในภาคธุรกิจไดเปนอยางดี การ

สรางประสบการณท่ีดีและไมเหมือนใครจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะธนาคารจําเปนตองตอบสนองสิ่ง

ท่ีลูกคาตองการใหได เนื่องจากผูบริโภคมีทางเลือกท่ีจะเปลี่ยนไปใชบริการทางการเงินอ่ืนๆ ท่ี

ตอบสนองความตองการและใหประสบการณท่ีดีกวาได แมวาผูใหบริการนั้นจะไมใชธนาคารก็ตาม 

แตหากธนาคารมีการลงทุนดานเทคโนโลยีท่ีถูกตอง เหมาะสม ทําใหรูปแบบการทําธุรกิจมีความ

ยืดหยุน จะชวยใหธนาคารยังคงมีโอกาสในการขยายศักยภาพดานการปฏิบัติการและเรงนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาความพึงพอใจของลูกคาและเพ่ิมรายไดของธนาคาร (วิศวะ การะเกต,ุ 2559)  

การเปลี่ยนผานยุคไปสูโมบายแบงคก้ิงแทนการทําธุรกรรมท่ีสาขาอยางแทจริงคือการทําให

ผูบริโภคสวนใหญหันมาเชื่อม่ันและเปดใจเรียนรู เทคโนโลยีขณะเดียวกันธนาคารตองเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตอบโจทยความตองการ การทําธุรกรรมข้ันพ้ืนฐานอยางครบถวนตรงจุดและคง

ความเสถียรในทุกขณะการใชงานการสรางความม่ันใจใหกับผูใชงานทําใหรูสึกอุนใจและปลอดภัย

มากท่ีสุด แอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก้ิงเปรียบเสมือนตัวชวยสําคัญของธนาคารท่ีเขามาอํานวยความ

สะดวกใหการทําธุรกรรมทางการเงินเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา และนํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริโภค โดยผูบริโภคสามารถเขาถึงและใชบริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก้ิงไดสะดวกข้ึน

เนื่องจากการติดต้ังมาตรฐาน Thai QR Payment ท่ีรานคาท่ัวไปและรานคาออนไลน ซ่ึงชวยให

รานคาขนาดเล็ก เชน รานคาในตลาด หาบเร แผงลอยมอเตอรไซครับจาง สามารถรับชําระเงินทาง

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก้ิง อีกท้ังตั้งแตชวงเดือนมีนาคม 2561 ธนาคารหลายแหงไดประกาศ

ยกเลิกการคิดคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน การโอนเงิน การชําระบิล 

เปนตนมา ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงบริการไดดวยตนทุนท่ีต่ําลง  

จากการสํารวจพฤติกรรมการชําระเงินของประชาชนในป 2560 ของธนาคารแหงประเทศ

ไทย พบวารอยละ 80 ของปริมาณการใชการชําระเงินท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัล มาจากผูใชเพียงรอยละ 

30 ของกลุมตัวอยาง และยังมียอดการใชเงินสดสูงถึงรอยละ 93 ของธุรกรรมการใชจายท้ังหมด โดย

เหตุผลท่ียังมีการใชเงินสดอยูมาก คือ ความเคยชิน รูสึกวาใชงาย และไมทราบวามีตนทุนจากการใช

เงินสด นอกจากนี้ กลุมคนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระเงินท่ีอยูในรูปแบบ

ดิจิทัล ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองสงเสริมใหมีบริการและชองทางการชําระเงินรูปแบบดิจทัิล รวมไป
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ถึงการขยายฐานผูใชใหเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการสรางการรับรูและความเชื่อม่ันในการใชบริการให

แพรหลายในชีวิตประจําวัน จากการสํารวจยังพบอีกวาประชาชนบางกลุม เชน ประชาชนในพ้ืนท่ี

หางไกลและผูสูงอายุ ยังมีการใชชําระเงินท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัลต่ําเนื่องจากไมคุนเคยไมทราบวาการ

จัดการเงินสดและเช็คมีตนทุนสูงเม่ือเทียบกับการใชชําระเงินท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัล ประกอบกับยังมี

คนบางกลุมท่ีมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางการเงินข้ันพ้ืนฐานขาดความรูความเขาใจในการใช

บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ไมม่ันใจ และยังไมมีเครื่องมือท่ีจะใชบริการชําระเงินท่ีอยูใน

รูปแบบดิจิทัล (ธนาคารแหงประเทศไทย,2562) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลการยอมรับโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่น ซ่ึงจากการศึกษาในอดีตพบวาทฤษฎีสวนขยายทฤษฎีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยี

(Unified theory of acceptance and use of technology: (UTAUT2)) ซ่ึงประกอบดวย ความ

คาดหวังดานประสิทธิภาพ ความคาดหวังจากความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวย

ความสะดวก แรงจูงใจดานความบันเทิง มูลคาตามราคา ความเคยชิน เปนทฤษฏีท่ีใชในการศึกษา

พฤติกรรมการยอมรับการใชเทคโนโลยีใหมๆของมนุษยและสามารถท่ีจะทํานายพฤติกรรมการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในอนาคตได (ปฐวี ฉลวย, สิงหะ ฉวีสุข และณฐพล พันธุวงศ, 2558) 

ท้ังนี้ผูวิจัยเพ่ิมตัวแปรดานการรับรูความเสี่ยงเนื่องจากในทฤษฎี UTAUT2 ยังไมมีการพิจารณาปจจัย

ดังกลาว ทําใหไดกรอบแนวคิดในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรในเขตจังหวัดสงขลา ซ่ึงสอดคลองกับแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2562 – 2564 ) ของธนาคารแหงประเทศไทย มองวาธุรกรรมชําระเงินระหวาง

ประเทศมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากการเติบโตของการคาและการลงทุนระหวางประเทศ การ

ทองเท่ียวและการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติ การคาชายแดนกับประเทศมาเลเซีย เมียนมา ลาว 

และกัมพูชา (ธนาคารแหงประเทศไทย , 2561) โดยจังหวัดสงขลามีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมี

ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจการคาชายแดนสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ 

(กรมพัฒนาธุรกิจการคา,2561) และเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตสูงเปน

อันดับหนึ่งของภาคใตและมีการใชโทรศัพทมือถือสูงถึง 83% ของประชากร (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2561) อีกท้ังยังมีความหลากหลายทางธุรกิจและการทองเท่ียว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรใน

เขตจังหวัดสงขลา 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจัยนี้ผูวิจัยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีสวนขยายรวมการยอมรับและการใชเทคโนโลยี

ของ Venkatesh, Thong and Xu (2012) กลาววา การศึกษาพฤติกรรมท่ีไดรับแรงขับเคลื่อนจาก

ความต้ังใจแสดงพฤติกรรม โดยปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม หรือพฤติกรรมการใช 

ประกอบดวยปจจัยหลัก 7 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ หมายถึง ความเชื่อของแตละคนวาการใชเทคโนโลยี

สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับผูใชไดเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอความตั้งใจ

แสดงพฤติกรรมและสามารถใชอธิบายความสัมพันธระหวางความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและ

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีได โดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของคือการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลยี

ความสามารถของเทคโนโลยีท่ีแตละบุคคลเชื่อวาการใชงานเทคโนโลยีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานไดแรงจูงใจภายนอกความคาดหวังในผลลัพธของการทํางานและขอดีของนวัตกรรม 

 2. ความคาดหวังในความพยายาม หมายถึง ความงายในการใชงานมีปจจัยท่ีเก่ียวของคือ

การรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงานนวัตกรรมมีความยากหรืองายตอการใชงานและความงายตอ

การใชงานตามท่ีกฎในแบบจําลอง 

 3. อิทธิพลของสังคม หมายถึง การรับรูของแตละคนวากลุมคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญตอ

ตัวเองไดใหความหวังวาแตละคนควรใชเทคโนโลยีใหมถือเปนปจจัยท่ีสงผลทางตรงตอความตั้งใจ

แสดงพฤติกรรมสําหรับปจจัยท่ีเก่ียวของคือบรรทัดฐานและปจจัยทางสังคม 

 4. สภาพสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความเชื่อของแตละคนวาโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการท่ีดีจะชวยสงเสริมและเพ่ิมความสะดวกในการใชงานไดปจจัยท่ีมีความเก่ียวของไดแกการ

รับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกและความสอดคลองเหมาะสม

กับผูใชงาน 

 5. แรงจูงใจดานความบันเทิง หมายถึง ความสนุกความพอใจท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยี 

 6. มูลคาตามราคาหมายถึง ความรูความคิดและทักษะการเปรียบเทียบของผูบริโภค

เก่ียวกับประโยชนท่ีจะไดรับและคาใชจายเพ่ือการใชประโยชนนั้นๆ 

 7. ความเคยชิน หมายถึง การท่ีบุคคลมีแนวโนมแสดงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติเนื่องดวยสิ่ง

ท่ีเรียนรูมาในอดีตและไดเคยปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอมาจนกลายเปนอุปนิสัยสวนตัว 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากร ท่ี ทําการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ คื อผูบริ โภค ท่ี ทําธุ รกรรมทางการเ งินผ าน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมา โดยอาศัยอยูในจังหวัดสงขลา ซ่ึงไมทราบ

จํานวนท่ีแนนอนการกําหนด ในการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมกับหลักการวิเคราะหโมเดล

สมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Lindeman, 

Merenda และ Gold, (1980) ท่ีระบุวาการวิเคราะหสถิติประเภทพหุตัวแปรควรกําหนดตัวอยาง

ประมาณ 10 - 20 เทาของตัวแปรสังเกตได ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมกับงานนั้นคือ 90 - 180 

ตัวอยางและเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูลหรือการไดรับขอมูลตอบกลับท่ีไมครบถวนสมบูรณ จึง

จะทําการแจกแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 400 แบบสอบถาม  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลซ่ึงแบงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงค ก้ิง

แอพพลิเคชั่น 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและ

สถานภาพ  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น 

 

 การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา สิ่งพิมพตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซ่ึงเก่ียวของกับกรอบแนวคิดท่ีไดกําหนดไวโดย

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจะมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคนิยามศัพทและกลุมตัวอยาง 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความ

ถูกตองและใหคําแนะนํา เพ่ือแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณา

ความสมบูรณ ถูกตอง และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงผลการทดสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยรวมได 0.625 แตมีบางขอของแบบสอบถามท่ีคะแนน

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาไดนอยกวา 0.6 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) โดยทางผูวิจัยไดปรับแก

ไขขอคําถามดังกลาวตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหเกิดความสอดคลองเชิงเนื้อหามากข้ึน 
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 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริโภคท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการวิจัย จํานวน 30 ชุด และนํามาวิเคราะหหาคาความ

เชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (α-

Coefficient) ซ่ึงจะตองไดคาดัชนีมากกวา 0.7 ข้ึนไป (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) จึงจะ

นําไปใชในการวิจัย ซ่ึงคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.89 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผานแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน และ

กระจายแบบสอบถามไปสูกลุมตัวอยางผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยใชชองทางเฟซบุก (Facebook) 

และไลน (Line)  

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ คือการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) กระบวนการวิเคราะหสมา

การเชิงโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) 
 

สรุปผลการวิจัย  

1. กระบวนการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  

แบบสอบถามของงานวิจัยนี้มีขอคําถามท่ีใชชี้วัดท้ังสิ้น 44 ขอคําถามหลังจากผานการวิเคราะห

ปจจัยเชิงสํารวจพบวาขอคําถามมีจํานวน 42 ขอโดยนําขอคําถามในแตละกลุมไปวิเคราะหสามารถสรุปได

ดังนี้ 

1.1 ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy: PE) 

ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของประกอบดวย 1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ 1) การใชโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นจะ

เปนประโยชนตอตัวทานเอง 2) การใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นจะชวยใหการทําธุรกรรม

ทางการเงินของทานรวดเร็วยิ่งข้ึน 3) การใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นจะชวยใหทานสามารถ

มีเวลาในการทํากิจกรรมอ่ืนมากข้ึน 4) การใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นจะชวยเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตไดมากยิ่งข้ึนและ 5) การใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นจะชวย

ใหทานสามารถจัดการธุรกรรมทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากทําการวิเคราะหปจจัยเชิง

สํารวจ (EFA) พบวาขอคําถามจากท้ังหมด 5 ขอ ไมถูกตัดออกเนื่องจากมีคาสถิติท่ีผานเกณฑ และมี

องคประกอบ 1 องคประกอบ 

1.2 ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy: EE) 

ปจจัยความคาดหวังในความพยายามท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของประกอบดวย 1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ 1) ทานคิดวาโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น

งายตอการใชงาน 2) ทานคิดวาการเขาใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นจะมีความเรียบงายไม

ยุงยากซับซอน 3) ทานคิดวาทานสามารถเรียนรูวิธีการใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นดวย

ตนเองได 4) ทานคิดวาสามารถลงทะเบียนบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นดวยตนเองได และ 5) 

ทานคิดวาทานสามารถใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นไดอยางคลองแคลวจากการทดลองใชงาน

ไมเกิน 5 ครั้ง หลังจากทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (EFA) พบวาขอคําถามจากท้ังหมด 5 ขอ ไม

ถูกตัดออกเนื่องจากมีคาสถิติท่ีผานเกณฑ และมีองคประกอบ 1 องคประกอบ 

1.3 ปจจัยอิทธิพลทางสังคม (Social Influence: SI) 

ปจจัยอิทธิพลทางสังคมท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ1) บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลสําคัญของทาน มี

สวนทําใหทานใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น 2) บุคคลท่ีทานชื่นชอบ เชน ดารา หรือผูมี

ชื่อเสียง ทําใหทานรูสึกวาตนเองเปนคนทันสมัยเม่ือใชโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น 3) การใชโมบาย

แบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นทําใหทานไดรับการยอมรับทางสังคม 4) ผูขายสินคาหรือผูรับเงิน มีสวนทําให

ทานชําระเงินผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นและ 5) การใชโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นทําใหทาน

รูสึกถึงความเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี หลังจากทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (EFA) พบวาขอ

คําถามจากท้ังหมด 5 ขอ ถูกตัดออก 1 ขอคําถามคือผูขายสินคาหรือผูรับเงินมีสวนทําใหทานชําระ

เงินผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นเนื่องจากมีคาสถิติท่ีไมผานเกณฑ ดังนั้นสรุปไดวามีขอคําถาม 4 

ขอและมีองคประกอบ 1 องคประกอบ 

1.4 ปจจัยสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions: FC) 

ปจจัยสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของประกอบดวย 1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ1) บริการโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่นทําใหทานไดรับความสะดวกในการกดเงินสดจากตูเอทีเอ็มโดยไมใชบัตร 2) บริการโม

บายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นทําใหทานไดรับความสะดวกในการจายเงินใหแกรานคาผาน QR Code 3) 

บริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นมีระบบการแสดงตัวตนดวยการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) 

จึงทําใหใชงานไดสะดวก 4) การใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นสามารถเขากันไดกับเทคโนโลยี
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อ่ืนๆท่ีฉันใชงานอยูและ 5) บริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นใหขอมูลมีความถูกตอง รวดเร็ว เชน 

การแสดงผลการทํารายการโอนเงิน เปนตนหลังจากทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (EFA) พบวา

ขอคําถามจากท้ังหมด 5 ขอ ไมถูกตัดออกเนื่องจากมีคาสถิติท่ีผานเกณฑ และมีองคประกอบ 1 

องคประกอบ 

1.5 ปจจัยมูลคาราคา (Price Value: PV) 

ปจจัยมูลคาราคาท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของประกอบดวย 1 

องคประกอบมี 4 ขอคําถาม คือ 1) ทานคิดวาโมบายแบงกก้ิงแอพพลิเคชั่นเปนชองทางท่ีชวย

ประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร 2) การฟรีคาทําเนียมบาง

รายการ ทําใหทานเลือกใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น 3) ถึงแมมีคาทําเนียมในบางรายการ

แตทานคิดวามีความคุมคาในการใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นและ 4) การทําธุรกรรมผานโม

บายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นมีความคุมคาเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับหลังจากทําการวิเคราะหปจจัย

เชิงสํารวจ (EFA) พบวาขอคําถามจากท้ังหมด 4 ขอ ถูกตัดออก 1 ขอคําถามคือถึงแมมีคาทําเนียมใน

บางรายการแตทานคิดวามีความคุมคาในการใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นเนื่องจากมีคาสถิติท่ี

ไมผานเกณฑ ดังนั้นสรุปไดวามีขอคําถาม 3 ขอและมีองคประกอบ 1 องคประกอบ 

1.6.ปจจัยความเคยชิน (Habit: HB) 

ปจจัยความเคยชินท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ1) เม่ือทานตองการรับโอนเงิน ทานจะนึกถึงบริการโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่นกอนเปนลําดับแรก 2) เม่ือทานตองการโอนเงิน ทานจะนึกถึงบริการโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่นกอนเปนลําดับแรก 3) ทานคุนเคยตอการโอนเงินผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น

มากกวาการโอนเงินในรูปแบบเดิม 4) การใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นกลายเปนเรื่องปกติ

ในชีวิตประจําวันของทานและ 5) เม่ือทานตองการชําระคาสินคาและบริการทานจะนึกถึงบริการโม

บายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นกอนเปนลําดับแรก หลังจากทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (EFA) พบวา

ขอคําถามจากท้ังหมด 5 ขอ ไมถูกตัดออกเนื่องจากมีคาสถิติท่ีผานเกณฑ และมีองคประกอบ 1 

องคประกอบ 

1.7 ปจจัยการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk: PR) 

ปจจัยการรับรูความเสี่ยงท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ1) ทานคิดวาการใชหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร

โทรศัพท ในบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นเปนการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหผูอ่ืนทราบมาก

เกินไป2) ทานคิดวาผู อ่ืนอาจเขาถึงขอมูลทางการเงินของทานไดหากใชบริการโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่น 3) ทานคิดวาการใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นอาจทําใหเงินในบัญชีของทาน

ถูกโจรกรรมได /การโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล 4) ทานคิดวาการโหลดแอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก้ิง
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อาจมีความเสี่ยงท่ีจะเปนแอพพลิเคชั่นปลอมไดและ 5) ทานคิดวาการใชบริการโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่นมีนโยบายรับประกันและคุมครองความปลอดภัยท่ียังไมรัดกุมเพียงพอหลังจากทําการ

วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (EFA) พบวาขอคําถามจากท้ังหมด 5 ขอ ไมถูกตัดออกเนื่องจากมีคาสถิติท่ี

ผานเกณฑ และมีองคประกอบ 1 องคประกอบ 

1.8 ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (Hedonic Motivation : HM) 

ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิงท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ1) การใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นทําให

ทานมีความสุข 2) การใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นเปนเรื่องสนุกสําหรับทาน 3) การใช

บริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นชวยสรางสีสันใหผูใชงาน เชน Theme สี ลักษณะสวยงามดึงดูด

ใหนาสนใจการเปลีย่นรูปโปรไฟลเปนตน 4) การใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นทําใหทานรูสึก

เพลินเพลิน เพราะสามารถทําไดเพียงแคใชนิ้วสัมผัสและ 5) โมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น สามารถ

ปรับเปลี่ยนเมนูโปรดท่ีใชบอยไดอยางงายดาย ดวยตนเองทําใหรูสึกสนุกและมีความคลองตัวในการ

ใชงานหลังจากทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (EFA) พบวาขอคําถามจากท้ังหมด 5 ขอ ไมถูกตัด

ออกเนื่องจากมีคาสถิติท่ีผานเกณฑ และมีองคประกอบ 1 องคประกอบ 

1.9 ปจจัยการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น (Acceptance: AC) 

ปจจัยการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของประกอบดวย 1 องคประกอบมี 5 ขอคําถาม คือ 1) เม่ือตองการทําธุรกรรม

ทางการเงิน ทานจะเลือกใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น แทนการทําธุรกรรมท่ีสาขาธนาคาร 

2) ทานมีความเชื่อวาการทําธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วกวาการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเดิมๆ 3) หากข้ันตอนในการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นมีความชัดเจน เขาใจงายจะสงเสริมใหทานยอมรับและใชบริการโม

บายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นมากข้ึน 4) หากขอมูลเก่ียวกับการใชบริการและประโยชนของการทํา

ธุรกรรมผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นท่ีเพียงพอจะสงเสริมใหทานยอมรับและใชบริการมากข้ึน

และ 5) ทานยอมรับการทําธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นและมีแนวโนมท่ีจะใช

บริการมากข้ึนในอนาคต หลังจากทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (EFA) พบวาขอคําถามจากท้ังหมด 

5 ขอ ไมถูกตัดออกเนื่องจากมีคาสถิติท่ีผานเกณฑ และมีองคประกอบ 1 องคประกอบ 

 2. กระบวนการวิเคราะหสมาการเชิงโครงสราง (Structural Equation Modeling: 

SEM)  

จากกระบวนการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Modeling : SEM) 

โดยผานเทคนิคการวิเคราะหสมาการเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) และเทคนิค

การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) โดยคาดัชนีท่ีใชในการตรวจสอบและวิเคราะหความสัมพันธ
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ประกอบดวยคาสถิติไคสแควร (χ2) คาไคสแควรสัมพันธ (χ2/df)) คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p) ดัชนี

วัดระดับความสอดคลองกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนปรับแกแลว (AGFI) 

ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) ดัชนีรากท่ีสองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

โดยประมาณ (RMSEA) โดยมีเกณฑการพิจารณาจากคาไคสแควรสัมพันธนอยวา 3 (χ2/df< 3) คา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 (p > 0.05) คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนมากกวา 

0.90 (GFI > 0.90) คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนปรับแกแลวมากกวา 0.90 (AGFI > 

0.90) คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธมากกวา 0.90 (CFI > 0.90) คาดัชนีรากท่ีสอง

ของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนโดยประมาณนอยกวา 0.05 (RMSEA < 0.05) ผลการวิเคราะหพบวา

คาสถิติท่ีสอดคลองและเหมาะสมไดแกมีคา P-Value นอยกวา 0.05 มีคา CMIN/df = 1.144 GFI = 

0.946, AGFI = 0.928 และ RMSEA =0.040 แสดงใหเห็นวาแบบจําลองโมเดลสมมุติฐานมีความ

เหมาะสมกับบริบทงานวิจัยท่ีศึกษาและมีความนาเชื่อถือสามารถนําไปอธิบายและตอบสมติฐานใน

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรในเขต

จังหวัดสงขลา ผลจากการศึกษาจากกลุมตัวอยางพบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบทางตรงตอการยอมรับโม

บายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรในเขตจังหวัดสงขลาไดแกความคาดหวังในประสิทธิภาพ

(PE) สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) มูลคาราคา (PV) ความเคยชิน (HB) และแรงจูงใจ

ดานความบันเทิง (HM)  ซ่ึงสามารถอธิบายการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น (AC) ไดรอยละ 

66.70 (R2 = 0.667) ท้ังยังมีปจจัยท่ีสงผลกระทบทางออมไดแกความคาดหวังในความพยายาม (EE) 

ซ่ึงสามารถอธิบายปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) รอยละ 42.6 (R2 = 0.426 ) และยังมี

ปจจัยท่ีสงผลทางออมอีก 1 ตัวไดแกความคาดหวังในความพยายาม (EE) ซ่ึงสามารถอธิบายปจจัย

แรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) รอยละ 27.10 (R2= 0.271) จากผลดังกลาวขางตนสามารถสรุป

แบบจําลองสําหรับงานวิจัยได ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 โมเดลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นของกลุม

ประชากรในเขตจังหวัดสงขลา 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการวิจัยในเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงค ก้ิง

แอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรในเขตจังหวัดสงขลา” ผูวิจัยไดออกแบบกรอบแนวคิดสมมติฐาน

งานวิจัย รวมท้ังศึกษาทฤษฎีของงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปรียบเทียบเชิงวิชาการ โดยผลการ

วิเคราะหความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) มูลคา

ราคา (PV) ความเคยชิน (HB) และแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ

โมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น (AC) ไดรอยละ 66.70  โดยปจจัยทางดานมูลคาราคา (PV) สงผลมาก

ท่ีสุด รองลงมาไดแก ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) และปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใชงาน (FC) นอกจากนี้ปจจัยทางดานความคาดหวังในความพยายาม (EE) ซ่ึงสงผล

กระทบตอแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) รอยละ 27.10 แสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานมูลคาราคา 

ความคาดหวังในความ

พยายาม (Effort 

Expectancy: EE) 

สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การใชงาน (Facilitating 

Conditions: FC) 

มูลคาราคา 

 (Price Value: PV) 

ความเคยชิน  

(Habit: HB) 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ

(Performance Expectancy: PE) 

แรงจูงใจดานความบันเทิง 

(Hedonic Motivation: HM) 

การยอมรับโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่น (Acceptance: AC) 
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(PV) ควรใหความสําคัญกับความรูความคิดและทักษะการเปรียบเทียบของผูบริโภคเก่ียวกับประโยชนท่ี

จะไดรับและคาใชจายเพ่ือการใชประโยชนนั้น ๆ โดยโมบายแบงกก้ิงแอพพลิเคชั่นเปนชองทางท่ีชวย

ประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร การฟรีคาทําเนียมบางรายการทํา

ใหมีการใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น ถึงแมมีคาทําเนียมในบางรายการแตมีความคุมคาในการ

ใชงานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น และการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นมีความคุมคา

เม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ สวนปจจัยดานความคาดหวังในความพยายาม (EE) เปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) ไดรอยละ 27.10 แสดงใหเห็นวาความสนุกความพอใจท่ี

ไดรับจากการใชเทคโนโลยีมีผลท่ีทําใหทําธุรกรรมผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นงายและสะดวกมาก

ข้ึนจนสงผลใหเกิดการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นของกลุมประชากรในเขตจังหวัดสงขลา โดย

ปจจัยอิทธิพลทางสังคมและการรับรูความเสี่ยงไมมีผลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น (AC) 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันผูบริโภคมีความมีความคุนชินกับการใชเทคโนโลยีสงผลใหมีการลดความ

กลัวในเรื่องความเสี่ยงลงเพราะเทคโนโลยีสามารถอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันและตอบโจทย

การใชชีวิตใหงายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของการศึกษาของพิมพพรรณ สุวรรณศิริศิลป 

(2561) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับและใชงานบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบพรอมเพย 

ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย ไดแก ปจจัยดานความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ ปจจัยดานความคาดหวังในความพยายาม ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมเทคโนโลยี  

ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  1.1 จากผลการวิจัยพบวาความคาดหวังจากความพยายามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

ความคาดหวังในประสิทธิภาพและความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการ

ยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น ดังนั้นผูประกอบการธนาคารควรใหความสําคัญกับคุณภาพ

ระบบ (Service Quality) เพราะระบบท่ีดีมีคุณภาพจะชวยใหผูใชเชื่อวาการทําธุรกรรมทางการเงิน

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ีผานโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นสามารถทําธุรกรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรูและใชงานไดงายและสงผลตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่น 

  1.2 จากผลการวิจัยพบวาความคาดหวังจากความพยายามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

แรงจูงใจดานความบันเทิง ดังนั้นผูประกอบการธนาคารควรพัฒนารูปแบบบริการโมบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่นใหสามารถทําไดเพียงแคใชนิ้วสัมผัสสามารถปรับเปลี่ยนเมนูโปรดท่ีใชบอยไดอยาง

งายดาย และมีความคลองตัวในการใชงาน ประกอบกับการพัฒนารูปแบบแอพพลิเคชั่น ท่ีชวยสราง
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สีสันใหผูใชงาน เชน Theme สี ลักษณะสวยงามดึงดูดใหนาสนใจ การเปลี่ยนรูปโปรไฟล เปนตน  

ซ่ึงจะสงผลใหผูใชงานมีความสุขและเห็นวาการใชบริการโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นเปนเรื่องสนุก 

  1.3 จากผลการวิจัยพบวา สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานมีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอการยอมรับโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น ดังนั้นผูประกอบการธนาคารควรมีการนําขอมูล

ใหมๆเพ่ือใหลูกคาไดรับรูขอมูลลาสุดอยูเสมอ อีกท้ังขอมูลเนื้อหาท่ีนําเสนอผานเทคโนโลยีทาง

การเงินตองเปนเนื้อหาท่ีมีความสมบูรณ มีความละเอียด ชัดเจน ครบถวน เชน ราคา เง่ือนไข 

คาธรรมเนียม เปนตน นอกจากนี้ขอมูลควรมีการรองรับภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับกลุมผูใชมาก

ข้ึน 

 1.4 จากผลการวิจัยพบวามูลคาราคามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการยอมรับบายแบงคก้ิง

แอพพลิเคชั่น ดังนั้นผูประกอบการธนาคารควรมีการฟรีคาทําเนียมบางรายการ ทําใหเลือกใชบริการโม

บายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่นมากข้ึนและควรมุงเนนประชาสัมพันธทางดานสิทธิประโยชนท่ีไดจากการใช

งาน ซ่ึงหากมีการรวมเปน Partnerships กับรานคามาก ก็สามารถดึงดูดใหผูใชหันมาสนใจใชบริการหรือ

การไดรับสวนลดจากการใชงานผานเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงจะชวยดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสนใจในการ

ใชงานมากข้ึน 

 1.5 จากผลการวิจัยพบวาความเคยชินมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการยอมรับโมบายแบงค

ก้ิงแอพพลิเคชั่น ดังนั้นผูประกอบการธนาคารควรพัฒนาปรับปรุงทางดานการรับรูการทําธุรกรรมทาง

การเงินของผูใชบริการใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหไดเห็นถึง

ประโยชนและความเสี่ยงทางการทําธุรกรรมทางการเงิน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความ

นาเชื่อถือในการใชงาน เปนระบบท่ีมีความเสถียร และสามารถตอบโจทยผูใชบริการอยางสูงสุด 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ในการศึกษาครั้งถัดไปประเด็น ผูวิจัยควรออกแบบขอคําถาม โดยมีเกณฑการให

คะแนน 2 ลักษณะ คือ ขอความเชิงนิมานหรือบวก (Positive statement) และขอความเชิงนิเสธหรือ

ทางลบ (Negative statement) เพ่ือใหผูตอบตีความไดหลากหลาย  

  2.2 ในการศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอการยอมรับโมบายแบงค

ก้ิงแอพพลิเคชั่นเชน ปญหาการใชโมบายแบงคก้ิงแอพพลิเคชั่น หรือขอกฎหมายหรือนโยบายการ

รับประกันการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส เพ่ือคุมครองผูบริโภค เพ่ือท่ีจะไดนําผลการวิจัยมาพัฒนาให

ตรงกับความตองการและสรางความนาเชื่อถือในการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ชวยแนะนําเครื่องมือนวัตกรรม 5 ประเภท ท่ีมีความสําคัญกับนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน ท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผูบริโภคและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน เครื่องมือเหลานี้ชวยสรางความไดเปรียบเชิงการ

แขงขันในธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดวย 1) แบบจําลองสารสนเทศอาคาร (Building Information 

Modeling : BIM) 2) เทคโนโลยีจําลองภาพดิจิทัลกราฟฟกเสมือนจริง แบบ 360 องศา (360-degree 

Visual Reality) 3) เทคนิคการนําภาพดิจิทัลกราฟกมาผสมกับสภาพแวดลอมจริง (Mixed reality : 

MR) 4) ระบบการชําระเงินแบบไรเงินสด (Cashless payment system) และ 5) บานอัจฉริยะ 

(Smart home) นอกจากนั้น บทความนี้ยังไดเสนอแนะแนวทางการรวมมือกันทางธุรกิจ 

(Collaboration) เพ่ือพัฒนาใหนวัตกรรมเหลานี้สามารถใชในองคกรไดอยางสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ: เครื่องมือดานนวัตกรรม ดิจิตัล ดิสรัปชัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

 

 

Abstract 

 

          This paper aims to suggest the five innovative tools important for the real estate 

developers during the age of the digital disruption where the technology nowadays 
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pays an important role in changing the customer behaviors and business models. The 

tools are; 1) Building Information Modeling (BIM) 2) 360-degree Visual Reality 3) Mixed 

Reality (MR) 4) Cashless Payment System and 5) Smart Home. This paper also suggests 

how to build the business collaboration in order to develop and implement these 

innovations perfectly to any organizations 

 

Keywords: Innovative tools, Digital disruption, Real estate business  

 

 

ความสําคัญของเครื่องมือนวัตกรรม 

ในปจจุบันอินเตอรเน็ตสําหรับการสื่อสารและการสรางเทคโนโลยีมีการพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง และ

เขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของเรามากข้ึน ดวยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเหลานี้ทําใหโลกกาวเขาสูยุค

ยุคดิจิ ทัล ดิสรัปชัน (the Age of Digital Disruption) หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก

เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงทําใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม และอาจสงผลตอมูลคาสินคาและบริการท่ีมีอยูใน

อุตสาหกรรมนั้น ๆ ซ่ึงปจจุบัน หลายอุตสาหกรรมไดเขาสูภาวะนี้แลวไมวาจะเปนการแพทย, การเงิน

การธนาคาร, การศึกษา และการสื่อการสื่อสารและธุรกิจออนไลน ตัวอยางเชน บริษัท AIS ท่ีเปลี่ยน

รู ปแบบการดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ จ ากการ เ ป น  Operator เ ป น  Software House หรื อกร ณี ขอ ง 

หางสรรพสินคาในเครือบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด รวมมือกับบริษัท เจดี สรางแพลทฟอรมชอปปง

ออนไลนข้ึนมาใหมในชื่อของ “เจดี เซ็นทรัล” กระแสของการพัฒนานวัตกรรมทางดานแพลทฟอรม

ชอปปงออนไลนเพ่ือใหลูกคา หรือผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการจับจายใชสอยนั้นมีนาน และ

แพรหลายอยางมากในตางประเทศ โดยบริษัทชั้นนํา อยางเชน บริษัท Amazon, Alibaba, Netflix 

หรือ Spotify มีผลทําใหวงการสื่อโฆษณาท่ัวไป หรือแมแตการคาขายแบบดั้งเดิมท่ีผูซ้ือ/ผูบริโภค ตอง

เดินทางมายังสถานท่ีขายสินคา เพ่ือเลือกซ้ือและชําระเงินสดนั้นหยุดชะงักลง โดยเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมใหมเหลานี้เขามาเปลี่ยนวิธีการเขาถึงของผูบริโภคใหงายและสะดวกมากข้ึน นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถเก็บรายไดจากการขายโฆษณาในพ้ืนท่ีแพลทฟอรมออนไลนชอปปงนั้น ๆ ไดอีก 

อยางไรก็ตาม เครื่องมือทางนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ท่ีใชเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอสังหาริมทรัพยนั้นยังถือวามีนอยกวาธุรกิจอ่ืน ๆ อยู โดยเฉพาะใน

ประเทศไทย ท่ีสวนใหญแลวเนนเปนการสรางนวัตกรรมใหมสําหรับงานกอสราง เชน นวัตกรรมวัสดุ

กอสราง และนวัตกรรมเทคนิคในการกอสรางเพ่ือลดตนทุนโครงการ เปนตน แตสําหรับนวัตกรรมเชิง

สนับสนุนลูกคา/ผูบริโภค เชน การโฆษณา และ การซ้ือขาย นั้นถือวามีนอยมาก ซ่ึงมีบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยไมก่ีรายเทานั้น ท่ีเริ่มศึกษาและนําอุปกรณดานนวัตกรรมมาใช แตก็ยังคงอยูใน
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ข้ันตอนของการทดลอง ดังนั้น บทความนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอแนะรายละเอียดของเครื่องมือ

ทางดานนวัตกรรมใหม ๆ สําหรับยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน ท่ีนาสนใจ และสามารถนํามาใชกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยได เพ่ือชวยใหรูปแบบการดําเนินธุรกิจขององคกรมีความนาสนใจ มี

ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจท่ีดีข้ึน สรางความใกลชิดระหวางบริษัทกับลูกคา/ผูบริโภคไดมาก

ยิ่งข้ึน และเชื่อวา เครื่องมือนวัตกรรมท่ีนําเสนอท้ัง 5 ประเภท นั่นคือ 1) แบบจําลองสารสนเทศ

อาคาร (Building Information Modeling : BIM) 2) เทคโนโลยีจําลองภาพดิจิทัลกราฟฟกเสมือน

จริง แบบ 360 องศา (360-degree Visual Reality) 3) เทคนิคการนําภาพดิจิทัลกราฟกมาผสมกับ

สภาพแวดลอมจริง (Mixed reality : MR) 4) การทําธุรกรรมทางการเงินแบบไรเงินสด (Cashless 

payment) และ 5) บานอัจฉริยะ (Smart home) จะเปนท่ีนิยมในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ัวไป

ในอนาคตอยางแนนอน  

 

เครื่องมือทางนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 5 ประเภท 

1. แบบจําลองสารสนเทศอาคาร( Building Information Modeling: BIM) 

BIM คือ BIM เปนกระบวนการทํางานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางแบบจําลอง 3 

มิติ พรอมดวยขอมูลสารสนเทศของอาคารท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับงานกอสรางไดหลายสวน 

เชน งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคาคากอสราง งานบริหารโครงการ งานบํารุงรักษา

อาคาร ทําใหสถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมาและทุกคนท่ีเก่ียวของกับการกอสรางอาคาร สามารถทํางาน

รวมกันบนโปรแกรมเดียว โดยเม่ือมีการดําเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงบนฝายใดฝายหนึ่ง จะมีการ

เปลี่ยนแปลงสงผลถึงสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในโปรแกรมซ่ึงจะรับรูการเปลี่ยนแปลงนั้นไดในทันที 

ดังนั้น BIM มักจะถูกนํามาใชงาน ตั้งแตในข้ันตอนของการริเริ่มโครงการ การออกแบบ และรวมไปถึง

ในสวนของการกอสรางโครงการจริง BIM มีสวนชวยใหการควบคุมการกอสรางเปนไปไดอยางไหลลื่น

และมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบการกอสรางวาตรงแบบจําลองหรือไม นอกจากนั้น BIM ยังมี

ความสําคัญในสวนการดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกและบํารุงรักษาอาคารภายหลังจากกอสรางเสร็จ

เพราะเจาหนาท่ีสามารถตรวจพบและทราบสถานะหากมีความผิดปกติของสิ่งอํานวยความสะดวกได

ทันที โดยหลักการทํางานในระบบ BIM จะตองผานซอฟทแวร ท่ี ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับ

กระบวนการดังกลาว โดยตัวซอฟทแวรจะเนนไปท่ีการทํางานในการสรางแบบจําลองสามมิติ ก็จะมี

กลไกในการควบคุมขนาดและสัดสวนตาง ๆ ของวัตถุดวยระบบพารามิเตอร ซ่ึงจะเปนการทํางานผาน

มุมมองตาง ๆ ท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ โดยเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวัตถุใด ๆ ก็จะมีผลการ

เปลี่ยนแปลงถึงมุมมองอ่ืน ๆ ท้ังหมด ในการทํางานแตละข้ันตอนของ BIM จะมีการกําหนดเกณฑ

ความละเอียดของแบบจําลองโมเดล (Level Of Development: LOD) ข้ึนมา เพ่ือเปนตัวกําหนดการ



 

501 
 

สรางแบบจําลองพรอมขอมูลประกอบเพ่ือใหสอดคลองกับข้ันตอนในการทํางาน ซ่ึงในหลาย ๆ 

ประเทศก็จะมีการกําหนดเกณฑนี้ออกมาเปนแบบตัวเลขซ่ึงจะมีความหมายในแตละความละเอียด

ของแตละข้ันตอนการออกแบบ เชน LOD100, LOD200, LOD300, LOD400 และ LOD500 ซ่ึงเปน

การจําลองโมเดลในข้ันตอนของ Conceptual Design, Design Development, Construction 

Documentation, Construction Stage และ As-Built Modeling ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) ซ่ึงในสวน

ของ LOD100 และ LOD200 ผูท่ีเก่ียวของหลัก คือ สถาปนิก สวนของ LOD 300-500 เปนสวนงาน

ของวิศวกร ซ่ึงจะเห็นไดวา เปนการวางแผนการทํางานแบบจําลองโมเดลใหสอดคลองกัน เพ่ือใหทุก

ฝายท่ีเก่ียวของท้ังเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมาและรวมไปถึงพนักงานในสวนของงาน

ขายและงานสงเสริมการตลาดสามารถเขาใจในรูปแบบของโครงการวัตถุประสงค และเปาหมายใน

พัฒนาโครงการนั้นไดถูกตองเหมือนกัน 

 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางของการกําหนด LOD ใน BIM 

(Source: https://www.advenser.com/bim-consulting-services/bim-model-audit/) 

เม่ือพิจารณาตนทุนของการนําเครื่องมือนวัตกรรม BIM ตอการนําเขามาใชในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยเทียบกับมูลคาโครงการถือวาไมสูงมาก ตัวอยางเชน โครงการพัฒนาโรงแรม 

Aquarium Hilton Garden Inn ใน Atlanta, Georgia ซ่ึงมีมูลคาโครงการท้ังหมด 46 ลานเหรียญ

สหรัฐ ไดนํา BIM เขามาชวยสนับสนุนงานกอสราง มีตนทุนเพียง 90,000 เหรียญสหรัฐ (หรือรอยละ 

0.2 ของมูลคาโครงการ) แตสิ่งท่ีไดรับนั้นคือ BIM สามารถชวยลดตนทุนท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

การทํางานในแตละภาคสวนลงไปไดถึง 20,000 เหรียญสหรัฐ และยังชวยใหลดเวลาการกอสรางของ

โครงการลงไปไดถึง 1,143 ชั่วโมง (Azhar, 2011a) และขอไดเปรียบจากการนํา BIM มาใชในธุรกิจ

นั้น งานวิจัยท่ีผานมาของ Wong et al. (2010) และ Azhar et al. (2011b) ไดสรุปวา บริษัทและ

องคกรท่ีใช BIM นั้น มีผลใหการดําเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน พนักงานและผูท่ีเก่ียวของกับ

โครงการทุกภาคสวนมีปฎิสัมพันธท่ีดีมากข้ึน เพราะการจําลองโมเดล BIM นี้ ชวยลดตนทุนโครงการ, 

https://www.advenser.com/bim-consulting-services/bim-model-audit/
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ตนทุนคาใชจายตาง ๆ ลดระยะเวลาการกอสราง มีเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานรวมกันเปนทีมมาก

ข้ึน และยังสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาผานเทคโนโลยีท่ีนําเสนอ ซ่ึงท้ังหมดลวนแตเปน

ผลดีตอองคกรในการทํากําไรไดเพ่ิมข้ึน Peter et al. (2013) ไดศึกษาผลกระทบขององคกรท่ีไดรับ

จากการนํา BIM ไปใชในงานกอสราง และสรุปวา BIM ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพความไหลลื่นทํางาน

ภายใน (Workflow) และผลผลิต (Productivity) ของกระบวนการกอสราง การบริหาร และการ

บํารุงรักษา   

2. 360-degree Visual Reality Website 

เปนเว็บไซตท่ีนําเทคโนโลยีการจําลองโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา ซ่ึงการจัดทํารูปแบบนี้ 

ใชการถายภาพจากกลองหลาย ๆ ตัว แลวนํามาซอนทับกันหลายครั้ง ทําใหไดมุมมองแบบครบถวน

เสมือนไดไปดูสถานท่ีนั้นเอง (ภาพท่ี 2) นอกจากนั้นยังชวยทําใหลูกคา/ผูซ้ือสินคาเขาใจใน

รายละเอียดของสินคาและบริการไดมากกวาการไดดูเฉพาะภาพนิ่ง หรือแบบ 2D ในแผนโบชัวร

เทานั้น ในปจจุบันมีหลายธุรกิจท่ีนํามาใชในการใหบริการ เชน ธุรกิจรานอาหาร บริษัทรับจัดอีเวนท 

โรงพยาบาล โรงเรียน รวมท้ังโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดเริ่มนํามาใชอยาง

แพรหลายมากข้ึนใน 3 ปท่ีผานมา เชน บริษัท โนเบิล และ อนันดา ดิเวลลอปเมนต จํากัด เปนตน 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอยางภาพจากเว็บไซตท่ีชมภาพไดรอบ 360 องศา 

(Source: https://blog.concept3d.com/virtual-reality-for-higher-education) 

ขอไดเปรียบจากการใช 360-degree VR มาใชในการตอยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น ชวย

ทําใหธุรกิจมีความนาสนใจมากข้ึน ลูกคาท่ีสนใจโครงการสามารถเขาชมหองตัวอยางไดผานหนา

คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน ทําใหบริษัทพัฒนาโครงการสามารถลดตนทุนการโฆษณาโครงการผาน 

Off-line advertising เชน แผนโบชัวร และปายโฆษณาได ซ่ึงตนทุนการจัดทําถือวามีตนทุนไมสูง

มาก เนื่องจากมีแคการผลิตสื่อ 3 มิติ และนําเขาเว็บไซต แตประโยชนท่ีไดรับนั้นมากกวาตนทุน

คาใชจายมาก จากรายงานของ NAR (2017) ไดศึกษามุมมองตอเทคโนโลยีท่ีนํามาใชสนับสนุนใน
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย พบวา 54% ของผูตอบแบบสอบถาม ระบุวา โครงการท่ีไมมีบริการ

ภาพเสมือนจริง 360 องศา เปนโครงการท่ีไมนาสนใจ และสําหรับโครงการท่ีนําเสนอเว็บไซตมุมมอง

ภาพและวีดีโอเสมือนจริง 360 องศา สามารถดึงดูดลูกคาออนไลนไดมากข้ึนกวารอยละ 40 และทํา

ใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีโอกาสขายเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

 

3. เทคนิคในการนาํภาพดิจิทัลกราฟฟกมาผสมกับสภาพแวดลอมจริง (Mixed Reality: 

MR) 

เปนเทคนิคการนําภาพดิจิทัลกราฟฟกมาซอนทับกับสภาพแวดลอมรอบขางไดสมจริง 

สามารถตอบสนองกันไดมากข้ึน เนื่องจากสามารถทําใหลูกคา/ผูซ้ือเห็นภาพจําลองเสมืองจริงท่ีเม่ือมี

การตอเติม หรือเพ่ิมเติมการตกแตงภายในหองชุด, บาน หรือ โครงการอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ได 

นอกจากนั้น เครื่องมือนี้ยังสามารถสรางปฎิสัมพันธท่ีดีใหกับผูใชงานได ในปจจุบัน บริษัท แสนสิริ ได

นํา MR มาใชในการนําเสนอ Mixed Reality sale gallery สําหรับการใชงาน MR จะตองใชอุปกรณ

เพ่ิมเติมจาก 360-degree Visual Reality Website คือ Holographic computing devices มาใช

ในการมองภาพ ผูใชอุปกรณจะรูสึกเหมือนไดเขาชมโครงการท่ีสรางเสร็จแลวจริง โดยสามารถ

ปรับแตงและออกแบบฟงกชั่นตาง ๆ ไดตามความตองการ ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายตําแหนง

เฟอรนิเจอร เปลี่ยนแปลงขนาดของตกแตงภายใน เปลี่ยนสีหอง/บาน เปลี่ยนวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

รวมไปถึงการปรับแตงบรรยากาศไดตามแตละชวงเวลา หลังจากนั้นลูกคา/ผูซ้ือ ยังสามารถบันทึก

หองท่ีไดทําการปรับแตงไวเปนไฟลภาพหรือวิดีโอเพ่ือประกอบการตัดสินใจแทนโบรชัวรในภายหลัง 

(ภาพท่ี 3)  

 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางของการใช Mixed Reality สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

(Source: https://www.smmagonline.com/) 

https://www.smmagonline.com/
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ในตางประเทศ เริ่มมีการใชเทคโนโลยี MR อยางแพรหลาย ไมวาจะเปนธุรกิจยานยนต เชน 

บริษัท Renault ของประเทศฝรั่งเศส ไดนําเทคโนโลยี Hololens มาใชในโรงงานในเมืองลียง เพ่ือ

ปรับปรุงข้ันตอนการควบคุมคุณภาพการประกอบเครื่องยนต ผูควบคุมคุณภาพจะตองสวม 

Smartglasses Microsoft HoloLens ซ่ึ งจะเห็นภาพทุกส วนของ เครื่ องยนตจะถูกรวมเข า

ดวยกัน ผูใชงานจะเห็นคําแนะนําในการตัดสินใจจากเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ผาน

ทางแวนตาและอินเตอรเฟสความเปนจริง (Rogers, 2018) ซ่ึงจะชวยทําใหเห็นภาพของชิ้นสวน

รถยนตท่ีมีความซับซอนท่ีสุดไดงายข้ึน อีกกรณี บริษัท ThyssenKrupp ผูผลิตลิฟตและบันไดเลื่อน

จากเยอรมันก็ใชเทคโนโลยี HoloLens สําหรับการซอมแซม เพ่ือชวยใหการแกไขอุปกรณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน Kaufman (2017) ไดนําเสนอรายงานของ Forrester Research ท่ีได

ระบุวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ. 2020 จะมีผูใชแวน smart glasses เพ่ือทํางานท้ังหมด 6.4 

ลานคน และจะสูงข้ึนเปน 14.4 ลานคน ในป ค.ศ. 2025 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 125% ในระยะเวลา 

5 ป 

ขอไดเปรียบจากการใช Mixed Reality มาใชในธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากงานวิจัยของ Dunston 

and Wang (2005) ไดกลาววา MR มีความจําเปนกับธุรกิจมากข้ึน เพราะสามารถจําลองโครงการ

กอสรางไดกอนการกอสรางจริง และยังชวยลดตนทุนในการนําเสนอขอมูลโครงการไปยังลูกคาท่ีอยู

หางไกลจากโครงการได รวมท้ังชวยเพ่ิมการขายโครงการสําเร็จไดรวดเร็วข้ึน ศุวพิทธ ลักษณะพิสุทธิ์ 

(2561) สรุปวา MR นั้นชวยเพ่ิมปฎิสัมพันธท่ีดีระหวางนักพัฒนาโครงการ ผูขาย และลูกคาไดดีข้ึน

ดวย  

สําหรับความแตกตางระหวางเครื่องมือนวัตกรรม Mixed Reality (MR) และ Visual Reality (VR) 

สามารถสรุปไดดังนี้  

โลกท่ีเสมือนจริงท่ี VR สรางข้ึนมาโดยเปนการจําลองภาพเสมือน ไมมีสวนเก่ียวของกับสภาพความ

เปนจริงจริง แตสวนเครื่องมือ MR นั้นเปนการจําลองโลกข้ึนมาโดยซอนทับกับโลกความจริงได

สมบูรณ  

MR มีความสามารถในการโตตอบและมีปฏิสัมพันธกับผูใชงานไดดีกวา ซ่ึง VR นั้นเปนเทคโนโลยีท่ี

เห็นไดเพียงฝงเดียว ไมสามารถเพ่ิมเติมหรือปรับแตงในภาพจําลองเสมือนจริงนั้นได  

- MR ตองใชอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีมากกวา VR website ซ่ึงมีตนทุนท่ีสูงกวา VR ดวย 
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4. บานอัจฉริยะ (Smart Home) 

งานวิจัยท่ีผานมานั้น มีการต้ังนิยาม ความหมาย รวมไปถึงกฎเกณฑ แนวคิด และเง่ือนไขในตัวบาน

อัจฉริยะ (Smart Home) ไวหลายแบบดังนี้ Dard (1966) กลาววาบานอัจฉริยะตองคํานึงถึงความ

เปนสวนตัว (Private) และปลอดภัย (Safety and Security) ใหกับผูอาศัย Jedamzik (2001) กลาว

วา Smart home นั้น ผูอยูอาศัยจะตองสามารถควบคุมระบบตาง ๆ ไดอยางสะดวก โดยระบบตาง 

ๆ ประกอบดวย ระบบไฟฟา อุณหภูมิ แสงสวาง น้ํา และอ่ืน ๆ ภายในท่ีบานพักอาศัย (ภาพท่ี 4) 

และมีการรายงานขอมูลท่ีชัดเจนและเปนจริงตามเวลา (Real time) แกผูอยูอาศัย นอกจากนั้น 

Gann et al. (1999) กลาวไววา Smart home ตองมีฟงกชั่นท่ีเหนือกวาบาน นั่นคือ ตองทําใหผูอยู

อาศัยรูสึกไดถึงความแตกตางของบานท่ีไมไดมีเพ่ืออยูอาศัยอยางเดียวเหมือนบานท่ัว ๆ ไปเทานั้น ซ่ึง

ในปจจุบัน คําวา Smart home ไดถูกรับรูในรูปแบบของบานพักอาศัยท่ีนําเทคโนโลยีมาใชควบคุม

อุปกรณภายในบาน ดวยการทํางานรวมกันระหว าง  Home Automation Devices เ เละ 

Application อยางเชน อุปกรณ Apple Homekit เเละ Google assistant เพ่ือชวยอํานวยความ

สะดวกแกผูอยูอาศัย ซ่ึงมีระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติท้ังภายใน

และรอบตัวบาน โดยสวนใหญอุปกรณท้ังหมดจะสามารถควบคุมผานระบบคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพทมือถือไดตลอด สําหรับตลาด Smart home นั้น กําลังเติบโตอยางตอเนื่อง จากการรายงาน

ขอมูลของบริษัท ไอเอชเอส มารกิต (IHS Markit) ซ่ึงเปนบริษัทวิจัยตลาดจากประเทศอังกฤษ 

คาดการณวาตลาด Smart Home ในอเมริกาเหนือจะเติบโตและมีมูลคาสูงถึง 3.5 หม่ืนลานดอลลาร 

หรือราว 1.16 ลานลานบาท ภายในป ค.ศ. 2021 และดวยมูลคาขนาดนี้จึงปฏิเสธไมไดเลยวา Smart 

Home เปนเทรนดท่ีนาติดตาม ซ่ึงระบบหรืออุปกรณท่ีเก่ียวกับ Smart Home ในทุก ๆ กลุมลวน

เปนท่ีตองการของผูคนท้ังอเมริกาและยุโรปไมวาจะเปน Home Automation ท่ีชวยควบคุม

เครื่องใชตาง ๆ ใหทํางานไดโดยอัตโนมัติ, Assistance System and Tools ท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือใน

การใชชีวิตสําหรับผูสูงอายุหรือผูพิการ Smart Energy ท่ีดูแลเรื่องของการใชพลังงานภายในบาน 

และกลุม Smart Security and Safety ซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องของความปลอดภัย 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางของการพัฒนาบานอัจฉริยะ 

(Source: https://www.123rf.com/photo_53991132_stock-vector-smart-home-

infographic-concept-vector-illustration-detailed-modern-house-interior-in-flat-style-

tech.html) 

ขอไดเปรียบสําหรับการพัฒนาบานอัจฉริยะในธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น คือ บริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยไดชื่อวาชวยสงเสริมใหสังคมนาอยู ชวยสนับสนุนในการลดการใชพลังงานภายใน

โครงการไดมากข้ึน ซ่ึงเปนแนวคิดของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยอยางยั่งยืน ในสวนของ

ผูใชงาน/ผูอยูอาศัยนั้น สามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ภายในบานไดงายข้ึน จากทุกท่ี

ผานแอปพลิเคชั่น ซ่ึงอุปกรณไอทีเปนอุปกรณหลักสําหรับการใชเครื่องมือนวัตกรรมนี้ เชน สมารท

โฟน แท็บเล็ต รวมไปถึงเครื่องใชไฟฟาภายในบานมาเชื่อมโยงและรับสงขอมูลรวมกัน ผานระบบ

อินเทอรเน็ต นี้คือการพัฒนา smart home โดยใชแนวคิด Internet of Things (IoT) มาพัฒนาตอ

ยอดในธุรกิจ เพ่ือใหผูใช/ผูอยูอาศัยมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยมากข้ึน นอกจากนั้น 

นวัตกรรมนี้ยังชวยลดคาใชจายภายในบาน เชน คาน้ํา คาไฟฟาสวนเกินไดอีกดวย ตามรายงาน US 

Environmental Protection Agency นั้น พบวา ผูท่ีใชเทคโนโลยี Smart home ภายในบาน

สามารถประหยัดคาไฟไดมากสุดถึงรอยละ 30 แนวโนมของการพัฒนาบานอัจฉริยะในอนาคตนั้น 

คํานึงถึงบานพักอาศัยท่ีรองรับผูสูงอายุมากข้ึน อยางไรก็ตามยังคงตองมีการศึกษาหาเทคโนโลยีบาน

อัจฉริยะท่ีเหมาะสม และผูสูงอายุสามารถใชไดงายข้ึนดวย เชน การพัฒนาระบบสั่งการดวยเสียง

สําหรับการใชงาน เปด-ปดอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ในบาน  Wilson et al. (2017) ไดแนะนําวา 

สําหรับการพัฒนาโครงการบานอัจฉริยะนั้น ตองคํานึงถึงความสุขทางใจของผูอยูอาศัย ความทันสมัย 

https://www.123rf.com/photo_53991132_stock-vector-smart-home-infographic-concept-vector-illustration-detailed-modern-house-interior-in-flat-style-tech.html
https://www.123rf.com/photo_53991132_stock-vector-smart-home-infographic-concept-vector-illustration-detailed-modern-house-interior-in-flat-style-tech.html
https://www.123rf.com/photo_53991132_stock-vector-smart-home-infographic-concept-vector-illustration-detailed-modern-house-interior-in-flat-style-tech.html
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ความประหยัด และตองควบคุมไดงาย และตองสรางความม่ันใจใหผูใช โดยตนทุนของบานอัจฉริยะ

นั้น จะแปรผันตามอุปกรณเครื่องใชไฟฟาสามารถท่ีเชื่อมตอ และรับสงขอมูลกับ แอพพลิเคชัน ท่ีไว

ควบคุมได 

5. ระบบการชําระเงินแบบไรเงินสด (Cashless payment system) 

เปนรูปแบบการทําธุรกิจท่ีปราศจากเงินสดเขามาเก่ียวของ ความสําคัญของเงินสดท่ีจับตองไดจะ

ลดลง และถูกแทนท่ีดวยการใชเทคโนโลยีผานระบบคอมพิวเตอรในการทําธุรกรรมทางการเงินแทน 

ปจจุบันการทําธุรกรรมทางการเงินแบบไรเงินสดเริ่มเปนท่ีนิยมข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยีในปจจุบันถูก

พัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังสมารทโฟน แอพพลิเคชัน และนวัตกรรม ท่ีถูกพัฒนาโดยเหลาบริษัทท่ี

ประยุกตใชเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการทางการเงินและการลงทุน (FinTech) ไดสรางรูปแบบการ

ทําธุรกรรมออนไลนมากข้ึน โดยประโยชนและขอไดเปรียบของการนํา Cashless payment 

system มาใชในธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และ

ความปลอดภัยในการชําระเงิน ไมวาจะเปนการชําระเงินจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือจายผาน

บัญชีธนาคารโดยตรง ในปจจุบัน บริษัท AP Thai ไดเริ่มนําเทคโนโลยีนี้ไปใชในการดําเนินธุรกิจของ

องคกร (เกริก บุณยโยธิน, 2561) (รูปท่ี 5) การใช electronic payment หรือ e-payment ยังชวย

กระตุนใหเศรษฐกิจเติบโตข้ึน สงผลดีตอการเติบโตของ GDP ของประเทศในอนาคต นอกจากนั้น 

การชําระเงินโดยปราศจากเงินสด (Cashless payment) ทําใหเกิด Brand loyalty ตอธนาคาร 

และตอองคกรท่ีลูกคาไดทําธุรกรรมทางการเงินดวย เพราะโดยสวนใหญจะไดของสมนาคุณ หรือ

แตมสะสมในการชําระเงินผานบัตรในแตละครั้ง  Preeti and Manvi (2016) ไดกลาวถึงประโยชน

ของการใชระบบ Cashless payment ในประเทศอินเดียวา การชําระเงินโดยไรเงินสดนี้ เปนการ

ชวยใหสังคมและสิ่งแวดลอมดีข้ึน อาจกลาวไดวา ถาความถ่ีในการจับเงินสดนอยลง จะทําใหเจ็บปวย

ลดลงดวย เพราะในธนบัตรมีเชื้อโรค แบคทีเรียสะสมอยูมาก ถามีการแลกเปลี่ยน จับตองผลัดเปลี่ยน

กันหลายมืออาจจะมีปญหาเรื่องโรคภัยไดงาย 
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ภาพท่ี 5 ตัวอยางของ Cashless payment ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

(Source: https://www.ryt9.com/es/prg/210307) 

นอกเหนือจากเครื่องมือทางนวัตกรรมท่ีสรางความไดเปรียบในธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้นแลว 

สิ่งสําคัญท่ีทุก ๆ องคกรตองมีในยุคดิจิทัล ดิสรัปชันนั้น คือ กระบวนการในการสรางความรวมมือ

ระหวางองคกรซ่ึงกันและกัน (Collaboration) เพ่ือรวมกันพัฒนานวัตกรรมใหมีความเหมาะสมกับ

บริบทธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดดีมากข้ึน คําวา Collaboration นั่นคือ กระบวนการ

แลกเปลี่ยน รับฟง แลกเปลี่ยน และตอยอดแนวความคิดของแตละองคกร ท่ีมีมุมมองท่ีหลากหลาย

ดาน เพ่ือนํามาสูการพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมสําหรับธุรกิจใหม ๆ Luis & Antonio (2006) และ 

Patrakosol & Olson (2007) กลาววา องคกรตองสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือใหตอยอดองคความรู

ไดดีข้ึน การท่ีองคกรอยูเพียงลําพังไมทําใหนวัตกรรมเกิดข้ึนได บริษัทท่ีรวมมือซ่ึงกันและกันนั้น ยอม

สรางนวัตกรรมท่ีดีกวาได การเกิดนวัตกรรมใหมจะไมปรากฏในบริษัทท่ีไมพยายามจะขยายตัว  

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ภายหลังป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยกลับมาแขงขันกันรุนแรงมากข้ึน บริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดกลางและขนาดใหญมีการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยมากข้ึน ซ่ึง

ในอดีตกลยุทธในการแขงขันกัน คงมีเพียงไมก่ีแบบ เชน การชิงซ้ือท่ีดินท่ีอยูติดระบบขนสงรถไฟฟา

และพัฒนาเปนท่ีอยูอาศัยแนวสูง การออกแบบโครงการท่ีทันสมัยและรวมสมัย การเพ่ิมสิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในโครงการ การเพ่ิมเปอรเซ็นตจํานวนท่ีจอดรถตอจํานวนยูนิตในโครงการใหมาก

ข้ึน หรือจะเปนโปรโมทรายการสงเสริมการขายท่ีดึงดูดใหผูซ้ือตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยไดเร็วข้ึน 

เปนตน แตในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน หรือ เปนยุคอินเทอรเน็ตคลองเมือง เกือบทุกคนมี

โทรศัพทสมารทโฟน หรืออุปกรณท่ีสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลามากข้ึน ทําใหธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพยตองมีการปรับมุมมองในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาสินคาและบริการ และการทํา

การตลาด ใหตรงตามพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปนเปาหมายมากข้ึน ในยุคนี้ ผูบริโภคในตลาด

อสังหาริมทรัพยใหความสําคัญกับท่ีอยูอาศัยมาก มีความตองการใหท่ีอยูอาศัยเปนคําตอบของการใช

ชีวิต (Living solution) ท่ีตอบโจทย ตามไลฟสไตลของผูบริโภค เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีจําเปนท่ีจะตองมี

ในการแขงขันแยงชิงผูบริโภคในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน ก็คือ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” จากการศึกษา

เพ่ือหานวัตกรรมท่ีมีอยู และยังไมมีในประเทศไทยในปจจุบัน ผานกระบวนการทบทวนวรรณกรรม 

จึงขอนําเสนอเครื่องมือนวัตกรรมท้ัง 5 ประเภทนี้ คือ Building Information Modeling, 360-

degree Visual Reality Website, Mixed Reality, Smart home และ  Cashless payment 

system ซ่ึงมีรายละเอียดการทํางาน วัตถุประสงคของการใชงาน ท่ีแตกตางกันท้ังอุปกรณท่ีตองใช

งานรวมกัน ประเภทของอสังหาริมทรัพยท่ีเหมาะสมกับแตละเครื่องมือนวัตกรรม คุณประโยชนท่ีได

จากแตละเครื่องมือ และความแตกตางในการใชงานเครื่องมือนวัตกรรมในแตละชวงการพัฒนา

โครงการกอสราง ท้ังหมดนี้มีการสรุปใหเห็นภาพท่ีชัดเจนมาข้ึนในตารางท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

สําหรับชวงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยนั้น จะถูกแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนการ

กอสราง (Pre-construction stage), ชวงกอสราง (Construction stage) และ ชวงหลังการกอสราง 

(Post-construction stage) (ตามตารางท่ี 3) 

จากตารางท่ี 1 และ 2 สรุปผลไดวา การใชเครื่องมือ BIM เหมาะสําหรับอสงัหารมิทรัพยทุกประเภท 

เนื่องจาก BIM ชวยใหโครงการอสังหาริมทรัพยประหยัดเวลาและตนทุนหรือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนไปได

ดีกวาแนวทางการควบคุมแบบดั้งเดิม รวมถึง BIM ยังเปนนวัตกรรมสมัยใหม ท่ีจะชวยสราง

ประสบการณใหม ๆ ความนาสนใจ ใหลูกคา นาจะใหความสนใจเปนอยางมาก เจาของโครงการควร

นํามาใชเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ สําหรับเครื่องมือนวัตกรรม 360-degree 

Visual Reality (VR) Website กับ Mixed Reality (MR) มีความคลายกัน ตางกันท่ีลักษณะภาพท่ี

ได การใชงาน และอุปกรณท่ีจําเปนตองใช อยางไรก็ตาม เครื่องมือท้ัง 2 ประเภทนี้ เหมาะกับการ

นําไปใชในโครงการท่ีอยูอาศัยท้ังแนวราบและแนวดิ่งเปนอยางมาก เพราะจะทําใหลูกคาไดเห็น

มุมมองท้ังภายในและภายนอกของบาน/หองชุดไดงาย ภาพท่ีไดรับเปนภาพในมุมมองท่ีกวาง จนทํา

ใหเห็นรายละเอียดตาง ๆครบไดภายในการมองครั้งเดียว แตท้ังนี้ เครื่องมือทางนวัตกรรม MR นั้น 

สามารถใหผูใชงาน/ลูกคาออกแบบหองหรือพ้ืนท่ีวางไดในระหวางการใชงาน ทําใหเครื่องมือนี้

เหมาะสมกับการนําไปใชในโครงการอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย เชน หางสรรพสินคา หรือ อาคาร

สํานักงาน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงฟงกชันพ้ืนท่ีภายในอาคาร รวมท้ังเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
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ตกแตงอยูสมํ่าเสมอ ลําดับถัดมา บานอัจฉริยะ (Smart Home) ซ่ึงเหมาะกับการนําไปพัฒนา

โครงการท่ีอยูอาศัยทุกประเภท ซ่ึงชวยประหยัดพลังงาน ลดคาใชจาย เพ่ิมความปลอดภัยในท่ีพัก

อาศัย และคาดหวังวาผูบริโภค/ผูอยูอาศัยไดประสบการณท่ีดี ประทับใจในการใชงาน และชวยให

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีกําไรเพ่ิมข้ึนดวย สําหรับเครื่องมือระบบการชําระเงินแบบไรเงินสด 

(Cashless payment system) เหมาะสําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยท้ังแนวราบและ

แนวดิ่ง ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ชวยเพ่ิมความสะดวกสบาย 

ความรวดเร็ว และความปลอดภัยใหกับลูกคาไดมากข้ึน 

ตารางท่ี 1 อุปกรณท่ีจําเปน และประเภทของอสังหาริมทรัพยท่ีเหมาะกับเครื่องมือนวัตกรรมในแต

ละประเภท 

ประเภทของเครื่องมือนวัตกรรม อุปกรณท่ีจําเปนตองใชในเครื่องมือ ประเภทของอสังหาริมทรัพยท่ีเหมาะสม 

1. Building Information Modeling BIM Software อสังหาริมทรัพยทุกประเภท 

2. 360-degree Visual Reality 

Website 

VR Software, Smart phone, 

Tablet,  

ท่ีอยูอาศัยท้ังแนวราบและแนวดิ่ง  

3. Mixed Reality MR Software, Smart glasses, 

Hololens technology 

ท่ีอยูอาศัยท้ังแนวราบและแนวดิ่ง 

รวมท้ังอาคารเชิงพาณิชยตาง ๆ เชน 

หางสรรพสินคา, อาคารสํานักงาน เปน

ตน 

Smart home Home Automation Devices, 

Smart phone, Tablet 

ท่ีอยูอาศัยท้ังแนวราบและแนวดิ่ง 

Cashless payment system Payment application and 

movable payment machine, 

Smart phone, Tablet 

ท่ีอยูอาศัยท้ังแนวราบและแนวดิ่ง 
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ตารางท่ี 2 ประโยชนท่ีไดรับจากการใชเครื่องมือนวัตกรรมแตละประเภทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

สําหรับการนําเครื่องมือทางนวัตกรรมไปใชใหเหมาะสมในแตละชวงของการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยนั้น ผูศึกษาไดใหคําแนะนําตามตารางท่ี 3 ดังนี้ เครื่องมือนวัตกรรม BIM เหมาะ

สําหรับการใชงานในทุกชวงของการพัฒนาโครงการ เพ่ือชวยประเมิน ควบคุมตนทุนท้ังคาใชจาย 

ระยะเวลา และลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงานของผูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโครงการ

นั้น ๆ ตลอดจนชวยสนับสนุนในการซอมบํารุง และการบริหารทรัพยากรกายภาพ (facility 

management) ของโครงการหลังจากเปดใชงาน เปดไปไดอยางงายข้ึน ในสวนของ นวัตกรรม 360-

degree Visual Reality Website, Mixed Reality และ Cashless payment system นั้นเหมาะสม

กับโครงการในชวงกอนกอสรางเปนหลัก สวน MR มีประโยชนตอโครงการในชวงกอสราง เพราะ

สามารถชวยใหเห็นภาพชวงการกอสราง หรือหากมีการปรับเปลี่ยนในระหวางกอสรางได อยางไรก็

ตาม การสรางความยั่งยืนในเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยนั้น 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยควรรวมมือพัฒนาเครื่องมือทางนวัตกรรมรวมกัน เพ่ือการแขงขันในยุค

ดิจิทัล ดิสรัปชัน เพราะดวยเหตุผลหลัก ๆ คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยยังคงตอง

ซ้ือเทคโนโลยีดานอสังหาริมทรัพย (Property technology) ของตางประเทศ ซ่ึงมีราคาสูงข้ึนเรื่อย 

ๆ และไมเปนผลดีตอท้ังผูบริโภค และสังคมในภาพรวมท้ังประเทศ เม่ือโครงการอสังหาริมทรัพยมี

           Benefits 

 

Innovative tools 

สราง

ประสบการณท่ีดี

ใหลูกใช/ผูอยู

อาศัย/ลูกคา 

เพ่ิมกําไรให

องคกร 

เพ่ิมความสะดวก

รวดเร็วในการ

ดําเนินงาน 

เพ่ิมแรงจูงใจใน

การซ้ือ 

Building Information 

Modeling 

√ √ √  

1. 360-degree Visual 

Reality Website 

√   √ 

2. Mixed Reality √   √ 

3. Smart home √ √   

4. Cashless Payment √  √  
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ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน สินคาและบริการก็ตองถูกตั้งราคาท่ีสูงข้ึนตามไปดวย จํานวนผูซ้ือท่ีสามารถซ้ือสินคา

และบริการนั้นไดมีนอยลง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่ง ท่ีท้ังบริษัทอสังหาริมทรัพยรายเล็กถึงใหญ ตอง

รวมกันเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ตอยอดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือใหมีตนทุนโครงการท่ี

ลดลง มีสินคาและบริการใหเลือกมากข้ึนซ่ึงเปนผลดีตอผูบริโภคในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน  

 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปเครื่องมือทางนวัตกรรมท่ีเหมาะกับแตละชวงของโครงการ 
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สวนประสมการบริการและเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing)  

ที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอรานมานี มีหมอ 

CONTENT MARKETING AND SERVICE MIX ON BRAND LOYALTY 

TOWARDS MANEE-MEEMOR RERESTAURANT. 
 

ณัฐนิช ประเสริฐคงแกว1 และวรินทรา ศิริสุทธิกุล2 

NATTHANIT PRASERTKHONGKAEW 1  and VARINTRA SIRISUTHIKUL2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมการบริการและ

การตลาดเชิงเนื้อหาตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ โดยมีสมติฐาน ไดแก 1)ผูบริโภคท่ีมีลักษณะ

ประชากรศาสตรท่ีตางกัน มีความจงรักภักดีตอรานมานี มีหมอตางกัน 2)ปจจัยดานสวนประสมการ

บริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ และ 3)ปจจัยดานการตลาดเชิงเนื้อหามีอิทธิพล

ตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีเคยใชบริการ รานมานี มี

หมอ จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

เชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

เชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรรวนทางเดียว และการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25-34 ป 

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได 

20,001 – 30,000 บาท ผูบริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย สถานภาพ อายุ 

การศึกษา และอาชีพท่ีตางกัน มีความจงรักภักดีตอรานมานี มีหมอตางกัน อีกท้ังปจจัยดานสวนประ

สมการบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ ดานกระบวนการ

ใหบริการ และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ 

และปจจัยการตลาดเชิงเนื้อหา ดานการใหไอเดีย ดานการบอกแนวทางการแกไขปญหา และดาน

การสรางอารมณ/ภาพการสื่อสาร มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ นอกจากนี้งานวิจัย

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 Master Student, Master of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Srinahharinwirot  
2 Dr., Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Srinahharinwirot University 
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ยังมีคําแนะนําสําหรับผูประกอบการรานมานี มีหมอ เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและ

วางแผนกลยุทธทางการตลาด 

 

คําสําคัญ: สวนประสมการบริการ, การตลาดเชิงเนื้อหา, ความจงรักภักดี 

 

 

Abstract 

This research examines the influences of services marketing mix and content 

marketing toward brand loyalty of Manee-Meemore restaurant. The hypothesis 

consists of 1) the difference in personal characteristics toward the difference brand 

loyalty of Manee-Meemore restaurant 2) services marketing mix that influence brand 

loyalty of Manee-Meemore restaurant and 3) content marketing that influence brand 

loyalty of Manee-Meemore restaurant. The population used in the study was 400 Thai 

consumers who used services on Manee-Meemore restaurant. The questionnaire was 

used as an instrument to collect data. Statistics on data analysis were comprised of 

descriptive statistics in percentage, mean, S.D., and inferential statistics were t-test, 

One-way ANOVA, Multiple Regression Analysis. The results showed that the majority 

of the respondents of the survey are single females, aged between 25 to 34 years 

old, and they completed their bachelor’s degree. They are now working as staff for 

private companies and average monthly salary is between 20,0 01  to 30,001 baht. 

Then, the hypotheses testing was found as the difference in personal characteristics 

to consist of status, age, education level, and occupation toward the difference brand 

loyalty of Manee-Meemore restaurant. While, services marketing mix to consist of 

product, promotion, people, process, and physical evidence that influence brand 

loyalty of Manee-Meemore restaurant. And, content marketing to consist of idea 

content, guide the solution content, and creating emotions content that influence 

brand loyalty of Manee-Meemore restaurant. In addition, the research also discussed 
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implications for entrepreneur and should focus on quality products and to plan 

marketing strategy. 

Keywords: Service Marketing Mix, Content Marketing, Brand Loyalty 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมอาหารเปนอีกหนึ่งเทรนดธุรกิจในตลาดสินคาอุปโภคบริโภคมีความนาสนใจ 

และโดดเดนมากในปจจุบันอีกท้ังยังเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดเขาประเทศนับลานๆ บาทตอป

ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป                

ตามยุคสมัย (การเงินธนาคาร,2557) อีกท้ังในปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมความนิยมรับประทาน

อาหารสัญชาติเอเชียมากข้ึนธุรกิจอาหารประเภทชาบูท่ีเติบโตตอเนื่องทุกๆปโดยในป 2016 ท่ีผาน

มามีมูลคา 23000 ลานบาท เติบโตถึง15% และท่ีมากไปกวานั้น คือยังมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมข้ึน                     

อยางตอเนื่อง (นิตยสาร Marketer, 2560) 

 หนึ่งในธุรกิจชาบูท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทยคือรานมาน ีมีหมอ โดยในป 2558 มีรายไดรวม  

ถึง 120 ลานบาท (มติชนออนไลน,2559) รานมานีมีหมอเปนธุรกิจรานชาบูมันกุงเจาแรกของ

ประเทศไทยไดเริ่มกิจการโดยคํานึงถึงเรื่องของการสรางตราสินคาท่ีเปนเอกลักษณออกมาอยูใน

รูปแบบของอาหารประเภทชาบูท่ีสะทอนความเปนไทย แตในสถานการณปจจุบันธุรกิจตองเผชิญกับ

การแขงขันท้ัง ในธุรกิจอาหารประเภทชาบูและธุรกิจอาหารทางออม เชน รานอาหารปงยาง และ 

ราน Fast food เปนตน ท่ีเกิดข้ึนใหมอยางตอเนื่องอีกท้ังตนทุนของวัตถุดิบโดยเฉพาะอาหารสดท่ีมี

การปรับราคาสูงข้ึนและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีการคาดหวังกับคุณภาพอาหารและการบริการท่ี

สูงข้ึนเพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดมากยิ่งข้ึนภายใตสถานการณท่ีมีแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน

ผูประกอบการในธุรกิจอาหารตองเขาใจความตองการท่ีแทจริงของลูกคาและคิดกลยุทธเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีตรงจุด สวนประสมการบริการและการตลาดเชิงเนื้อหา 

(Content Marketing) ท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีรานมานีมีหมอจึงเปนประเด็นสําคัญและเปน

กระบวนการทางการตลาดโดยใหความสําคัญกับการสรางและเผยแพรเนื้อหาท่ีมีประโยชนไปสู

กลุมเปาหมายเพ่ือดึงดูดความสนใจสรางปฏิสัมพันธทาใหกลุมเปาหมายเกิดความประทับใจจน

สามารถจดจําตราสินคาไดและทําใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา(Brand Loyalty) นําไปสูการ

สรางโอกาสทาง ธุรกิจเพ่ือจะไดทราบความตองการของลูกคาอยางแทจริงโดยผลจากการวิจัยจะ

นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและวางแผนกลยุทธทางการตลาด

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เ พ่ือเปรียบเทียบความจงรักภักดีของรานมานี มีหมอ จําแนกตามลักษณะดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมการบริการไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา                     

ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ 

และดานลักษณะทางกายภาพ ตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ การตลาดเชิงเนื้อหาประกอบดวย Content สรางแรงบันดาลใจ 

Content การใหไอเดีย Content การบอกแนวทางการแกไขปญหา Content การใหคําแนะนํา 

และ Content การสรางอารมณ / ภาพการสื่อสาร ตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและวางแผน

กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคได

อยางเหมาะสม 

2. เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและประโยชนทางการศึกษาแกผูท่ีสนใจตองการศึกษาเก่ียวกับสวน

ประสมการบริการและเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing)เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชใน

การศึกษาและอางอิงตอไป 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผูบริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา

อาชีพ และรายได ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอตางกัน 

2. ปจจัยดานสวนประสมการบริการ ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการและดาน

ลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ 

3. ปจจัยดาน การตลาดเชิงเนื้อหา ประกอบดวย Content สรางแรงบันดาลใจ Content

การใหไอเดีย Content การบอกแนวทางการแกไขปญหา Content การใหคําแนะนํา และ Content 

การสรางอารมณ/ภาพ การสื่อสาร มีอิทธิพลตอ ความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ  
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3. แนวคิดและทฤษฎีการใชเนื้อหาเชิงการตลาด Content Marketing  

4. แนวความคิดเก่ียวกับตราสินคาและคุณคาตราสินคา  

5. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความจงรักภักดี  

7. ประวัติความเปนมาของ รานมานีมีหมอ 

 8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้.คือ.ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการท่ีรานมานี มีหมอ โดยมีอายุ

เทากับหรือมากกวา15 ปข้ึนไป ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย.

คือ.ผูท่ีเคยใชบริการรานมานีมีหมอซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2549)  

ไดขนาดตัวอยาง 385 ตัวอยาง ผูวิจัยสํารองขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ิมอีก 15 ตัวอยาง เพ่ือปองกัน

ความผิดพลาดในการวิเคราะหขอมูลรวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 400 ตัวอยาง วิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางโดย 

1. การสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใชเกณฑในการคัดเลือกโดยการ

เลือกจากเขตท่ีมีการเปดราน มาน ีมีหมอ 4 สาขาแรกในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลจากนั้นทํา 

2. การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ไดสัดสวนกลุมตัวอยางจํานวน 100 

ตัวอยาง ตอสาขา  

3. การสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือใหไดแบบสอบถามครบ 

400 ตัวอยาง ตามท่ีตองการ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยได

ศึกษาจากเอกสาร ตารางงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการเก็บ

รวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบบสอบถามแบงไดเปน 4 สวนดังนี้  

สวนท่ี1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีลักษณะเปน 

คําถามปลายปด (Close – end Response Questions)  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภคดานสวนประสมการบริการท่ีมี

อิทธิพลตอความจงรักภักดีรานมานี มีหมอ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close – end Response 

Questions)  

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา Content Marketing ของ ราน

มาน ีมีหมอ มีลักษณะเปนคําถามแบบปลายปด (Close – end Response Questions)  
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สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมีตอรานมานี มีหมอ ไดแก 

ดานความเชื่อม่ัน ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค และดานความงายในการเขาถึง มีลักษณะเปน

คําถามแบบปลายปด (Close – end Response Questions)  

แบบสอบถาม สวนท่ี 2 และ สวนท่ี 3  เปนลักษณะคาถามท่ีใหเลือกลงคะแนนความคิดเห็น 

ประยุกตตามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จัดเปนการวัดขอมูลประเภท

อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ประกอบดวย 5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอย 1 นอยท่ีสุด 

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับซ่ึง มี

หลักเกณฑในการกําหนดคะแนน ดังนี้ 4.21 - 5.00 หมายถึง อยูระดับมากท่ีสุด , 3.41 - 4.20 

หมายถึง อยูในระดับมาก , 2.61 - 3.40 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง , 1.81- 2.60 หมายถึง อยู

ในระดับนอย , 1.00- 1.80 หมายถึง อยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติในการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี (Frequency).รอย

ละ.(Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ สถิติวิเคราะหคาที (Independent Sample t-Test) 

สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVAหรือ F-test) 

และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression Analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

1. เพศ ความถ่ี รอยละ 

          ชาย 144 36.0 

          หญิง 256 64.0 

2. อายุ ความถ่ี รอยละ 

          25 – 34 ป 137 34.2 

          35 – 44 ป 126 31.5 

3. สถานภาพ ความถ่ี รอยละ 

          โสด 231 57.7 

          สมรส/อยูดวยกัน 119 29.8 

4. ระดับการศึกษา ความถ่ี รอยละ 

          ปริญญาตร ี 232 58.0 



 

521 
 

          ต่ํากวาปริญญาตร ี 112 28.0 

5. อาชีพ ความถ่ี รอยละ 

          พนักงานบริษัทเอกชน 126 31.5 

          ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 112 28.0 

6. รายไดตอเดือน ความถ่ี รอยละ 

         20,001 – 30,000 บาท 154 38.4 

         30,001 บาท ข้ึนไป 103 25.8 

รวม 400 100.0 

 

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยสวนประสมการบริการ 

สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังนี้ 

2.1 ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เม่ือจําแนกเปน

รายขอแลว พบวา รสชาติอาหาร เครื่องดื่ม มีความอรอย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.79  

2.2 ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เม่ือจําแนกเปนราย

ขอแลว พบวา ราคาอาหารมีความเหมาะสมและคุมคาเม่ือ เทียบกับคุณภาพและปริมาณท่ี

ไดรับ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

2.3 ดานการจัดจําหนายโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59                      

เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีบริการจัดสงอาหารถึงบาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.73   

2.4 ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เม่ือ

จําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการจัดโปรโมชั่นท่ีนาสนใจตามชวงเทศกาลตาง ๆ อยูเสมอ 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73   

2.5 ดานพนักงานผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63    

เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา พนักงานใหขอมูลเก่ียวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มได 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69   

2.6 ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 

เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา การรับชําระเงินมีความรวดเร็ว และถูกตอง อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65  
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2.7 ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.62 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา โตะและเกาอ้ี มีความเหมาะสมในการนั่ง

รับประทานอาหาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75  

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความสําคัญเก่ียวกับ เนื้อหาเชิงการตลาด Content 

Marketing ของรานมานี มีหมอ สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังนี้ 

3.1 ดานสรางแรงบันดาลใจโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81       เม่ือ

จําแนกเปนรายขอแลว พบวา “มานี มีหมอ” มีการโพส ลงในเฟซบุค อินสตาแกรมพรอม

ติด Tag เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ กับ “มานี มีหมอ” มีการสรางวิดีโอสรางแรงบันดาลใจ อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 

3.2 ดานการใหไอเดีย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 เม่ือจําแนก

เปนรายขอแลว พบวา รานมานี มีหมอ มีการเผยแพรเนื้อหาเชิงโฆษณา ทําใหลูกคาสนใจ

มากข้ึน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 

3.3 ดานการบอกแนวทางการแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.72 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลวพบวารานมานีมีหมอมีการปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับ

ความสนใจของผูบริโภคทําใหลูกคาติดตามมากข้ึน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 

3.4 ดานการใหคําแนะนํา โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ3.48                      

เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา รานมานี มีหมอ มีการใชสื่อสังคมออนไลนทําใหสรางการ

มีสวนรวมกับลูกคา (สนทนา, โตตอบ,จัดกิจกรรมทางการตลาด) ไดงายข้ึน  อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 

3.5 ดานการสรางอารมณ / ภาพการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.50 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา รานมานี มีหมอ มีการสราง Content โดย

ใชการตูน สัญลักษณ รูปแบบตางๆ ทําใหแตกตางและไดเปรียบกวาคูแขง อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความสําคัญเก่ียวกับ ขอมูลดานความจงรักภักดีของ

ลูกคาท่ีมีตอรานมานี มีหมอ สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังนี้ 

4.1 ดานความเชื่อม่ันโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 เม่ือจําแนก

เปนรายขอแลว พบวา ทานคิดวาสื่อโฆษณา “มานี มีหมอ” นําเสนอใหทานทราบ มีความ

จริง และมีความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 

4.2 ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.52 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ทานบอกตอถึงผลิตภัณฑและบริการท่ีดีของ                   

“มานี มีหมอ” ใหกับญาติหรือคนรูจักของทานเสมอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 
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4.3 ดานความงายในการเขาถึง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 

เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ทานคิดวารานมานี มีหมอ มีสาขาใหบริการอยาง 

ครอบคลุมตอการใชบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ไดดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอตางกัน 

 1.1 ผูบริโภคท่ีมีเพศ ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอ ไมตางกัน 

 1.2 ผูบริโภคท่ีมีอายุ ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอ ตางกัน ในดานความ

เชื่อม่ัน และดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 1.3 ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอ ตางกัน ในดาน

ความเชื่อม่ัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 1.4 ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอ ตางกัน   

ในดานความงายในการเขาถึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 1.5 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพ ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอ ตางกัน ในดานการ

เขาไปอยูกลางใจผูบริโภค และดานความงายในการเขาถึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.6 ผูบริโภคท่ีมีรายไดตอเดือน ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอ ไมตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมการบริการ ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ 

และดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ  

ตาราง ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ปจจัยดานสวนประสมการบริการอิทธิพลตอความ

จงรักภักดี รานมานี มีหมอ 

ตัวแปร B SE t P. 

คาคงท่ี (constant) 1.480 0.170 8.681 0.000* 

ดานผลิตภัณฑ (X1) 0.100 0.034 2.890 0.004* 

ดานการสงเสริมการตลาด(X4) 0.169 0.050 3.398 0.001* 

ดานพนักงานผูใหบริการ(X5) -

0.103 

0.048 -

2.130 

0.034* 

ดานกระบวนการใหบริการ

(X6) 

0.243 0.049 4.988 0.000* 
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ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ(X7) 

0.074 0.030 2.483 0.013* 

R=0.587                                      Adjust R2 =  0.333 

R2=0.345                                     SE = 0.363 

หมายเหตุ :         คา VIF ท่ีเหมาะสมไมควรเกิน 5.00 ; คา Tolerance ไมควรนอยกวา 0.200 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานสวนประสมการบริการ มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี 

รานมานี มีหมอ ไดรอยละ 34.50  (R square = 0.345) และสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 

Y ความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ= 1.480+ 0.100(X1)+ 0.169(X4)+(- 0.103) (X5)+ 0.243(X6)+ 

0.074(X7) 

 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานการตลาดเชิงเนื้อหา ประกอบดวย Content สรางแรงบันดาลใจ 

Content การใหไอเดีย Content การบอกแนวทางการแกไขปญหา Content การใหคําแนะนํา 

และ Content การสรางอารมณ / ภาพการสื่อสาร มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ  

 

ตาราง ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ปจจัยดานการตลาดเชิงเนื้อหา อิทธิพลตอความจงรักภักดี 

รานมานี มีหมอ 

ความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ B SE t p. 

คาคงท่ี (constant) 1.348 0.157 8.566 0.000* 

ดานการใหไอเดีย(X2) 0.163 0.033 4.872 0.000* 

ดานการบอกแนวทางการแกไข

ปญหา(X3) 

0.142 0.034 4.201 0.000* 

ดานการสรางอารมณ/ภาพการ

สื่อสาร(X5) 

0.293 0.040 7.229 0.000* 

                R=0.611                                      Adjust R2 =  0.366 

                R2=0.374                                     SE = 0.354 

หมายเหตุ :         คา VIF ท่ีเหมาะสมไมควรเกิน 5.00 ; คา Tolerance ไมควรนอยกวา 0.200 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยดาน การตลาดเชิงเนื้อหา มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี 

รานมานี มีหมอ ไดรอยละ 37.40  (R square = 0.374) และสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 

Y ความจงรักภักดี รานมานี มีหมอ= 1.348+ 0.163(X2)+ 0.142(X3)+( 0.293 (X5) 

 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมการบริการของราน มานี มีหมอ สามารถแยกเปนรายดาน 

ไดดังนี้ 

1. ปจจัยสวนประสมการบริการ ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ราน มานี                

มีหมอ มีรสชาติอาหาร เครื่องดื่ม ท่ีมีความอรอย โดยมีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเม่ือเทียบกับรานอาหาร

ประเภทเดียวกัน และอาหารมีความสดใหมอยูเสมอ กลาวคือ ผูบริโภคท่ีมีความชื่นชอบอาหาร

ประเภทชาบู จะใหความสําคัญกับสวนประสมการบริการดานผลิตภัณฑมากเปนพอเศษ กลาวคือ ใน

ปจจุบันมีการแขงขันในตลาดธุรกิจชาบูจํานวนมาก ผูบริโภคจึงมีความคาดหวังและใหความสําคัญกับ

วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและความสดใหมอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สันธนี พรหมอักษร 

(2551) ไดศึกษาวิจัย  คุณคาตราสินคาท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ท่ีมีตอ

ภัตตาคารเอ็มเคโกลด พบวา สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ จัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานพนักงานผู ใหบริการ                   

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการผูบริโภค             

ท่ีภัตตาคารเอ็มเคโกลด  

2. ปจจัยสวนประสมการบริการ ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ราน มานี มีหมอ

มีราคาอาหารท่ีมีความเหมาะสมและคุมคาเม่ือเทียบกับคุณภาพและปริมาณท่ีไดรับ ซ่ึงมีการแสดง

ราคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีชัดเจน ในเมนูอาหาร และราคาอาหารและเครื่องด่ืม ไมแพงเกินไปเม่ือ

เทียบกับรานอาหารประเภทเดียวกัน กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบใน

ขณะเดียวกัน ในสวนของราคาตองมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพของอาหาร ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุพรัตน ทิพยเศวต (2547) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการและพฤติกรรม

การใช บริการรานอาหารของผูบริโภค    ในอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความ

ตองการไปใชบริการรานอาหาร ไดแก สินคาและบริการ ราคา และสถานท่ี มีความสําคัญระดับมาก

ตอความตองการไปใชบริการรานอาหาร  

3. ปจจัยสวนประสมการบริการ ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา                   

รานมานี มีหมอมีบริการจัดสงอาหารถึงบาน ซ่ึงจํานวนของสาขาท่ีเปดใหบริการอยางเพียงพอกับ

ความตองการ และตําแหนงท่ีตั้งของรานหาเจองาย มีความสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ 
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กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับความคิดเห็นในเรื่องของความสะดวกสบายมากเปนพิเศษ เนื่อง

ดวยการใชชีวิตของคนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ความรวดเร็วและความสะดวกตอการเดินทางจึงมี

อิทธิพลตอการเลือกใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเพชร เตชาพาเลิศ (2551) ได

ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของ ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ ดาน

กระบวนการบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานพนักงาน/บุคลากร ดานสถานท่ี/การจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด และดานราคา  

4. ปจจัยสวนประสมการบริการ ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา 

ราน มานี มีหมอมีการจัดโปรโมชั่นท่ีนาสนใจตามชวงเทศกาลตาง ๆ อยูเสมอ  ซ่ึงมีการโฆษณาราน

ผานทางอินเตอรเน็ต และมีการโฆษณารานผานทางปายโฆษณา กลาวคือ ผูบริโภคใหความคิดเห็น

กับการจัดโปรโมชั่น เนื่องจาก เม่ือราคาไมแพงเกินไปและมีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร 

ทําใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีเพ่ิมมากข้ึนและเปนการดึงดูดความสนใจใหลูกคามาใชบริการ  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุพรัตน ทิพยเศวต (2547) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการ

และพฤติกรรมการใช บริการรานอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัยท่ีมี

ผลตอความตองการไปใชบริการรานอาหาร ไดแก สินคาและบริการ ราคา และการสงเสริมการตลาด 

มีความสําคัญระดับมากตอความตองการไปใชบริการรานอาหาร  

5. ปจจัยสวนประสมการบริการ ดานพนักงานผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา 

ราน มานี มีหมอมีพนักงานใหขอมูลเก่ียวกับรายการ อาหารและเครื่องด่ืม โดยใหบริการดวยความ

เต็มใจ และพนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มถูกตอง ตรงตามรายการท่ีสั่ง กลาวคือ ผูบริโภค

คาดหวังและใหความสําคัญกับการบริการของพนักงานไมวาจะเปนการใหขอมูลเก่ียวกับอาหารและ

เครื่องดื่ม และ ความสะดวกสบาย เม่ือมีการบริการท่ีดี จะสงผลใหเกิดการใชบริการซํ้าและเกิดความ

จงรักภักดีตอรานมานี มีหมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สันธนี พรหมอักษร (2551) ไดศึกษาวิจัย  

คุณคาตราสินคาท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ท่ีมีตอภัตตาคารเอ็มเคโกลด 

พบวา สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการผูบริโภคท่ีภัตตาคารเอ็มเคโกลด  

6. ปจจยัสวนประสมการบริการ ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา 

ราน มานี มีหมอมีการรับชําระเงินท่ีมีความรวดเร็ว และถูกตอง โดยมีการเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม อีกท้ังมีความรวดเร็วในการจัดคิวพาไปนั่งท่ีโตะพรอมรับออเดอรรายการ

อาหารและเครื่องดื่ม กลาวคือ ผูบริโภคใหความคิดเห็นกับ กระบวนการใหบริการ เนื่องจากผูบริโภค

สวนใหญเนนความรวดเร็วในการใหบริการ เชน การชําระเงิน การเสิรฟอาหาร เปนตน ทําให
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ผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีในการใชบริการครั้งตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา ครบ

ปรัชญา (2550) ไดศึกษาวิจัย เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารยําแซบใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประกอบของผลิตภัณฑกระบวนการจัด

จําหนาย การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ การสงเสริมการตลาดและการใหความรูกับลูกคา พนักงาน 

ราคา และ คาใชจายอ่ืน ๆ ของผูใชบริการ การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมี

อิทธิพลตอ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคท่ีรานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร  

7. ปจจัยสวนประสมการบริการ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับ

มาก พบวา ราน มานี มีหมอ มีโตะและเกาอ้ี ท่ีมีความเหมาะสมในการนั่งรับประทานอาหาร โดยมี

การตกแตงภายในรานท่ีมีความสรางสรรคชวยในสรางบรรยากาศท่ีดีในการมาใชบริการ และพ้ืนท่ี

ภายในรานมีความสะอาด กลาวคือ ผูบริโภคใหความคิดเห็นกับ ลักษณะทางกาบภาพ ไมวาจะเปน

เรื่องความสะอาด การจัดตกแตงรานเปนท่ีนาสนใจ โตะเกาอ้ีท่ีใชบริการมีความเหมาะสม เนื่องจาก

รานอาหารกับความสะอาดตองมาคูกันเสมอ จะสงผลใหเกิดการดึงดูดผูบริโภคเขามาใชบริการครั้ง

ถัดไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สันธนี พรหมอักษร (2551) ไดศึกษาวิจัย  คุณคาตราสินคาท่ี

สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ท่ีมีตอภัตตาคารเอ็มเคโกลด พบวา ดานสวนประสม

ทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

กระบวนการใหบริการ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการผูบริโภคท่ี ภัตตาคารเอ็มเคโกลด  

จากการศึกษา เนื้อหาเชิงการตลาด Content Marketing ของรานมานี มีหมอ สามารถแยก

เปนรายดาน ไดดังนี้ 

1. เนื้อหาเชิงการตลาด ดานสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา “มานี            

มีหมอ” มีการโพสลงใน เฟซบุค อินสตาแกรม พรอมติด Tag เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ อีกท้ังยังมีการ

สรางวิดีโอ และมีการนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพ กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญ เก่ียวกับ การ

สรางแรงบันดาลใจ เชน การเผยแพร สื่อทาง Social Media  เนื่องจากเปนขอมูลในการตัดใจ

เลือกใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสรร รอดกสิกรรม (2558) ไดศึกษาวิจัยการสราง

ความยั่งยืนดวยการใชเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการ

แขงขันทางธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  

2. เนื้อหาเชิงการตลาด ดานการใหไอเดีย โดยรวมอยูในระดับมาก พบวารานมานี มีหมอ      

มีการเผยแพรเนื้อหาเชิงโฆษณา พรอมท้ังมี Content แบบตัวหนังสือ (Text) และ มีการเผยแพร 

Content แบบรูปภาพ (Info Graphic) ทําใหลูกคาสนใจมากข้ึน กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญ

กับการใหไอเดีย เชน การเผยแพรขอมูลเนื้อหาเชิงโฆษณา รูปภาพท่ีมีลักษณะเชิญชวนใหเกิดการใช

บริการ หรือ รีวิวตางๆ ทําใหมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอ รานมานี มีหมอ ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ กนกพร กอปรกีรติพงศ (2559) การสื่อสารการตลาดแบบแบรนดคอนเทนตในรายการ

โทรทัศนเรียลลิตี้โชว พบวา รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบแบรนดคอนเทนตในรายการ 

STYLISTA ประกอบดวย การสื่อสารตราสินคาแฝงท่ีมีความหมายและเขากันไดดีกับเนื้อหารายการ

และมีการสื่อสารคุณลักษณะ ตราสินคาท่ีชัดเจน และรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบแบรนดคอน

เทนตในรายการ The Angel นางฟา ติดปก ซีซ่ัน 2 ประกอบดวยการสื่อสารตราสินคาแฝงท่ี

สังเกตเห็นไดชัดเจน 

3. เนื้อหาเชิงการตลาด ดานการบอกแนวทางการแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก 

พบวา รานมานี มีหมอ มีการปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับความสนใจของผูบริโภค โดยมีการอัพเดท

ขอมูลใหทันสมัยและมีการใชสื่อสังคมออนไลนทําใหลูกคาเขาถึงเนื้อหาของรานไดรวดเร็วกวา

ชองทางอ่ืน กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการเปดโอกาสการบอกแนวทางการแกไขปญหา 

ผานสื่อตางๆ การปรับปรุงการบริการ การอัพเดตขาวสารของรานมานี มีหมอ เนื่องจากผูบริโภคมี

ความคาดหวังใหการบริการตรงกับความตองการ ซ่ึงจะสงผลตอความมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช

บริการ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสรร รอดกสิกรรม (2558) ไดศึกษาวิจัยการสรางความ

ยั่งยืนดวยการใชเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

ทางธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน พบวา การสรางความยั่งยืนดวยการใชเนื้อหาเชิงการตลาด 

(Content Marketing) เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจตองประกอบดวยหลาย

ปจจัย โดยตองเริ่มจากแหลงทรัพยากรภายในองคกรดานทักษะ บุคลากรและนวัตกรรมท่ีตองมีความ

พรอมและมีศักยภาพเพียงพอ สวนลักษณะของเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) ตองมี

ความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อีกท้ังการอัพเดท ปรับปรุงขอมูลเนื้อหา 

(Content) ใหมีความถูกตอง ทันสมัยรวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลนในการสรางกิจกรรมตางๆ  

อยางเหมาะสมจะทําใหองคกรเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจได  

4. เนื้อหาเชิงการตลาด ดานการใหคําแนะนํา โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา รานมานี              

มีหมอ มีการใชสื่อสังคมออนไลน (สนทนา, โตตอบ,จัดกิจกรรมทางการตลาด) เพ่ือทําใหลูกคารับรู

ขอมูลสินคาหรือบริการไดงายข้ึน และมีการอัพเดทขอมูลใหถูกตองอีกดวย กลาวคือ ผูบริโภคให

ความสําคัญกับการใหคําแนะนํา ในเรื่องของการใชบริการหรือการใหขอมูลของทางราน ไมวาจะเปน 

เมนู หรือ การจัด Promotion ตาง ๆ เนื่องจาก การตอบโต สนทนาผานสื่ออนไลนทําใหเกิดความ

รวดเร็วในการสอบถามขอมูลตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกพร กอปรกีรติพงศ (2559) 

การสื่อสารการตลาดแบบแบรนดคอนเทนตในรายการโทรทัศนเรียลลิตี้โชว พบวา กลุมรับชม

รายการมีทัศนคติตอตราสินคาท่ีใชการสื่อสารการตลาดแบบ แบรนดคอนเทนตในระดับดี สามารถ

รับรูคุณลักษณะของตราสินคาจากรายการไดเปนอยางดี และสามารถ จดจําตราสินคาไดจากรายการ 

สงผลใหอาจเกิดความตั้งใจซ้ือ  
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5. เนื้อหาเชิงการตลาด ดานการสรางอารมณ / ภาพการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก 

พบวา รานมานี มีหมอ มีการสราง Content โดยใชการตูน สัญลักษณ รูปแบบตางๆ ทําใหแตกตาง

และไดเปรียบกวาคูแขง อีกท้ังยังสรางอารมณสนุกสนาน ตลก ใหกับผูบริโภค และมีการสราง 

Content กระตุนการแชร ชวนใหคนมารีวิว กลาวคือผูบริโภคใหความสําคัญและมีความสนใจในสื่อ

การตลาดในการใช Content ของรานมานี มีหมอ โดยการใชสัญลักษณของตัวการตูนมานี ในการ

สื่อสารภาพลักษณของรานท่ีมีสรางความแตกตางจากรานอ่ืนๆ และ ดึงดูดผูบริโภคในการเขามาใช

บริการ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสรร รอดกสิกรรม (2558) ไดศึกษาวิจัยการสรางความ

ยั่งยืนดวยการใชเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

ทางธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน พบวา การสรางความยั่งยืนดวยการใชเนื้อหาเชิงการตลาด 

(Content Marketing) เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจตองประกอบดวยหลาย

ปจจัย สวนลักษณะของเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) ตองมีความหลากหลายและ

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และการสรางผลลัพธทางธุรกิจใหมีความตอเนื่องจะเปนตัวบงชี้ถึงความ

ไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน  

จากการศึกษา ขอมูลดานความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมีตอรานมานี มีหมอ สามารถแยกเปน

รายดาน ไดดังนี้ 

1. ดานความจงรักภักดี ดานความเชื่อม่ันโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา สื่อโฆษณา “มานี 

มีหมอ” นําเสนอใหมีความจริง และนาเชื่อถือ  โดยไมลังเลท่ีจะใชบริการ ถึงแมวามีรานอาหารอ่ืนๆ 

ท่ีทํารูปแบบคลายๆกันก็ตาม และจะเสนอผลิตภัณฑและบริการ ท่ีดีท่ีสุดใหเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วรางคณา ครบปรัชญา (2550) ไดศึกษาวิจัย เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค 

ท่ีมีตอรานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจและความจงรักภักดี

ตอตราสินคาของรานอาหารยําแซบ โดยรวมและ รายดานอยูในระดับมาก เนื่องจาก รานมีความ

นาเชื่อถือ และมีการเสนอผลิตภัณฑท่ีดีใหกับลูกคา  

2. ดานความจงรักภักดี ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา 

ลูกคามีการบอกตอถึงผลิตภัณฑและบริการท่ีดีของ “มานี มีหมอ” ใหกับญาติหรือคนรูจักเสมอ                 

อีกท้ังเม่ือตองการทานอาหารจะนึกถึงราน “มานี มีหมอ” เปนอันดับแรก และเปนรานอาหารอันดับ

หนึ่งหรือ อันดับตนๆ ในความคิด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิรา วรรณศิวรักษ (2547)                      

ไดทําการศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาและปจจัยทางการตลาดท่ี มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

คุกก้ีรานเอสแอนดพีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คุณคาตราสินคา “S&P” ดานความ

รูจักตราสินคา ดานคุณคาท่ีเกิดจากการรับรูตราสินคา ดานความสัมพันธของตรา สินคากับคุณคา                 

ท่ีเกิดจากการรับรูและดานความภักดีตอตราสินคามีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ือคุกก้ี“S&P” 
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3. ดานความจงรักภักดี ดานความงายในการเขาถึง โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา รานมานี 

มีหมอ มีสาขาใหบริการอยางครอบคลุมตอการใชบริการ  อีกท้ังมีการบริการท่ีเปนกันเองและ               

นาไววางใจซ่ึงมีการใหบริการอยางรวดเร็ว พรอมท้ังสะดวกในการเดินทางมารับประทานอีกดวย              

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา ครบปรัชญา (2550) ไดศึกษาวิจัย เรื่องทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมี ตอรานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความ                  

พึงพอใจและความจงรักภักดีตอตราสินคาของรานอาหารยําแซบ โดยรวมและ รายดานอยูในระดับ

มาก เนื่องจาก รานยําแซบมีบริการท่ีครอบคลุม โดยมีสาขาใหเลือกรับประทานมากมาย  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย เพศ 

สถานภาพ อายุ การศึกษา และ อาชีพ ท่ีตางกัน มีความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอตางกันพบวา 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลตอความจงรักภักดี ตอรานมานี มีหมอ ดังนั้น ควรมีการ

นําขอมูลเก่ียวกับลักษณะประชากร ท่ีมีความจงรักภักดี นําไปใชใหเกิดประโยชนในการบริหาร

จัดการราน เพ่ือใหไดลูกคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เชน การจัด Promotion สําหรับนักศึกษา เม่ือนําบัตร

นักศึกษามาแสดง และ ทําการ Check in บน Facebook ของทางราน มานี มีหมอ จะไดรับสวนลด 

10% เปนตน  

 2. จากการศึกษา สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมการบริการ ซ่ึงประกอบดวย                       

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ 

ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี                  

มีหมอพบวา ดานผลิตภัณฑ  ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ ดานกระบวนการ

ใหบริการ และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี รานมานี                  

มีหมอ ดังนั้น ผูบริหารรานมานี มีหมอ ควรนําขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสม มาใชในการ

พัฒนาแกไข รานใหเปนท่ีถูกใจกับลูกคา เชน การนําเสนอสินคาท่ีดีมีประโยชนใหกับลูกคาไดบริโภค 

ไมวาจะเปน ประโยชนในการรับประทานอาหารและผักปลอดสารพิษ รวมถึงการบริการท่ีดีของ

พนักงาน เพ่ือทําใหลูกคาไดเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการท่ีนี้ในโอกาสตอไป 

 3. จากการศึกษา สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดาน การตลาดเชิงเนื้อหา ประกอบดวย Content 

สรางแรงบันดาลใจ Content การใหไอเดีย Content การบอกแนวทางการแกไขปญหา Content 

การใหคําแนะนํา และ Content การสรางอารมณ / ภาพการสื่อสาร มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี 

รานมานี มีหมอ พบวา ดานการใหไอเดีย ดานการบอกแนวทางการแกไขปญหา และดานการสราง

อารมณ/ภาพการสื่อสาร ควรนําขอมูลท่ีไดในปจจัยดาน การตลาดเชิงเนื้อหา นําไปแกไขปรับปรุง

ขอมูลของทางราน เชน การเผยแพรสื่อท่ีแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณของทางรานมานี มีหมอ ชาบูท่ี
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แสดงเอกลักษณของความเปนไทย เพ่ือเชิญชวนใหผูบริโภคเกิดความสนใจ รวมถึงการเปดรับ

ขอเสนอแนะจากผูบริโภคเพ่ือการปรับปรุงการบริการใหดีข้ึนตอไป และเพ่ือทําใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจ และกลับมารานมานี มีหมอ อีกในโอกาสตอไป 
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ปจจัยที่มีผลตอมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

บริษัททีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 
The Factors Affecting the Value of Warrants to Purchase Ordinary 

Shares of TTCL (TTCL-W1, 2561) 
 

ไกรศร สมานทอง1 และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน2 

Kraisorn Smanthong1 and Boonlert Jitmaneeroj2 

 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตัวเองนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญบริษัททีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (TTCL-W1 ป 2561) ปจจัยท่ี

นํามาศึกษาในครั้งนี้ไดแก ราคาหุนสามัญอางอิง จํานวนวันท่ีเหลือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธ,ิ ความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ีเทียบกับตลาดหลักทรัพย, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 

อายุ 3 ป และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ทําการทดสอบขอมูลของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเพ่ือ

ทดสอบปญหาท่ีเกิดจากความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธตอกัน ผลการทดสอบมี

ราคาหุนสามัญอางอิงท่ีมีผลอยางมากตอมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญ

อางอิงมีคาเทากับ 0.226444 และมีคา t-Statistic เทากับ 13.34905 ( คา Prob. เทากับ 0.0000 ) 

ซ่ึงเปนไปตามหนึ่งในสมมุติฐานท่ีตั้งไว  

คําสําคัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ, ราคาหุนสามัญอางอิง, ดัชนีตลาดหลักทรัพย  

 

Abstract 

 This study is self-study. The objective of this study is to study the factors 

affecting the value of warrants to purchase ordinary shares of TTCL (TTCL-W1, 2561). 

Reference price the remaining days before the expiration date of the warrants, the 

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 



 

534 
 

risk of the securities compared to the stock exchange, the yield on 3-year government 

bonds and the SET Index. To test the data of the dependent variable and the 

independent variable for test the probability that the independent variables are 

related to each other. The test results that the price of the underlying shares has a 

significant effect on the value of the warrants. The coefficient of reference price is 

0.226444 and the t-Statistic is 13.34905 (Prob.= 0.0000), Which is one of the 

assumptions set.  

Keywords: Warrants, The price of the underlying shares, SET Index 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

บริษัททีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 

2/2561 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน เปนการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ท่ีใหสิทธิ์แกผูถือในการท่ีจะซ้ือหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์ของบริษัทผู

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซ้ึงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนนั้น อาจเกิดผลกระทบข้ึน

ตอผูถือหุนเดิมคือ  

1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)  

2. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนบริษัท (Price Dilution)  

3. ผลกระทบตอสวนแบงของกําไร (Earnings per Share Dilution)  

จากความสําคัญของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดหลังจากบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(Warrant) ท่ีอาจมีท้ังผลดีและผลเสียตอผูถือหุนเดิมในอนาคต จึงควรมีการวิเคราะหหาปจจัยตางๆท่ี

นักลงทุนควรใชในการตัดสินใจซ้ือหรือขายหุนสามัญ หรือตัดสินใจซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญบริษัททีทีซีแอล จํากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 1 (TTCL-W1 ป 2561) 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ผูศึกษาดําเนินการศึกษา

ดวยเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยจะนําเสนอออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของ  

แบบจําลองแบล็ค-โชลส Black-Scholes Model (BS)  

 

          ทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพยทุนในแนวทางของ William F. Sharpe  

          (Capital Asset  Pricing Model : CAPM)  

Ri = αi + βi Rm + ei 

สวนท่ี 2 ความหมายและลักษณะของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 Warrant หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยประเภทหนึ่ง ท่ี

ใหสิทธิ์แกผู ถือในการท่ีจะซ้ือหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์ของบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(Warrant) โดยมาก มักจะใหสิทธิ์ซ้ือหุนสามัญสําหรับการใชสิทธิ์นั้นจะตองอยูภายใน ระยะเวลา 

(Exercise Period) และซ้ือในราคาท่ีกําหนดไวลวงหนา (Exercise Price) ตราสารประเภทนี้ถูกจัด

อยูในสวนของผูถือหุน แตตามกฎหมายแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ( Warrant ) จะไมมีสิทธิใน

ฐานะเปนเจาของกิจการและไมไดรับผลตอบแทนใดๆจากบริษัทผูออกตราสาร ไมวาจะเปน ดอกเบี้ย

จาย หรือ เงินปนผลจาย แตจะไดรับเพียงสิทธิในการซ้ือหลักทรัพยท่ีระบุไวในราคา อัตรา และ

ชวงเวลาท่ีกําหนดไวในอนาคตเทานั้น ผูถือตราสารจะตองใชสิทธิภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ไมอยางนั้นสิทธิดังกลาวจะหมดอายุไป และภายหลังการใชสิทธิ์ซ้ือหุนสามัญแลว นักลงทุนจึงจะมี

สิทธิ์เทียบเทากับเจาของกิจการ ในขณะท่ีธุรกิจท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ( Warrant ) ก็จะไมมี

คาใชจายในระหวางชวงอายุเชนเดียวกัน  

 

 



 

536 
 

สวนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ชยคริษฐ ชยุตมวรกานต (2554)  

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ”  

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทําการคัดเลือกใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีออกในปพ.ศ. 2547 และหมดอายุในป พ.ศ. 2550 จํานวน 6 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และใช

ขอมูลรายสัปดาห โดยปจจัยตางๆท่ีนํามาศึกษามีท้ังหมด 5 ตัวแปร ไดแก ราคาหุนสามัญ 

(CURRENT STOCKPRICE) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET INDEX) ระยะเวลาในการใชสิทธิ (TIME TO 

EXPIRATION) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป (YIELD) และคาความเสี่ยงของหลักทรัพย

เทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) ซ่ึงใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method: 

OLS) เพ่ือประมาณคาสัมประสิทธิของแตละแบบจําลอง จากการศึกษาครั้งนี้พบวาตัวแปรอิสระ ท่ีมี

ผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอยางมีระดับนัยสําคัญและมีทิศทางตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวไดแก

ราคาหุนสามัญ (CURRENTSTOCK PRICE ) ระยะเวลาในการใชสิทธิ (TIME TO EXPIRATION) และ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย(SET INDEX) และตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิแตไมตรงตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไวไดแกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป(YIELD) และตัวแปรอิสระท่ีไมมีผล

ตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ คาความเสี่ยงของหลักทรัพยเทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) 

พิมพร สิริเจริญทรัพย (2553)  

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบตอราคา ปริมาณการซ้ือขายและความผันผวนของหลักทรัพยภาย

หลังจาก     

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ” 

           งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของการออกตราสารอนุพันธประเภท Derivative Warrant ตอ

หุนหลักท่ีเปนสินทรัพยมูลฐาน (Underlying Asset) ของตราสารนั้น โดยศึกษาผลกระทบใน 3 

ประเด็นไดแก อัตราผลตอบแทนปกติ สภาพคลองของหุน และความเสี่ยง ซ่ึงวัดผานความแปรปรวน

กอนและหลังการออกตราสารอนุพันธนี้ ลักษณะพิเศษของตราสารอนุพันธประเภทนี้ คือ ผูท่ี

ออกเปนบริษัทหลักทรัพย ไมใชนักลงทุนท่ัวไปเหมือนกรณี Call Option ผลการศึกษาพบวาเกิด

ผลตอบแทนสวนเกินเฉลี่ยสะสมของหลักทรัพยเชิงบวก (Positive CAAR) ในชวงรอบๆ วันออกตรา

สารอนุพันธ และไมลดลงหลังจากออกแลว 60 วัน แสดงถึงความเสถียรของอัตราผลตอบแทนเกิน
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ปกตินี้ ในขณะท่ีปริมาณการซ้ือขายและความแปรปรวนของตราสารหลักนั้นไมเปลี่ยนแปลง ซ่ึง

คอนขางสอดคลองกับสมมติฐาน Market Completion Hypothesis 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามระเบียบ

วิธีวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปนี้  

1). ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ขอมูลบริษัทท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีทําการศึกษา ชื่อ ธุรกิจบริษัททีทีซีแอล จํากัด 

(มหาชน)  

ขอมูลใบสําคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1  

ตาราง 1 แสดงใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจดทะเบียน พ.ศ. 2561  

 

    ท่ีมา : ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2). เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

          สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares) การศึกษานี้จะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ทําการศึกษาโดยการ

ประมวลผล จากมีปจจัยตาง ๆ ท้ังหมด 5 ปจจัย ท่ีเลือกมาเพ่ือเปนตัวแปรอิสระ โดยการหาคา

ความสัมพันธนั้น โดยมีแบบจําลองดังตอไปนี้  

W,t = α + β1 S t + β2 INDEXt + β3 TIMEt -β4 YIELDt + β5 BETAt  

W คือ ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ  

t คือ ระยะเวลาท่ีเก็บขอมูล  

α คือ คาคงท่ี  

S คือ ราคาหุนสามัญ (หนวย: บาท)  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ออกโดย วันที่จดทะเบียน วันหมดอายุ ราคาใชสิทธิ อัตราใชสิทธิ ราคาสูงสุด ราคาต่ําสุด

TTCL-W1 TTCL 16 ก.ค. 2561 28 มิ.ย. 2564 18 1:1 1.61 1



 

538 
 

INDEX คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย SET Index (หนวย: จุด)  

TIME คือ จํานวนวันท่ีเหลือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (หนวย: วัน)  

YIELD คือ อัตราดอกผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป (หนวย: เปอรเซ็นต)  

BETA คือ ความเสี่ยงของหลักทรัพยเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย  

            (ขอมูลรายวัน 1 ปยอนหลัง, หนวย: เทา)   

β1…. β5 คือ คาสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรอิสระ  

ตาราง 2 ตารางแสดงสรุปสมมุติฐานความสัมพันธของตัวแปรอิสระ   

 

เครื่องหมาย + หมายถึง ทิศทางความสัมพันธแปรผันตรง  

เครื่องหมาย – หมายถึง ทิศทางความสัมพันธแบบผกผัน  

ตาราง 3 แสดงท่ีมาของแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา   

 

3). ตัวแปรในการศึกษา ในการศึกษาไดกําหนดตัวแปรในการวิจัย ดังนี้ 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาสําคัญแสดงสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงของแตละ

ปจจัย

การเปลี่ยนแปลงของราคา

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาหุนสามัญอางอิง มากขึ้น  +

จํานวนวันที่เหลือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ นอยลง  -

ดัชนีตลาดหลักทรัพย มากขึ้น  +

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป มากขึ้น  -

ความเสี่ยงของหลักทรัพยที่เทียบกับตลาดหลักทรัพย มากขึ้น  +

รายการขอมูล แหลงที่มาของขอมูล

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ www.set.or.th

ราคาหุนสามัญอางอิง www.set.or.th

จํานวนวันที่เหลือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ www.set.or.th

ดัชนีตลาดหลักทรัพย www.set.or.th

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป www.thaimba.or.th

ความเสี่ยงของหลักทรัพยที่เทียบกับตลาดหลักทรัพย www.settrade.com
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ตัวแปรตาม ไดแก  

- ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัททีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (TTCL-W1)   

ตัวแปรอิสระ ไดแก  

- ราคาหุนสามัญอางอิง (TTCL-S) (+) ถาหากราคาหุนสามัญเพ่ิมสูงข้ึน ราคาของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ์ก็จะสูงข้ึนดวย เนื่องจากโอกาสท่ีนักลงทุนจะใชสิทธิ์ซ้ือหุนสามัญราคาท่ีกําหนดไวและ

โอกาสการทํากําไรจากราคาหุนเพ่ิมสูงมีมากข้ึน ในทางตรงกันขามถาราคาหุนสามัญลดลง โอกาสท่ี

จะไดรับผลประโยชนจากใบสําคัญแสดงสิทธิก็จะลดลง ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิก็จะลดลงตาม

ไปดวย ดังนั้นราคาตลาดของหุนสามัญท่ีใบสําคัญแสดงสิทธินั้นอางอิงอยูจะมีความสัมพันธทิศทาง

เดียวกับราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

- จํานวนวันท่ีเหลือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (TIME) (-) ถาหากผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิไดสิทธิเปนระยะเวลานาน โอกาสท่ีราคาหุนสามัญจะสูงข้ึนมากกวาราคาใชสิทธิ มีโอกาส

เปนไปไดมากกวา ดังนั้นราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิก็จะสูงตาม ดังนั้นระยะเวลาท่ีเหลือในการใช

สิทธิจะมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับราคาตลาดของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย (INDEX) (+) หากดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึน ก็จะแสดงให

เห็นภาพรวมของตลาดหลักทรัพยมีราคาท่ีสูงข้ึน ดังนั้นเม่ือนักลงทุนเห็นวาราคาของหุนสามัญ

เพ่ิมข้ึน ผูท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิก็มีโอกาสทํากําไรได ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิจึงมีราคาสูง ในทาง

ตรงกันขามถาหากดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลง ราคาหุนสามัญก็จะลดลง โอกาสท่ีจะทํากําไรก็

ลดลง ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิก็จะตํ่า ดังนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพยมีความสัมพันธทิศทาง

เดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ  

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป (YIELD) (-) ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยสูงๆ นัก

ลงทุนจะเลือกลงทุนพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลทําใหผูลงทุนไดรับ

ผลตอบแทนท่ีมากกวา และไมตองรอเวลาใชสิทธิ์ของใบสําคัญแสดงสิทธิ สงผลใหราคาใบสําคัญ

แสดงสิทธิลดลง ดังนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจึงมีความสัมพันธทิศทางตรงกันขามกับ

ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

- ความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ีเทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) (+) หากราคาของหุนสามัญ

ข้ึนลงมีความผันผวนมาก ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิจะสูง เนื่องจากโอกาสท่ีราคาตลาดของ
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หลักทรัพยข้ึนสูงไดมีมาก นักลงทุนสามารถท่ีจะทํากําไรไดสูงขณะเดียวกันความผันผวนมากจะทํา 

ใหโอกาสท่ีราคาหุนสามัญจะลดตํ่าลงก็มีมากเชนเดียวกัน แตโอกาสท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะ

ขาดทุนมีอยูจํากัดเพียงแคราคาใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีซ้ือมาเทานั้น ดังนั้นความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ี

เทียบกับตลาดหลักทรัพยจะมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน

ทดสอบนี้ใชขอมูลความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ีเทียบกับตลาดหลักทรัพยเปนขอมูลรายวัน 1 ป

ยอนหลัง  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

          ขอมูลท่ีใชจะเปนขอมูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) รายวัน 

(ชวงวันท่ี 16-ก.ค-2561 ถึง 9-พ.ย-2561) โดยรวบรวมขอมูลยอนหลังของราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาหุนสามัญอางอิง ระยะเวลาท่ีเหลือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดัชนีตลาด

หลักทรัพย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป  

การวิเคราะหขอมูล  

          การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิใชขอมูลระหวาง พ.ศ. 2561 โดยทําการ

วิเคราะห โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตนแตละตัว แลวจึง

นําผลท่ีไดมาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธของตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยใชเทคนิคการเลือก

ตัวแปรตาม และมีข้ันตอนการพิจารณาโดยการใช สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) 

ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares)  

การนําเสนอขอมูล  

ในการศึกษาครั้งนี้จะเสนอขอมูลการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล โดยการนําเสนอใน

รูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตาราง 4 แสดงการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน   

 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

คาตัวแปรตาม ;  

1)ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (TTCL-W1) มีคาเฉลี่ย 

(Mean) เทากับ 1.2875 บาทตอหุน คาฐานนิยม (Median) เทากับ 1.2250 บาทตอหุน คาสูงสุด 

(Maximum) เทากับ 1.6100 บาทตอหุน คาตํ่าสุด (Minimum) เทากับ 1.0000 บาทตอหุน และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทากับ 0.1922 บาทตอหุน  

คาตัวแปรอิสระ ;  

1) ราคาหุนสามัญ ของบริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (TTCL-S) มีคาเฉลี่ย (Mean) 

เทา กับ 9.0069 บาทตอหุน คาฐานนิยม (Median) เทา กับ 8.6000 บาทตอหุน คาสู งสุด 

(Maximum) เทากับ 10.9000 บาทตอหุน คาตํ่าสุด (Minimum) เทากับ 7.9500 บาทตอหุน และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทากับ 0.9079 บาทตอหุน  

2) จํานวนวันท่ีเหลือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (TIME) มีคาเฉลี่ย (Mean) 

เทากับ 721.5 วัน คาฐานนิยม (Median) เทากับ 721.5 วัน คาสูงสุด (Maximum) เทากับ761.0 

วัน คาตํ่าสุด (Minimum) เทากับ 682.0 วัน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เทากับ 23.2 วัน  

3) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (INDEX) มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 1697.65 จุด คาฐานนิยม 

(Median) เทากับ 1696.58 จุด คาสูงสุด (Maximum) เทากับ 1760.47 จุด คาตํ่าสุด (Minimum) 

เทากับ 1623.37 จุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทากับ 34.12 จุด 

ตัวแปร TTCL-W1 TTCL-S TIME INDEX YIELD BETA

Mean 1.2875 9.0069 721.5 1697.65 2.039 1.304

Median 1.2250 8.6000 721.5 1696.58 2.056 1.283

Minimum 1.0000 7.9500 682.0 1623.37 1.859 1.098

Maximum 1.6100 10.9000 761.0 1760.47 2.140 1.533

STDEV 0.1922 0.9079 23.2 34.12 0.081 0.084
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4) ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป (YIELD) มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 2.039 

เปอรเซ็นต คาฐานนิยม (Median) เทากับ 2.056 เปอรเซ็นต คาสูงสุด (Maximum) เทากับ 2.140 

เปอรเซ็นตคาตํ่าสุด (Minimum) เทากับ 1.859 เปอรเซ็นต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เทากับ 0.081 เปอรเซ็นต  

5) ความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ีเทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 

1.304จุด คาฐานนิยม (Median) เทากับ 1.283 จุด คาสูงสุด (Maximum) เทากับ 1.533 จุด คาตํ่า

สุด(Minimum) เทากับ 1.098 จุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทากับ 0.084 

จุด  

การทดสอบปญหา Multicollinearity  

           ทดสอบปญหา Multicollinearity เ พ่ือทดสอบความสัม พันธของตัวแปรตนว า มี

ความสัมพันธกันหรือไมโดยการพิจารณาจากคา Correlation ± 0.8 โดยการใช Correlation 

Matrix ในการตรวจสอบ โดยผลการคํานวณไดตามตารางแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละ

ตัวมีดังนี้  

ตาราง 5 แสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว   

 

          ท่ีมา: จากการคํานวณ  

          การตัดสินใจวามีปญหาหรือไม หากตัวแปรคูใดมีคาสหสัมพันธสูง แสดงวาท้ังสองมี

ความสัมพันธ คอนขางสูง และเกิดปญหา High Multicollinearity แตปญหาคือวาคาสหสัมพันธ

เทาใดท่ีเราถือวาคอนขางสูง (correlation เกิน ± 0.8) อยางไรก็ตามคาสหสัมพันธท่ีตํ่าก็ไมไดแสดง

วา เราไม มีปญหา Multicollinearity เราตองพิจารณา Auxiliary Regression โดยการ Run 

Regression ตัวแปรอธิบายตัวใดตัวหนึ่งกับตัวแปรอธิบายท่ีเหลือ แลวทดสอบนัยสําคัญรวมของ 

Auxiliary Regression ดวยตัวสถิติ F หากคา F สูงกวา Critical F แสดงวาตัวแปรอธิบายนั้นมี

TTCL-S TIME INDEX YIELD BETA

TTCL-S 1.00000

TIME -0.38594 1.00000

INDEX 0.66557 0.04997 1.00000

YIELD 0.53650 -0.94727 0.09688 1.00000

BETA -0.35616 0.33038 -0.51593 -0.28164 1.00000
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ความสัมพันธกับตัวแปรอธิบายอ่ืน (Multicollinearity)จากการทดสอบ Multicollinearity จะเห็น

ไดวามีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีคา correlation เกิน ± 0.8 แสดงวาตัวแปรอิสระท้ัง 2 มี

ความสัมพันธตอกัน คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป (YIELD) และจํานวนวันท่ีเหลือ

กอนวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (TIME) ซ่ึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป 

(YIELD) เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ เพราะเม่ืออัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มีอัตราสูงข้ึน นักลงทุนจะเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากกวาการ

ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับระยะเวลาในการใชสิทธิ (TIME) เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือขายใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือระยะเวลาใชสิทธิเหลือยาว นักลงทุนก็สามารถทํากําไรไดสูงกวา

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีระยะเวลาคงเหลือสั้น  

ความนาเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอน  

          ใชวิธี Multiple Regressions คํานวณหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร

ตาม คาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรและคา t-Statistic ท่ีได จะสามารถนํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือ

ทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอน คาสถิติทดสอบ F-statistic และ t-Statistic นํามาเขียนสมการ

ไดดังนี้  

W,t = α + β1 S t + β2 INDEXt + β3 TIMEt -β4 YIELDt + β5 BETAt  

TTCL-W1 = 2.519142 + 0.224509*TTCL-S – 0.000458*INDEX – 0.001384*TIME 

–  

                 0.508047*YIELD – 0.003315*BETA  

            t = (1.578667)      (18.17284)**          (-1.303803)          (-1.205201)  

                    (-1.556795)          (-0.030139)  
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ตาราง 6 คํานวณหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

 

          จากตารางดังกลาวเราสังเกตเห็นวา คา R-squared คอนขางสูง แตคา t-stat ของตัวแปร 1 

ตัวคือ Beta ไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงเปนสัญญาณหนึ่งของปญหา Multicollinearity ดังนั้นเราจึงตองการ

ทดสอบเบื้องตนดวยวิธีการอ่ืนวาแบบจําลองมีปญหา multicollinearity หรือไม ซ่ึงในท่ีนี่ ใชวิธีเขา

ไป Estimate ดวยการใสคา AR(1) ในการหาสมการถดถอยใหม  

การทดสอบปญหาอัตสหสัมพันธ( Auto correlation )  

ผลการประมาณคาสมการถดถอยเชิงซอน ดวยโปรแกรม EViews คํานวณคา Durbin-

Watson d stat พบวาแบบจําลองมีคา Durbin-Watson stat เทากับ 1.105 เรานําคาท่ีคํานวณ

ไดมาเปรียบเทียบกับ critical dL กับ dU จากตาราง Durbin-Watson โดยท่ี n = 80, k(จํานวนตัว

แปรอธิบาย) = 5 ซ่ึง dL = 1.507 กับ dU = 1.772 ดังนั้นคา Durbin-Watson ท่ีจะไมเกิดปญหา 

Autocorrelation ตองอยูในชวง 1.772 ถึง 2.493 (4 – 1.507) แตเราพบวาจากคา TTCL-W1 d 

stat = 1.105 < dL(1.507) ซ้ึงอยูในชวง 0 < d < dL ดังนั้น จึงเกิดปญหา Autocorrelation เปน

ปญหาท่ีเกิดจากความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธตอกัน ดังนั้นตองแกปญหา 

Autocorrelation โดยใชวิธีเขาไป Estimate ดวยการใสคา AR(1) ในการหาสมการถดถอยเชิงซอน

ใหม  
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การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนใหม  

ตาราง 7 คํานวณหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามใหม   

 

W,t = α + β1 S t + β2 INDEXt + β3 TIMEt -β4 YIELDt + β5 BETAt + β6 AR(1)  

TTCL-W1 = 2.411042 + 0.226444*TTCL-S – 0.000492*INDEX – 0.001303*TIME 

–  

                    0.477885*YIELD – 0.001694*BETA + 0.447868*AR(1)  

            t = (1.028296)     (13.34905)**           (-1.170182)          (-0.810464)  

                       (-1.075245)          (-0.013216)           (4.185337)  

จากทดสอบปญหาอัตสหสัมพันธ Autocorrelation ครั้งใหม โดยใชวิธีเขาไป Estimate 

ดวยการใสคา AR(1) ในการหาสมการถดถอยเชิงซอน คา Durbin-Watson ท่ีไดจากการคํานวณมีคา

เทากับ 1.968266 ซ้ึงอยูในชวง 1.772 ถึง 2.493 จึงไมเกิดปญหาอัตสหสัมพันธ (Auto correlation) 
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การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร  

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของสมการ จากผลการคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 

177.3513 และไดคานัยสําคัญ เทากับ 0.000000 ซ่ึงคานัยสําคัญท่ีคํานวณไดนั้น นอยกวา 0.05 จึง

สงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 กลาวคือมีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ท่ีมีผลตอราคา

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 95 เปอรเซ็นต คา R-squared ท่ีไดสามารถอธิบายไดวาตัว

แปรอิสระมีผลตอตัวแปรตาม เทากับ 0.936626 บอกใหทราบวาตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการมีผล

ตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิไดโดยเฉลี่ย รอยละ 93.66  

จากสถิติทดสอบ F-statistic ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของสมการ ผลการคํานวณจะ

ทราบคาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน คือ 

ราคาหุนสามัญอางอิง (TTCL-S) จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญอางอิงมีคาเทากับ 

0.226444 และมีคา t-Statistic เทากับ 13.34905 ( คา Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายได

วา ถาราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดย

เฉลี่ย 0.226 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้ง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2561 ซ้ึง

เปนปปจจุบัน โดยคัดเลือกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีอายุยังไมครบกําหนด 3 ป ออกขายในป พ.ศ. 

2561 และหมดอายุในป พ.ศ. 2564 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ 

ปจจุบันท่ียังไมหมดอายุ ผลการวิเคราะหท่ีได คือมี 1 ปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ 

ราคาหุนสามัญอางอิง (TTCL-S) ท่ีมีผลตอใบสําคัญแสดงสิทธิมากท่ีสุด และความผันผวนของหุน

สามัญอางอิงก็ทําใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิมีความผันผวนมากตามไปดวย โดยราคาหุนสามัญ

อางอิงมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

จากการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ท้ังนี้คา R2 มีคาเทากับ 0.936626 สามารถ

อธิบายไดวาตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิไดโดยเฉลี่ย รอยละ 93.66 

สวนท่ีเหลือรอยละ 6.34 เกิดจากปจจัยอ่ืนๆ 

อภิปรายผล 

สวนท่ี 1 ปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและตรงตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว  
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1).ราคาหุนสามัญอางอิง (TTCL-S) มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดง

สิทธิ ถาราคาหุนสามัญอางอิงเพ่ิมข้ึน ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิจะเพ่ิมข้ึนดวย เพราะทําใหใบสําคัญ

แสดงสิทธิมีโอกาสท่ีจะมีมูลคาท่ีแทจริงเพ่ิมข้ึน แตถาราคาหุนสามัญอางอิงลดลง ราคาใบสําคัญแสดง

สิทธิจะลดลงดวย เพราะทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิมีโอกาสท่ีจะมีมูลคาท่ีแทจริงลดลง การ

เปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพยอางอิงจึงมีผลกระทบมากตอใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเปนไปตามหนึ่ง

ในสมมุติฐานท่ีตั้งไว และท้ังนี้เปนไปตามทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply ) คือ

ความตองการซ้ือหรือขายหุนสามัญอางอิงของผูลงทุนในตลาด จะมีผลตอการเคลื่อนไหวของราคา

ใบสําคัญแสดงสิทธิ และงานวิจัยไดสอดคลองกับของ ชยคริษฐ ชยุตมวรกานต (2554) การศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ พบวาราคาหุนสามัญเปนปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญ

แสดงสิทธิทุกใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธ ิถา

ราคาหุนสามัญอางอิงราคาปรับเพ่ิมข้ึน สงผลใหมีความตองการในใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ิมข้ึน(ทํา

กําไร) แตถาราคาหุนสามัญอางอิงราคาปรับลดลงจะสงผลถึงราคาใบสําคัญแสดงสิทธิมีราคาลดลง

(ขาดทุน) และงานวิจัยไดสอดคลองกับของ พิมพร สิริเจริญทรัพย (2553) ผลกระทบตอราคา 

ปริมาณการซ้ือขายและความผันผวนขของหลักทรัพยภายหลังจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธ พบวาการออกตราสารอนุพันธในรูปของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีอางอิงมูลคาหลักทรัพย

รายตัว เพ่ือดึงดูดกลุมผูลงทุนในววันท่ีออกตราสาร สอดคลองกับการสงสัญญานทางบวกในราคา

หลักทรัพย 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีไมมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

1) ระยะเวลาในการใชสิทธิ (Time to Expiration) ระยะเวลาในการใชสิทธิมีความสัมพันธ

ทิศทางตรงกันขาม เนื่องจากวาในการออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะระบุระยะเวลาในการใชสิทธิไว 

ซ่ึงระยะเวลาใชสิทธินี้เปนปจจัยหนึ่งท่ีผูลงทุนเห็นวาเปนโอกาสท่ีราคาหุนสามัญจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน

มากกวาราคาใชสิทธิ เม่ืออายุของใบสําคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาลดลง แตจากผลการศึกษาพบวา

ระยะเวลาท่ีเหลือในการใชสิทธิเปนปจจัยท่ีไมมีตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ เพราะราคาหุนสามัญไม

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาอันใกล ท้ังยังไมเห็นแนวโนมปรับตัว และบริษัทหลักทรัพยยังมีผล

ประกอบการขาดทุนและรอประมูลงานใหม 

2) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET) มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ เพราะ
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ราคาหุนสามัญของบริษัทข้ึนอยูกับผลประกอบการของบริษัทเปนหลัก ซ่ึงขณะนี้บริษัทอยูในชวง

ขาดทุนและรอประมูลงานใหม  

3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป (YIELD) มีความสัมพันธทิศทางตรงกันขาม 

และไมมีผลตอใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท เพราะเปนปจจัยเศรษฐกิจภายนอก ซ่ึงเศรษฐกิจโลกอยู

ในชวงชลอตัว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

นอยมากในชวงท่ีทําการเก็บขอมูล 

4) ความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ีเทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) มีความสัมพันธทิศทาง

เดียวกันกับใบสําคัญแสดงสิทธิ จากผลการศึกษาคาเบตาของหุนสามัญอางอิงโดยเฉลี่ยมีคามากกวา 

1 หมายความวาจะใหผลตอบแทนมากกวาตลาด แตไมมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปนนัยสําคัญ 

เพราะนักลงทุนยังไมม่ันใจในความสามารถในทํากําไรของบริษัท ราคาของหุนสามัญมีความผันผวน

ในทิศทางลง ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิจึงต่ําลง เนื่องจากโอกาสท่ีราคาตลาดของหลักทรัพยลดลง

มีมาก นักลงทุนไมสามารถท่ีจะทํากําไรไดสูง การเก็งกําไรจากใบสําคัญแสดงสิทธิจึงมีนอย การ

ตัดสินใจลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิจึงมีปริมาณการซ้ือขายเบาบางตามไปดวย 

ขอเสนอแนะ  

1) การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหและแปลความหมายตามคาท่ีไดจาก สมการถดถอย

เชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ซ่ึงมี

การศึกษาตัวแปรบางตัวเทานั้น ยังมีอีกหลายตัวแปรท่ีไมไดนํามาศึกษา ดังนั้นเพ่ือความแมนยําของ

ขอมูลจะตองมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน นโยบายการบริหารงานของบริษัทท่ีผูลงทุนตองการจะเขา

ไปถือหุน รวมท้ังทําการวิเคราะหเพ่ิมเติม เชน การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน, การวิเคราะหทางเทคนิค 

รวมถึงการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวย  

2) การศึกษาควรพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายในบริษัท และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะตัวธุรกิจนั้นดวย เพ่ือไดขอมูลท่ีชวยใหการตัดสินใจลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิเปนตราสารท่ีมีอายุจํากัด และราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อาจลดลงตามอายุท่ีเหลือของตราสารท่ีลดลง (Time Decay) และยิ่งในชวงใกลวันครบกําหนดอายุ  

ราคา ใบสําคัญแสดงสิทธิจะลดลงอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ ในกรณีผูลงทุนถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จนถึงวันครบกําหนดอายุ และ ราคาปดของหลักทรัพยอางอิง มีมูลคาต่ํากวาราคาใชสิทธิ  ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะขาดทุนเทากับราคาท่ีจายไปในการซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิดังนั้น กอน

การลงทุนผูลงทุนจึงควรศึกษาแนวโนมของราคาหลักทรัพยอางอิง และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

เหมาะสมประกอบกันดวย 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาและวิจัยใหครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT ท้ังนี้ไดมีการศึกษาหาขอมูลจากหนวยงานรัฐบาล และ

เอกชน โดยใชท่ีดิน 2 แปลงในการศึกษาดังตอไปนี้ 

 แปลงท่ี 1 เปนแปลงท่ีดินซ้ือกรรมสิทธิ์ ตั้งอยูบนทางหลวงชนบท ภก.4018 ตําบลเชิงทะเล อําเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดท่ีดิน 5 ไร 2 งาน 37.2 ตารางวา  

แปลงท่ี 2 เปนแปลงท่ีดินซ้ือสิทธิการเชาท่ีดิน ตั้งอยูบนถนนซอยนายะ ตําบลราไวย อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ขนาดท่ีดิน 7ไร 3 งาน 67.8 ตารางวา  

ในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ไดกําหนดการวิเคราะหและเปรียบเทียบ ณ อัตราคิดลดรอยละ 

4.89 ตอป ท่ีอายุโครงการ 30 ป และใชตัวชี้วัดผลทางการเงิน 3 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ มูลคาปจจุบัน

สุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) และระยะการคืนทุน (PP) 

 ผลการวิเคราะหทางการเงินชี้ใหเห็นวา การลงทุนในโครงการโรงแรมในท่ีดินท่ีตางกรรมสิทธิ์

นั้น โครงการท่ีลงทุนในท่ีดินซ้ือกรรมสิทธิ์มีความคุมคามากกวา อันเนื่องมากจาก NPV IRR มีคาเปน

บวก และมีระยะการคืนทุนท่ีต่ํากวา งานวิจัยชิ้นนี้สรุปไดวา การลงทุนโครงการโรงแรม ในท่ีดินท่ีเปน

กรรมสิทธิ์บริเวณภูเก็ตนั้นมีความคุมคาท้ังในแงของการลงทุนและนําไประดมทุนจากกอง REIT  

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจลงทุนโครงการโรงแรม 
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Abstract 

 This study aims to comparing the methods of decision making in investment 

on hospitality project in Phuket between freehold and leasehold land. In this research, 

the gathered data was based on government information and public source. The 

scope of study includes 2 plots of land as below; 

Plot of land No.1:  located on Phuket Rural highway No. 4018 Road Cherngtalay Sub-

District Thalang District Phuket Province with 5 Rai 2 Ngan 37.2 Square Wah size and  

Plot of land No.2: located on Soi Naya Rawai Sub-District Mueang Phuket District 

Phuket Province with 7 Rai 3 Ngan 67.8 Square Wah size.  

This thesis sets discount rate at 4.89 percent for 30 years or older project and 

includes Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Payback Period 

(PP) as for 3 indicators in analyzing data 

 The study found out that investing in freehold land, can generate more 

value than investing in leasehold land due to the positive result of NPV and IRR. 

Moreover, PP is also shorter than investing in leasehold land In conclusion, investing 

in hospitality project on freehold land around Phuket Province is the most valuable 

in term of return and financing on REITs    

 

Keywords: Methods of Investing in Hospitality Project 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีวิจัย 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจท่ีตองการเงินลงทุนคอนขางสูงซ่ึงจําเปนท่ีจะตองระดมทุน 

สําหรับโครงการมูลคาสูงตัวอยางเชนการระดมทุนจากการกูเงินจากสถาบันการเงินการออกหุนกูการ

ออกหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์และการเขากองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate 

Investment Trust: REITs) เปนตน  

ท้ังนี้การศึกษาในครั้งนี้จะเปนการศึกษาเพ่ือระดมทุนจากกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

(Real Estate Investment Trust: REITs) ท่ีมาแทนท่ีกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund) ท่ี

เปนการระดมทุนจากประชาชนเพ่ือไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและนําอสังหาริมทรัพยนั้นไปทํา

ประโยชนใหเกิดรายไดท่ีประจํา เพ่ือนําผลตอบแทนมาจายแกนักลงทุน โดยท่ีการมาแทนท่ีนั้น

เนื่องจากขอจํากัดดานกฎหมายท่ีทําใหไมสามารถพัฒนารูปแบบการลงทุนและทําใหเปนสากลได 
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 นอกจากนี้การจะตัดสินใจในโครงการท่ีจะศึกษาเพ่ือระดมทุนนั้น ทางผูศึกษาไดเลือก

โครงการเปนโครงการโรงแรม จึงจําเปนตองคํานึงทําเลท่ีสามารถใหผลตอบแทนท่ีดี โดยจาก

การศึกษาเบื่องตนไดพบวาจังหวัดภูเก็ตนั้นเปนเมืองแหงการทองเท่ียวทางภาคใตท่ีมีชื่อเสียงเปน

อยางมากท้ังกับคนไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ท้ังยังเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปจากชาวตางชาติวา

เปนเมืองท่ีมีครบท้ังแสงสี และการพักผอนอยางแทจริง เนื่องดวยสภาพของทะเลอันดามันท่ีสวยสด

งดงาม นอกจากนั้นตามสถิติจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬายังไดบงบอกวารายไดท่ีเกิดข้ึนใน

จังหวัดภูเก็ตนั้นในป พ.ศ.2560 คิดเปน 17% ของรายไดท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในประเทศ จากมุมมองท่ีมี

ตอปจจัยท่ีมีตอการเจริญเติบโตของภูเก็ต ความสนใจของนักลงทุนใน REITs และความนิยมของ

ชาวตางชาติท่ีมีตอภูเก็ตดังท่ีกลาวมาในขางตน ทําใหผูจัดทําไดเลือกศึกษาท่ีดิน 2 แปลงในภูเก็ต เพ่ือ

หาขอเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT เปน

ท่ีมาของวิทยานิพนธเลมนี้ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การจัดทําครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจเลือกลงทุนในโ

ครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวของ 

1.ทฤษฎีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ ป พ.ศ.2544 ไดกลาวไววา วัตถุประสงคของการศึกษาความเปนไปได

ของโครงการนั้นจัดทําเพ่ือใหผูท่ีสนใจลงทุนมีขอมูลพ้ืนฐานเพียงพอในการตัดสินใจวาสมควรจะ

ลงทุน ท้ังนี้ เปนเพราะวาเงินทุนและทรัพยากรเปนสิ่ง ท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงตองจัดสรรใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ

โรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT ในครั้งนี้ จะศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงินเพียงดานเดียว โดย

เนนผลตอบแทนในแงผลกําไรท่ีไดรับทางการเงินเปนสําคัญ โดยท่ีการจะทราบผลกําไรไดนั้น ตองมี

การจัดทํางบการเงินจําลองข้ึน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพ่ือสรางสมุมติฐาน

และศึกษาวาโครงจะมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานในอนาคตหรือไม โดยใชเครื่องมือ

ทางการเงิน ไดแก การคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) โดยใชวิธีการ

ปรับลดกระแสเงินสด (Discount Cashflow method) ดวยอัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ี

เหมาะสม อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) และ ระยะการคืน

ทุน (Payback Period : PP) ในการวิเคราะหเพ่ือหาผลตอบแทนของโครงการ 

2.การประมาณผลตอบแทนของโครงการ 
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 การประมาณผลตอบแทนแทนจากโครงการสามารถวัดข้ันต่ําของผลตอบแทนท่ีควรจะได 

ไดจากคาเฉลี่ยตนทุนในดานเงินลงทุน กับคาเฉลี่ยตนทุนในแงของคาเสียโอกาสรวมกัน ในสวนของ

คาเสียโอกาสในการศึกษานี้จะคิดจากการเสียโอกาสจากผลตอบแทนของตลาดทุนในหลักทรัพย

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ซ่ึงจะมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.1 แบบจําลองกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset Pricing Model) 

แบบจําลองนี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธของความเสี่ยงและผลตอบแทน เพ่ือเปน

ตัวแทนหาผลตอบแทนของคาเสียโอกาสท่ีนําไปใชในการหา WACC ตอไป โดยมีสูตรสมการดังนี้ 

  
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽 × (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅)  

  

𝑅𝑅𝑅𝑅   = ผลตอบแทนท่ีคาดกวัง (Expected return of investment) 

𝑅𝑅𝑅𝑅  = ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (Risk-free rate) 

 𝛽𝛽    = คาความผันผวนของราคาหุนเม่ือเทียบกับตลาด (Beta of the investment) 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = ผลตอบแทนของตลาด (Expected return of market) 

 

3.การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน 

 

 3.1 มูลคาปจจุ บันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ท่ีไดใหความเห็นไวโดย ชูชีพ 

พิพัฒนศิถี ป พ.ศ.2540 คือวิธีท่ีเปนตัวชี้วัดวาตลอดระยะเวลาดําเนินการของโครงการมีผลประโยชน

สุทธิท่ีไดรับเปนจํานวนเทาไหร ท้ังนี้มูลคาปจุบันสุทธิสามารถเปนได ท้ังบวก ลบ หรือศูนย ข้ึนอยูกับ

มูลคาปจุบันของรายรับรวมหักดวยมูลคาปจจุบันของรายจายและตนทุนรวม โดยมีสูตรคํานวณดังนี้ 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 +
𝐶𝐶𝐶𝐶1

(1 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶)1
+

𝐶𝐶𝐶𝐶2
(1 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶)2

+ ⋯

+
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

(1 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑛𝑛
 

 

CF         = กระแสเงินสดรับสุทธิหักดวยกระแสเงินสดจายสุทธิ 

WACC   = อัตราคิดลดกระแสเงินสด หรือตนทุนเฉลี่ยทางการเงิน 

n            = ชวงเวลา หรือ ปท่ี n 

 เกณฑการตัดสินใจ จะเลือกจาก NPV0 หรือ  NPV มากท่ีสุด 
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3.2 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PP) คือ ระยะเวลาท่ีเงินท่ีไดจากการดําเนินงาน

สุทธิสะสมนั้น มีมูลคาเทากับมูลคาของการลงทุนในโครงการ โดยจะพิจารณาเปนจํานวนปท่ี

ผลตอบแทนคุมทุน และระยะเวลาในการคืนทุนนี้ไมควรท่ีจะนานเกินไป 

 

 เกณฑการตัดสินใจ จะเลือกจากระยะคืนทุนท่ีสั้นกวา โดยจะเนนสภาพคลองทางการเงิน

ของผูลงทุนเปนสําคัญ 

 

 3.3อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) คือ อัตราคิดลดท่ีจะทําใหมูลคา

ปจจุบันสุทธิของโครงการมีมูลคาเปนศูนย (NPV=0) โดยมีสูตรมีใชคํานวณดังนี้ 

 

0 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 +
𝐶𝐶𝐶𝐶1

(1 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅)1
+

𝐶𝐶𝐶𝐶2
(1 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅)2

+ ⋯+
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

(1 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑛𝑛
 

 

CF        = กระแสเงินสดรับสุทธิหักดวยกระแสเงินสดจายสุทธิ 

IRR       = อัตราผลตอบแทนภายใน 

n           = ชวงเวลา หรือ ปท่ี n 

 เกณฑการตัดสินใจ จะดูไดจาก IRR จะตองมีคามากกวา ตนทุนทางการเงินของการจัดหา

เงินทุน (WACC) 

 

 ตนทุนทางการเงินของการจัดหาเงินทุน (Weight Average Cost of Capital : WACC) คือ 

ถัวเฉลี่ยน้ําหนักในสวนของเจาของกับสวนของหนี้ท่ีไดกูมาเพ่ือหาตนทุนท่ีถัวเฉลี่ยของเงินทุน และ

สามารถหาไดจากสูตรดังนี้ 

 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑊𝑊𝑒𝑒 × 𝑅𝑅𝑒𝑒 + 𝑊𝑊𝑑𝑑 × 𝑅𝑅𝑑𝑑(1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) 
 

𝑊𝑊𝑒𝑒= น้ําหนักรอยละของเงินลงทุนในสวนของเจาของ 

𝑊𝑊𝑑𝑑= น้ําหนักรอยละของเงินลงทุนในสวนท่ีเปนหนี้ 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = ตนทุนของเงินลงทุนในสวนของเจาของ 

𝑅𝑅𝑑𝑑  = ตนทุนของเงินลงทุนในสวนท่ีเปนหนี้ 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = อัตราภาษี 
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สมมติฐานการศึกษา 

 

 การเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT 

จะทําการศึกษาท่ีดินในจังหวัดภูเก็ต โดยแปลงแรกจะเปนการถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (Freehold) และ

แปลงท่ีสองเปนสิทธิการใชประโยชนท่ีดิน (Leasehold) อายุของโครงการท้ังหมด 30 ป โดย

แบงเปนระยะเวลาในการกอสรางโครงการ 2 ป และการดําเนินงานโรงแรม 28 ป เนื่องจากขนาด

ของท่ีดินท่ีตางกัน จึงใชวิธีเปรียบเทียบ NPV ตอ พ้ืนท่ีขาย ตอ ตารางเมตร เพ่ือเปนการสรุปผล

การศึกษา 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 สําหรับการวิจัยและศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปวิธีการได 3 ประการ คือ วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และวิธีการวิเคราะหขอมูล 

1.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากการคนควาจาก ประกาศ

และขอกําหนด กฎหมาย หนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศออนไลนท่ีเก่ียวของ เชน รายงานสถิติ

จากหนวยงานตาง ๆ งบกําไรขาดทุนบริษัท และกฎกระทรวงตาง ๆ เปนตน 

 

2.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา เปนการหาขอมูลจากองคกร และขอมูลท่ีเผยแพรตาง ๆ ซ่ึงแบง

ออกไดดังตอไปนี้ 

 2.1 ขอกําหนดกฎหมาย ขอมูลในสวนนี้ใชเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีอาคารรวมและจํานวนหอง ซ่ึง

สรุปไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ขอกําหนดกฎหมายท่ีดินแปลงท่ี 1 ซ้ือเปนกรรมสิทธิ์

 
 

 

ตารางท่ี 2 ขอกําหนดกฎหมายท่ีดินท่ีดินแปลงท่ี 2 ซ้ือสิทธิการเชา 
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2.2 ขอมูลจาก STR Global ,Ltd ขอมูลในสวนนี้ใชในการตั้งสมมุติฐานของ อัตราการเขาพัก 

รวมถึง คาเฉลี่ยราคาหองพัก 

 

 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยอัตราการเขาพักโรงแรม 4 - 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต 

 
 

 

 

 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยราคาหองพักตอคืนโรงแรม 4 - 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต 

 
  

 

 

 

 

 

Occupancy (%)
Total Year Dec YTD

2012 71.2 71.2
2013 73.2 73.2
2014 69.0 69.0
2015 72.1 72.1
2016 75.3 75.3
2017 76.5 76.5
2018 73.6 73.6
Avg 73.1 73.1

ADR (THB)
Total Year Dec YTD

2012 4,056.34 4,056.34
2013 4,113.88 4,113.88
2014 4,126.39 4,126.39
2015 3,854.74 3,854.74
2016 3,773.25 3,773.25
2017 3,883.63 3,883.63
2018 4,053.82 4,053.82
Avg 3,974.42 3,974.42
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2.3 ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือเปนการหา ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ตนทุนเฉลี่ยของ

ธุรกิจโรงแรม รวมถึงคาเฉลี่ยของเบตาธุรกิจท่ีทําธุรกิจโรงแรมเปนหลัก  

 

 

 

ตารางท่ี 5 ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยป พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561 

 
 

Data
Period
Unit Point %

ธ.ค.-18 1,563.88 (10.8245)         4.7898                 
ธ.ค.-17 1,753.71 13.6603           
ธ.ค.-16 1,542.94 19.7916           
ธ.ค.-15 1,288.02 (13.9984)         
ธ.ค.-14 1,497.67 15.3198           

Month-Year

Market Index
Yearly since Dec 2014 to Dec 2018

Market Return  
(Avg)

Market Return  SET
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ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยเบตาของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจโรงแรมเปนหลัก มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ณ วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2562  

 CENTEL ERW SHANG LRH DTC OHTL ROH GRAND ASIA MANRIN 

Market 

Cap.   58,725    17,962    11,310    10,834     9,010     6,975     4,523     3,399     2,464        834  

Beta พ.ศ.

2561      0.94       1.40       0.13       0.43       1.16       0.28  
     0.10       0.61       1.03  -    0.31  

คาเฉลี่ย 

Beta      0.82           
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยตนทุนของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจโรงแรมเปนหลัก มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ณ วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2562 

พ.ศ.

2561 

Market 

Cap. รายรับ ตนทุนโรงแรม % ตนทุนการขาย % ตนทุนบริหาร % 

%รวม

ตนทุน 

CENTEL        58,725   4,099,492,121   1,644,855,642   0.40   280,823,298   0.07   800,366,134   0.20           0.66  

ERW        17,962   3,288,698,452   1,295,972,071   0.39   180,847,482   0.05   656,353,933   0.20           0.65  

SHANG        11,310   2,619,565,303     821,450,680   0.31   161,107,003   0.06   557,038,719   0.21           0.59  

LRH        10,834     231,615,918       29,441,874   0.13      1,590,391   0.01   184,508,760   0.80           0.93  

DTC          9,010   2,282,411,328     819,295,984   0.36   169,293,968   0.07   873,610,052   0.38           0.82  

OHTL          6,975   2,147,911,058     909,119,034   0.42     97,502,920   0.05   555,809,825   0.26           0.73  

ROH          4,523     983,647,374     336,233,731   0.34     68,774,071   0.07   320,857,324   0.33           0.74  

GRAND          3,399   2,334,804,598   1,244,632,095   0.53   179,910,373   0.08   322,795,768   0.14           0.75  

ASIA          2,464     484,888,125     232,736,365   0.48     26,699,572   0.06     94,586,773   0.20           0.73  

MANRIN            834     336,382,143     176,959,233   0.53     19,659,677   0.06     44,165,946   0.13           0.72  

  เฉล่ีย    0.37     0.06     0.27           0.70  
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3.วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากรวบรวมขอมูลท้ังหมด มาทําเปนงบกระแสเงินสดแลว จึงไดทําการวิเคราะหขอมูล 

โดยกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหดังนี้ 

3.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PP) เพ่ือทดสอบวา โครงการไหนมีความคุมคา

ในการคืนทุนมากกวากัน ตัดสินใจโดยเลือกระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด 

3.2 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เพ่ือทดสอบวา โครงการไหนมี

มูลคาปจจุบันมากกวากัน ตัดสินใจโดยเลือกจากมูลคาโครงการท่ีเปนบวก มากกวา 1 

หรือ มากท่ีสุด 

3.3 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เพ่ือทดสอบวา โครงการไหน

มีความคุมคาในดานผลตอบแทนมากกวากัน ตัดสินใจโดยเลือกจาก โครงการท่ีอัตรา

ผลตอบแทนภายในเปนบวก  หรือ มากท่ีสุด 

3.4 มูลคาปจจุบันสุทธิ ตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีขาย เพ่ือเปนจากหามูลคาตอตารางเมตร

ของพ้ืนท่ีขาย เพ่ือแกปญหาการเลือกความคุมคาท่ีไมชัดเจนจากขนาดของโครงการท่ี

ตางกัน 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะหการเปรียบเทียบลงทุนในโครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT ระหวางท่ีดิน

กรรมสิทธิ์ และสิทธิการเชา โดยอายุโครงการ 30 ป และอัตราคิดลดรอยละ 4.89 ตอป ไดผล

วิเคราะหดังตอไปนี้ 

ผลการวิเคราะหทางการเงินของท่ีดินแปลงท่ี 1 ซ้ือกรรมสิทธิ์ ขนาดท่ีดิน 5 ไร 2 งาน 37.2 

ตารางวา
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ผลการวิเคราะหทางการเงินของท่ีดินแปลงท่ี 1 พบวา มูลคาปจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 

653,611,778 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีขาย (บาท)  เทากับ 8,695 บาท 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 6.98 และระยะคืนทุน (PP) มีคาเทากับ 15 ป 

ดังนั้นการลงทุนในท่ีดินแปลงท่ี 1 ใหผลตอบแทนท่ีคุมในการลงทุน เนื่องจากเม่ือพิจารณา NPV แลว

มีคาเปนบวก แสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนเม่ือคิดมูลคาปจจุบันสุทธิแลวมากกวามูลคาปจจุบันสุทธิ

ของคาใชจาย อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาคาเสียโอกาสของ

เงินลงทุน (รอยละ 4.89)
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ตารางท่ี 5 กระแสเงินสดของท่ีดินแปลงท่ี 

 ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 ปท่ี 7 

ตนทุนเร่ิมตน                 

ตนทุนคาท่ีดิน -72,709,000        
ตนทุนคากอสรางอาคาร  -1,108,756,320 -1,108,756,320      
ตนทุนคายานพาหนะประจาํ

โรงแรม   -1,372,000      
คาใชจายในการเปดดําเนินการ   -44,350,253      

รายได         3% 3% 3% 3% 

หองพัก    355,059,992 365,711,792 376,683,145 387,983,640 399,623,149 

อาหารและเครื่องดื่ม    213,035,995 219,427,075 226,009,887 232,790,184 239,773,889 

อ่ืนๆ    10,651,800 10,971,354 11,300,494 11,639,509 11,988,694 

รายไดการประกอบการโรงแรม    578,747,787 596,110,220 613,993,527 632,413,333 651,385,733 

ตนทุน                 

ตนทุนการประกอบกิจการ

โรงแรม    -214,581,832 -221,019,287 -227,649,865 -234,479,361 -241,513,742 

ตนทุนการบริหาร    -155,550,631 -160,217,150 -165,023,665 -169,974,375 -175,073,606 

ตนทุนการขาย    -34,567,883 -35,604,919 -36,673,067 -37,773,259 -38,906,457 

ตนทุนท้ังหมด    -404,700,346 -416,841,356 -429,346,597 -442,226,995 -455,493,805 

กําไรจากการดําเนินงาน    174,047,441 179,268,864 184,646,930 190,186,338 195,891,928 

คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    -5,026,613 -4,979,256 -4,948,812 -4,901,455 -4,871,856 

คาบํารุงรักษา    -23,149,911 -23,844,409 -24,559,741 -25,296,533 -26,055,429 

กําไรสุทธิ    145,870,917 150,445,200 155,138,377 159,988,350 164,964,642 
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ตารางท่ี 5 กระแสเงินสดของท่ีดินแปลงท่ี 1 (ตอ) 

ปท่ี 8 ปท่ี 9 ปท่ี 10 ปท่ี 11 ปท่ี 12 ปท่ี 13 ปท่ี 14 ปท่ี 15 ปท่ี 16 ปท่ี 17 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

411,611,843 423,960,199 436,679,005 449,779,375 463,272,756 477,170,939 491,486,067 506,230,649 521,417,568 537,060,095 

246,967,106 254,376,119 262,007,403 269,867,625 277,963,654 286,302,563 294,891,640 303,738,389 312,850,541 322,236,057 

12,348,355 12,718,806 13,100,370 13,493,381 13,898,183 14,315,128 14,744,582 15,186,919 15,642,527 16,111,803 

670,927,305 691,055,124 711,786,778 733,140,381 755,134,592 777,788,630 801,122,289 825,155,958 849,910,636 875,407,956 

                    

-

248,759,154 

-

256,221,929 

-

263,908,587 

-

271,825,845 

-

279,980,620 

-

288,380,038 

-

297,031,440 

-

305,942,383 

-

315,120,654 

-

324,574,274 

-

180,325,814 

-

185,735,589 

-

191,307,656 

-

197,046,886 

-

202,958,292 

-

209,047,041 

-

215,318,452 

-

221,778,006 

-

228,431,346 

-

235,284,287 

-40,073,650 -41,275,860 -42,514,136 -43,789,560 -45,103,246 -46,456,344 -47,850,034 -49,285,535 -50,764,101 -52,287,024 

-

469,158,619 

-

483,233,377 

-

497,730,379 

-

512,662,290 

-

528,042,159 

-

543,883,424 

-

560,199,926 

-

577,005,924 

-

594,316,102 

-

612,145,585 

201,768,686 207,821,747 214,056,399 220,478,091 227,092,434 233,905,207 240,922,363 248,150,034 255,594,535 263,262,371 

-4,824,499 -4,795,789 -4,748,432 -4,720,654 -4,673,297 -4,599,141 -4,504,427 -4,431,299 -4,336,585 -4,264,536 

-26,837,092 -27,642,205 -28,471,471 -29,325,615 -30,205,384 -31,111,545 -32,044,892 -33,006,238 -33,996,425 -35,016,318 

170,107,094 175,383,752 180,836,496 186,431,821 192,213,753 198,194,520 204,373,044 210,712,496 217,261,524 223,981,516 
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ตารางท่ี 5 กระแสเงินสดของท่ีดินแปลงท่ี 1 (ตอ) 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

ปท่ี 18 ปท่ี 19 ปท่ี 20 ปท่ี 21 ปท่ี 22 ปท่ี 23 ปท่ี 24 ปท่ี 25 ปท่ี 26 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

553,171,898 569,767,055 586,860,067 604,465,869 622,599,845 641,277,840 660,516,176 680,331,661 700,741,611 

331,903,139 341,860,233 352,116,040 362,679,521 373,559,907 384,766,704 396,309,705 408,198,996 420,444,966 

16,595,157 17,093,012 17,605,802 18,133,976 18,677,995 19,238,335 19,815,485 20,409,950 21,022,248 

901,670,194 928,720,300 956,581,909 985,279,366 1,014,837,747 1,045,282,880 1,076,641,366 1,108,940,607 1,142,208,825 

                  

-334,311,502 -344,340,847 -354,671,073 -365,311,205 -376,270,541 -387,558,657 -399,185,417 -411,160,979 -423,495,809 

-242,342,815 -249,613,100 -257,101,493 -264,814,537 -272,758,974 -280,941,743 -289,369,995 -298,051,095 -306,992,628 

-53,855,635 -55,471,304 -57,135,443 -58,849,506 -60,614,992 -62,433,441 -64,306,445 -66,235,638 -68,222,707 

-630,509,952 -649,425,251 -668,908,008 -688,975,249 -709,644,506 -730,933,841 -752,861,857 -775,447,712 -798,711,144 

271,160,242 279,295,049 287,673,901 296,304,118 305,193,241 314,349,038 323,779,510 333,492,895 343,497,682 

-4,169,822 -4,098,907 -4,004,193 -3,934,467 -3,839,753 -3,771,277 -3,676,563 -3,609,399 -3,514,684 

-36,066,808 -37,148,812 -38,263,276 -39,411,175 -40,593,510 -41,811,315 -43,065,655 -44,357,624 -45,688,353 

230,923,612 238,047,330 245,406,432 252,958,476 260,759,978 268,766,446 277,037,292 285,525,872 294,294,644 
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 ตารางท่ี 5 กระแสเงินสดของท่ีดินแปลงท่ี 1 (ตอ)

ปท่ี 27 ปท่ี 28 ปท่ี 29 ปท่ี 30 

3% 3% 3% 3% 

721,763,859 743,416,775 765,719,278 788,690,856 

433,058,315 446,050,065 459,431,567 473,214,514 

21,652,916 22,302,503 22,971,578 23,660,726 

1,176,475,090 1,211,769,343 1,248,122,423 1,285,566,096 

        

-436,200,683 -449,286,704 -462,765,305 -476,648,264 

-316,202,407 -325,688,479 -335,459,133 -345,522,907 

-70,269,388 -72,377,470 -74,548,794 -76,785,258 

-822,672,478 -847,352,652 -872,773,232 -898,956,429 

353,802,612 364,416,691 375,349,191 386,609,667 

-3,448,898 -3,354,184 -3,289,843 -3,195,129 

-47,059,004 -48,470,774 -49,924,897 -51,422,644 

303,294,711 312,591,733 322,134,451 331,991,894 
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหความคุมคา ของท่ีดินแปลงท่ี 1 

 

   ตัวชี้วัด   แปลงท่ี 1    

            1   NPV (บาท)     653,611,778    

            2   NPV ตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีขาย (บาท)               8,695   
            3   IRR   6.98%  
            4   PP (ป)                  15    

 

ผลการวิเคราะหทางการเงินของท่ีดินแปลงท่ี 2 ซ้ือสิทธิการเชา ขนาดท่ีดิน 7 ไร 3 งาน 67.8 

ตารางวา 

ผลการวิเคราะหทางการเงินของท่ีดินแปลงท่ี 2 พบวา มูลคาปจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 

44,228,959 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีขาย เทากับ 1,247 บาทอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 5.22 และระยะคืนทุน (PP) มีคาเทากับ 18 ป ดังนั้น

การลงทุนในท่ีดินแปลงท่ี 2 ใหผลตอบแทนท่ีคุมในการลงทุน เนื่องจากเม่ือพิจารณา NPV แลวมีคา

เปนบวก แสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนเม่ือคิดมูลคาปจจุบันสุทธิแลวสูงกวามูลคาปจจุบันสุทธิของ

คาใชจาย สวนในดานของอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาคาเสีย

โอกาสของเงินลงทุน (รอยละ 4.89) 
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ตารางท่ี 7 กระแสเงินสดของท่ีดินแปลงท่ี 2 

 ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 ปท่ี 7 

ตนทุนเร่ิมตน                 

ตนทุนคาเชาที่ดิน -15,000,000 0 0 0 0 0 -3,210,000 -3,210,000 

ตนทุนคากอสรางอาคาร  -523,320,560 -523,320,560      
ตนทุนคายานพาหนะประจํา

โรงแรม   -1,372,000      
คาใชจายในการเปดดําเนินการ   -20,932,822      

รายได       3% 3% 3% 3% 3% 

หองพกั    167,584,338 172,611,868 177,790,224 183,123,931 188,617,649 

อาหารและเคร่ืองด่ืม    50,275,301 51,783,560 53,337,067 54,937,179 56,585,295 

อื่นๆ    8,379,217 8,630,593 8,889,511 9,156,197 9,430,882 

รายไดการประกอบการโรงแรม    226,238,856 233,026,022 240,016,803 247,217,307 254,633,826 

ตนทุน                 

ตนทุนการประกอบกิจการ

โรงแรม    -83,882,391 -86,398,863 -88,990,829 -91,660,554 -94,410,370 

ตนทุนการบริหาร    -60,806,447 -62,630,641 -64,509,560 -66,444,847 -68,438,192 

ตนทุนการขาย    -13,512,964 -13,918,353 -14,335,904 -14,765,981 -15,208,960 

ตนทุนทั้งหมด    -158,201,803 -162,947,857 -167,836,293 -172,871,382 -178,057,523 

กําไรจากการดําเนินงาน    68,037,053 70,078,165 72,180,510 71,135,925 73,366,303 

คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน    -2,430,540 -2,409,678 -2,508,257 -2,486,352 -2,587,670 

คาบํารุงรักษา    -9,049,554 -9,321,041 -9,600,672 -9,888,692 -10,185,353 

กําไรสุทธิ    56,556,959 58,347,446 60,071,580 58,760,880 60,593,280 
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ตารางท่ี 7 กระแสเงินสดของท่ีดินแปลงท่ี 2 (ตอ) 
ปท่ี 8 ปท่ี 9 ปท่ี 10 ปท่ี 11 ปท่ี 12 ปท่ี 13 ปท่ี 14 ปท่ี 15 ปท่ี 16 ปท่ี 17 

                    

-3,210,000 -3,210,000 -3,210,000 -3,434,700 -3,434,700 -3,434,700 -3,434,700 -3,434,700 -3,675,129 -3,675,129 

          
          
          

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

194,276,178 200,104,464 206,107,597 212,290,825 218,659,550 225,219,337 231,975,917 238,935,194 246,103,250 253,486,348 

58,282,853 60,031,339 61,832,279 63,687,248 65,597,865 67,565,801 69,592,775 71,680,558 73,830,975 76,045,904 

9,713,809 10,005,223 10,305,380 10,614,541 10,932,978 11,260,967 11,598,796 11,946,760 12,305,163 12,674,317 

262,272,841 270,141,026 278,245,257 286,592,614 295,190,393 304,046,104 313,167,488 322,562,512 332,239,388 342,206,569 

                    

-97,242,681 -100,159,962 -103,164,761 -106,259,703 -109,447,494 -112,730,919 -116,112,847 -119,596,232 -123,184,119 -126,879,643 

-70,491,338 -72,606,078 -74,784,261 -77,027,788 -79,338,622 -81,718,781 -84,170,344 -86,695,455 -89,296,318 -91,975,208 

-15,665,229 -16,135,186 -16,619,242 -17,117,819 -17,631,354 -18,160,294 -18,705,103 -19,266,256 -19,844,244 -20,439,571 

-183,399,249 -188,901,226 -194,568,263 -200,405,311 -206,417,470 -212,609,994 -218,988,294 -225,557,943 -232,324,681 -239,294,422 

75,663,592 78,029,800 80,466,994 82,752,603 85,338,223 88,001,410 90,744,494 93,569,869 96,239,577 99,237,019 

-2,564,670 -2,668,753 -2,644,603 -2,751,475 -2,726,117 -2,809,172 -2,755,921 -2,837,803 -2,781,889 -2,862,274 

-10,490,914 -10,805,641 -11,129,810 -11,463,705 -11,807,616 -12,161,844 -12,526,700 -12,902,500 -13,289,576 -13,688,263 

62,608,009 64,555,406 66,692,581 68,537,424 70,804,490 73,030,394 75,461,873 77,829,566 80,168,113 82,686,482 
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ปท่ี 18 ปท่ี 19 ปท่ี 20 ปท่ี 21 ปท่ี 22 ปท่ี 23 ปท่ี 24 ปท่ี 25 ปท่ี 26 ปท่ี 27 

                    

-3,675,129 -3,675,129 -3,675,129 -3,932,388 -3,932,388 -3,932,388 -3,932,388 -3,932,388 -4,207,655 -4,207,655 

          
          
          

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

261,090,938 268,923,666 276,991,376 285,301,117 293,860,151 302,675,955 311,756,234 321,108,921 330,742,189 340,664,454 

78,327,281 80,677,100 83,097,413 85,590,335 88,158,045 90,802,787 93,526,870 96,332,676 99,222,657 102,199,336 

13,054,547 13,446,183 13,849,569 14,265,056 14,693,008 15,133,798 15,587,812 16,055,446 16,537,109 17,033,223 

352,472,766 363,046,949 373,938,358 385,156,509 396,711,204 408,612,540 420,870,916 433,497,044 446,501,955 459,897,013 

                    

-130,686,032 -134,606,613 -138,644,811 -142,804,156 -147,088,280 -151,500,929 -156,045,957 -160,727,335 -165,549,156 -170,515,630 

-94,734,464 -97,576,498 -100,503,793 -103,518,907 -106,624,474 -109,823,208 -113,117,904 -116,511,441 -120,006,785 -123,606,988 

-21,052,758 -21,684,341 -22,334,871 -23,004,917 -23,695,065 -24,405,917 -25,138,094 -25,892,237 -26,669,004 -27,469,074 

-246,473,254 -253,867,452 -261,483,475 -269,327,980 -277,407,819 -285,730,054 -294,301,955 -303,131,014 -312,224,944 -321,591,693 

102,324,383 105,504,368 108,779,753 111,896,141 115,370,997 118,950,098 122,636,573 126,433,642 130,069,355 134,097,666 

-2,803,565 -2,882,098 -2,820,453 -2,896,748 -2,832,021 -2,905,659 -2,837,695 -2,908,218 -2,836,856 -2,903,769 

-14,098,911 -14,521,878 -14,957,534 -15,406,260 -15,868,448 -16,344,502 -16,834,837 -17,339,882 -17,860,078 -18,395,881 

85,421,908 88,100,392 91,001,766 93,593,132 96,670,527 99,699,938 102,964,041 106,185,542 109,372,421 112,798,016 
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ตารางท่ี 7 กระแสเงินสดของท่ีดินแปลงท่ี 2 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะหความคุมคา ของท่ีดินแปลงท่ี 1 

 

   ตัวชี้วัด   แปลงท่ี 2    

            1   NPV (บาท)       44,228,959    

            2   NPV ตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีขาย (บาท)              1,247   
            3   IRR   5.22%  
            4   PP (ป)                18   

 

 

ปท่ี 28 ปท่ี 29 ปท่ี 30 

      

-4,207,655 -4,207,655 -4,207,655 

   
   
   

3% 3% 3% 

350,884,388 361,410,920 372,253,247 

105,265,316 108,423,276 111,675,974 

17,544,219 18,070,546 18,612,662 

473,693,924 487,904,742 502,541,884 

      

-175,631,099 -180,900,032 -186,327,033 

-127,315,198 -131,134,654 -135,068,693 

-28,293,147 -29,141,941 -30,016,199 

-331,239,444 -341,176,627 -351,411,926 

138,246,825 142,520,460 146,922,303 

-2,828,840 -2,891,605 -2,812,929 

-18,947,757 -19,516,190 -20,101,675 

116,470,229 120,112,665 124,007,699 
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ผลวิเคราะหทางการเงินของดินท่ีแปลงท่ี 1 ซ้ือกรรมสิทธิ์ เปรียบเทียบกับท่ีดินแปลงท่ี 2 ซ้ือสิทธิ

การเชา 

จากการวิเคราะหผลของการลงทุนในท่ีดินแปลงท่ี 1  และ แปลงท่ี 2 ในขางตนไดนํามา

แสดงลงในตารางท่ี 9 เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบไดโดยงาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนระหวางท่ีดินแปลงท่ี 1  และ แปลงท่ี 2 

   ตัวชี้วัด   แปลงท่ี 1   แปลงท่ี 2    

             1   NPV (บาท)   653,611,778       44,228,959    

             2   NPV ตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีขาย (บาท)            8,695              1,247   
             3   IRR   6.98% 5.22%  
             4   PP (ป)                15              18   

 

จากผลจากการวิเคราะหจะเห็นไดวาแปลงท่ี 1 ใหผลตอบแทนท่ีคุมคามากกวาใน ท้ัง 4 

ตัวชี้วัด โดยแปลงท่ี 1   มีมูลคาปจจุบันสุทธิท่ีเปนบวก อยูท่ี 653,611,778 บาท  ในขณะท่ีแปลงท่ี 

2 นั้นนอยกวาโดยอยูท่ี 44,228,959 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน แปลงท่ี 1 อยูท่ีรอยละ 6.98 ซ่ึง

มากกวาแปลงท่ี 2 ท่ีอยูท่ีรอยละ 5.22 และระยะการคืนทุนแปลงท่ี 1 ใชเวลานอยกวา แปลงท่ี 2 

โดยอยูท่ี 15 และ 18 ป ตามลําดับ หลังจากพิจารณาปรับใหเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ ตอตารางเมตร

ของพ้ืนท่ีขาย เพ่ือลดความเขาใจผิดในการเลือกความคุมคา เนื่องจากขนาดของโครงการท่ีตางกัน

แลวนั้น จะเห็นไดวา แปลงท่ี 1 มีความคุมคามากกวา โดยอยูท่ี 8,695 บาท ตอตารางเมตรของพ้ืนท่ี

ขาย ในขณะท่ี แปลงท่ี 2 นอยกวา โดยอยูท่ี 1,247 บาท ตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีขาย 

 

อภิปรายผล  

ผลจากการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินเพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT ครั้งนี้สามารถตอบวัตถุประสงคท่ีไดตั้งเอาไว โดยสรุปผลได

วา การลงทุนใหท่ีดินท่ีซ้ือกรรมสิทธิ์ในความคุมคาท่ีสุด และมีศักยภาพ ในการระดมทุนผาน REIT  

มากท่ีสุด โดยท่ีมูลคาปจจุบันสุทธิอยูท่ี 653,611778 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิตอตารางเมตรของ

พ้ืนท่ีขาย อยูท่ี 8,695 บาท ซ่ึงมากกวาแปลงท่ี 2 อยู 7 เทา นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นดวย ผลตอบแทน

ภายในโครงการท่ีมากกวา ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 6.98 และ ระยะการคือทุนท่ีตํ่ากวา อยูท่ี 15 ป ท้ังนี้ยัง

สรุปไดอีกวาศักยภาพของท่ีดินในแงของกฎหมายท่ีดีกวาสามารถสรางมูลคาหรือใหความคุมคา

มากกวาในแงของการทํากําไรไดอีกดวย จากการทําการศึกษาในครั้งนี้พบวา การจะตัดสินใจลงทุนใน

โครงการโรงแรมเพ่ือระดมทุนจาก REIT นั้นปนการลงทุนในระยะยาว ดังนั้นจําเปนตองเลือกตั้งแต
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ท่ีดินท่ีมีศักยภาพท่ีดี การใชศักยภาพของท่ีดินใหเต็มท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และควบคุมตนทุน

ใหสมเหตุสมผล เพ่ือท่ีจะสรางมูลคาใหกับโครงการนั้นๆอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาทําใหไดขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนแนวทางแกผูสนใจท่ีจะลงทุนโครงการโรงแรมใน

จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

1.ขอกําหนดและกฎหมายมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีทําใหท่ีดินมีศักยภาพในการทํากําไรไดมาก

ข้ึน เนื่องจากขอกําหนดและกฎหมายเปนตัวควบคุมพ้ืนท่ีอาคารรวม ท่ีสามารถสรางรายไดไดมากข้ึน 

2.ตนทุนท่ีดินท่ีถูกไมจําเปนวา จะดีเสมอไปในแงของการทํากําไร เนื่องจากในจังหวัดภูเก็ตท่ีดินท่ีให

เชาสวนใหญ เปนท่ีดินท่ีมีศักยภาพต่ํา  

3.การใชตัวชี้วัดไมควรใชตัวใดตัวหนึ่งเปนตัวชี้วัด ควรใชตัวชี้วัดมากกวาหนึ่งตัวเพ่ือการตัดสินใจท่ี

แมนยํามากข้ึน 

4.การทองเท่ียวในภูเก็ตยังคงเปนท่ีนิยม เนื่องจาก อัตราการเขาพักยังคงท่ีสัดสวนท่ีสูง 
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การศึกษาระบบ Third Party Logistics ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโลจิสติกส 

แบบ B2B ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม19บนแพลตฟอรม 19   

Alibaba ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The Study of Third Party Logistics System of the B2B E-Commerce  

for Small and Medium Enterprises (SMEs) on Alibaba Platform  

in Bangkok Metropolitan and Vicinity Areas 
 

เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ1 สันติพัฒน อรุณธารี และชนะกัญจน ศรีรัตนบัลล 

Kemkanit Sanyanunthana1 Santipat Arunthari and Chanakan Sriratanaban 

 

บทคัดยอ 

 ปจจุบันระบบโลจิสติกส ท่ี มีประสิทธิภาพถือเปนปจจัยสําคัญของการคาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส โดยอยูภายใตการบริหารจัดการขนสงท่ีรวดเร็วมีคุณภาพท่ีเอ้ือตอการเจริญเติบโต สิ่ง

ท่ีเปนตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดความสําเร็จ คือ ปริมาณและยอดขายสงออกตางประเทศผาน 19บน 1 9

แพลตฟอรม Alibaba ท่ีสูงข้ึน เม่ือนําไปประยุกตใชสรางรายไดสงออกเพ่ิมข้ึนมากกวาถึงรอยละแปด

สิบ และยังมีการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท้ังภายในและภายนอกองคกรกับระดับการ

ประเมินตนเองขององคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยภายในองคกรท่ีทําใหผูประกอบการประสบ

ความสําเร็จในการปรับตัวสู e-Commerce Logistics ซ่ึงยังมีอีกปจจัยท่ีลูกคามักใหความสําคัญซ่ึง

พัฒนาไปตามความตองการของลูกคา มีระบบการติดตาม (Tracking) ตรวจสอบสถานะภาพการ

ขนสง ท่ีแมนยํา ทําให เ กิดความม่ันใจในการสั่ ง ซ้ือ ดานผู ใหบริการ Third Party Logistics 

ภาคเอกชนก็มีตัวเลือกหลากหลาย ระบบบริการท่ีมีการแขงขันสูงทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

เพราะครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการมากข้ึนในตางประเทศ  และศึกษากิจกรรมท่ีองคกรใหความสําคัญใน

การนําแนวคิด Third Party Logistics ไปประยุกตใชในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ไทยท่ีใชบริการบนแพลตฟอรม Alibaba โดยวิเคราะห Multiple Regression Analysis พบวา

ปจจัยดานการแขงขันมีความสัมพันธกับระดับการประเมินตนเองขององคกรอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
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0.05 โดยความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากการแขงขันมีมากข้ึน องคกรก็จะ

ปรับตัวไปสูพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโลจิสติกส และใชบริการของ Third Party Logistics สูงข้ึนโดยมี

ปจจัย เพ่ือสราง Workforce Planning สนับสนุนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยท่ีใช

บริการบนแพลตฟอรม Alibaba ในดานตาง ๆ ท่ีจะรวมเปนหนึ่งในการพัฒนาผูประกอบการไทยสู

ตลาดโลกตอไป    

 

Abstract 

 Nowadays, efficient logistics system is regarded as a crucial factor of the B2B 

E-Commerce under the rapid and effective transport management which supports the 

growth. The indicators used for measuring the success include the quantity and higher 

export circulation through Alibaba Platform when it is applied to make higher incomes 

from the export up to 80%. Furthermore, the relationship analysis was used, both 

internal and external factors, with the self-evaluation level of the organization. The 

purpose of this research is to study the internal factor which makes the entrepreneurs 

successful in adapting themselves to the e-Commerce Logistics. Moreover, another 

factor emphasized by the customers that it has been developed according to the 

customers’ needs is that the Tracking System which investigates the state of transport 

precisely that enhances the confidence of purchase order. Regarding the service 

providers on the Third Party Logistics of the private sectors, they have numerous 

options, and the high competitive service system reaches the satisfaction of the 

service users because the system covers more service areas through foreign countries. 

The another purpose is to study the activities emphasized by the organizations for 

applying the concept of Third Party Logistics to the Thailand small and medium 

enterprises which use the service on the Alibaba Platform. According to the analysis, 

it was found that the Multiple Regression Analysis in terms of competition factor had 

the relationship with the self-evaluation level of the organization by statistical 
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significance at 0.05. The relationship was in the same direction, namely, if the 

competition was higher, the organization will adapt to the E-Commerce Logistics and 

used the service of the Third Party Logistics higher, being supported by having the 

factors to create the Workforce Planning to support E-Commerce Thai entrepreneurs 

who use the service on the Alibaba Platform in various aspects which will become 

united to develop the entrepreneurs of Thailand to the world market further. 

Keywords: Supply Chain, E-Commerce, Business to Business (B2B), Small and Medium 

Enterprises (SMEs), Alibaba Platform      

 

บทนํา  

อัตราการเจริญเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับภูมิภาคท่ัวโลก จากผลการสํารวจมูลคา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง ระหวางรอยละ 8-10 ตอป โดย ETDA ได

จัดเก็บสถิติมาตั้งแตป พ.ศ. 2557 และเม่ือเปรียบเทียบจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในชวง 10 ปท่ีผานมา 

พบวาจากจํานวนเพียง 9.3 ลานคน ในป พ.ศ. 2551 ปจจุบันมีคนใชมากถึง 45 ลานคน สะทอนให

เห็นถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาของเครื่องมือสื่อสาร และราคาท่ีถูก

ลง ทําใหคนเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากข้ึน สงผลใหตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย

เติบโตไปดวย ท้ังจํานวนผูซ้ือ ผูขายทางออนไลนเพ่ิมมากข้ึน สอดรับกับจํานวนแพลตฟอรมโดย

ผูประกอบการในไทยและตางประเทศเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก (สุรางคณา วายุภาพ, 2562) โดยจะมี

อัตราการขยายกวาปท่ีผานมาเกือบรอยละ 64 ดวยมูลคาการซ้ือขายของ B2C ท่ี 1.5 ลานลาน

ดอลลารสหรัฐ โดยหากเปรียบเทียบมูลคาการซ้ือขายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2B (Business-

to- Business) ของจีนกับประเทศชั้นนําในโลกจะพบวามีแนวโนมเติบโตกวาอินเดีย 2 เทา อัน

เนื่องมาจากการเปดประเทศ การมีพันธมิตรทางการคาและบริษัทขามชาติท่ีเขาไปลงทุนในประเทศ

จีนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีการคาดหมายวาประเทศจีนจะมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด จากขอมูล

คาดการณของการตลาดอิเล็กทรอนิกส (E-Marketer) พบวาการเติบโตของธุรกิจแบบ B2C 

(Business-to-Consumer) มีการเพ่ิมข้ึนของมูลคาตลาด Online อยางตอเนื่องสวนหนึ่งมาจาก

ปฏิญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce Declaration) ท่ีจัดทําข้ึนโดยองคการ
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การคาโลก (World Trade Organization, 1998) โดยมีการออกกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือใชสนับสนุน

และผลักดันใหเกิดการดําเนินงานในสวนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ป 2557  ย อ น ก ลั บ ม า ถึ ง

งานวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษาขอมูลซัพพลายเชนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเติบโตข้ึนอยาง

มาก เรียกไดวาโตแบบกาวกระโดดเม่ือเปรียบเทียบขอมูลหลายปทีผานมา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เติบโตอยางมากคือ ทุกธุรกิจในโลกตางตองการเขามาขยายชองทางการขาย

ผานนี้ และการเขามาของผูขายและผูใหบริการจากตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาในทุก ๆ ดานของ

สวนสนับสนุนการคาออนไลน ไดแก ระบบชําระเงินออนไลนท่ีปจจุบันพัฒนาสูงมาก (Online 

Payment) ท้ังระบบรักษาความปลอดภัยดานการเงิน Online หรือ ระบบจัดการสินคาและขนสงถึง

ปลายทางพรอมเก็บเงิน (Warehouse & Fulfilment) และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ จํานวนคนไทยท่ีใช

อินเทอรเน็ต (Growth rate) จากพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตยังเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยคนไทยใช

อินเทอรเน็ตเฉลี่ยนานข้ึนเปน 10 ชั่วโมง 5 นาทีตอวัน เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3 ชั่วโมง 41 นาทีตอวัน 

โดย Gen Y เปนแชมปการใชงานอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุดติดกันเปนปท่ี 4  เปนผลมาจากการเปลี่ยนผาน

ชีวิตไปสูดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน (ETDA, 2561)    

โดยศึกษาการเติบโตเฉพาะการซ้ือสินคาและบริการผานออนไลน พบวา เติบโตจากปกอน

หนาท่ีมีการใชงานราวรอยละ 50 หรือเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 1 ซ่ึงอาจจะดูวาเปนตัวเลขไมมาก แต

หากเทียบกับฐานจากจํานวนประชากรท้ังประเทศของไทย ก็ถือวาเปนตัวเลขท่ีสําคัญและนาสนใจ 

รวมถึงสะทอนถึงความสําเร็จในการสนันสนุนการเติบโตในการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนหนึ่ง

ในภารกิจสําคัญของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ ETDA คือ 

การผลักดันใหมีการขยายตัวของการซ้ือสินคาและบริการรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ขณะท่ีใน

ผูขายมีการเติบโตในปนี้เพ่ิมสูงถึงรอยละ 24.48 มากกวาป 2560 ท่ีเติบโตรอยละ 13.7 ซ่ึงเปน

กิจกรรมท่ีมีการเติบโตสูงเปนอันดับ 2 รองจากการอานหนังสือออนไลนท่ีเติบโตไดมากถึงรอยละ 

48.27  

จากการเก็บขอมูลเพ่ืองานวิจัยพบวา ผูบริโภคคนไทยใชจายเงินเกือบเทากันในการซ้ือสินคา

ออนไลนผานเว็บไซตในประเทศคิดเปนมูลคา 6.1 พันลานบาท (รอยละ41) เทียบกับเว็บไซต

ตางประเทศ 6.4 พันลานบาท (44%) สวนท่ีเหลือ 2.2 พันลานบาท (รอยละ15) เปนการซ้ือสินคา

จากเว็บไซตท่ีไมระบุประเทศ ท้ังนี้ ผลการศึกษายังระบุถึงเหตุจูงใจของคนไทยในการซ้ือสินคาจาก
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เว็บไซตตางประเทศคือ สินคานี้ไมมีจําหนายในประเทศไทย (รอยละ 45) ผลิตภัณฑและบริการมี

ราคาถูกกวา (รอยละ 36) และมีความสะดวกในการซ้ือเทียบเทากับการซ้ือผานระบบออนไลนใน

ประเทศ (รอยละ 30) โดยสามารถท่ีจะจัดเก็บ จัดสง และนําเสนอไดอยางสะดวกและมีตนทุนต่ํา

สินคาราคาถูกลง ผูผลิตไดกําไรมากข้ึนในรูปแบบและวิธีการขายสินคาแบบปกติท่ีผูผลิตไมตองขาย

ผานดีลเลอร แตเม่ือผูผลิตหันมาขายผานชองทางออนไลนขายตรงไปยังผูบริโภคไดทันที ทําใหผูผลิต

สามารถตั้งราคาขายท่ีถูกกวาทองตลาดไดมากกวา ท้ังยังมีผูซ้ือท่ัวโลกในราคาท่ีถูกลงมีปจจัย คือ 1.) 

บริษัทและรานคาตาง ๆ จะเริ่มเขามาเปดทําการคาทางออนไลนกันมากข้ึน (Retail and Corporate 

move to e-commerce) 2.) การเขามาของผูคาออนไลนจากตางประเทศในระดับภู มิภาค 

(Regional Competition)  3.) ภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงของผูใหบริการ E-Commerce หรือเขาสู

ภาวะฟองสบู (E-Commerce Bubble)  4.) การตลาดและโปรโมชั่นแบบเจาะจงแตละบุคคล 

(Personalize Promotion & Marketing)5.) โปรโมชั่นออนไลนลดกระหน่ํา แจกกระจาย ปะทะกัน

ดานการตลาดของผูประกอบการ (Online Promotion War) 6.) การคาออนไลนแบบตลาดเฉพาะ

กลุมยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก (Niche Market) 7.) การนําขอมูลท่ีมีมาวิเคราะหในเชิงลึก (E-

Commerce Data Scientific and Analytic) 8.) ยุคของการขายสินคาผานระบบมือถือ (Glory of 

Mobile Commerce) 9.) การแขงขันแบบดุเดือดของบริษัทบริหารสินคาและจัดสง (Red Ocean 

of Fulfilment) 

 จากผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษา Alibaba.com ซ่ึงเปนเว็บไซตสัญชาติจีนกอตั้งโดย แจ็ค 

หมา( Jack Ma) ซ่ึงอาลีบาบามีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับอยางมากสําหรับโรงงานในประเทศจีนท่ี

ตองการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ ปจจุบัน Alibaba.com ถือเปนเว็บไซต B2B (Business to 

Business) เว็บไซตขายสงท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยอาลีบาบาเนนใหบริการบริษัทขนาดเล็กและขนาด

กลาง โดยสงเสริมการทํา E-commerce อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงอาลีบาบาไดเขาตลาดหุนฮองกงในป 

1997 และประกาศตัวเปนเว็บไซตขายสงท่ีใหญท่ีสุดในโลก อาลีบาบากอตั้งป 1999 ในเมืองหางโจว 

ประเทศจีน โดยแบงแยกเปน Alibaba.com ซ่ึงเปนเว็บไซตขายสงท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยใหบริการ

เปนภาษาอังกฤษ และ 1688.com ซ่ึงเปนเว็บไซตขายสงท่ีใชภายในประเทศจีนโดยเฉพาะ ภาษา

หลักในเว็บไซตจะเปนภาษาจีน รวมถึงเว็บไซต Aliexpress.com ซ่ึงเปนเว็บขายปลีกท่ีมีความ

ปลอดภัยในการซ้ือขายสูงโดยเนนการซ้ือปลีกในราคาสง ผูซ้ือสามารถม่ันใจในระบบการชําระเงินได 
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เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง โดย Aliexpress ใชระบบ Escrow ในการการันตีความปลอดภัยในการ

ชําระเงิน ซ่ึงมีตัวกลางในการควบคุมดูแลทุกการชําระเงินอยางใกลชิด โดยปจจุบัน 3 เว็บไซต

ดังกลาวมีผูสมัครเปนสมาชิกและใชเว็บไซตเหลานี้ในการทําธุรกิจมากกวา 72.8 ลานรหัสจากสมาชิก

กวา 240 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงถือวามากท่ีสุดในโลก ณ ปจจุบัน จุดประสงคหลักของ Alibaba.com 

คือการชวยเหลือผูประกอบการรายเล็กใหมีศักยภาพในการทําตลาดผาน Alibaba.com โดยไม

จําเปนตองเสียคาใชจายมากมายในการประชาสัมพันธธุรกิจตนเอง  โดยอาลีบาบายังใหบริการดาน

อินเตอรเน็ต ซอฟแวรตาง ๆ รวมถึงบริการดานการสงออก ซ่ึงปจจุบัน อาลีบาบาจัดตั้งสํานักงาน

ใหญใน 70 ประเทศท่ัวโลก ไดแก จีน อินเดีย ญ่ีปุน เกาหลี ประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

เปนตน 

 การสั่งซ้ือสินคาจากประเทศจีนจากนักธุรกิจผานระบบอาลีบาบาคือชองทางการติดตอกับ

ผูขายชาวจีนท่ีงายท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุด โดยสามารถอัพเดตสินคาใหม ๆ ไดทุกวัน ดวยการใช  

Trade Alert หรือขอใบเสนอราคาจากผูขายชาวจีน โดยสามารถสั่งซ้ือสินคาตัวอยางเพียงชิ้นหรือ

สองชิ้น โดยใหผูขายสงสินคาผานทางเครื่องบิน ซ่ึงใชเวลาเพียง 2-3 วันในการสงสินคา ซ่ึงถือวา

รวดเร็วและเหมาะสมกับ SMEs สมัยใหมท่ีตองแขงขันดานเวลาเปนหลัก สินคาท่ีจําหนายผานทาง

อาลีบาบาสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาจากผูขายหลากหลายเจาไดโดยไมตองวิเคราะหคุณสมบัติ

เองเพราะระบบจะทําหนาท่ีแทนในการเปรียบเทียบสินคาไดอยางละเอียดกอนเลือกซ้ือ ดังนั้น 

โอกาสผิดพลาดยอมนอยมาก รวมถึงการสั่งซ้ือสินคาจากอาลีบาบา ผูขายมักจะมีสวนลดมากกวาการ

ซ้ือสินคาจากในโรงงาน เพราะผูขายจําเปนตองแขงขันกับคูแขงจํานวนมหาศาลในอาลีบาบา มี

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในอาลีบาบานอยกวาการไปเปดหนารานใหญโตในเซินเจิ้น กวางโจวหรือเซ่ียงไฮ 

ซ่ึงมีคาใชจายสูงมาก ดังนั้น การสั่งซ้ือสินคาผานทางอาลีบาบา โอกาสท่ีจะไดสินคาราคาถูกกวา

เดินทางไปประเทศจีนดวยตนเอง อยางไรก็ตาม การสั่งซ้ือหรือนําเขาสินคาจาก Alibaba.com ตอง

ระมัดระวังการโดนหลอกลวงจากกลุมมิจฉาชีพอยางมาก เนื่องจากผูซ้ือสินคาจําเปนตองโอนเงินเพ่ือ

ชําระคาสินคากอนสงของ ดังนั้น โอกาสท่ีจะโดนโกงยอมมีสูง โดยเฉพาะกรณีท่ีซ้ือสินคาจากโรงงาน

ท่ีเปน free member หรือซ้ือสินคาจากผูขายชาวจีนซ่ึงขายสินคาราคาถูกกวาทองตลาด โดยการลง

ความตองการซ้ือสินคาในอาลีบาบา ซ่ึงตอนนี้เริ่มมี SMEs สามารถใหบริการลักษณะนี้ไดแลวจาก

ขอมูลดังกลาวขางตนตามกระบวนการทําวิจัยนําเสนอดังตอไปนี้ ปจจุบัน Alibaba.com เปน
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เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคาสง B2B ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ท่ีเชื่อมโยงผูซ้ือและซัพพลายเออร รวม 

65 ลานคน จากกวา 240 ประเทศท่ัวโลกเขาดวยกัน ไมวาธุรกิจของคุณจะมีขนาดใหญหรือเล็ก หรือ

อยูสวนไหนของโลกสามารถทําธุรกิจออนไลนไดสะดวก จึงนับเปนเวทีการคาท่ีมีประสิทธิภาพ 

นาเชื่อถือ และเปนตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดของผูท่ีทําธุรกิจสงออกและการคาระหวางประเทศ สามารถสราง

โอกาสใหมทางการคา Alibaba.com เปรียบเสมือนงานแสดงสินคาท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด สําหรับการสงออก

สินคาจากธุรกิจในประเทศเขาสูเวทีการคาระดับสากล ดวยชองทางออนไลนท่ีทําใหผูขายและผูซ้ือ

สามารถเขาชมไดตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน, 7 วันตอสัปดาห จึงเปนโอกาสท่ีผูซ้ือจากท่ัวโลกสามารถดู

ผลิตภัณฑได อีกท้ังเพ่ิมโอกาสในการขาย พรอมการันตีดวยจํานวนผู ซ้ือถึง 90% จากจํานวน

สมาชิก Alibaba.com กวา 36 ลานคน ท่ีซ้ือสินคาจากชองทางนี้ SMEs ตองการกระจายสินคาไทย

ออกไปยังประเทศตาง ๆ ผูท่ีกําลังมองหาสินคาหรือวัตถุดิบจากตางประเทศเขามาจําหนายหรือ

ดํา เนินกิจการ เปนตัวแทนท่ีมี sources อยู ในมือมากมาย ตามระบบสมาชิก  Premium 

Website จะไดเปน Mini-Site เอาไวลงสินคาไดไมจํากัด Top Tier Ranking Stay จะไดตําแหนง

การแสดงผลอยูในหนาแรกของเว็บ  Third Party Verification สรางความนาเชื่อถือจากผูซ้ือไดวา

เรามีตัวตนอยูจริง Full Access to Buyers สามารถหาผูท่ีตองการสินคาได ไมจําเปนตองใหผูซ้ือเขา

มาหาเราฝายเดียว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

19จากการวิจัยดังกลาวผูวิจัยไดสรางคําถามการวิจัย ดังนี้  

 6.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการขายสินคาออนไลนผานระบบ Alibaba ของผูประกอบการ 

SMEs แบบ B2B ในกรุงเทพและปริมณฑลขยายการสงออกไปตางประเทศ 

 6.2 เพ่ือศึกษา Alibaba Model และการใช Third Party Logistics ของของ

ผูประกอบการ SMEs สงสินคาไปจําหนายตางประเทศ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษาซัพพลายเชนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2B ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (Small and Medium Enterprise: SMEs) โดยผูใช Alibaba.com ประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสโดยประกอบดวยการบริการการจัดการและการปฏิบัติการทางดานการขนสง และการ

จัดการสินคาคงคลัง ผูใหบริการซ่ึงกระทํากิจกรรมท้ังหมดหรือบางสวนของกิจกรรม Logistics 

รวบรวม หลากหลายบริการ เชน บริการดานการขนสง ดานคลังสินคา การกระจายสินคา บริการ

ดานการเงิน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพ่ือสนับสนุนผลการวิจัยในการศึกษาปจจัยภายในองคกร และศึกษากิจกรรมท่ีองคกรให

ความสําคัญและประยุกตใชทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 วิจัยนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม ผู ใช  Alibaba.com ประกอบการพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  แบบ B2B  e-Market Place 

(Platform) ท้ังสิ้น 15 บริษัท และสัมภาษณบริษัทละ 5 ชุดตั้งแตผูบริหารและพนักงานผูปฏิบัติงาน

เปนบริษัทชั้นนําในประเทศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูประกอบการ SMEs พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส แบบ B2B 

Model 

•ปจจัยภายในองคกรท่ีทําใหประสบ

ความสําเร็จกลยุทธ 

•รูปแบบท่ีใชในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

•กลยุทธท่ีใชในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

Alibaba 

Model 
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 จากงานวิจัยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชพัฒนาจากคําถามการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

และใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ และทําการศึกษาผล

เก็บขอมูล 

3. การวิเคราะหขอมูล 

       การวิจัยนี้แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ไดแก การศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยพัฒนาแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีไดทําการศึกษาผลการเก็บขอมูลตาม

แบบสอบถามแบงเปนสวน ดังนี้  

3.1 ขอมูลท่ัวไปขององคกรท่ีตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยตําแหนงในองคกรของผูตอบ

แบบสอบถาม ดําเนินการมาแลวก่ีป จํานวนทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงานในองคกร สินคาประเภท

ใดท่ีขายบน Alibaba.com และผูวิจัยดําเนินวิเคราะหโดยใชความถ่ีและรอยละ ผูตอบแบบสอบถาม

ประกอบดวยท้ังสิ้น 15 บริษัท มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 75 ชุด เม่ือตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอมูลพบวา นํามาคํานวณทางสถิติได ท้ังสิ้น 71 ชุดคิดเปนรอยละ 95 ท่ีขายของบนระบบ 

Alibaba.com แบบ B2B   

3.2 คําถามเพ่ือทดสอบความรูเก่ียวกับ Alibaba.com พบวาผูประกอบการบางรายยังขาด

ความรูความเขาใจ E-Commerce โดยเฉพาะเรื่องการจัดการตามระบบ Alibaba.com แบบ B2B  

3.3 คําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนตัวผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จในการปรับตัวสูการ

ขายสินคาบนระบบ Alibaba.com แบบ B2B  โดยเปนคําถามแบบใหประเมินระดับความสําคัญใน

การเปนแรงผลักดันใหองคกรใชระบบ Alibaba.com โดยแบงคาประเมินเปน 5 ระดับ ซ่ึงเปนมาตร

วัดแบบ Likert Scale วิเคราะหโดยใช ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบง

ปจจัยออกเปน 7 ปจจัยหลัก ไดแก กฎหมาย ขอกําหนดในประเทศผูผลิต กฎหมาย ขอกําหนดใน

ประเทศผูซ้ือ ลูกคาและตลาด การแขงขัน สังคม การจัดหาวัตถุดิบ และตันทุน จากการวิเคราะห

ขอมูลพบวา ปจจัยดานลูกคาและตลาดเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวขององคกรมากท่ีสุด โดย

ปจจัยดานกฎหมาย ขอบังคับ ในประเทศผูผลิตและผูซ้ือเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวขององคกร

รองลงมา สงผลใหผูประกอบการ E-Commerce กําหนดเปนเปาหมายระยะยาว ปจจัยดานการ

แขงขัน และสังคม เปนปจจัยท่ีสงผลใหองคกรหันมาสนใจและศึกษาความเปนไปได และปจจัยดาน

การจัดหาวัตถุดิบ/สินคา/บริการ และดานตนทุนรวม มีผลกระทบสูงมากตอการปรับตัวสู E-
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Commerce และพัฒนาระบบสงสินคาโดนเทคนิค Logistics ดวยการใชบริการของ Third Party 

Logistics (TPL) 

3.4 คําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการปรับตัวสูการขายสินคา

บนระบบ Alibaba.com แบบ B2B  โดยเปนคําถามใหประเมินระดับความคิดเห็นในการทําให

องคกรประสบความสําเร็จ โดยแบงคาประเมินเปน 5 ระดับ ซ่ึงเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale 

วิเคราะหโดยใช ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบงปจจัยออกเปน 2 ปจจัย

หลัก ไดแก นโยบาย และทรัพยากร ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทรัพยากรขององคกร เปนปจจัยท่ี

องคกรเห็นดวยวาสงผลใหองคประสบความสําเร็จในการปรับตัวระบบ Alibaba.ซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึนท่ี

ชัดเจนและผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและสามารถสรางชื่อเสียงในการประกอบการ (Tangible and 

intangible) 

3.5 คําถามเก่ียวกับประโยชนท่ีองคกรคาดวาจะไดรับจากการใชระบบ Alibaba.com โดย

เปนการสอบถามวาความคิดเห็นโดยแบงคาประเมินเปน 5 ระดับ ซ่ึงเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale 

แบงประโยชนออกเปน 3 ดานหลัก ไดแก ประโยชนดานการตลาด ดานการเงิน และดานการ

ดําเนินงาน ผลการวิเคระหขอมูลพบวา ท้ัง 3 ดานสงผลใหองคกรเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนมาก ลด

ภาระดานการคลัง การจัดเก็บ และการจัดสงสินคา โดยเรียงลําดับดังนี้ ประโยชนดานการดําเนินงาน 

ประโยชนดานการตลาด และประโยชนดานการเงิน 

3.6 กิจกรรมท่ีผูประกอบการสนใจนําแนวคิดนําระบบ Alibaba.com ไปประยุกตใช เปน

คําถามท่ีใหผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับกิจกรรมท่ีองคกรสนใจนําแนวคิด E-Commerce 

Logistics ไปประยุกตใชจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กิจกรรมท่ีองคกรให

ความสําคัญเรียงลําดับดังนี้ การวิจัยและพัฒนา  การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน  การขายและจัด

จําหนาย  การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง  การกําจัดของเสีย  การตลาดและการขาย  การ

จัดการสินคายอนกลับ  (Reverse Logistics) พบวาความสะดวกในการสงคืนสินคาในกรณีไมพอใจ

หรือตองการเปลี่ยนขนาด เปนปจจัยสําคัญในลําดับตนท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาผาน 

Online 

นอกจากนี้ยังมีคําถามใหผูประกอบการประเมินระดับการปรับตัวตามระบบ Alibaba.com 

ท่ีองคกรเปนอยูในปจจุบันหรือในอนาคตอันใกลภายใน 1-2 ป ผลการวิเคราะหพบวา องคกรสวน
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ใหญกําหนดนโยบายใหมีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ E-Commerce แลวรองลงมาคือ องคกรเริ่ม

ศึกษาเก่ียวกับการนํา E-Commerce Logistics มาประยุกตใชโดยดําเนินการแบบ Third-part 

logistics (TPL) ในการดําเนินงานและองคกรประสบความสําเร็จตามลําดับ มากไปกวานั้นยังไดมี

การสํารวจผูประกอบการ E-Commerce แบบ B2B ใน SMEs จากระบบ Alibaba.com ท่ีกําลัง

ดําเนินกิจกรรมประสบความสําเร็จในการนํา E-Commerce ไปประยุกตใชในกิจกรรมท่ีองคกร 

SMEs นํามาใชมากท่ีสุดไดแก 1) Alibaba.com จะสามารถชวยธุรกิจในกลุม B to Bไดอยางไร 2) 

การสราง Alibaba Mini-site 3) การลงขอมูลสินคาท่ีถูกวิธีและเพ่ิมโอกาสในการขาย 4) การจัดการ

กับคํารองขอขอมูลสินคาจากลูกคา 5) การใชและประโยชนจากระบบ Alisourcepro 6) วิธีการ

ชําระเงินคาสินคาท่ีมีประสิทธิภาพใน Alibaba.com 7) การจัดการการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ 8) 

การดูและลูกคาท่ีมีประสิทธิภาพ 9) การทําธุรกรรมอยางปลอดภัย และ 10 ) รูปแบบสมาชิกของ 

Alibaba.com และประโยชนท่ีจะไดรับ ซ่ึงสามารถนําไปทําการวิเคราะหทางการตลาดและสรางกล

ยุทธไดอยางดีตามลําดับ  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาขางตน ผูประกอบการไทยไดเริ่มตระหนักถึง E-Commerce สูงมากผูประกอบ

กา SEMs เริ่มหันมาสนใจและศึกษาความเปนไปไดในการนํามาประยุกตใชและชองทางการขายท่ี

สําคัญคือ Alibaba.com ซ่ึงเปนสัญญาณท่ีดีในการเพ่ิมความสามารถทางการแขง ขันของ

ผูประกอบการไทยในตลาดโลก ดังจะเห็นไดวาการแขงขันมีความสัมพันธกับระดับการประเมิน

ตนเองขององคกรวาไดดําเนินกิจกรรม E-Commerce แบบ B2C ของ SMEs โดยใชบริการขายผาน

ระบบ Alibaba.com โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากการแขงขันสูงข้ึน องคกรก็

จะปรับตัวเองไปสู E-Commerce มากข้ึน นอกจากนี้ความตองการจากผูบริโภคก็เปนปจจัยหลักอีก

ปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปรับตัวสิ่งสําคัญท่ีผูประกอบการควรไดรับคือ การสนับสนุนจากภาครัฐ

ท้ังในดานการใหความรู ความเขาใจ การใหคําปรึกษา การจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน 

การกําหนดกรอบหรือแนวทางในการพัฒนารวมกัน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกันตลอด 

Supply Chain การสงเสริมใหผูประกอบตื่นตัวกับการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ E-Commerce 

และประโยชนท่ีองคกรจะไดรับโดยเฉพาะในดานการเงินซ่ึงเปนเปาหมาย หลักขององคกร นอกจากนี้
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ยังรวมไปถึง การบริหารจัดการ และการใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาทางดาน Supply Chain 

โดยประกอบดวยกิจกรรมหลากหลายและบริการอยางครบวงจรซ่ึงตองมีการเชื่อมโยงและรับชวงตอ

การขนสงในแตละโหมดขนสงสินคาจากตนทางจนถึงจุดหมายปลายทาง Third Party Logistics 

(TPL) ในประเทศไทยมีการสนับสนุนหรือใหจัดเตรียม ทรัพยากร ความรู หรือสินทรัพยใหกับสมาชิก

ใน Supply Chain  ดังภาพนี้  

 

ภาพท่ี 2 Alibaba model  

ท่ีมา:สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.), 2561 

 

 สรุปจากภาพนั้น ผูท่ีเปน  Sellers สรางประโยชนคือ Typically SMEs, Ten to a few 

thousand employees และมากกวา 5000 product categories in มากกวา 30  industries ซ่ึง

เปนโอกาสในการสรางรายไดให กับประเทศมหาศาลถา SMEs ศึกษาและขายผานระบบ 

Alibaba.com ส ว นด า น  Buyers ส ร า ง ป ร ะ โ ยช น  คื อ  Across more than 200 countries, 

Companies of all sizes และ Diverse end markets ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2B ตาม

ระบบของ Alibaba model   
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 นอกจากนี้การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงขององคกรนั้นๆ ในการกําหนดนโยบาย การ

จัดสรรทรัพยากรขององคกร ก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนการขยายความรวมมือตลอดท้ัง 

Supply Chain โดยทุกฝายท่ีเก่ียวของรวมมือกันไดรับประโยชนรวมกัน งานวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรมของผูบริโภคคนไทยเม่ือซ้ือสินคาผานระบบออนไลนและผานโทรศัพทมือถือ ขอคนพบ

เพ่ิมข้ึนจากวิจัยนี้ ท่ีสําคัญสําหรับการซ้ือสินคาผานโทรศัพทมือถือแสดงใหเห็นวา M-commerce 

กําลังอยูในข้ันเริ่มตนแตมีศักยภาพในการเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ดังจะเห็นไดจาก Supply 

Chain การปรับกลยุทธของบริษัทท่ีเปนผูนํา E-Commerce ในตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงในดานการ

บริการดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ัวโลก เชน ebay.com, และตลาดในอเมริกา คือ amazon.com 

ซ่ึงการขยายชองทางธุรกิจแบบเดิมมีสถานท่ีตั้งและหนารานมีลูกคาเฉพาะกลุม ซ่ึงหลักการ

ปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกทําการตลาดสามารถไดรับผลตอบรับท่ีดีข้ึน

เรื่อย ๆ ตามลําดับ จนสามารถสงของเปนปริมาณมาก และเริ่มมีชื่อเสียงในตลาดท่ีไมใช

อเมริกา สาเหตุท่ีธุรกิจโตในตลาดท่ีไมใชประเทศอเมริกาเพราะวา Alibaba.com และเว็บไซตขายสง

อ่ืนสวนมากจะสรางข้ึนโดยประเทศในเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีน ดังนั้น กฎ กติกา มาตรฐานการใช

เว็บไซตจึงถูกออกแบบมาใหเอ้ืออํานวยกับผูขายชาวเอเชียมากกวา ถึงแมวาเว็บไซตขายสงเหลานี้

พยายามจะสรางมาตรฐานของตนเองใหเปนมาตรฐานระดับโลก แตก็ยังมีปญหาหลายจุดซ่ึงตอง

แกไข เชน การคดโกง ฉอฉล ความปลอดภัยการชําระเงิน เปนตน ดังนั้น Alibaba.com จึงไมเหมาะ

กับการตลาดในประเทศอยางอเมริกามากนัก แมวาจะมีลูกคาจากอเมริกาติดตอซ้ือสินคาบาง แตก็

จะนอยกวาลูกคาจากประเทศอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามศักยภาพของ Alibaba.com จากผูตอบแบบ

สัมภาษณจากการเริ่มธุรกิจบนเว็บไซต Alibaba.com ใชเวลาศึกษาระบบการซ้ือขายในอาลีบาบา 

รวมถึงเทคนิคการปดการขาย การนําเขาและสงออกผานทางอาลีบาบารวม 6 เดือนเต็ม จนในท่ีสุด

สามารถประสบความสําเร็จในอาลีบาบาดวยกลยุทธการขายออนไลนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

อภิปรายผลการวิจัย 

ปจจุบันเทรนดของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน มีการ

เติบโตสูงมากตามลําดับ ปจจัยภายในองคกรท่ีทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จในการปรับตัว

สู  การขายสินคาดวยระบบ Alibaba.com ตองพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการใหมี

ประสิทธิภาพสรางความพึงพอใจใหลูกคา รวมถึงการรองรับการเติบโตอยางสูงของการทําธุรกิจ

ออนไลนนี้  ถาหากผูประกอบการไทยยังไม เริ่มพัฒนาธุรกิจทุกประเภทเขามาในพาณิชย
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อิเล็กทรอนิกสบนโลกออนไลน จะสรางความเสียเปรียบอยางสูงในการดําเนินธุรกิจในอนาคต

อันใกลนี้ ดังนั้นผลวิจัยนี้จึงมีแนวโนมสูงใหผูประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจดําเนินการสูการขาย

สินคาและการบริการแบบผานชองทางออนไลน กอนท่ีคูแขงสินคาประเภทเดียวกันจะมาเปดตลาด

ในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน และสําหรับผูประกอบการท่ีดําเนินการอยูแลว ตองขยายรวมถึง 

2Small and Medium Enterprise 2นี้คือชวงเวลาท่ีตองปรับปรุงระบบการขายออนไลน ศึกษา

เทคนิคการทําธุรกิจออนไลนของตัวเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยการรวมมือกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจในการใชบริการผูใหบริการ Third Party Logistics (TPL) แบบ Order Fulfillment เพ่ือลด

ข้ันตอนในการบริการสงสินคาและธุรกรรมทางการเงินซ่ึงระบบ Alibaba.com มีระบบดังกลาวท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทําใหสามารถเนนการตลาดและกลยุทธการเพ่ิมยอดขายใหสูงข้ึนทําใหองคกรเติบโต

อยางยั่งยืน ดังนั้นผูประกอบการตองขยายตลาดแบบออนไลนของตัวเองออกไปตางประเทศใหมาก

ยิ่งข้ึนอาจจะผานชองทาง E-Commerce ของตางประเทศโดยนําสินคาไทยขายใหลูกคาโดยตรงใน

ระบบดังกลาว เชน อีเบย อเมซอล จะสามารถสรางประโยชนและทรงอนุภาคมาก หาก

ผูประกอบการสามารถนําสินคาและบริการของไทยไปคาขายกับผูบริโภคไดท่ัวโลก 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1.1 การนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพ่ิมเติมในปจจัยการปรับกระบวนการดําเนินธุรกิจ

จากการเลือกใชผูใหบริการ Alibaba.com ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2B 

อยางมีกลยุทธนําสินคาไทยจําหนายท่ัวโลก 

1.2 การถายทอดความรู ความเขาใจ และเทคนิค ในการทําธุรกิจ ซ้ือของ ขายของ 

ออนไลน ผานระบบ Alibaba.com ใหผูประกอบการ ผูผลิตสินคา หรือ SME ท่ี

ตองเพ่ิมชองทางในการขายสินคาโดยมุงเนนท่ีตลาดตางประเทศ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพ่ิมเติมในปจจัยการเลือกใชผูใหบริการ Alibaba.com กับ

การพัฒนาเทคนิคของระบบใหทันสมัยตลอดเวลา รวมถึงทําการศึกษาท้ังประเทศเพ่ือสรางแผน

แมบทพัฒนาเทคนิคการขายผานระบบ E-Commerce โดยมุงเนนท่ีตลาดตางประเทศ หรือ SME ท่ี

ทํา Import-Export ในปจจุบัน 
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การแบงกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในประเทศไทยโดยใชอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากแบบจําลองการกําหนดราคาหลกัทรัพย 

Segmentation Of Property Funds That Invest In Thailand By Using 

Returns And Risk From CAPM Model 

 

อุษณีย โพธิ์สีแจง1 

Aussanee Phoseejang1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแบงกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศ

ไทย โดยใชอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย(CAPM) 

โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิของราคาปดรายวันของกองทุนรวมจํานวน 14 กองทุน ท่ีมีขอมูลท่ีสามารถ

แบงการศึกษาออกเปน 3 ชวงระยะเวลา ไดแก 5ป 3ป และ1ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2561 แลวนํามาแบงกลุมดวยอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงออกเปน 9 กลุมตาม

การศึกษาของ Jitmaneeroj and Buck (2014) พบวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนใน

ประเทศไทยเปนกลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจากตลาด แตมีความเสี่ยงท่ีเปน

ระบบนอยกวาตลาด (กลุมท่ี 4) คิดเปนรอยละ 50 รอยละ 60 และรอยละ 50 ของกองทุนรวมท่ี

เลือกมาศึกษาตามลําดับชวงระยะเวลาการศึกษาไดแก 5 ป 3 ป และ 1ปและกลุมกองทุนรวมท่ีมี

อัตราผลตอบแทนมากกวาตลาด แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาด (กลุมท่ี 7) คิดเปนรอยละ 

50 รอยละ 40 และรอยละ 50 ของกองทุนรวมท่ีเลือกมาศึกษาตามลําดับชวงระยะเวลาการศึกษา

ไดแก 5 ป 3 ป และ 1ป 

 

คําสําคัญ: แบบจําลองการกําหนดราคาCAPM  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  อัตราผลตอบแทน  

ความเสี่ยง

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Email: Faycreamfaycream@gmail.com 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สภาพเศรษฐกิจปจจุบันท่ีกําลังไดรับแรงกดดันจากการปรับตัวของดัชนีเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยท่ี

เพ่ิมข้ึนของสหรัฐอเมริกา อีกท้ังปจจัยกดดันตอการลงทุนจากสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับ

ประเทศจีนซ่ึงมีผลทําใหภาวะตลาดเกิดการผันผวน สงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยประเภทตาง  ๆ

ของนักลงทุนในชวงสภาวะตลาดเชนนี้  การเลือกลงทุนในกองทุนรวมจึงเปนหนึ่งทางเลือกท่ีนาสนใจมากกวาการ

ลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุน เนื่องจากกองทุนรวมคือการระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนจํานวนมากไปจดทะเบียนให

มีฐานะเปนนิติบุคคล แลวมีผูจัดการกองทุนท่ีเปนมืออาชีพ  นําเงินไปลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ  ตามนโยบายการ

ลงทุนของแตละกองทุน เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนแลวนํามาเฉลี่ยคืนใหกับผูลงทุนแตละรายตามสัดสวนท่ีลงทุน ซ่ึง

กองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงเชนเดียวกับการลงทุนท่ัวไปโดยมีความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกับหลักทรัพยหรือ

สินทรัพยท่ีกองทุนรวมนั้น ๆ  นําเงินไปลงทุน แตนักลงทุนสามารถเลือกระดับความเสี่ยงจากกองทุนตามท่ีตนเอง

ยอมรับได  อีกท้ังผูเริ่มตนลงทุนหรือผูลงทุนท่ีมีประสบการณการลงทุนนอยท่ีไมมีเวลาติดตามขาวสารสามารถเลือก

ลงทุนไดเพราะกองทุนสามารถสรางผลตอบแทนสูงกวาการฝากออมทรัพย เปนการลงทุนท่ีใชเงินลงทุนจํานวนไมมาก 

และนักลงทุนยังสามารถใชกองทุนรวมเปนตัวชวยในการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยอ่ืน  ๆเพ่ือลดความเสี่ยง

ของพอรตการลงทุนโดยรวมได 

        การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถสรางโอกาสในการรับผลตอบแทนจากปนผลท่ีเปนบวกไดโดย

ไมข้ึนกับภาวะตลาด  ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไมอิงกับภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีโอกาสสรางผลตอบแทนท่ี

มากกวาการลงทุนในตราสารหนี้ และความผันผวนไมเทากับการลงทุนในตราสารทุน  และชวยปองกันความเสี่ยงจาก

เงินเฟอเนื่องจากราคาสินทรัพยทางเลือกอยางอสังหาริมทรัพยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟอ แต

ขณะเดียวกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก็มีขอจํากัดในเรื่องของสภาพคลอง และโอกาสท่ีจะไดกําไรจากการซ้ือขาย

คอนขางต่ําและเปนสินทรัพยท่ีมีระดับความเสี่ยงคอนขางสูง ดังนั้นผูลงทุนควรมีการศึกษาและทําความเขาใจกอน

การตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง 
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ภาพท่ี 1 แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมแบงกลุมตาม  Morningstar Category 

  

ที่มา : Morningstar Direct ( วันที่31 พฤษภาคม 2561)  

        จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในกลุมProperty Indirect มีผลตอบแทนดี

ในชวงระยะเวลาตาง ๆ  โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 12.17 ตอป , 10.18 เฉลี่ยตอ3ป และเม่ือมาเปรียบเทียบกับ

อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ป เทากับรอยละ 1.71 ตอป อัตราผลตอบแทนของตั๋ว

เงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป เทากับรอยละ 2.06 ซ่ึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนั้นสามารถใหผลตอบแทน

ท่ีมากกวาการลงทุนในตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงการเลือกลงทุนนั้นจําเปนท่ีจะตองศึกษาในเรื่องของอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จะทําใหนักลงทุนสามารถนําผลการวิเคราะหไป

ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงท่ีตนเองยอมรับได ซ่ึงความเสี่ยงสามารถวัดดวยคาเบตา (β) 

ของผลตอบแทนของกองทุนรวม แลวนํามาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงผลตอบแทนของตลาด โดยใชแบบจําลอง CAPM 

แลวนํามาแบงกลุมเพ่ือจําแนกกลุมกองทุนตามความสามารถในการดําเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือนําไปประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกลงทุนรวมท้ังใชในการจัดพอรตการลงทุนใหเหมาะสมตามสภาวะของตลาดการลงทุน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือแบงกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย โดยใชอัตราผลตอบแทน

และความเสี่ยงจากแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model) 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 ทฤษฎีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย CAPM (Capital Asset Pricing Model : 

CAPM) 

(1964) อางใน , วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน 2556) เปนแบบจําลองท่ีใชในการประเมินราคา

ของหลักทรัพย รวมถึงเปนจําลองท่ีอธิบายถึงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนท่ี

นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้น โดยแบบจําลอง CAPM นั้นเปนแบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึนภายใต

สมมติฐาน 5 ขอดังตอไปนี้ 

1.  นักลงทุนเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หรือเลือกกลุมหลักทรัพยท่ีมีความ

เสี่ยงสูงโดยคาดหวังผลตอบแทนสูงสุด หรือเลือกกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงต่ําสุด ณ อัตราผลตอบแทนระดับ

หนึ่ง 

2.  นักลงทุนมีความเชื่อละคาดการณเหมือนกันหมด กลาวคือ นักลงทุนตางไดรับขาวสารเหมือนกันใน

เวลาเดียวกัน 

3.  นักลงทุนสามารถกูยืมและใหยืมหลักทรัพยท่ีไรความเสี่ยงเปนจํานวนเทาใดก็ได โดยมีดอกเบี้ยเทากับ

อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนท่ีไมมีความเสี่ยง 

4.  ตลาดทุนเปนตลาดท่ีสมบูรณ คือ ไมมีคาใชจายในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยและการซ้ือหรือขาย

หลักทรัพยจะทําในจํานวนเทาใดก็ได 

5.  ไมคํานึงเรื่องของภาษี 

จากขอสมมติฐานขางตนนั้นแมจะมีบางประการท่ีไมสามารถนํามาปฏิบัติได แตเนื่องจากภายใตขอ

สมมติฐานท่ีกําหนดใหตลาดอยูภายใตภาวะดุลยภาพ ทําใหสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพย ซ่ึงประกอบดวยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเสี่ยงและสวนชดเชยความเสี่ยงกับความ

เสี่ยงท่ีเปนระบบดวย Security Market Line (SML) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเสี่ยงของหลักทรัพย 

 

 
 ที่มา : (อํานวย สีลาทิพยกุล , 2521 : 391 ) 

ดังนั้นผูลงทุนจะตองมีการกระจายการลงทุนเพ่ือชวยขจัดความเสี่ยงโดยใชวิธีการคํานวณ 

ดังนี้ 

𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊)− 𝑹𝑹𝒇𝒇 = [𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒎𝒎) − 𝑹𝑹𝒇𝒇]𝜷𝜷𝒊𝒊 
โดย 

𝐄𝐄(𝐑𝐑𝐢𝐢) = อัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการจากหลักทรัพย i 

𝐑𝐑𝐟𝐟 = อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง 

𝛃𝛃𝐢𝐢 = คาเบตาของหลักทรัพย i 

𝐄𝐄(𝐑𝐑𝐦𝐦) = อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาด  

       The segmentation of mutual funds : A new approach (Jitmaneeroj, B and Buck, R 2014) ศึกษา

โดยนําแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) และแบบจําลอง Treynor-MazuyModel มาใชในการ

แบงกลุม (Segmentation) ท้ังหมด 27 กลุม จากกองทุนรวมตราสารทุนในกลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed 

markets) และกลุมประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging markets) โดยใชคุณลักษณะท้ัง 3 กองทุนรวม คือ อัตรา

ผลตอบแทนสวนเกินหรือความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย (คาอัลฟา : α) ความเสี่ยงท่ีเปนระบบของกองทุน

รวมเม่ือเทียบกับตลาด (คาเบตา : β) และความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน (คาเดลตา : ∆) โดยทําการศึกษา

ระหวางชวงเวลา ค.ศ. 1997-2013 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ในกลุมประเทศพัฒนาแลว จํานวนรอยละ 14 ของกองทุน

รวมท่ีใชบริหารเชิงรุก มีอัตราผลตอบแทนสวนเกิน ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ และความสามารถในการจับจังหวะการ

ลงทุนแยกวาตลาดหลักทรัพย ในขณะท่ีอีกรอยละ 76 ในประเทศตลาดเกิดใหม มีอัตราผลตอบแทนสวนเกิน ความ

เสี่ยงท่ีเปนระบบ และความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนของนักลงทุน โดยท่ีในประเทศพัฒนาแลวนักลงทุนไม
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จําเปนตองเลือกลงทุนกองทุนท่ีบริหารเชิงรุก ซ่ึงมีผลการดําเนินงานแยกวาตลาด นักลงทุนสามารถเลือกลงทุน

กองทุนท่ีเปนเชิงรับได เพราะมีคาธรรมเนียมท่ีถูกกวาตลาด และจากการศึกษาดังกลาวยังนํามาสูการท่ีกองทุนรวม

สามารถนําเสนอเชิงนโยบาย ดวยการแบงกลุมท้ัง 3 มิติใหนักลงทุนไดรับทราบ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจการ

ลงทุนตามลักษณะท่ีนักลงทุนสนใจ 

       จากการทดสอบสมมติฐานของคาสัมประสิทธิ์คาคงท่ีอัลฟา และคาสัมประสิทธิ์ความชันเบตา ทําใหสามารถ

แบงกลุมกองทุนรวมตามลักษณะของกองทุนได 9 กลุม ข้ึนอยูกับวานักลงทุนเปนนักลงแบบใด หากนักลงทุนรับ

ความเสี่ยงไดปานกลาง ควรเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีคาเบตาเทากับ 1 หากนักลงทุนรับความเสี่ยงไดนอย ควรเลือก

ลงทุนในกองทุนท่ีมีคาเบตานอยกวา 1  แตหากนักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงไดมาก ก็ควรเลือกลงทุนในกองทุนท่ี

มีคาเบตามากกวา 1 ซ่ึงทําใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนใหเหมาะสมกับความตองการของตนเอง โดย

สามารถจําแนกไดดังนี้ 

 (β < 1)(Defensive) (β = 1)(Neutal) (β > 1)(Aggressive) 

α < 0(Underperform) กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

α = 0(Neutal) กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 กลุ่มที ่6 

α > 0(Outperform) กลุ่มที ่7 กลุ่มที ่8 กลุ่มที ่9 

 ที่มา : Jitmaneeroj,B. And Buck,R.(2014) “The segmentation of mutual funds : A new approach”,EBS  

                      Working paper. 

กลุมท่ี 1 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนนอยกวาตลาด α < 0 (Underperform) 

และมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาด β < 1 (Defensive) 

กลุมท่ี 2 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนนอยกวาตลาด α < 0 (Underperform) 

แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบไมแตกตางจากตลาด β = 1 (Neutral) 

กลุมท่ี 3 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนนอยกวาตลาด α < 0 (Underperform) 

แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบมากกวาตลาด β > 1 (Aggressive) 

กลุมท่ี 4 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจากตลาด α = 0 (Neutral) 

แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาด β < 1 (Defensive) 

กลุมท่ี 5 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจากตลาด α = 0 (Neutral) 

และมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบไมแตกตางจากตลาด β = 1 (Neutral) 

กลุมท่ี 6 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจากตลาด α = 0 (Neutral) 

แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบมากกวาตลาด β > 1 (Aggressive) 
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กลุม ท่ี 7 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนมากกวาตลาด α > 0 (Outperform)  

แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาด β < 1 (Defensive) 

กลุม ท่ี 8 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนมากกวาตลาด α > 0 (Outperform) 

แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบไมแตกตางจากตลาด β = 1 (Neutral) 

กลุม ท่ี 9 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนมากกวาตลาด α > 0 (Outperform) 

และมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบมากกวาตลาด β > 1 (Aggressive) 

แนวความคิดเกี่ยวกับนักลงทุน 

การจัดประเภทของนักลงทุนนั้นตามการวิเคราะหในแงจิตวิทยา (Psychographics) ท่ีสําคัญ 2 แบบ คือ 

Bamewall Two-way Model และBailard , Biehl & Kaiser Five – way Model (BB&K) โดย Bamewall Two-way 

Model จัดแบงนักลงทุนออกเปน 2 ลักษณะใหญ ไดแก 

1.นักลงทุนประเภทรอรับผล (Passive Investors) มักเลี่ยงการลงทุนในโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือ

ยอมรับความเสี่ยงไดต่ํา ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไดแก บุคคลท่ีมีทุนทรัพยนอยและกลัวการขาดทุน  ลูกจางท่ีมีหนาท่ีการ

งานในตําแหนงสูงในบริษัทหรือองคกรขนาดใหญ 

2.นักลงทุนประเภทมุงหวังผล (Active Investors) เปนผูลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงในระดับสูงข้ึนไดหาก

โครงการนั้นใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไดแก บุคคลท่ีร่ํารวยโดยสรางธุรกิจดวยมือของตนเอง  

บุคคลท่ีทํางานโดยอิสระมิไดเปนลูกจางผูใดในสายอาชีพตาง ๆ  

และแบบ Bailard , Biehl & Kaiser Five – way Model (BB&K) จําแนกนักลงทุนออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

1.นักผจญภัย (Adventure) มีความเชื่อม่ันตนเองสูงมีความสุขกับการตัดสินใจกับความไมแนนอนของชีวิต 

รวมไปถึงการลงทุนดวย 

2.ผูมีความเปนเอกเทศ (Individualist) เชื่อม่ันในตนเองสูงมีการตัดสินใจดวยความละเอียดรอบคอบอยางมี

ดุลยพินิจ 

3.ดาราผูมีชื่อเสียง (Celebrity) มีความกังวลกลัวตกขาว มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว 

4.ผูพิทักษ (Guardian) มีความระมัดระวังรอบคอบ และคอนขางวิตกกังวลมาก รูขอจํากัดของตนเอง 

รวมท้ังกลัวในการตัดสินใจ 

5.ผูท่ีอยูคาบเสน (Straight Arrow) ผูท่ีไมเขาในกลุมใดๆ  และมีคุณลักษณะท่ีอยูตรงกลาง 

 

 



 

596 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรของการวิจัยไดแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยประเภทกองทุนเปด 

ประเภทกองทุนแบงตามมอรนิ่งสตาร property indirect 22 กองทุน ซ่ึงกลุมตัวอยางของการวิจัยมีจํานวน 14 

กองทุนโดยเลือกจากกองทุนรวมท่ีขอมูลราคาปดรายวันตามจํานวนระยะเวลาการศึกษา 

18ตารางท่ี 118 แสดงชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษาและจํานวนกองทุนรวมท่ีศึกษา 

ระยะเวลาทําการศึกษา จํานวนกองทุน ต้ังแตวันท่ี 

ชวงระยะเวลา 5 ป 4 กองทุน 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2561 

ชวงระยะเวลา 3 ป 6 กองทุน 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2561 

ชวงระยะเวลา 1 ป 14 กองทุน 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 

 

18ตารางท่ี 218 รายชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยท่ีทําการศึกษาและชวงระยะเวลาของขอมูลท่ี

ทําการศึกษา จํานวน 14 กองทุน ดังนี้ 

ชื่อยอ ชื่อกองทุน ระยะเวลา

ทําการศึกษา 

ONEPROP-D กองทุนเปด  วรรณ พร็อพเพอรตี้ พลัส ดิวิเดน ฟนด 3ป / 1 ป 

ONE-PROP กองทุนเปด  วรรณ พร็อพเพอรตี้ พลัส ฟนด 5ป / 3ป / 1 ป 

ONEPROP-RMF กองทุนเปด  วรรณ พร็อพเพอรตี้ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 5ป / 3ป / 1 ป 

LHPROP-A กองทุนเปด  แอล เอช พร็อพเพอรตี้ พลัส A 1 ป 

LHPROP-I กองทุนเปด  แอล เอช พร็อพเพอรตี้ พลัส I 1 ป 

KT-PIF-D กองทุนเปด  กรุงไทย พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟรา 1 ป 

KT-PIF-A กองทุนเปด  กรุงไทย พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟรา 1 ป 

T-PropInfraFlex กองทุนเปด  ธนชาต  พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟรา 1 ป 

T-Property กองทุนเปด  ธนชาต  พร็อพเพอรตี้เซ็คเตอรฟนด 1 ป 
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T-PropertyRMF กองทุนเปด  ธนชาต  พร็อพเพอรตี้เซ็คเตอรฟนดเพ่ือการ

เลี้ยงชีพ 

1 ป 

PHATRA PROP-

D 

กองทุนเปด  ภัทร  พร็อพเพอรตี้ เซคเตอร - ดิวิเดนด 3ป / 1 ป 

M-PROP DIV กองทุนเปด  เอ็มเอฟซี  พร็อพเพอรตี้ ดิวิเดนด ฟนด 5ป / 3ป / 1 ป 

M-PROPERTY กองทุนเปด  เอ็มเอฟซี  พร็อพเพอรตี้เวลท ฟนด 5ป / 3ป / 1 ป 

M-PROP RMF กองทุนเปด  เอ็มเอฟซี  สมารท พร็อพเพอรตี้ เพ่ือการ

เลี้ยงชีพ 

1 ป 

  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ใชสถิติเชิงพรรณอธิบายถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี

ลงทุนในประเทศไทย โดยมีกําหนดตามแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) เพ่ือใชวิเคราะห

ความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตน (Rm) และตัวแปรตาม (R𝑖𝑖) ดวยสมการถดถอยอยางงาย (Simple regression 

analysis) เปนเครื่องมือในการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนใน

ประเทศไทย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาด 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ขอมูลท่ีนํามาศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 

ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561  โดยทําการเก็บรวบรวมจากขอมูลแหลงตาง ๆ  ดังนี้ 

3.1  ขอมูลมูลคาหนวยลงทุน (NAV) เก็บรวบรวมขอมูลแบบรายวันจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

www.thaimutalfund.comของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย ท่ีมีนโยบายจายเงินปนผล และ

ไมจายเงินปนผล จํานวน 14 กองทุน 

3.2  ขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย SET Index เก็บรวมรวบขอมูลแบบรายวัน จากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

3.3  ขอมูลอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน ใชในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเสี่ยง เก็บรวบรวมขอมูลแบบรายวัน จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (www.thaibma.or.th) ใชแทนหลักทรัพย

ท่ีปราศจากความเสี่ยงเก็บขอมูลโดยใชราคาปดแบบรายวัน 

 4.  การวิเคราะหขอมูล 
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 4.1 คํานวณหาอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย  

4.2  คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของขอมูลดัชนี SET Index 

 4.3  ใชสถิติเชิงพรรณนาอธิบายถึงลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวม เชน คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาสูงสุด 

และ คาต่ําสุด 

 4.4  ใชสมการแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับ

นัยสําคัญ 5% โดยทําการศึกษาขอมูลจากปจจุบันยอนหลังไปเปน 3 ชวงระยะเวลาดวยสมการ ดวยโปรแกรม 

EVIEWS ใชวิธีการประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary least squares) โดยมีการใช Newey – west 

correction standard error เพ่ือแกไขปญหาเรื่องความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันเอง (Auto correlation) และ

ความคาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงท่ี (Heteroskedasticity) 

4.5  ทําการทดสอบสมมตฐิานโดยตั้งสมมติฐานดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1  

สมมติฐานหลัก H0 : α = 0 (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยท่ีมีอัตราผลตอบแทน

สวนเกินไมแตกตางจากตลาด) 

สมมติฐานรอง   H1 : α ≠ 0 (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยท่ีมีอัตราผลตอบแทน

สวนเกินแตกตางจากตลาด) 

สมมติฐานท่ี 2 (ทดสอบเพ่ือพิจารณาวาCAPMอธิบายความสัมพันธระหวางRiกับRmไดหรือไม) 

สมมติฐานหลัก H0 : β = 0  ( β มีคาไมแตกตางจากศูนย) 

สมมติฐานรอง  H1 : β ≠ 0  ( β มีคาแตกตางจากศูนย) 

สมมติฐานท่ี 3 (ทดสอบเพ่ือจําแนกหลักทรัพยเชิงรุกและหลักทรัพยเชิงรับ)  

         สมมติฐานหลัก H0 : 𝛽𝛽𝑖𝑖 = 1 (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย มี      ความเสี่ยงท่ี

เปนระบบไมแตกตางจากตลาด) 

สมมติฐานรอง    H1 : 𝛽𝛽𝑖𝑖 ≠ 1 (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย มีความเสี่ยงท่ีเปน

ระบบแตกตางจากตลาด) 

 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางท่ี 3  ผลวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานท่ี1และ2ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย ชวง

ระยะการศึกษา 5 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

Fund α/β Coefficient Prob. R-squared 

ONEPROP-D α -0.003342 0.7744 0.014295 

β 0.058697 0.0000 

ONE-PROP α 0.021378 0.0309 0.170023 

β 0.187182 0.0000 

ONEPROP-RMF α 0.011995 0.2342 0.169991 

β 0.188288 0.0000 

M - PROPERTY α 0.091919 0.0065 0.194663 

β 0.229017 0.0000 

 

ตารางท่ี 4  ผลวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานท่ี1และ2ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย ชวง

ระยะการศึกษา 3 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

Fund α/β Coefficient Prob. R-squared 

ONEPROP-D α 0.005760 0.6725 0.005734 

β 0.042772 0.1176* 

ONE-PROP α 0.026851 0.0395 0.133287 

β 0.180448 0.0001 

ONEPROP-RMF α 0.017971 0.1660 0.127672 

β 0.178887 0.0003 

PHATRAPROP-D α 0.017863 0.2576 0.166114 

β 0.226993 0.0000 

M-PROP DIV α 0.022605 0.1819 0.190688 

β 0.236867 0.0000 

M-PROPERTY α 0.041180 0.0099 0.164301 

β 0.228475 0.0000 

*กองทุนรวม ONEPROP-D ไมถูกนําไปแบงกลุมกองทุนเน่ืองจาก CAPMไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง

RiกับRmตามการทดสอบสมมติฐานท่ี2 
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ตารางท่ี 5  ผลวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานท่ี1และ2ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย ชวง

ระยะการศึกษา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

Fund α/β Coefficient Prob. R-squared 

ONEPROP-D α 0.022564 0.2588 0.001042 

β -0.016915 0.6454* 

ONE-PROP α 0.048382 0.0173 0.033998 

β 0.088907 0.0059 

ONEPROP-RMF α 0.036201 0.0606 0.031118 

β 0.080797 0.0084 

LHPROP-A α -0.009217 0.7296 0.059730 

β 0.157699 0.0002 

LHPROP-I α 0.009871 0.6801 0.020596 

β 0.081433 0.0326 

KT-PIF-D α 0.032268 0.1266 0.053911 

β 0.117998 0.0005 

KT-PIF-A α 0.040444 0.0129 0.137488 

β 0.151377 0.0000 

T-PropInfraFlex α 0.023982 0.1567 0.236968 

β 0.220882 0.0000 

T-Property α 0.024117 0.1413 0.241182 

β 0.216329 0.0000 

T-PropertyRMF α 0.040246 0.0038 0.202431 

β 0.177882 0.0000 

PHATRA PROP-D α 0.030191 0.2616  

0.003847 β 0.039157 0.3577* 

M-PROP DIV α 0.045726 0.0195 0.191452 

β 0.222096 0.0000 

M-PROPERTY α 0.077136 0.0002 0.147336 

β 0.197861 0.0000 

M-PROP RMF α 0.061903 0.0013 0.174906 

β 0.205739 0.0000 

*กองทุนรวม ONEPROP-Dและ PHATRA PROP-D ไมถูกนําไปแบงกลุมกองทุนเน่ืองจาก CAPMไมสามารถ

อธิบายความสัมพันธระหวางRiกับRmตามการทดสอบสมมติฐานท่ี2 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมมตฐิานของคาสัมประสิทธิ์เบตา (𝛽𝛽𝑖𝑖)ตามสมมติฐานท่ี3ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ท่ีลงทุนในประเทศไทย  ชวงระยะการศึกษา 5 ป เริ่มต้ังแตวนัท่ี 1สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 
Fund Coefficient 

(𝛽𝛽) 
 

Probrability ผลการทดสอบ

สมมติฐานเบตา 

แปลผลการทดสอบสมมติฐาน

เบตา 

ONEPROP-D 0.058697 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

ONE-PROP 0.187182 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

ONEPROP-RMF 0.188288 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

M - PROPERTY 0.229017 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

 จากตารางท่ี6  พบวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทย  ชวงระยะ

การศึกษา 5 ปท้ัง4กองทุน เปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive) ท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบสมมตฐิานของคาสัมประสิทธิ์เบตา (βi)ตามสมมติฐานท่ี3 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ท่ีลงทุนในประเทศไทย  ชวงระยะการศึกษา 3 ป เริ่มตั้งแตวนัท่ี 1สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 
Fund Coefficient 

(𝛽𝛽) 
 

Probrability ผลการทดสอบ

สมมติฐานเบตา 

แปลผลการทดสอบสมมติฐาน

เบตา 

ONE-PROP 0.180448 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

ONEPROP-RMF 0.178887 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

PHATRAPROP-D 0.226993 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

M-PROP DIV 0.236867 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

M-PROPERTY 0.228475 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

จากตารางท่ี7  พบวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยชวงระยะการศึกษา 

3 ปท้ัง 5 กองทุน เปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive)ท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบสมมติฐานของคาสัมประสิทธิ์เบตา (βi) ตามสมมติฐานท่ี3 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ท่ีลงทุนในประเทศไทย  ชวงระยะการศึกษา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 
Fund Coefficient 

(𝛽𝛽) 
 

Probrability ผลการทดสอบสมมติฐาน

เบตา 

แปลผลการทดสอบสมมติฐาน

เบตา 

ONE-PROP 0.088907 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

ONEPROP-RMF 0.080797 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

LHPROP-A 0.157699 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

LHPROP-I 0.081433 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 
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KT-PIF-D 0.117998 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

KT-PIF-A 0.151377 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

T-PropInfraFlex 0.220882 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

T-Property 0.216329 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

T-PropertyRMF 0.177882 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

M-PROP DIV 0.222096 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

M-PROPERTY 0.197861 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

M-PROP RMF 0.205739 0.0000 ปฏิเสธH0 𝛽𝛽<1(หลักทรัพยเชิงรับ) 

จากตารางท่ี8  พบวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยชวงระยะการศึกษา 

1 ปท้ัง 12 กองทุน เปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive) ท้ังหมด 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 9 แบงกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยท่ีทําการศึกษาท้ังหมด ชวงระยะเวลา 5 ป 3

ป และ1ป ตั้งแตวันท่ี 1สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

 เบตา (β) < 1(Defensive) เบตา (β) = 1 

(Neutral) 

เบตา (β) > 1 

(Aggressive) 

อัลฟา(α) < 0 

(Underperform) 

- - - 

อัลฟา(α) = 0  (Neutral) -ONEPROP-D (5ป)  

-ONEPROP-RMF (1ป) (3ป) (5ป) 

-M-PROP DIV (3ป)  

-PHATRA PROP-D (3ป)     

-LHPROP-A (1ป)        

-LHPROP-I (1ป)                       

 -KT-PIF-D (1ป)        

-T-PropInfraFlex (1ป)                

 -T-Property (1ป)        

 

- 

 

- 

อัลฟา(α) > 0 

(Outperform) 

-ONE-PROP (1ป) (3ป) (5ป)                    

 -M-PROPERTY (1ป) (3ป) (5ป)                  

-KT-PIF-A (1ป)        

-T-PropertyRMF (1ป)                 

-M-PROP DIV (1ป)        

-M-PROP RMF (1ป)        

 

- 

 

- 

 จากตารางท่ี9 พบวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยท่ีทําการศึกษา

ท้ังหมดแบงตามชวงระยะเวลาทําการศึกษาพบวา ชวงระยะเวลาทําการศึกษา 5 ป จํานวน 4 



 

603 
 

กองทุน ชวงระยะเวลาทําการศึกษา 3 ป จํานวน 6 กองทุนและชวงระยะเวลาทําการศึกษา 1 ป

จํานวน14กองทุน  สามารถแบงกองทุนออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมท่ี 4 คือ กลุมกองทุนรวมท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนไมแตกตางจากตลาด α = 0 (Neutral) แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาด β < 

1(Defensive) คิดเปนรอยละ 50 รอยละ 60 และรอยละ50 ตามลําดับ และกลุมท่ี 7 คือ กลุม

กองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนมากกวาตลาด α > 0 (Outperform) แตมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบ

นอยกวาตลาด β < 1 (Defensive) คิดเปนรอยละ 50 รอยละ 40 และรอยละ 50 ตามลําดับ 

*กองทุนรวม ONEPROP-D(3ป/1ป)และ PHATRA PROP-D(1ป) ไมถูกนําไปแบงกลุมกองทุน

เนื่องจาก CAPMไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางRiกับRmตามการทดสอบสมมติฐานท่ี2 

 

อภิปรายผล 

จากการแบงกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

จากแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) พบวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยสวน

ใหญมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาด แตในสวนของอัตราผลตอบแทนสวนเกินนั้นก็มีท้ังกองทุนรวมท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนสวนเกินไมแตกตางจากตลาด และมีอัตราผลตอบแทนสวนเกินมากกวาตลาด ดังนั้นนักลงทุนควรเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักษณะท่ีมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาดและอัตราผลตอบแทนสวนเกิน

ท่ีมากกวาตลาด เนื่องจากมีโอกาสไดรับผลตอบแทนไดมากกวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเสี่ยงท่ีเปน

ระบบนอยกวาตลาดแตมีอัตราผลตอบแทนสวนเกินท่ีไมแตกตางจากตลาด ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวนิดา  

โคษา (2559) ศึกษาเรื่อง“การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพยในหมวดกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”ท่ีพบวา

กองทุนรวมท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูง จะมีคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบมากกวาตลาด หรือคาเบตามากกวา 1 แต

สอดคลองกับผลการศึกษาของวิภาวดี มูลอินตะ (2556) ศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยใน

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (CONMAT)พบวาหลักทรัพยท้ัง 6 ตัว มีคาความเสี่ยงต่ํากวาตลาด และการ

แบงแยกความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยพบวาหลักทรัพยทุกตัวมีคาสัมประสิทธิ์เบตาเปนบวกในทิศทางเดียวกับ

ตลาด และมีคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาตลาด 

 

ขอเสนอแนะ 

การแบงกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก

แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) เปนศึกษาเพียงองคประกอบหนึ่งซ่ึงสามารถชวยใหนักลงทุน
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พิจารณาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนในประเทศไทยไดเหมาะสมตามลักษณะของตนเองตามการจัด

ประเภทของนักลงทุนตามแนวเก่ียวกับนักลงทุนของ Bamewall Two-way Model และBailard , Biehl & Kaiser Five 

– way Model (BB&K) ซ่ึงกองทุนรวมท่ีทําการศึกษานั้นเหมาะกับนักลงทุนประเภทรอรับผลเนือ่งจากมีความเสี่ยงท่ี

เปนระบบนอยกวาความเสี่ยงท่ีเปนระบบของตลาด แลวนักลงทุนควรเลือกลงทุนกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงท่ีเปน

ระบบนอยกวาความเสี่ยงท่ีเปนระบบของตลาดแลวยังมีอัตราผลตอบแทนสวนเกินท่ีมากกวาตลาด(กองทุนรวมใน

กลุมท่ี7) เพ่ือใหไดรับอัตราผลตอบแทนท่ีดีกวาในระดับความเสี่ยงเทากัน แตอยางไรการตัดสินใจในการเลือกลงทุน

นั้นไมควรใชเพียงการศึกษานี้เพียงปจจัยเดียวเทานั้นแตควรใชขอมูลจากการปจจัยอ่ืน  ๆเชน นโยบายการลงทุน ผล

การดําเนินงานของกองทุนรวม รวมท้ังเศรษฐกิจในปจจุบันรวมในการตัดสินใจลงทุนดวย 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร 

Factors Affecting Decision Making to Use Comprehensive Car Care 

Service Center 
 

ธรรมพร อาจารยยุตต1 และชุติมาวดี ทองจีน2 

Thammaporn Arjarayutt1 and chutimavadee thongjee2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบ

ครบวงจรของผูบริโภค โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางคือ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตรัตนาธิเบศรและนนทบุรีท่ีมีรถยนต ท้ังเพศชายและเพศหญิง จํานวน 200 

คน โดยใชแบบสอบถามและวิธีการสุมตัวอยางไมอาศัยความนาจะเปน โดยวิธีการสุมแบบสะดวก 

โดยจะกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G* Power Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple 

Regression ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดานคุณภาพการบริการ 

และดานสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

คําสําคัญ:  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, คุณภาพการบริการ, สวนประสมทางการตลาด

บริการ, ศูนยดูแลรักษารถยนต    

 

Abstract 

This study aimed to examine factors affecting decision making to use the 

comprehensive car care service center of consumers.  The data were collected 

through a questionnaire with 200 respondents who were selected using convenience 

sampling which was a non-probability sampling technique.  The samples consisted of 

males and females who had vehicles and lived in Rattanathibet District and 

Nonthaburi.  The sample size was defined by G* Power Analysis and multiple 

regression applied to data analysis.   

                                                 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท บรหิารธุรกจิสาขาวชิาธุรกจิขนาดย่อม บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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The findings indicated that integrated marketing communication, service 

quality, and service marketing mix factors had an influence on the decision making to 

use the comprehensive car care service center at the statistical significant level of a 

0.05. 

Keywords: Car Care Service Center, Integrated Marketing Communication, Service 

Quality, Service Marketing Mix 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 ปจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวนผูใชรถยนตสวนบุคคลเปนจํานวนมาก และ

มีแนวโนมเ พ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเห็นไดจากปญหาการจราจรท่ีหนาแนนในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีปจจัยสนับสนุนจากโครงการรถยนตคันแรกในป 2555 และ 

ระบบขนส งสาธารณะยัง ไมครอบคลุม ไม เ พียงพอตอความตองการการใชงานของคน 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําใหการดํารงชีวิตในสังคมเมืองมีความจําเปนตองใชรถยนตสวน 

บุคคลในการเดินทาง เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ  จาก

ขอมูลสถิติรถจดทะเบียนปายแดงของกรมการขนสงทางบก พบวา จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนสะสมในเขตกรุงเทพมหานคร ในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 จํานวน 

206,913 คัน หรือ คิดเปนรอยละ 5.7 สงผลใหธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนตมี แนวโนม

เติบโตสูงตามเชนเดียวกัน (กรมการขนสง, 2561) 

 จากปริมาณรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป สงผลใหธุรกิจท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม เติบโต

ตามไปดวย โดยเฉพาะธุรกิจคารแคร ท่ีมีมูลคาประมาณ 1 หม่ืนลานบาทในป 2559 เติบโตรอยละ 

30 จากป 2558 และคาดวาจะมีแนวโนมเติบโตสูงข้ึน (ศูนย์วิจยักสิกรไทย, 2560) ผูวิจัยได

ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร เพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหารงานธุรกิจศูนยดแูลรักษารถยนตแบบครบวงจรในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสินใจใช  

   บริการคารแครแบบครบวงจร 

3. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริกของผูบริโภคในเขตรัตนาธิเบศรและนนทบุรี  
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4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช

บริการคารแครแบบครบวงจร 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications: IMC) 

Kotler (2003) กลาววา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาทาง

การตลาดหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับกลุมเปาหมายเปนการมุงเนนการสรางพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายใหตรงตามความตองการ โดยการใชการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแก การ

โฆษณา (Advertising), การประชาสัมพันธ (Public Relations), การสงเสริมการขาย (Sales 

Promotion), การใชพนักงานขาย (Personal Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

2. แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี เ ก่ี ย ว กั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร  (Service Quality) Ziethaml, 

Parasuraman, & Berry (2009) คุณภาพการบริการ (Service Quality) เปนสิ่งท่ีลูกคาทุกคน

คาดหวังท่ีจะไดรับจากการบริการในการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการซ่ึง

เปนการวัดคุณภาพจาก 5 ดานดังนี้ 1) ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 2) ความ

นาเชื่อถือ (Reliability) 3) การตอบสนองลูกคา (Responsive) 4) การใหความม่ันใจแกลูกคา 

(Assurance) และ 5) การเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) 

3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

Kotler (2000) กลาววากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภคจะประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา 

(Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ (Process) ปจจัยดานบุคคลผูใหบริการ (People) ปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) โดยสวนประกอบทุกตัวจะมีความเก่ียวพันกันและเทาเทียมกัน

ข้ึนอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยเนนน้ําหนักท่ีปจจัยใดมากกวาเพ่ือใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของตลาดเปาหมาย 

4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ (Decision Making of Consumers) 

Kotler & Keller (2006) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคสามารถพิจารณาตาม

ข้ันตอนตาง ๆ ไดเปน 5 ข้ันตอน โดยเริ่มจากเหตุการณกอนท่ีจะมีการซ้ือสินคาจริง ๆ จนถึง

เหตุการณภายหลังจากการซ้ือ ซ่ึงสรุปข้ันตอนท่ีสําคัญ ไดดังนี้ ข้ันตอนการรับรูถึงความตองการ 

(Problem Recognition), การคนหาขอมูล (Information Search Recognition), การประเมิน

ทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ (Evaluation of Alternatives), การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision), 

และพฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
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กรอบแนวคิด 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

          ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคาร

แครแบบครบวงจร 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบ

วงจร 

สมมติฐานท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแคร

แบบครบวงจร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคือ ผูท่ีมีรถยนตท้ังเพศชายและเพศหญิง กลุมตัวอยางคือประชากรท่ีอาศัยอยูใน

เขตรัตนาธิเบศรและนนทบุรี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน จากการคํานวณดวยโปรแกรม   

G* Power Analysis ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายโดยการกําหนดหัวขอ ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช

บริการคารแครแบบครบวงจร แบงเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใชบริการคารแคร ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน รูปแบบของการใชบริการคารแคร ความถ่ีใน

การตัดสินใจใชบริการ      

คารแครแบบครบวงจร คุณภาพการบริการ 

 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 
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การใชบริการคารแคร คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง วันท่ีและเวลาใชบริการคารแคร เปนลักษณะคําถาม

เปนแบบมีคําตอบใหเลือกตอบ (Multiple Choices) จํานวน 10 ขอ 

สวนท่ี 2 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบ

ครบวงจร ลักษณะของคําถามเปนคําถามแบบปลายปด ท่ีมีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวความ คิด Likert Scale จํานวน 13 ขอ 

สวนท่ี 3 คุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร 

ลักษณะของคําถามเปนคําถามแบบปลายปด ท่ีมีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating 

Scale) ตามแนวความ คิด Likert Scale จํานวน 6 ขอ 

สวนท่ี 4 สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบ

ครบวงจร ลักษณะของคําถามเปนคําถามแบบปลายปด ท่ีมีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวความ คิด Likert Scale จํานวน 20 ขอ 

สวนท่ี 5 การตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร ลักษณะของคําถามเปนคําถามแบบ

ปลายปด ท่ีมีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวความ คิด Likert Scale 

จํานวน 8 ขอ 

 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

สวนท่ี 2 3 4 และ 5 ผูตอบแบบสอบถามจะใหคะแนน ตามความคิดเห็นตามท่ีไดกําหนดไว 

5 ระดับคือ   

เห็นดวยมากท่ีสุด              =  5 

เห็นดวยมาก                    =  4 

เห็นดวยปานกลาง             =  3 

เห็นดวยนอย                    =  2 

เห็นดวยนอยมากท่ีสุด         =  1 

 โดยผูวิจัยไดทําการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นใชสูตรคํานวณความกวางอันตร

ภาคชั้น (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554) โดยคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการวิจัยสามารถกําหนด

ได ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.16 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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 ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีสัมประสิทธ

อัลฟาของตรอนบัค (Cronbarch) ซ่ึงหากคาท่ีมีคาใกล 1 แสดงวามีระดับความนาเชื่อถือสูง (กัลยา 

วานิชยบัญชา, 2554) ซ่ึงไดวัดระดับความเชื่อม่ันแลวไดดังนี้  

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   .903 

คุณภาพการบริการ     .791 

สวนประสมทางการตลาดบริการ   .800 

  การตัดสินใจเขาใชบริการ    .817 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ปจจัย

ดานคุณภาพการบริการ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช

บริการคารแครแบบครบวงจร โดยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากท่ีสุด มีอายุระหวาง 20 - 30 

ป การศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 

บาท โดยกลุมตัวอยางใชบริการลางรถมากท่ีสุด โดยใชบริการคารแครโดยเฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน      มี

คาใชจายโดยเฉลี่ย 101 – 300 บาทตอครั้ง มักจะใชบริการคารแครในวันหยุดนักขัตฤกษ ในชวง

เวลา 20.01 น. – 22.00 น. ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พบวามีความคิดเห็นรวมอยู

ในระดับมาก ปจจัยดานดานคุณภาพการบริการ พบวา มีความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาดบริการ พบวามีความคิดเห็นรวมอยูในระดับมาก และดานการตัดสินใจใช

บริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในเขตรัตนาธิเบศรและนนทบุรี พบวามีความคิดเห็นรวมอยู

ในระดับมาก 

 สมมติฐานขอท่ี 1 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคาร

แครแบบครบวงจร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานขอท่ี 2 คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบ

วงจร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 สมมติฐานขอท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคาร

แครแบบครบวงจร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง สวนประสมทางการตลาด

บริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 
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 สรุปไดวา กรอบแนวความคิดเปนไปตามแนวความคิดเห็นท่ีสรุปไดวา การสื่อสารการตลาด

เชิงบูรณาการ คุณภาพการบริการ และสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการคารแครแบบครบวงจร 

 

ตารางท่ี 1: ความถ่ีและรอยละสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 152 76.00 

อายุ 20 – 30 ป 108 54.00 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 174 87.00 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 104 52.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,000 – 40,000 บาท 106 53.00 

รูปแบบของการใชบริการคารแคร ลางรถ 110 55.00 

ความถ่ีในการใชบริการคารแคร 1 ครั้งตอเดือน  70 35.00 

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 101 – 300 บาท 108 54.00 

วันท่ีใชบริการคารแคร วันหยุดนักขัตฤกษ 95 47.50 

ชวงเวลาท่ีใชบริการคารแคร  20.01 น. – 22.00 น. 107 53.50 

 

ตารางท่ี 2: การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพการบริการ และสวนประสมทางการตลาด

บริการตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร 

ตัวแปร B Beta t Sig. 

คาคงท่ี 1.803  3.319 0.001 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 0.013 1.012 4.143 0.007 

คุณภาพการบริการ 0.107 1.085 3.977 0.030 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 0.604 1.365 5.316 0.000 

R2 = 0.358, F = 9.604 p < 0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลความสัมพันธของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพการ

บริการ และสวนประสมทางการตลาดบริการตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร ซ่ึงจะ

ใชการทดสอบทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยจะใชวิเคราะหคาความปรวนแปร โดยใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังนั้นจะสามารถยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) เม่ือ Sig มีคานอยกวา 0.05 แลวจึงปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (H1) ซ่ึงจาก
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ตารางขางตน พบวา ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดานคุณภาพการบริการ และดาน

สวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดานคุณภาพการบริการ 

และดานสวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร 

รอยละ 35.80 (R Square = 0.358) 

 

อภิปรายผล 

 จากการท่ีผูวิจัยศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร 

สามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้  

 ดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบ

วงจร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่งท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติใน

เชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก รานคารแครมีการสงเสริมการบริการ เชน การสงขอความ

ทางโทรศัพท เพ่ือมอบสิทธิพิเศษแกผูถือครองบัตรสมาชิก เนื่องในวันคลายวันเกิด หรือโอกาสสําคัญ

ของรานคารแคร รองลงมาคือ รานคารแครมีการสงเสริมการบริการ เชน โมบายคารวอช (Mobile 

Carwash) เปนการบริการลางรถยนตนอกสถานท่ี โดยการโทรศัพทนัดสถานท่ีรอรับบริการลาง

รถยนต และรานคารแครมีบริการลางรถฟรี หากทานนํารถมาใชบริการ และเกิดฝนตกในวันเดียวกัน 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) กลาววา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง 

กระบวนการพัฒนาทางการตลาดหลากหลาย รูปแบบข้ึนอยูกับกลุมเปาหมาย เปนการมุงเนนการ

สรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหตรงตามความตองการ โดยการใชการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ เชน การโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย การ ประชาสัมพันธ 

การตลาดทางตรง เปนตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุรคุณ คณุสัตยานนท (2556) ศึกษา

เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พบวา ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการใหขาว และการประชาสัมพันธ ดานการ

โฆษณา ดานการตลาดทางตรง ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยใชพนักงานสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ดานคุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่งท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติในเชิงบวกมาก

ท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก หองรับรองท่ีรานคารแครจัดไวบริการมีจํานวนท่ีเพียงพอตอลูกคา

ท่ีมาใชบริการ รองลงมาคือ รานคารแครกวางขวาง แบงสวนของการบริการแตละประเภทอยาง

ชัดเจน และพนักงานของรานคารแคร มีการใหคําแนะนําเก่ียวกับรายละเอียดการใหบริการท่ีตรงกับ

ความตองการของลูกคาแตละคน ชวยทําใหทานตัดสินใจใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
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Ziethaml, Parasuraman, & Berry (2009) กลาววา คุณภาพการบริการ (Service Quality) เปน

สิ่งท่ีลูกคาทุกคนคาดหวังท่ีจะไดรับจากการบริการในการใหบริการ โดยการใหบริการนั้นไมสามารถ

เก็บไดเหมือนกับสินคาอ่ืนซ่ึงจะเกิดปญหาข้ึนเม่ือความตองการไมแนนอนทําใหเกิดเหตุการณการ

ใหบริการไมทันหรือไมมีลูกคาเกิดข้ึน ดังนั้นธุรกิจท่ีใหบริการจะตองใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือท่ีจะ

ปรับความตองการซ้ือ และการใหบริการใหมีความสอดคลองกัน เชน การนําเอากลยุทธการตั้งราคา

ท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหเกิดความตองการซ้ืออยางสมํ่าเสมอ หรือการจางพนักงานเพ่ิมชั่วคราวใน

ชวงเวลาท่ีมีจํานวนลูกคามากกวาปกติ เพ่ือใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว เปนตน 

 ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบ

วงจร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่งท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติใน

เชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก รานคารแครมีการจัดโปรโมชั่นอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

ชวยทําใหทานตัดสินใจใชบริการ รองลงมาคือ รานคารแครมีการตั้งราคาคาบริการท่ีเหมาะสมกับ

การบริการ ชวยทําใหทานตัดสินใจใชบริการ และทําเลท่ีตั้งของรานคารแครสะดวกตอการเดินทางไป

ใชบริการ ชวยทําใหทานตัดสินใจใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2000) กลาววากล

ยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภคจะประกอบดวยปจจัย

ดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดาน

สงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ(Process) ปจจัยดานบุคคลผู

ใหบริการ (People) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยสวนประกอบทุกตัว

จะมีความเก่ียวพันกันและเทาเทียมกันข้ึนอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยเนนน้ําหนักท่ีปจจัยใด

มากกวาเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของภัควัฒน คงคะคิด (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความ จงรักภักดี

ในการเลือกใชบริการรานคารแครแหงหนึ่งในเขตตําบลหนองปรือ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทาง

การตลาดท้ัง 7 ดาน (ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานท่ี ดานกระบวน

ใหบริการ ดานพนักงานใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ) มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีท้ัง 4 

ดาน (ดานการบอกตอ ดานการใชบริการซํ้า ดานความออนไหวตอราคา และดานพฤติกรรมการ 

เรียกรอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ บุญประเสริฐ 

(2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแคร ครบวงจร ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครครบวงจรของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีท้ังหมด 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับปจจัยท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจใชบริการจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและความสะดวกสบาย ปจจัยดาน

บุคลากรและ มาตรฐานการใหบริการ ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานการนําเสนอ
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ลักษณะทางกายภาพ และการบริการท่ีรวดเร็ว เสร็จตามเวลานัดหมาย และปจจัยดานชองทางการ

ชําระเงิน ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชทางธุรกิจ 

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร ผูวิจัยเห็น

วา ธุรกิจท่ีดําเนินกิจการบริการคารแครแบบครบวงจรสามารถนําผลศึกษาครั้งนี้ไปใชไดดังนี้  

1. ดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ผูประกอบกิจการใหบริการคารแครควรมีการ

จัดการสงเสริมการบริการ เชน การสงขอความทางโทรศัพท เพ่ือมอบสิทธิพิเศษแกผูถือครองบัตร

สมาชิก เนื่องในวันคลายวันเกิด หรือโอกาสสําคัญของรานคารแคร รวมถึงการจัดทําโมบายคารวอช 

(Mobile Carwash) เพ่ือเปนการบริการลางรถยนตนอกสถานท่ี โดยการโทรศัพทนัดสถานท่ีรอรับ

บริการลางรถยนต และมีการจัดทําการสงเสริมการขายแบบกรณีพิเศษ เชน รานคารแครมีบริการ

ลางรถฟรี หากทานนํารถมาใชบริการ และเกิดฝนตกในวันเดียวกัน เปนตน 

2. ดานคุณภาพการบริการ ผูประกอบกิจการใหบริการคารแครควรมีการจัดหองรับรองท่ีให

มีจํานวนท่ีเพียงพอตอลูกคาท่ีมาใชบริการ และควรมีการแบงสวนของการบริการแตละประเภทอยาง

ชัดเจน รวมถึงพนักงานของรานคารแคร ควรใหคําแนะนําเก่ียวกับรายละเอียดการใหบริการท่ีตรง

กับความตองการของลูกคาแตละคนซ่ึงจะชวยทําใหลูกคาเกิดการตัดสินใจใชบริการ 

3. ดานสวนประสมทางการตลาดบริการผูประกอบกิจการใหบริการคารแครควรมีการจัด

โปรโมชั่นอยางตอเนื่องตลอดท้ังป มีการตั้งราคาคาบริการท่ีเหมาะสมกับการบริการ รวมถึงทําเลท่ีตั้ง

ของรานคารแครตองมีความสะดวกตอการเดินทางไปใชบริการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

1. เลือกกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ เชน เลือกศึกษาจาก

ประชากรในเขตอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รวมไปถึงในหัวเมืองใหญ ๆ ของประเทศไทย เพ่ือใหวาผลการศึกษา

นั้นเปนอยางไร เหมือน หรือแตกตางกันอยางไรระหวางประชากรในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

2. เลือกศึกษาจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน การรับรูคุณคาตราสินคา เปนตน เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก

ท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา เพ่ือใหงานวิจัยกวางขวางและสมบูรณยิ่งข้ึน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร ใน

ครั้งนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร. ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ี

ชวยเหลือในการแนะแนวทาง และใหความรูในการคนควาวิจัย จนกระท่ังตรวจทานความถูกตองของ



 

615 
 

เนื้อหาการคนควาอิสระครั้งนี้ และทําใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงเรียบรอยสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีถายถอดความรูระหวางท่ีศึกษาจนสามารถนําความรูดังกลาวมา

ประกอบการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสั่งสอน ตักเตือน อีกท้ังยัง

สงเสริมแนวทางดานการศึกษา หากวิจัยในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางผูวิจัยขอนอมรับคําวิจารณ

เพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 
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การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อลิปสติก 

ผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภค Generation XYZ 

Buying Behavior and Factors Affecting on Lipstick Buying Decision via 

Online Social Network of Generation XYZ 
 

ไลลา  บุญพิศ1  และนภวรรณ คณานุรักษ2 

Laila Bunnpis1 and Napawan kananurak2   

 

 

บทคัดยอ 

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของ

ผูบริโภค Generation XYZ รวมถึงศึกษาตัวแปรปจจัยทางประชากรศาสตรและสวนประสมทาง

การตลาดออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติก โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจดวย

แบบสอบถามออนไลนจากกลุมตัวอยางเพศหญิงในชวง Generation XYZ ท่ีมีอายุระหวาง 15-53 ป 

จํานวน 404 คน และเปนกลุมท่ีเคยมีประสบการณซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน อาทิ 

Facebook, Instagram, Line, Twitter เปนตน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบทีแบบเปน

อิสระ (T-test), การวิเคราะหแปรปรวนทิศทางเดียว (Anova) และการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ

พห ุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ (Generation) อาชีพ  

สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนแตกตาง

กัน  ขณะท่ีรายไดและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขาย

สังคมออนไลนไมแตกตางกัน ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน มี 2 ตัวแปรท่ี

สงผลในเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกของผูบริโภคนั่นคือปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและ

การใหบริการสวนบุคคล ในขณะท่ีตัวแปร ดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย และการ

รักษาความเปนสวนตัวไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชวางแผน

กลยุทธการตลาดออนไลนเพ่ือใหสอดคลองกับกลุมผูบริโภคตอไป 
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2 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย napawan.kananurak@gmail.com 
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คําสําคัญ: เจนเนอเรชั่น XYZ, เครือขายสังคมออนไลน, พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน, สวน

ประสมทางการตลาดออนไลน, เครื่องสําอาง   

 

Abstract 

This study aims to investigate lipstick purchasing behavior of Generation X, Y, 

and Z through social networking sites as well as to study the demographic variables 

and the online marketing mix affecting lipstick purchase decisions. In this study, the 

data were analyzed quantitatively by using an online questionnaire. A random sample 

of 404 females in Generation X, Y, and Z were between 15-53 years old and had 

experience in purchasing lipstick through online social networks such as Facebook, 

Instagram, Line, Twitter etc. Descriptive statistics, including percentage, mean, and 

standard deviation were used for analyzing the collected data. Also, statistical 

inference, including Independent Samples t-test, One-way ANOVA, and Multiple Linear 

Regression were employed. The research found that the difference of demographic 

characteristics including ages (generation), occupations, marital status, genders had an 

effect on lipstick purchasing behavior.  In terms of income and education levels, it did 

not affect the decision on buying lipstick through online social networks. In terms of 

the online marketing mix, there were two variables that positively influenced 

consumers' decision, namely marketing promotion and personalization while product, 

price, place, and privacy variables did not affect the purchase decision. The research 

findings can be applied to plan online marketing strategies to support the need of 

customers.  

 

Keywords: Generation XYZ, Social Network, Online purchasing behavior, Online 

Marketing Mixes, Cosmetics. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

         การเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตของคนยุคใหมอยางมากมายมหาศาล จากรายงานลาสุดของ Internet World Stats  ป 

2017 พบวา ผูใชงานอินเทอรเน็ตท่ัวโลกมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนถึง 4,000 ลานคน  และเปลี่ยนแปลง

จากตัวเลขเดิมกวา 1,000 เปอรเซ็นต (Miniwatts International Ltd, 2017) ตัวเลขเหลานี้สะทอน
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ใหเห็นถึงการเติบโตของจํานวนผูใชเครือขายออนไลน ซ่ึงไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีจํานวนผูใชงาน

อินเทอรเน็ตมากถึง 57 ลานคน ท้ังยังเปนประเทศท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนมากเปนอันดับท่ี 9 

ของโลก มากไปกวานั้นกรุงเทพมหานครยังถูกจัดเปนเมืองหลวงท่ีมีการใชงานเครือขายสังคม

ออนไลนประเภท Facebook มากท่ีสุดในโลก (Hootsuite and Wearesocial, 2018 )  ปจจุบัน

ผูบริโภคยุคใหมใชบริการเครือขายไรพรหมแดนกันมากข้ึน  ขณะเดียวกัน ผูขายจํานวนมากตาง

หลั่งไหลเขาสูระบบออนไลนกันอยางตอเนื่อง เพราะเปนชองทางท่ีรวดเร็วและเขาถึงลูกคาไดเพียง

ปลายนิ้วสัมผัส  ท้ังยังมีตนทุนต่ําเขาถึงขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลาและไมมีเสนเขตพรมแดนในการ

เชื่อมตอระหวางกัน ทําใหชองทางนี้กลายเปนขุมทรัพยท่ีสรางผลกําไรไดอยางมหาศาล      

ปจจุบันคนไทยเปลี่ยนแปลงวิถีการอุปโภคและบริโภคจากการซ้ือสินคาผานรานคาปลีกเขาสูระบบ

ออนไลนผานการใชเครือขายสังคมออนไลนกันมากข้ึน โดยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปกอนมากถึง  50 

เปอรเซ็นต  (ETDA, 2560) ซ่ึงเพศหญิงคือกลุมท่ีใชงานเครือขายนี้มากท่ีสุด โดยแบงเปน 3 

Generation หลักๆ ไดแก Generation X Generation Y และGeneration Z (วรินทรทิพย กําลัง

แพทย, 2560) หาอันดับแรกของเครือขายสังคมออนไลนท่ีผูบริโภคชาวไทยใชงานมากท่ีสุด ไดแก 

Facebook, Youtube, Line, Instagram และ twitter ตามลําดับ แมวาการซ้ือขายผานเครือขาย

สังคมออนไลนจะเต็มไปดวยสินคาและบริการท่ีหลาย แตสินคากลุมสุขภาพและความงามคือหนึ่งใน

กลุมท่ีมีอัตราการเติบโตสูงข้ึนแบบกาวกระโดดและไดรับความสนใจอยางมากในยุคปจจุบัน  เพราะ

คานิยมดานการดูแลสุขภาพและความงามเพ่ิมมากข้ึน ทําใหตลาดความงามไทยป 2560 มีมูลคาสูง

ถึง  57,000  ลานบาท โดยเฉพาะตลาดเครื่องสําอางมีอัตราการเติบโตสูงถึง 8.7 เปอรเซ็นต  ซ่ึง

หมวดริมฝปากหรือลิปสติก จัดเปนหนึ่งในเครื่องสําอางท่ีไดรับความนิยมอยางมากในยุคนี้ มีมูลคา

ตลาดท้ังสิ้น 32 เปอรเซ็นต  (Kantar Worldpanel, 2017) และคนไทยนิยมใชลิปสติกมากถึง 85 

เปอรเซ็นต (YouGov, 2017) นั่นเปนเพราะลิปสติกคืออุปกรณสําคัญสําหรับผูหญิงในการเพ่ิมสีสัน

ใหกับใบหนา ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดีและเพ่ิมเสนห สวนใหญผูหญิงมักมีลิปสติกจํานวนหลาย

แทง หลายสี และหลายยี่หอ ซ่ึงลิปสติกในประเทศไทยมีท้ังแบรนดไทยและแบรนดตางชาติถูกวาง

จําหนายผานรานคาปลีก หางสรรพสินคา  รานเครื่องสําอางและเครือขายสังคมออนไลน  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเครือขายสังคมออนไลนเปนชองทางท่ีผูบริโภคใหความนิยมในการซ้ือสินคาและติดตาม

ขอมูลมากท่ีสุด  เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากภาพโฆษณาลิปสติกท่ีมีสีสันดึงดูด  เนื้อหาท่ีกระตุน

ความรูสึก รวมถึงการบอกเลาจากบรรดานักเขียนบล็อกดานความงาม ดารานักแสดง ชางแตงหนา

ชื่อดัง และผูท่ีเคยผานประสบการณใชงาน กอใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือเลียนแบบตามบุคคลอางอิง  

จากปรากฏการณนี้สงผลใหตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยเติบโตข้ึนแบบกาวกระโดด  อยางไรก็

ตามการแขงขันขันท่ีรุนแรงของตลาดเครื่องสําอางออนไลน กอปรกับผูบริโภคยุคปจจุบันตางก็มีวิถี

การดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันและมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  สงผลใหผูขายจํานวนไม
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นอยลมเลิกการขายผานชองทางนี้ เพราะยังขาดองคความรูดานพฤติกรรมผูบริโภคทําใหไมสามารถ

ตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาได มากไปกวานั้นการศึกษาดานเครื่องสําอางประเภทลิปสติก

ยังมีอยูนอยมาก ทําใหนักการตลาดยังขาดขอมูลเพ่ือนําไปปรับใชตอการยกระดับรานเครื่องสําอาง

ออนไลนซ่ึงเปนชองทางท่ีควรไดรับการพัฒนาเพ่ือสรางรายไดและเม็ดเงินใหกับเศรฐกิจไทย   

จากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะศึกษา “พฤติกรรมการซ้ือและปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภค Generation XYZ  เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานประชากรศาสตรและสวนประสมทางการตลาดออนไลนท่ีมีตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเครือขายสังคมออนไลน โดยเฉพาะเพศหญิง และมุงศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

ของกลุมผูบริโภค Generation XYZ  โดยผลการวิจัยจะชวยเอ้ือประโยชนใหนักการตลาดสามารถ

เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคไดอยางถองแท ท้ังยังสามารถใชวางแผนการตลาดเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของตลาด อันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม

Generation X Y Z 

        2.เพ่ือศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคม

ออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation X Y Z         

        3.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผาน

เครือขายสังคมออนไลนของกลุมผูบริโภค Generation X Y Z 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ภาณุวัฒน กองราช (2554) กลาววา 

เครือขายสังคมออนไลนหมายถึงเว็บไซตท่ีใหบริการแกบุคคลในการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นหรือสิ่งท่ีสนใจรวมกันตั้งแตระดับเล็กจนถึงระดับใหญ โดยผานการติดตอกันในรูปแบบ

เครือขาย ในขณะท่ี เอมิกา เหมมินทร (2556) กลาววา เปนการสรางเครือขายสังคมผานสัญญาณ

อินเตอรเน็ตในรูปแบบของเว็บไซต ซ่ึงผูใชจะเปนผูท่ีสื่อสารเรื่องราวผานภาพและวีดิโอท่ีเชื่อมโยงกับ

ความสนใจและกิจกรรมของคนอ่ืนๆ  โดยเครือขายสังคมออนไลนมิไดเปนเพียงแคชองทางการ

ติดตอสื่อสารเทานั้นแตยังเปนชองทางการดําเนินธุรกิจท่ีเรียกกันวารานคาออนไลน โดยผานการทํา

ธุรกรรมท่ีมองไมเห็นสินคา คนขาย และเงิน ซ่ึงเครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมคาขายในยุคนี้ ไดแก 

Facebook, LINE, Twitter, และInstagram ซ่ึงไดถูกกําหนดไวเปนขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ 
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2.เครื่องสําอางประเภทลิปสติก (Lipstick) หมายถึงเครื่องสําอางท่ีทําใหริมฝปากมีสีสันสวยงาม 

และชวยเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูหญิง  โดยลิปสติกมีรูปแบบท่ีหลากหลายแตกตางกันไปตาม

ยี่หอของสินคา และถูกจัดแบงประเภทตามลักษณะของบรรจุภัณฑ เนื้อของผลิตภัณฑ และสีสันท่ี

แตกตางกัน ซ่ึงลิปสติกคือเครื่องสําอางท่ีผูหญิงจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้ลิปสติกยังเปน

เครื่องสําอางท่ีแสดงใหเห็นถึงบุคลิก ตัวตน และพฤติกรรมของผูหญิงในแตละชวงวัยไดอยางชัดเจน  

3.เจนเนอเรช่ัน (Generation) คือการแบงกลุมคนท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาใกลเคียงกันตามกลุมชวง

อายุ เปนกลุมคนท่ีเกิดและเติบโตในชวงเวลาและสภาพแวดลอมท่ีใกลเคียงกัน ทําใหมีประสบการณ 

คานิยม ทัศนคติ รวมถึงรูปแบบในการชีวิตท่ีคลายกัน เกณฑตามแนวคิดของ Andrew Shoaff 

(2013) ไดแบง Generation ออกเปน 4 กลุม  ประกอบดวยเจนเนอเรชั่นเบเบี้บูมเมอร (Baby 

Boomer) เปนกลุมท่ีเกิด พ.ศ. 2489 – 2507, เจนเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation X) เปนกลุมท่ีเกิด 

พ.ศ.2508-2522 เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เปนกลุมท่ีเกิด พ.ศ. 2523-2540 และ เจนเนอ

เรชั่นแซด (Generation Z) เปนกลุมท่ีเกิด พ.ศ. 2540-2553 การวิจัยนี้เลือกศึกษา Generation 

XYZ การศึกษาพฤติกรรมแตละ Generation  จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมความแตกตางในแตละชวง

วัยไดอยางชัดเจน โดยกลุม Generation X เปนกลุมวัยทํางานท่ีมีกําลังซ้ือสูงเพราะมีงานทําท่ีม่ันคง 

มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีนอยกวาGenerationอ่ืน และไมชอบการเปลี่ยนแปลง  ในขณะท่ี 

Generation Y เปนกลุมวัยสรางเนื้อสรางตัวท่ีมีอิสระทางความคิด ชอบลองอะไรใหมๆ มีทักษะทาง

เทคโนโลยีสูง สําหรับGeneration Z เปนคนรุนใหมทีเปนรอยตอระหวางวัยรุนและวัยยังมีรายได

นอยแตออนไหวกับเทคโนโลยีและสินคาใหมๆ มักปรับความตองการไปตามคานิยมทางสังคม        

4.ลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic) เปนปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมและ

การตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภค โดยตัวแปรทางประชากรศาสตรท่ีนิยมใชแบงสวน

ตลาด ไดแก เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพครอบครัวและรายได  (Kotler & 

Keller,2009) สิ่งเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึงความเปนมาของแตละบุคคลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ

สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน  

5.พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการซ้ือและการ

ใชสินคาและบริการเปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน โดยใชการตัดสินใจกอนและหลัง

การกระทําดังกลาว (ศุภร เสรีรัตน, 2540: 6) นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 

192) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรมท่ีผูบริโภค การคนหา การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผล 

ในสินคาและบริการซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการ โดยพฤติกรรมการซ้ือสินคาของแตละ 

Generation มีความแตกตางกัน ซ่ึง Generation X  เปนกลุมวัยทํางานท่ีมีกําลังซ้ือสูง ตางจากกลุม 

Generation Y และ Z ซ่ึงเปนกลุมวัยสรางเนื้อสรางตัวและกลุมวัยรุนท่ียังมีกําลังซ้ือต่ํา ลักษณะทาง
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ประชากรณศาสตรของแตละชวงวัยจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีแตกตางกัน รวมท้ังการรับรู

สวนประสมทางการตลาดของแตละชวงวัยคาดวาจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีแตกตางกัน   

6.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6Ps) สวนประสมการตลาดท่ัวไปสามารถแบงได 4 

กลุม หรือ  “4Ps” คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  และ

การสงเสริมการตลาด (Promotion) แตเม่ือเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตไดถูกพัฒนาข้ึน 4Ps จึงไดรับการ

พัฒนาใหสอดคลองกับบริบทการใชงานโดย Kotler (2003) ไดพัฒนาสวนประสมทางการตลาดข้ึน

เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือท่ีเรียกกันวาสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

6Ps โดย 2 ดานท่ีเพ่ิมข้ึน คือ การใหบริการสวนบุคคล (Personalization) และการรักษาความเปน

สวนตัว (Privacy)  เปนแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชกับพานิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการผสานรวมแนวคิด

แบบดั้งเดิมกับความสามารถทางเทคโนโลยี ทําใหทําใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหมท่ี

เหมาะสมกับบริบทของรานคาออนไลน (อณัฐพล ขังเขตต, 2553)   ท้ังยังสอดคลองแนวคิดจาก

นิตยสาร E-commerce (2551) ท่ีไดกลาวถึงตัวแปรสองตัวนี้วามีความสําคัญตอการศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน  สําหรับการใหบริการสวนบุคคล หมายถึง การใหบริการลูกคารายบุคคล

หรือนําเสนอขายสินคาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือตอบสนองความตองการของ

กลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน สวนการรักษาความเปนสวนตัวหมายถึง การเก็บรักษาขอมูลความลับของ

ลูกคาอยางรัดกุม ไมวาจะเปนขอมูลการสั่งซ้ือสินคา ท่ีอยู หมายเลขบัตรเครดิต หรือขอมูลอ่ืนๆ  เพ่ือ

ปองกันความปลอดภัยและสรางความม่ันใจแกลูกคา 

7.กลยุทธการตลาดออนไลน (Online Marketing ) คือการดําเนินการคาไปยังกลุมผูบริโภคคน

สุดทายผานเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ต การคาปลีกออนไลนเปนการยนระยะทางการซ้ือสินคา

จากรูปแบบเดิมๆใหมีระยะทางท่ีสั้นลง และตัดสินใจซ้ือเร็วข้ึน ท้ังยังสามารถจําหนายไดตลอด 24 

ชั่วโมง และเขาถึงกลุมผูบริโภคทุกมุมโลก การคาปลีกออนไลนเปนการตัดระบบพอคาคนกลางและ

พอคาปลีก โดยใชสัญญาณอินเตอรเน็ตเปนตัวกลางในการนําเขาสินคาสูผูบริโภคคนสุดทาย          

8. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Making) คือกระบวนการท่ีคนๆหนึ่งเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทํา

ในสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆท่ีมีอยู ซ่ึงโดยพิจารณาจากปจจัยหลายๆดานเพ่ือเลือกเสนทางท่ีดีสุด 

การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและเปนจิตสํานึกในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ. 

2550:46) การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคแตละคนแตกตางกัน การวิจัยนี้กําหนดใหการตัดสินใจซ้ือ

ลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนเปนตัวแปรตาม เปนข้ันของความเต็มใจท่ีจะจายเงินเพ่ือซ้ือ

ลิปสติกในรูปแบบท่ีตองการ ผานชองทางเครือขายสังคมออนไลนภายหลังจากการประเมินแลววา

ลิปสติกยี่หอดังกลาวจะสามารถตอบสนองความตองการและสรางความถึงพอใจในการใชงานได 

9.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  กชพรรณ วิลาวรณ แล ะอิทธิกร ขําเดช (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูบริโภค พบวา ลักษณะ
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ทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน มี

อิทธิพลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของกลุมผูบริโภค ขณะท่ีเพียรวดี มณีขัติย (2560) ศึกษาเรื่อง

การใชสื่อสังคมออนไลน Konvy.com พบวา ลูกคามีการเชื่อมตอสื่อสังคมออนไลนผาน Facebook 

เปนสวนมาก โดยสวนประสมทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคสูงสุด ไดแก ดานราคา 

และดานความสะดวก นอกจากนี้ พรทิพย วิวิธนาภรณ (2557) ไดศึกษาปจจัยทางดานสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีตอตราสินคาและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิว

กายยี่หอยูเซอรินในโรงพยาบาลเอกชน พบวา อาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน ในสวนของกฤษฎา คงม่ัน (2558) ศึกษาในเรื่องสวนประสมการตลาดกับ

พฤติกรรมการซ้ือครีมกันแดดยี่หอนีเวีย พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรม

การซ้ือท่ีแตกตางกัน ในสวนของพรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเสื้อผาผูหญิงจากรานคาออนไลนผานแอปพลิเคชันอินสตาแกรมพบวา สวนประสมทางการตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการรักษาความเปนสวนตัว  สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาจาก

รานคาออนไลนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ  ดานการใหบริการสวนบุคคล  ดานราคา  

และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ สําหรับรัชนี ไพศาลวงศดี (2556) พบวาปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้วรินทรทิพย 

กําลังแพทย (2559) ศึกษาเรื่อง การตลาดออนไลนกับผูบริโภคยุค XYZ   พบวานักการตลาดตองให

ความสําคัญกับ Generation XYZ โดยเฉพาะ Generation x มีอิทธิพลมากตอการซ้ือสินคาออนไลน

เพราะเปนวัยเชื่อมระหวางคนรุนกอนกับคนรุนหลัง เขาถึงเทคโนโลยีไดงาย และจงรักภักดีตอแบ

รนดกวาGenerationอ่ืน อีกท้ังยังเปนกลุมคนหนุมสาวท่ีกลาใชจายฟุมเฟอย และมีกําลังซ้ือสูง  

 กรอบแนวคิดงานวิจัย  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผาน

เครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภค 

Generation xyz 
 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-สถานภาพ 

-รายไดตอเดือน 

-ระดับการศึกษา 

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

-ผลิตภัณฑ 

-ราคา 

-ชองทางการจัดจําหนาย 

-การสงเสริมการตลาด 

-การใหบริการสวนบุคคล 
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สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยประชากรศาสตรดานอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ ท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยประชากรศาสตรดานสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ ท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยประชากรศาสตรดานอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ ท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ ท่ีตางกัน 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ ท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ 

สมมติฐานท่ี 8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนดานชองทางการจัดจําหนายสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ 

สมมติฐานท่ี 9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ 

สมมติฐานท่ี 10ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนดานการใหบริการสวนบุคคลสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ 

สมมติฐานท่ี11 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนดานการรักษาความเปนสวนตัว

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคกลุม Generation XYZ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือเพศหญิง Generation X Y X  ผูวิจัยไดหาขนาดของ

กลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane เนื่องจากจํานวนมีขนาดใหญและทราบ

จํานวนท่ีแนนอน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 3 กลุม

ยอย ไดแก Generation X  เกิดในชวงปพ.ศ.2508–2522 Generation Y  เกิดในชวงปพ.ศ.2523–

2537 และ Generation Z  เกิดในชวงปพ.ศ.2538-2553 สําหรับGeneration Z แมวาจะมีอายุ
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เริ่มตนตั้งแต 8 ป แตผูวิจัยเลือกกลุมอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปเพ่ือใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยกลุม

ตัวอยางตองเคยมีประสบการณซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน   

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เ ครื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บรวบรวมข อ มูล  คือ  แบบสอบถามออนไลน  (Online 

questionnaire)  ท่ีพัฒนาดวย Google Form โดยขอคําถามคัดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดตัวแปรท่ีเหมาะสมและครอบคลุมสิ่งท่ีตองการศึกษา  แบบสอบถาม

ออนไลนเริ่มตนจากคําถามคัดกรองเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนแบบสอบถามในลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ผูวิจัยโดยกําหนดไวท้ังสิ้น 2 คําถาม คือคําถามเรื่องป พ.ศ ท่ีเกิด 

และคําถามดานประสบการณการซ้ือลิปสติกผานชองทางสื่อสังคมออนไลน หากผูตอบแบบสอบถาม

ตรงคําถามผานท้ังสองคําถามจะเขาสูคําถามหลักของงงานวิจัยโดยแบงเปน 3 สวนดังนี้ 

        สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 

โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก อายุ (Generation) อาชีพ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

        สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือลิปสติกผานทางสื่อสังคมออนไลนจํานวน 12 ขอ 

        สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติก

ผานเครือขายสังคมออนไลน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การ

ใหบริการสวนบุคคล (Personalization) และ การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) โดยเปน

แบบสอบถามท่ีใหผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนตามลําดับ โดยใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณ

คา (Rating Scale) แบบไลเคอรท สเกล (Likert Scale) เปนการใหสเกลคําตอบ 5 ระดับ เปนการ

วัดระดับความสําคัญจากนอยไปมาก มีจํานวนท้ังสิ้น 35 ขอ  หลงัจากไดแ้บบสอบถามทีส่มบูรณ์

ได้ทําการทดสอบความเชื่อถอืได ้(Reliability) โดยส่งให้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 ชุด โดยการ

หาค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค ระดบั 0.758 ซึง่ถอื

ว่าแบบสอบถามเชื่อถอืได ้และค่าอํานาจจาํแนกรายขอ้(Corrected Item Total Correlation) มี

ค่าอยู่ระหว่าง 0.418 – 0.815 ในส่วนของการวดัตวัแปรด้วย Factor  Analysis พบว่าค่าอยู่

ระหว่าง 0.447-0.789 ถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสม ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมอืที่ใช้ในงานวิจยัมี

คุณภาพทัง้มคีวามเทีย่งตรงและความมัน่จงึนําไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอยา่งทีก่ําหนดได ้

 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจงจํานวน 420 คน โดยการ

ใชแบบสอบถามออนไลน โดยผูวิจัยจะทําการสงแบบสอบถามผานเครือขายสั่งคมออนไลน อาทิเชน
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หนาเพจ Facebook, ทาง Line, ตั้งกระทูใน Website ความงาม,Twitter เปนตน กลุมตัวอยางจะ

ถูกคัดกรองดวยคําถามดานอายุและจะตองเคยซ้ือลิปสติกภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถึงวันท่ี

ตอบแบบสอบถามและจัดอยูในGenerationท่ีผูวิจัยกําหนด จึงจะสามารถทําแบบสอบถามในสวน

ถัดไปได ซ่ึงผูวิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ ครบถวนกลับมาท้ังสิ้นจํานวน 404 ตัวอยาง 

 

การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูล2แบบคือ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

โดยใชตารางแจกแจงความถ่ี, คารอยละ, คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

ขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)   

 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภค  

         กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงท้ังหมดจํานวน 404 ตัวอยาง เปนผูท่ีเคยมีประสบการซ้ือสินคา

ผานเครือขายสังคมออนไลน แบงเปนกลุมGeneration X จํานวน 82 Generation Y จํานวน 198 

คน และGeneration Z จํานวน 124 คน   โดยสวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน คิดเปนรอยละ 

32.2  ซ่ึงรอยละ 57.4 มีสถานภาพโสด  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001- 20,000 บาท  คิดเปนรอย

ละ 27.2 และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 59.9%  

ตารางท่ี1 พฤติกรรมการซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคแตละ Generation 

พฤติกรรมการซ้ือ Generation X Generation Y Generation Z 

เครือขายสังคมออนไลนท่ี

ใชซ้ือสินคา 

Facebook 95.1 % Facebook 81.3% Facebook 60.6% 

ประเภทของลิปสติก แทงหมุน 75.6 % จิ้มจุม  49% จิ้มจุม 48.4% 

เนื้อลิปสติก เนื้อซาติน 52.4% เนื้อแมท 55.6% เนื้อแมท 54.0% 

ปริมาณลิปสติกท่ีเคยซ้ือ 4-6 แทง 51.2% 4-6 แทง 44.4% 4-6 แทง 41.1% 

งบประมาณซ้ือแตละครั้ง 301-500บาท 28% 101-300บาท 42.9 % 101-300 บาท 48.4% 

ปริมาณการซ้ือตอครั้ง 1 แทง 76.8% 1 แทง 81.8% 1 แทง 91.1% 

ความถี่ในการซ้ือตอป 1-3 ครั้งตอป 76.8% 1-3 ครั้งตอป 1-3 ครั้งตอป 91.1% 

เหตุผลท่ีซ้ือ สะดวกรวดเร็ว42.7% สะดวกรวดเร็ว32.8% สะดวกรวดเร็ว42% 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ 

พรีเซนเตอรมีชื่อเสียง28.0% รีวิวสินคา 28.3% พรีเซนเตอรท่ีมีชื่อเสียง

และรีวิวสินคา 24.2% 
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ชองทางชําระเงิน Internet banking 56.1% Internet banking   

59.1% 

Internet banking 

58.1% 

ย่ีหอลิปสติกท่ีซ้ือบอย Sasi  19.5% 4u2   21.7% Nyx 19.4% 

สีท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด สีนูด 25.6% สีพีช 28.3% สีพีช 33.1% 

 ตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนแตละ 

Generation โดยแสดงคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละ Generation  โดย Facebook คือชองทางท่ีทุก 

Generation ใชงานมากท่ีสุด ประเภทของลิปสติกและเนื้อของลิปสติกท่ี Generation Y และ Z 

เลือกซ้ือมากท่ีสุดคือจิ้มจุม และเนื้อแมทซ่ึงแตกตางจาก Generation X ท่ีนิยมซ้ือลิปสติกแทงหมุน 

และเนื้อซาติน โดยสวนใหญแลว ท้ัง Generation X Y และ Z มีประสบการณซ้ือลิปสติกมาแลว 4-6 

แทง แต Generation X ใชงบประมาณ 301-500 บาทตอครั้ง ในขณะท่ี Generation Y และ Z ซ้ือ

ดวยงบประมาณเฉลี่ย101-300 บาทตอครั้ง ท้ังสาม Generation ซ้ือลิปสติกเฉลี่ยครั้งละ 1 แทง 

ราว 1-3 ครั้งตอป ชอบซ้ือออนไลนเพราะเปนชองทางท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยทุก Generation มีการ

ชําระเงินผานชองทาง Internet banking มากท่ีสุด สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาของ Generation X และ Z คือพรีเซนเตอรมีชื่อเสียง ในสวน Generation Y ซ้ือเพราะรีวิว

สินคา ยี่หอท่ีนิยมอันดับตนๆ ของท้ังสาม Generation คือ Sasi, 4u2 และ nyx โดยเฉดสีทีท 

Generation X และ Z นิยมซ้ือคือสีพีช สวน Generation Y นิยมสีโทนนูด 

 

ตารางท่ี 2 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลนตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติก 

6Ps Generation X Generation Y Generation Z 

ดานผลิตภัณฑ รูปภาพลิปสติกท่ีโปรโมทผาน

สื่อสังคมออนไลนมีความ

สวยงาม ดึงดูด (4.7805) 

รูปภาพลิปสติกท่ีโปรโมทผาน

สื่อสังคมออนไลนมีความ

สวยงาม ดึงดูด (4.8182) 

ลิปสติกมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน (4.8145) 

ดานราคา ระดับราคาท่ีหลากหลาย 

(4.5488) 

ระดับราคาท่ีหลากหลาย 

(4.6774) 

ระดับราคาท่ีหลากหลาย 

(4.6774) 

ชองทางการจัด

จําหนาย 

รานคามีความนาเชื่อถือ 

(4.6341) 

รานคามีความนาเชื่อถือ 

(4.7177) 

รานคามีความนาเชื่อถือ 

(4.7177) 

การสงเสริม

การตลาด 

มีการสงเสริมการขาย 

ท่ีหลากหลาย 

(4.6341) 

แอดมินท่ีมีทักษะพรอม

บริการตลอดเวลา และมีการ

ใชเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดสมัยใหม

ประกอบการขาย (4.6919) 

มีการสงเสริมการขาย 

ท่ีหลากหลาย 

(4.8790) 
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การใหบริการ

สวนบุคคล 

ผูขายมีมนุษยสัมพันธดี

(4.5976) 

มีการนําเสนอสินคาท่ีตรงกับ

ความตองการลูกคา (4.7222) 

ผูขายมีความนาเชื่อถือ 

(4.8306) 

การรักษาความ

เปนสวนตัว 

มีการเก็บรักษาขอมูลของ

ลูกคา (4.5000) 

มีการเก็บรักษาขอมูลของ

ลูกคา (4.6616) 

มีการเก็บรักษาขอมูลของ

ลูกคา (4.5565) 

ตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดออนไลนในแต

ละดานท่ีจําเปนตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนโดยคาเฉลี่ยท่ี

ปรากฏในตารางคือคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละ Generation ท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือสินคา โดยกลุม 

Generation X โดยสวนมากรูสึกใหความสําคัญกับปจจัยตางๆในระดับ “มาก”  สําหรับปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยตอระดับความสําคัญสูงสุดคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องรูปภาพลิปสติกท่ีโปรโมทผานสื่อ

สังคมออนไลนมีความสวยงาม ดึงดูด (คาเฉลี่ย 4.7805 ) สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่อง ความรวดเร็วในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.3283 ) ในสวนของ  

Generation Y  พบวา มีระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับ 

“มาก”  สําหรับปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยตอระดับความสําคัญสูงสุด คือดานผลิตภัณฑในประเด็นของ

รูปภาพลิปสติกท่ีโปรโมทผานสื่อสังคมออนไลนมีความสวยงามดึงดูด (คาเฉลี่ย 4.8182) และปจจัยท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่อง ความรวดเร็วในการใหบริการ 

(คาเฉลี่ย 4.3283 ) สําหรับ Generation Z โดยสวนมากรูสึกใหความสําคัญปจจัยตางๆในระดับ 

“มากท่ีสุด” โดยมีคาเฉลี่ย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องการสงเสริมการขายท่ีหลากหลาย 

(คาเฉลี่ย 4.8790)  ในะดับความคิดเห็นสูงสุด และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ปจจัยดานราคา ใน

เรื่อง ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา (คาเฉลี่ย 4.5000)   

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

         สมมติฐานท่ี1-5 เก่ียวกับความสัมพันธระหวางปจจัยทางประชากรศาสตรกับการตัดสินใจซ้ือ 

ทดสอบดวยสถิติ One-Way ANOVA สวนสมมติฐานท่ี 6-11 เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางสวน

ประสมทางการตลาดออนไลนกับการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน ทดสอบดวย

สถิติ Multiple Linear Regression โดยวัดนัยยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดผลดังตอไปนี้ 

H ตัวแปร f t คาSig. ผลการทดสอบ 

1 อายุ 7.29 - 0.001 อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผาน

เครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน 

2 อาชีพ 2.583 - 0.037 อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผาน

เครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน 
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3 สถานภาพ 6.620 - 0.001 สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีแตกตางกัน 

4 รายได 1.955 - 0.071 รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผาน

เครือขายสังคมออนไลนท่ีไมแตกตางกัน 

5 การศึกษา 0.666 - 0.650 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีไมแตกตางกัน 

6 ผลิตภัณฑ - 
.739 

.461 ปจจัยดานผลิตภัณฑไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติก

ผานเครือขายสังคมออนไลน 

7 ราคา - 
-.957 

.339 ปจจัยดานราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผาน

เครือขายสังคมออนไลน 

8 ชองทางการจัด

จําหนาย 

- 
1.169 

.243 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน 

9 การสงเสริม

การตลาด 

- 
-2.158 

0.032 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน  

10 การใหบริการ

สวนบุคคล 

- 
8.408 

0.000 ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน 

11 การรักษาความ

เปนสวนตัว 

- 
1.532 

.126 ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัวไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน 

จากผลของการตรวจสอบสมมติฐานท้ัง 11 ขอ พบวา  มีสมมติฐานท่ีไดรับการยอมรับท้ังสิ้น 

5 และปฏิเสธท้ังสิ้น 6 โดยสมมติฐานท่ี 1-5 ไดทําการทดสอบดวยสถิติ One-Way Anova สวน

สมมติฐานท่ี 6-11 ทดสอบดวยสถิติ Multiple Linear Regression โดยผลการตรวจสอบสมมติฐาน

พบวา  อายุ  (Generation) อาชีพ  สถานภาพสมรส   ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติก

ผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคท่ีแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ในขณะท่ีรายได และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขาย

สังคมออนไลนท่ีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   นอกจากนี้ไดทําการ

วิเคราะหสถิติ Multiple Regression สวนประสมทางการตลาดออนไลนท้ัง 6 ดาน พบวา ปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนประกอบดวยปจจัยดาน การสงเสริม

การตลาดและปจจัยดานการใหบริการสวนบุคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจาก

คา Sig. ในขณะท่ีปจจัยดานผลิตภัณฑ  ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการรักษาความเปน

สวนตัว ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลน  
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สรุปและอภิปรายผล 

         จากผลการวิจัยขางตนพบวาผูบริโภคในแตละ Generation มีพฤติกรรมการบริโภคและการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานท่ี1 สรุปไดวาวาอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือลิปสติกท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การตัดสินใจซ้ือหรือไม ซ้ือสินคาของ ท้ัง 3 

Generation (อายุ) มีความแตกตางกันตามแตละชวงวัย โดยเจเนอเรชั่น X มีโอกาสในการตัดสินใจ

ซ้ือไดมากกวา Generation Y และ Z เนื่องจากเปนวัยท่ีมีงานทําม่ันคง มีความสามารถในการจาย

มากกวา Generation อ่ืน ซ่ึงสมมติฐานนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของศึกษา กังสนานนท และบุญญ

รัตน สัมพันธวัฒนชัย (2560) ไดทําวิจัยในหัวขอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขา

จากตางประเทศของผูอุปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีพบวา ปจจัยดานอายุ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีแตกตางกัน  สําหรับสมมติฐานท่ี 2  สรุปไดวา

อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกท่ีแตกตางกันกลาวคือ บุคคลท่ีมีอาชีพแตกตาง

กันยอมสัมพันธถึงรูปแบบการใชชีวิต โดย Generation Z สวนมากเปนชวงท่ีกําลังอยูในวัยเรียนซ่ึง

เปนวัยท่ีตองพ่ึงพาผูปกครองทําใหการตัดสินใจซ้ือแตกตางจากกลุมวัยท่ีมีงานทํา อิทธิพลสวนใหญใน

การตัดสินใจจะมาจากกลุมเพ่ือนและคนดังทางสังคท่ีกระตุนใหเกิดความอยากซ้ือสินคา  นอกจากนี้ 

แตละอาชีพนั้นมีบรรทัดฐานการใชชีวิตท่ีแตกตางกัน เชน กลุมขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

พนักงานของรัฐ เปนกลุมท่ีมีคานิยมในการใชชีวิตสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ มีภาษีสังคมคอนขางมากทําให

ตองแตงตัวและพัฒนาบุคลกิภาพอยูตลอดเวลา  ในขณะท่ีกลุมนักธุรกิจ เปนกลุมท่ีมีความสามารถใน

การซ้ือลิปสติกในแบรนดท่ีมีมูลคา การตัดสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนจากความหลงไหลในคุณภาพสินคาและ

ความภาพภูมิใจในตราสินคา ซ่ึงสมมติฐานนี้สอดคลองกับงานวิจัยของกชพรรณ วิลาวรณ และอิทธิ

กร ขําเดช (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเทศเกาหลีประเภท

ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูบริโภค พบวา อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน    ในขณะท่ีสมมติฐานท่ี 3 ไดผลสรุปวาสถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกัน

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีแตกตางกัน   ซ่ึงคนโสดยอมตัดสินใจ

ซ้ือไดงายกวาคนท่ีสมรสแลวดวยเหตุผลเรื่องภาระคาใชจาย สมมติฐานนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ

กฤษฎา คงม่ัน (2558) ท่ีไดศึกษาในเรื่องสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือครีมกันแดดยี่หอ

นีเวีย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพ แตกตางกันมีพฤติกรรม

การซ้ือท่ีแตกตางกัน โดยกลุมคนโสดจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีสูงท่ีสุด เนื่องจากไมมีภาระผูกพันทาง

ครอบครัว และเปนกลุมท่ีดูแลรักษาตนเองใหดูดีอยูเสมออีกดวย  สําหรับสมมติฐานท่ี 4  สรุปวา

รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีไมแตกตางกัน 

กลาวคือ แมวาแตละGenerationจะมีรายไดท่ีแตกตางกัน แตไมสงผลตอการซ้ือท่ีแตกตางกัน เพราะ

ลิปสติกเปนเรื่องของความหลงไหลและความชอบสวนบุคคล แมจะมีงบประมาณจํากัดแตไมใช
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อุปสรรคในการซ้ือสินคา การตัดสินใจซ้ือลิปสติกลวนมาจากการไดรับอิทธิพลจากบรรดานักเขียน

บล็อกดานความงาม ชางแตงหนาชื่อดัง ดารานักแสดง และผูท่ีเคยผานประสบการณใชงาน ซ่ึง

สอดคลองกับผลวิจัยของวราภรณ ธิราเพียร (2549) ท่ีศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑสบูกอนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน

ไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน  ในสวนของสมมติฐานท่ี 5  สรุปวาระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีไมแตกตางกัน  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยศุภาสินี โชคงาม  และ สุมนา ธีรกิตติกุล  (2554)  พบวา ระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี ท่ีไมแตกตางกันใน

สวนของสวนประสมทางการตลาดออนไลนท้ัง 6 ดาน โดยสมมติฐานท่ี 6-11  มี 2 ตัวแปรท่ีสงผลใน

เชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือลิปสติกของผูบริโภคนั่นคือปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและการ

ใหบริการสวนบุคคล ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับการทําธุรกิจออนไลนซ่ึงเปนการซ้ือขายสินคาท่ี

ไมไดเห็นหนาระหวางกัน และไมไดสัมผัสสินคาจริง  กลาวคือ การสงเสริมการตลาดเพ่ือกระตุนให

ลูกคาเกิดความสนใจสินคาจึงถือเปนเรื่องจําเปนสําหรับธุรกิจ เพ่ือใหลูกคารับรูขอมูลขาวสารของ

สินคาโดยประยุกตใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสงมอบขอมูลท่ีมีคุณคาไปยังลูกคาเปาหมาย 

ซ่ึงการสงเสริมการตลาดออนไลนสามารถทําไดหลากหลายวิธี ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรม ลด แลก 

แจก แถม การจัดกิจกรรม Like Share เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางลูกคา หรือการ Live สินคาใน

ราคาพิเศษลวนสงผลใหผูบริโภคเกิดความอยากไดสินคาแบบทันทีทันใด หรือแมกระท่ังการออกแบบ

เนื้อหาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือดึงดูดลูกคาใหสนใจสินคา นอกจากนี้การโฆษณาประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่องทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอยากลอง อยากครอบครอง อยากทดลองใช   โดยสมมติฐานดานนี้

สอดคลองกับผลการศึกษาของ  รัชนี ไพศาลวงศดี (2556) ท่ีพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีทางอินเตอรเน็ตของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี้อีก 1 ตัวแปรท่ีไดรับการยอมรับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ตัวแปรดานการใหบริการ

สวนบุคคล กลาวคือผูบริโภคทุกชวงวัยตองการการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ ผานการพูดคุยและให

คําแนะนําท่ีเหมาะสม ซ่ึงการใหคําแนะนําอยางจริงใจจากพนักงานขายจะชวยใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ

สินคาไดอยางงายดาย อาทิเชน แนะนําสีลิปสติกท่ีเหมาะกับบุคลิก แนะนํารุนของลิปสติกท่ีเหมาะสม

กับงบประมาณ แนะนําเนื้อลิปสติกท่ีเหมาะสมกับสภาพริมฝปาก หรือการติดตามผลหลังจากใช

ผลิตภัณฑ เปนตน ซ่ึงผูบริโภคลวนตองการการดูแลเอาใจใสจากคนขาย สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ณัฐปรียา ทัพมาลี (2551) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต พบวาผูบริโภคสวนมากใหความสําคัญในเรื่องของการติดตามสอบถามหลังการขาย 

สําหรับอีก 4 สมมติฐานท่ีสรุปผลในเชิงลบนั้น แมวาการวิจัยครั้งนี้จะไมยอมรับสมมติฐานอาจดวย
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บริบทสินคาท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามผูประกอบการยังคงตองรักษาคุณภาพและสงมอบสวน

ประสมทางการตลาดอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหลูกคาไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนําไปสูการซ้ือซํ้าและบอกตอ 

 

ขอเสนอแนะ  

          ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่องเพ่ือสราง

ความสัมพันธกับลูกคา และกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคา  โดยปรับใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 

กระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาไดอยางรวดเร็ว โดยผูประกอบการตองใสใจในเรื่องของเนื้อหาท่ี

ชวยกระตุนใหลุกคาเกิดความรูสึกวาสินคามีความพิเศษและนาสนใจกวาคูแขง    นอกจากนี้

ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการใหบริการสวนบุคคล  โดยการพยายามจดจําขอมูลของลูกคา

ใหไดมากท่ีสุด มีองคความรูเก่ียวกับสินคา  ใหรายละเอียดท่ีถูกตอง ครบถวน  ใหบริการดวยความ

เปนมิตร  และใหบริการหลังการขายดวยความเต็มใจ และเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวอยางดี   เชน 

ขอมูลการแชรประสบการณเก่ียวกับสินคาของลูกคา ขอมูลท่ีอยูและเบอรโทร ขอมูลการสั่งซ้ือสินคา 

หรือขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับลูกคา  ในสวนของขอจํากัดในงานวิจัย ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม

อาจมีขอจํากัดในดานเวลาและกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีจํากัด สงผลใหการเก็บแบบสอบถามนั้นมา

จากชองทางออนไลนเพียงอยางเดียว ซ่ึงอาจจะกระจายตัวไมเพียงพอหรือยังขาดขอมูลจากผูท่ีไมได

ใชเครือขาย Internet โดยแบบสอบถามท่ีทางผูวิจัยไดจัดทําข้ึนนั้น เพ่ือจุดประสงคสําหรับงานวิจัยนี้

เทานั้น อาจจะมีขอมูลอ่ืนท่ีมิไดอยูในแบบสอบถามตองอาศัยการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ิมเติม สําหรับ

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งถัดไป ผูวิจัยควรเก็บขอมูลเพ่ิมเติมจากเครื่องมืออ่ืนๆ เชน การ

สัมภาษณเชิงลึกหรือ การสนทนากลุม เปนตน นอกจากนี้ผูวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมโดย

การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือลิปสติกผานชองทาง Online และ Offline เพ่ือใหเห็นวาสอง

ชองทางนี้มีความแตกตางกันอยางไร 
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Abstract 

This research is to define base on the objective of food and service provider 

for funeral business. This business is originally serve for the funeral in Thailand, but 

we want to expand our business to foreign country by start with planning for 

expanding to Cambodia. In order to expand to Cambodia, we need to understand the 

differences in culture, traditional, food between Thai and Cambodian because we 

need to be able to response to the market effectively and serve the customer 

satisfaction. The funeral in Thailand and in Cambodia are very similar to each other 

in terms of process and believe because of both are Buddhism. 

Conclusion, methodology selecting have been meticulous choose by using in 

depth interview which is qualitative analysis and 2 group of sample which are Thai 

and Cambodia each 6 people in group. Last but not least, the study result has shown 

that Thai and Cambodia Theravada Buddhist have quite similar of food consideration 

but has different factor influences food choices, the study shown how different of 2 

culture by present of 2 major topics are importance of having food providing and 

factor influences food choices. 

 

Introduction and background 

                                                
1 University of the Thai Chamber of Commerce, International College 

2 University of the Thai Chamber of Commerce, International College 
3 University of the Thai Chamber of Commerce, International College 
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 Thai and Cambodia geographically located in the same area which in 

southeast Asia likely to have almost the same weather, agriculture, food and has quite 

the same belief as well as physical looked like hair colors, eyes colors and some of 

behaviors, approximately 97 percentage of Cambodian population are Theravada 

Buddhism and 95 percentage of Thailand population are Theravada Buddhism 

(Central Intelligence Agent Website, Publication) these numbers confirm our research 

that surface of both social and belief is quite same through the religions, exclude the 

language that have completely different sound, plus history of both regions show that 

Thai and Cambodian have been connected to each other for long period of time 

especially in term of trade and include war that both of country want to conquer 

each other land, relationship between Thai and Cambodia is extremely sensitive in 

this case our research team are all Thai nationality and the topic of research is 

relevant to believe and perspective so our team has precisely check and create 

questions of research that are not bias in both side of our sample. 

 Due to sensitivities of both Thai and Cambodian culture this research probably 

tough for our team to collect accurate data and reliable data because our research 

team  are all Thai which struggle with culture and race barrier, during this research 

process we have more understanding about culture difference and culture dimension 

(Hofstede’s) and found that in order to success our research we have to hardly 

concern about different national culture in this case is Thai and Cambodian to create 

flow of process and data collecting. 

 Conclude, this paper review and explain point of different in both nations and 

culture to providing information to public and others study sources, our study has 

show that Thai and Cambodian culture have nearly the same process in funerals but 

some point of tradition beliefs are different but this topic is out of our research scope 

so we conclude that Thai and Cambodian have the mutual culture and same process 

in funeral. 
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Objective 

 To create effective marketing activities in foreign country (Cambodia). 

In Order to success in global stage cultural understanding and market analysis is the 

key success when invest in new regions, cultural shifts and new cultural influences 

customer behavior and belief of customer can be change left to right and create a 

huge positive and negative effect to investors, so research team jobs is to study and 

collect reliability, validity data to investors in order to crate most effective business 

strategy and marketing activities. 

 

Literature Review 

Funeral Tradition in Cambodia  

First of all, Cambodian funeral research paper was found broadly in website 

with plenty of source, we selected several of all to be our lecture review and some 

of paper were mentioned funeral food preparations for deceased’s spirit in Cambodia 

that believe in Theravada Buddhism but most were not mentioned specifically in food 

preparation in Cambodian Funerals and this papers we selected will review some part 

of information that have relevant with our research topic. 

This paper will describe the funeral ceremonies and practices that occur at the time 

of death, and examine the economic and social implications of these practices for 

the community and family (Susan phay, 2013). However, many Cambodians are 

Buddhists who do not view death as the end of one's life but rather as the end of a 

life cycle as well as Thai Theravada Buddhists monk had taught and inherit to our 

generations by generation. In Buddhist tradition, when death occurs it is very 

important to perform rituals in the correct and proper Buddhist tradition. Otherwise, 

it is believed, the deceased will not be able to move onto the next stage of the cycle, 
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rebirth. Because of this, many Cambodians would be upset if they are not able to 

perform correct rituals for their loved ones (Keo Mony 2004). 

In term of ceremony process Cambodian had quite same practice as Thai which is 

places and step in process. In Cambodia, when a person dies, the care of the body is 

undertaken by family. The body would be brought home, washed, dressed, and 

placed into a coffin. (Keo Mony 2004), Host of ceremony which is dead people’s 

family will have invited monk to recite sermon in everyday in evening around 6 p.m. 

to 7 p.m. depends on host convince, commonly most of funeral will be organize at 

least 3 days or longer depends on host of ceremony. Despite, there no any paper 

mentioned about food preparation or specific traditional food in ceremony up to now, 

after monk had recite sermon with the days that host organized then monk’s 

members of family will accompany the body to the temple and prepare the last day 

of ceremony, usually the last day of ceremony will be start in 2 of the time which are 

morning or 12 at noon. After cremation, the ashes (bones) are collected, cleaned and 

usually kept in a stupa in the temple compound. There it is believed that the 

deceased is close to Buddha and to the monks in whom the soul would be able to 

be reborn sooner. Some families keep the ashes at home. 

Feeding deceased’s spirit is a tradition culture of people who believe in Buddhism in 

Cambodia, Food was made every day and prepared to serving 2 times a day which is 

morning and evening this process will continue till the last day of rite, spirit of the 

deceased must be feed as if they were living, because they do not know they are 

dead until the funeral is over. This was called taang pawen, when the food was made, 

small servings of each dish was put onto small plates and placed on a small serving 

tray. The tray also had something for the deceased to drink and a candle and incense 

lit (Susan phay 2013). 

 

Funeral Tradition in Thailand  
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      On the other side which is also a Buddhist country, Funerals in Thailand are see 

as important events because they mean rebirth and the passage from one live to 

another. Most Thais are cremated in accordance with a Buddhist ritual. The formal 

ritual period is around seven days mostly. At that time the body is taken to a house 

of a morgue where it may be kept for days or even years until it is cremated. 

         For a most funeral in Thailand the family of the dead buys a temple-like bier 

made of wood. After the casket is placed on the bier a two-day outdoor held with 

music. Gifts are put on top of the casket. Afterward the casket is will be move by men 

with long bamboo poles to the cemetery. After the family the family says the last 

goodbyes and photographs are taken the bier and the remains of the deceased are 

burned by the temple staff or a cemetery keeper. 

             There have been a people from west they are quite amazed because, 

Funerals for Thai Buddhists can go on for much longer than what you may have seen 

before in the West. It could last from just one week to a year or two. Depending on 

how close you were to the dead, you will not have expected to attend really every 

part of the funeral. For the parents of colleagues, I would only attend the cremation 

on the last day. For friends you probably would attend at least one. If you are close 

to the family, then it might be better for you to bring a wreath. Or most of the time 

people will give family some money in an envelope and to shown some respects. 

Last but not least, Cambodian funeral ceremony traditionally had clear process which 

is mainly inherit thru religions or monks but our research focused point has not found 

this all lecture that we all selected, add our research paper will review the part that 

remains lecturer has no review and in order to providing collective data to business 

purpose for strategies development in practice world. 

 

1. Methodology 
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We choose to use the Qualitative analysis method because our business is 

about funeral, religion, and believe which these are very profound and sensitive so 

the way to collect these data is by Personal Interview with in Depth interview. It is 

enable us to see the actual and more accurate response from both Verbal 

communication and Non-verbal communication during the face to face interview with 

both Cambodian and Thai. 

 

Our research requires research method that enable to collect complex, 

emotion and perspective data which our research topic is about ‘Funeral in 

Buddhism’ which are traditionally inherit generations by generations so in depth 

interview (Qualitative Method) is the best fit with our research topic and our research 

collect data ways. Additional, our research team have considerably concern in 

different of culture and language barriers so we decide to providing questionnaires in 

both 2 languages which are Thai language and Khmer language. During our research 

which is interviewing process our team decide to invite Cambodian translator to be 

extra interviewer during collect data of Cambodian sample group to providing relax 

and more comfort atmosphere during interview proceed as well as Thai sample group 

in order to collect the most accurate and reliable data to analysis in our research. 

The qualitative study will allow for detailed information about the historical, 

culture and perspective of people especially for in depth interview we enable to 

conduct all verbal and physical language as well as tone of emotions which is can 

show how our sample really have comment of our topic, in depth interview normally 

takes 30 - 90 minutes but in this case we try to manage interview with in 30 minutes 

max because of our sampling method is convenience long period of time will make 

our sample uncomfortable, avoid to answer the questionnaires and haphazardly. 

Additional, our team prepare 2 parts of interview: - 
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First part: we prepare 5 questions to interview each samples which are each 

questions is neatly design not to be bias this part will take 15 - 20 minutes in each 

round, each of interview round will contain 3 of interviewer with 1 of interviewee to 

maximize qualities of data collective. 

Second part: in case participant had knowledge or experience our team will 

respond with new questionnaire that convey in the same direction with the 

conversation and research topic in order to create the flow of information collective. 

 

To be concluded, atmosphere preparations and methodology selected meant 

to be major factors to create either the flow of data collective or potentially absorb 

participant emotion and perspective. Moreover, understanding background of both 

Thai and Cambodian attitude and behaviors will help inflow of communications 

between research process. 

 

Research Question  

 To define what are process of Thai and Cambodian that believe in 

Theravada Buddhism in traditional funeral and differentiate between both of regions 

especially in food that serve during funerals. 

 

Population 

Our target population based on two group of target market which are Thai and 

Cambodian as we mentioned above. And the age group is 18 years old above because 

we assume that people at age 18 and above mostly had attended the funeral.  

Cambodia has an estimated population of 16.48 million, up from the official 

2008 census population of 13.38 million, 97 percentages of all populations are 

Theravada Buddhism which is the major religions in the country (10.85 million/18 

years - 80 years) compare with Thailand that has an estimated population of 69.04 
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million, the major religion is Theravada Buddhism which is cover 95 percentages of 

all population in the country which is around (53.4 million/ 18 years - 80 years). 

Therefore, Thai and Cambodian believe in the same religion which is Buddhism 

in term of segment in shown the number of 95 and 97 percent respectively, this show 

that Thai people and Cambodian having the quite similar of perspective and the way 

they believe and understanding the world through religion. Despite of this, there are 

still a huge gap between the total population of Cambodia and Thai, 16 million to 69 

million people, This effect our research to be  biased so we need to concern a lot 

more on quality of sample size but our research team and project  locate in Thailand 

therefore the sampling method force us to using the convenient type in order to limit 

the budget and timeframe, as we found that in UTCC IC have people who come from 

Cambodia around 20 to 30 people which are older than 18 years old so these give us 

a quality and reliability to the research which this is why we are choosing here to be 

our research field. 

 

Sample Size 

This research project we decide to use 12 people (from the total of Thai and 

Cambodian student in UTCC IC) of sample test in order to maximize highest both 

validity and reliability and we can separate into 2 groups which are Thai student group 

and Cambodian student group. Which it will make us be able to see the differences 

between Thai and Cambodian on culture and how they perceived in funeral. We will 

select 6 of Cambodian student and 6 of Thai student in University of Thai Chamber 

of Commerce International College which have study undergraduate program and 

master degree that had experience in attended the funeral and had good enough 

level of communicating in English in order to be able to answer in deep detail and to 

our sensitive questionnaires. Plus, our team believe that use 12 people for sample 
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are enough because we had use in depth interview to collect data and due to the 

limitation of time this size is most possible for this study.  

We decided to determine the sample by going to interview six of Cambodian 

student, because Cambodia student is around 30 percent of the total Cambodian in 

University of Thai Chamber of Commerce International College which with this 

percentage would be enough to get the right data that we need for this research. And 

of course, we select also six of the Thai student in UTCC IC. Which if both sample of 

Thai and Cambodian were in an equal number so it will be easier for us to compare 

the data from both Thai and Cambodian, and easier to analyze the data that we got 

from the sample. Add, 30 percentage of Cambodia student is the actual total number 

of student currently study undergraduate and master degree in University of Thai 

Chamber of Commerce International College. 

 

Sampling Method 

 

Convenience sampling by using Cambodian and also Thai who study in 

University of Thai Chamber of Commerce for sample test. Because as we already in 

University of Thai Chamber of Commerce International College so it is more 

convenience to find the right sample the we need. Which is 6 of Thai student who 

had attended the funeral before and be able to communicate with certain level of 

English, And Cambodian who had attended the funeral before and be able to 

communicate with certain level of English.  

This sampling method included Thai and Cambodian ages eighteen and over. 

It was highly unlikely that those younger than eighteen have not be able to access to 

those sensitive and ritual activities. They are not considered as adults, and would not 

legally be able to have any involvement in funeral.  
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Our team access to the Thai and Cambodian Community University of Thai 

Chamber of Commerce International College through Convenience sampling. As I am 

already a part of this University of Thai Chamber of Commerce International College, 

I had access to the Cambodian and Thai in University of Thai Chamber of Commerce 

International College. I will make an interview with people who are known to had 

attended funeral practices in both Cambodia and Thailand. A sample of twelve 

people participated in the study. six participants were Buddhist of Thai and other six 

participants were Buddhists of Cambodia.  

 

Research field Questionnaire   

You ever had an opportunity to attend the funeral on what occasion ? 

Do consider providing food is a part of culture in traditional funeral ? 

In your opinion, How it is important for you in having a food providing in the funerals and are 

there any big difference in having a food providing and not having a food providing in the 

funeral ? 

For food in the funeral, What factors that you are consider the most / drive you to consume? 

(Packaging, convenient, price) 

If you have to choose which specific type of food providing in the funeral that you prefer / 

according to your social norm or traditional culture? and why? ( buffet, meal box, snack box ) 

 

#Remarks: Additional question will be asking to participant in order to maximize 

efficiency of data collectivity. More, questionnaire will base on participant approaches 

(answers, opinions and emotions) and questionnaire could be change as flexible 

based on participant approaches. 

 

Data Analysis 
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 For Qualitative Data Analysis Methods, we will use Grounded theory method: 

This refers to using qualitative data to explain why a food providing as a traditional in 

a funeral happened, how important of this tradition. We do this by studying a variety 

of similar cases in different settings and using the data to derive causal explanations, 

to be able to analyze and compare the differences between Thai Funeral and 

Cambodia funeral.  

 

Interviewee and participants have to be over 18 years old or older, have had 

attended or recently experienced hosting a funeral. All of participant had to be a 

Theravada Buddhism and had to be either Thai or Cambodian citizen who rise in their 

own country. Participant need to fit in the criteria in order to be in face to face in 

depth interview and represent for populations of both Thai and Cambodian in our 

study. In additional, we select the participant by using convenience sample, therefore 

participant role is randomly selected and we believe this variable have no impact on 

data analysis process. 

 

Table 1: Participant Characteristic 

PARTICIPA

NT 
AGE SEX 

PLACE OF 

BIRTH 
RELIGION PARTICIPANT ROLE 

FUNERAL ARRANGED 

FOR 

1 25 M Bangkok Thai Guest 
Friend family 

member 

2 34 M Bangkok Thai Family member Grandmother 

3 21 F 
Songkhla, 

Hatyai 
Thai Guest Friends of mother 

4 50 F Songkhla Thai Host and Guest Grand farther 
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5 46 F 
Ubonrat 

Chani 
Thai Host Husband 

6 39 M Bangkok Thai Monk Communities 

7 20 M 
Phnom Penh 

Cambodia

n 
Family member Great Grandmother 

8 35 M Takeo 
Cambodia

n 
Host Grand farther 

9 19 F 
Phnom Penh 

Cambodia

n 
Guest/Host 

Friend family 

member 

10 21 F 
Phnom Penh 

Cambodia

n 
Guest Father boss 

11 20 M Siem Reap 
Cambodia

n 
Family member Grandmother 

12 25 F Siem Reap 
Cambodia

n 
Guest parents colleague 

 

Table 1 show numbers of the participant and the detail of participant as you 

can see our team concern in 3 major’s requirement for this study are ages of 

participant, birthplaces and role of funeral participant in order to clearly define the 

differences between two culture with different geographic and perspective which is 

role of participate. To additional, our team concern about funeral arrangement 

because in previous lecture review is convincing that this arrangement for will have 

effect to the way participant will answers during in depth interview. Therefore, in this 

section content will separately into 2 parts because during our interview we set two 
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rooms for participant which are Thai and Cambodian (Due to time limitation), so this 

section will explain in each regions perspective and point of view in detailed. 

 

Food Culture in Thai Tradition Funeral (Observation & Interview) 

 

Importance of having Food providing 

 

Theravada Buddhism had have major influence and guide traditional Thai 

funeral in micro detail starting with process and rites respectively to believe. 

Traditional funeral can be separated in several level which are normal people, monk 

and for his majesty, in each levels are all influence and guide by Theravada Buddhism 

and in every level of funerals there food culture in traditional funeral but providing 

and preparing in the differ ways. In additional, our paper focused specifically in food 

culture in normal level people, as we have done our face to face in depth interview 

with selected representative we more understand that providing food during the rites 

for Thai people are considering one of the most priority, according to our interview 

all of participant had answer in the particular way which can be explained “ Thai 

people usually invited people to having meals with them especially friends, seniors 

and family members, so this behaviors are influenced how the funeral need to have 

food providing. More, normally in Thailand funeral will be organize at least 3 days 

and guest usually chooses to go there only one day per person and in every day 

monks will pray around 6 p.m. - 7p.m so guest will be at the temple before time 

therefore host will be providing food in this time.” 

Participant 1, explains on how he thinks about how important of having food 

providing is :  
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  “important because hospitality and kindness, guest not having dinner 

yet normally we starting pray around 6 p.m. so most people they will arrive sooner 

so as a host they should be ready to a give convenient to guest. “ 

         Additional Question: In case host are not providing? - “I thinking it's okay 

not to have caused some of host are not have power to support is this part plus there 

are a lot of expenses during funeral!" 

Additional Question: If a host have enough money but they did 

providing? - “I personally think they might not have hospitality and kindness 

but still as a guest I need to go to respect the deceased person importantly 

and it is a major culture part which is inherit gen by gen.” 

 

All of participant in our interview had revealed the similar answers, plus our 

team also conduct in term of participant physical communications and emotional can 

be explained that: Interviewer for Thai group - “during an interview we can feel that 

all representative express socialism feelings in the answer and try to convinced us 

that food culture in Thai traditional funeral cannot be disregard.”  

 

Factors Influencing food choices 

 

We decide to providing choices/factors to our participant which are packaging, 

convenience and price. There are different of perspective and reasons in this question 

majorly separate into 2 similar answer are pricing consideration and convenience 

consideration, during interviewed we start to judge that people are influence by only 

two factors but after we finished an interviewed and during the data analysis process 

we noticed that characteristic of answer are geographic (Living place and birthplace) 

unconsciously influence it’s mean different place of living and growing will have 

different factor considerations. Therefore, after we consider this major influences we 
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separate data into two geographic group before explain factors of influence food 

choices. 

 
Figure 1 : Funeral food preparations for guest and participant in rites which is 

rural funeral, host of this funerals choose self preparations meal instead of 

meals box or buffet etc.(Rural Area) 

 

Above picture is a group of Thai people in countryside are having meals in the 

funerals, as you could noticed in the figure 1 there are a big table and many chairs 

providing for guest to sit and having a meals with a plenty of food on the table, this 

picture shows how people in rural area prepare and selected choices of food because 

they usually attend the funeral and have a big meal and in countryside when funeral 

is organize it will take place nearly host house or family deceased’ member house so 

the location will be far from guest to travel and take a period of time. As we 

mentioned time of rite is around 6 p.m. therefore most of the guest likely not to have 

dinner before arrived to the temple, so people are very considering about hospitalities 

of guest. Plus, self preparing food is cheaper than others choices in order to cooked 

in the large amount (Participant 5). Moreover, Participant 4 which is live in Songkhla, 

Thailand had reveal her opinion of self prepared food providing for guest in the 

funeral: 
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 “In my province and my experienced, we often attend the 

funerals because of my age is 50 and every time I have had to attend the 

funerals i always plan to have dinner at the temple. (Guest position).”  

 Additional Question: You said that your have experienced 

hosting the funeral of your grandpa, so could you shared us what you choice 

of food you choose to have and why? - “At that time back in 2009, I remember 

that when I have informed form the hospital that my grandpa passed away 

our family feel so upset but the funeral process is quite a lot so at that time 

I responsible for food preparation to buy all of ingredients for cooking in the 

funerals and why I choose, is because there are many people like friends and 

family members helps us a lot and for sure the price is cheaper than order 

box meals. Participant 3 also say: “I have been attending funeral for 4 times 

and every time there will be a same type of food providing and my family 

always having a meal there, if we had to join the event.” 

 

From this Interviewed, we are more clearly understand factors that influences 

people who hosting funeral in culture of food part and this research had show that 

different geographic will have different approach and culture that lead factors of food 

choices will be changed. Conclude, people who live in countryside had confirmed 

that they will choose to have a self preparing food in the funeral in both position: 

host and guest, plus there are pricing concern mentioned in the interviewed therefore 

we would say that people who lived in rural are is a price consideration and 

geographically influences factors of food choices 

 

 Compare with, city area funeral is likely to have a high cost of expenses, but 

at the time people is more prefer things fast, easy and convenient. Bangkok is 

capital city of Thailand and have had a 1,284 temples in Bangkok Metropolitan 
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Region shown that population in the city is a lot too, so most people in Bangkok 

concern on time it’s means they willing to pay if it can save they time (Participant 

1). According to our research, all participant that geographically living in Bangkok 

(Representative of population) have reveal similar answer during interviews so our 

team confidently confirmed people who live nearly the same area will likely to 

have the same particular behavior, criteria of choosing and decision making. 

 
Figure 2 : Funeral food preparations for guest and participant in rites, host of 

this funerals choose snacks box instead of meals box or buffet etc.(City Area) 

 

This figure show food preparation for funeral in Bangkok, Thailand you could 

noticed the different form figure 1 which food have had packed in the box with bottle 

of water inside it’s can show that characteristic of urban living people is major consider 

only two factors which are convenience and packaging. More, definition of 

convenience for food preparation in funeral is host do not have to prepare or buy 

any ingredients they just order and food will packed inside the boxes like in figure 2 

and ready to be serve in the rites, we asked our participant who live in urban area 

and have experienced in attend to funeral: what factors that you are consider the 

most / drive you to consume? (Packaging, convenient, price) 
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convince of the food, cause I also have to think that guest that live far away 

so they can take back easily , : usually, in my culture especially in Bangkok they 

likely not to have dinner in funeral because of time limited and most of guest are 

busy they usually spend around 1 to 2 hours in temple, but in other province in 

Thailand they also have different traditions depends on local guest and host 

behaviors and environment . especially, in countryside they arrange the funeral as a 

family reunion so having a food in the funeral is kind of family meals that are 

members of family have a chance to met each others and have a conversation so 

there is a lot different atmosphere compared to funeral in urban area which is most 

guest is working colleagues and have different behaviors and different 

conversations.” 

In additional, we try to more understanding about specific criteria of 

participant   so our team asked participant who have been rise in urban area: If you 

have to choose which specific type of food providing in the funeral that you prefer / 

according to your social norm or traditional culture? and why ? (buffet, meal box, 

snack box)  

 

Participant 1 reveal his opinion:  

 Participant 1 say : “ the most thing I would choose as a major factor 

is how For me I prefer snack box, not likely to having rice because or meals, most 

of temple and funeral there are less tables and also there are a lot of people so it 

not feel comfortable to having a big meal. Add, what I have experienced in my 

social and my family feels that having a food or snack (Not big meals) in the 

funerals is more appropriate which also more convenience for us (guest) to eat and 

also to take back home in case we don't' want to have there.  
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Figure 3 : Atmosphere of funeral in Wat Samhean, Bangkok Thailand 

 

To be conclude, influence factors food choices will depend on social norms 

in specifically area could be explained and separate into two majors which are 

geographically guide and facilities in temple will lead funerals host and guest consider 

weather in three factors we have mentioned in the questionnaire. Add, rural and 

urban area temple will not have the same facilities such as some temple in rural will 

have table but in urban temple will have no table for guest, therefore this are major 

points that had influence on how participant choose and decision on food choices 

 

Food Culture in Cambodia Tradition Funeral (Observation & Interview) 

 

Importance of providing Food 

As Buddhism is a main religion and also base of the traditional culture in 

Cambodia which also has been influence and guide traditional Cambodian funeral in 

every part of details starting with process and rites respectively to believe.  traditional 

funeral is quite similar in several level which are for rich family, middle class family 

and poor family. But there are some details in difference.  
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For the prepare of food in the funeral has some differences depending on the 

level of the family because there is not really a part of the Cambodian culture to 

have a food providing in the funeral, but more like a tradition or a things that people 

knows to do because it is has been pass down from generation to generation since 

the long time ago. So as for the middle class family and above, they always have to 

prepare and providing the food for the guests that came to their funerals to be like a 

thankful gift that can give back and show your appreciation for their coming. 

 

Participant 8, explains on his opinion about how important of having food 

providing: 

 “For me it is important because its like sometimes people just be 

there in the funerals with you for a whole day so we can at least do something, 

provide something back to them like providing food for them.”   

 

From the observation and interview the participants this part of the funeral in 

terms of providing food for the guests seem to be very important and necessary for 

the middle class and rich family Because they believe that the food that they prepare 

also show something about their wealth and it is effecting their image. 

 

Participant 8, explain on his opinion about providing food is a part of culture 

in traditional funeral or not:    

“Depends, like me if you are in a middle class people you suppose to provide 

them the food more like a thanks for their coming. But if for the poor family it is not 

necessary to have a food in the funerals.” 

In the other hand, for those family that are poor, in the rural area or has a low 

income this is not necessary for them at all that they must have the food providing 

in the funeral. Sometime they not even have a guest to attend to their funeral it will 
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be basically just family member. They will start do follow the tradition ritual by the 

monk and it can be so short start with one-day ritual and then just burn the body in 

that evening, and can be up to three to five days. So in this side of the differences 

having the food providing in the funeral or not it is depending on their affordability.  

The traditional funeral in Cambodia normally will be held three in seven in 

average and will held since in the morning 10 a.m. until evening around 8 p.m. in 

everyday. So this is the reason that traditional funeral in Cambodia always have the 

food proving in every period since breakfast, lunch, dinner and also appetizer during 

the day in order to be ready and to serve the guests that coming to the funeral. 

 

Factors Influence food choices 

 

After interview the participants that had attended to the funeral both as a 

host and as a guest, we found that in different area there will be different factors that 

influence their choices and the most factors influence will be the difference in the 

Financial status of the family. And also it has the type of food for different time, they 

will prepare and provide one type of food in the morning, one type of food for lunch 

and one type of food in the evening. 

In terms of area, for the rural area or outside of the town or not the capital 

city there will prepare the food in the food corner and they people will go to get the 

food that they want to eat and back to eat at their table which is a round table that 

can sit around five to six people. But in the capital city or developed city the 

preparation is quite different. They will serve rice for each people on the table and 

also with five to six different food like a family eating for each table. 

Participant 10, answering on If you have to choose which specific type of food 

providing in the funeral that you prefer / according to your social norm or traditional 

culture? and why? (buffet, meal box, snack box):  “For me Cambodian people not 
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really do the snack box for the funeral because we focus on make sure that the guest 

can get full with our food, and we normally do a meal but almost like a buffet. 

Something that they can eat like a family eating.” 

They also concern on the look of the plate that contain the food, the plate 

must be clean and look good. The table of the guest must be round table and 

covered with nice and beautiful napery. 

 

clean because this factors is what their guests expect the most and also with 

the quality of the food on price of the food, the ingredients that use in cooking the 

food and the taste must be good. And of course they have to prepare the food 

enough for all the guests that coming to their funeral or even more. Sometimes 

they even hire the famous restaurant to set up the food for them in order to 

provide their guests and make them satisfied. 

Participant 9, He explain on which factors that people consider the most for 

the food: 

“For me and my family the food have to be quite good quality, clean. And 

also have look good for the guests that came to the funerals. because as I said most 

people that came are also in the middle class.” 

        

For different type of food that provide in the funeral, in the morning they 

will provide the guests with Cambodian Porridge which is a bowl of hot rice in the 

water with some meats. Because in the morning Cambodian people prefer 
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something that easy to eat and warm and soft of the throat.     

 

Figure 4. Cambodian Porridge  

  

For lunch is going to be provide with meal for one person which contain rice 

and maybe one or two food. And for the dinner they will be providing various of food 

on the table for guests to eat together on the round table like a family dinner, plate 

of rice for each guest. 

For the financial status of the family, if they are middle class or above the 

higher level of the family will determine the higher quality of the food. Their food 

must be Participant 9, explain on different of food that are providing in different time. 

“It's like 5-6 of people sitting on a round table and each will get rice, then 

one table will provide around 5 food for them to eat together, Which is different 

from morning and afternoon.” 

 

       Figure 5. Various of food on the round table for dinner time in the 

funeral. 



 

657 
 

In additional, their choices of food are not only depending on the time but 

also in everyday during the period of the funeral the food will be changing everyday. 

So it will not be the same food twice in a roll.  

 

2. Conclusion 

 

 After we analyze from the observation and interview both Thai and 

Cambodian, we can see all the similarity and the differences in their traditional funeral 

culture. In terms of the important in having a food providing in the funeral it is very 

clear and obvious that it is not actually the part of their traditional culture but it is 

very important to have it, more like what people knows to do for a long time for both 

Thai and Cambodian. And the incredible point we found in this traditional is that even 

though both Thai and Cambodian are considered having a food providing in the 

funeral is very important thing that people must do but there are exceptions. If you 

are not being able to afford it you don’t have to feel bad, Normally people won’t 

going to judge you or request for a food, because their purpose of coming to the 

funeral ceremony is to encourage and respect the dead instead of having a food. 

         For the factors that influence food choices, there are differences between Thai 

and Cambodian. For Thai there will be two main factors which is Price consideration 

and Convenience consideration but for Cambodian will be mainly focus on price 

consideration. In terms of price consideration, it is quite similar for Thai and 

Cambodian. But the interesting point is the convenience consideration of Thai people 

in city area like Bangkok which everything is in a rush. People will tend to prefer more 

on convenience meal that easy to eat and even easy for carrying back home if the 

guest don’t have much time. Sometimes not even full meal are prepared to a guest 

but snack box can also give instead. On the other hand, for Cambodian even in the 

city area having a full meal still be their part of a tradition so most of them still have 

a family eating-like which they also need to take time to enjoy the food together. 

            These are just a main factor that both Thai and Cambodian considered the 

most, but there are still many small factors that will effect on the differences of food 
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choices including areas, geographical details, weather, and group of people, ages and 

the period of time that having a funeral ceremony. These small factors will make their 

food choices become different in terms of type of food or the menu. Finally, the 

overall funeral or the food that provide in the funeral will be quite similar because 

they having the similar traditional and culture and also share the same religion. Plus, 

there are some limitation of this study which is culture barriers that block our team 

to collect a reliable and valuable data and  in order to have a precisely analysis. This 

limitation would have a big impact on the study if researcher have overlook the differs 

between culture of interviewer and participants, therefore to providing the benefits 

to further more or others study in the future, understanding how difference of culture 

impact and barriers of culture would help us to have a collecting data process that 

more reliable and validity data. 

 

 

Limitation of the Study 

 

There were some limitations to this study. The sample was comprised only of 

12 participants and divide into 2 group which is Thai and Cambodian in the study. The 

sample size is not be large enough to clearly answer our research questions, but our 

paper might set the basement for others study that relevant or have similar study to 

be conduct with larger sample in the future. Moreover, during in-depth interview our 

team faced with culture barrier and dead air atmosphere in order to get the answer, 

some participant show up with not willing or to shared they experienced and answers 

question clearly for plenty of reasons (occurs in both Thai and Cambodian but Thai 

will less due to there are more Thai in our search team). Therefore, various of 

additional questionnaire were not answer.  

 

 



 

659 
 

References 

 

Susan, Phay, (2013), Spring, Traditional Southeast Asian Funeral Practices:  

A Study of Culture Maintenance, Environmental Adaptation, and effect of  

Western Funeral Practices in The United States, Faculty of San Diego State  

University. 

New York Times, May (2014), FUNERALS, DEATH CUSTOMS AND CREMATIONS IN  

          THAILAND: A study of culture of FUNERALS IN THAILAND, Buddhism culture. 

Keo Mony,January (2004) , Death in Cambodian Buddhist culture : 

          A Study of clinical topics, End of life culture in Cambodia Buddhist in The     

         United States, University of Washington, Harbor view medical center. 

Seterra vlog, (2016) , Cambodian Funeral Ceremony : Rest In Peace Ma   

         Tom (Grandmothers) This vlog shows the process of Cambodian funerals   

         ceremony in United states of America.  

Jenny Goldade,july(2017),Frazer Consultants,  v Cultural Spotlight : Cambodia Funeral     

         Tradition. Topic: “Funeral tradition for over centuries in Canada and America” 

Tavish Petty, (2017), Everything You Need To Know About Thailand’s Mourning   

          Period 

Angloinfo, (2017), Death and Dying in Thailand :  Funeral Arrangements. 

          Share on Facebook 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกปญหาเรื่องคนเดินศูนยการคา  

WTC ลดลง และพัฒนากลยุทธเพ่ือเพ่ิมจํานวนคนเดินศูนยการคา WTC ใหเพ่ิมข้ึน และสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงในปจจุบัน  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบผสมคือ เชิง

ปริมาณ  (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใชเครื่องมือ 

แบบสอบถามกลุมตัวอยาง และการสัมภาษณมุมมองของผูบริหาร รวมถึงนําขอมูลท้ังหมดมา

วิเคราะหสภาพแวดลอมในสถานการณปจจุบันของธุรกิจศูนยการคา (SWOT Analysis)  และ

กําหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix และทางเลือกเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการธุรกิจในระยะยาว 

 จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวาลูกคาสวนใหญเปนลูกคาเพศหญิง ชวงอายุท่ี 20-30 ป 

เปนพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญมารับประทานอาหาร และลูกคาพึงพอใจศูนยการคาเปนอยาง

มากเก่ียวกับเวลา เปด-ปด การเดินทางสะดวกสบาย มีความครบวงจร แตกลุมลูกคาท่ีมีรายได 

45,001 – 60,000 บาท พึงพอใจนอยเก่ียวกับปายบอกทางภายในศูนยการคาไมเพียงพอ 

 จากการวิเคราะหสภาพธุรกิจ ภายในและภายนอกองคกร และกําหนดกลยุทธ โดยกําหนด

กลยุทธได  3 กลยุทธ คือ กลยุทธเชิงรุก “Food Destination in Thailand” กลยุทธกําจัดจุดออน 

“Vision clear” กลยุทธเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส “Empower to The one” เม่ือไดแนวทางในการ

เลือกกลยุทธ ผูศึกษาจึงไดใชการตารางการตัดสินใจทําการถวงน้ําหนัก โดยคะแนนท่ีไดสูงสุดคือ กล

ยุทธเชิงรุก “Food Destination in Thailand” และคะแนนท่ีไดรองลงมาคือ กลยุทธเปลี่ยนวิกฤต

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 10400              
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เปนโอกาส “Empower to The one” จึงเสนอแนะใหผูบริหารใช 2 กลยุทธ เนื่องจากสามารถทํา

ควบคูไปได เพ่ือเพ่ิมจํานวนคนเดินศูนยการคาในระยะสั้นในการทํากลยุทธแรก และการทํากลยุทธท่ี

สองในการรับสมัครลูกคา The One Card ในการสรางขอมูลลูกคาในระยะยาว 

 

คําสําคัญ: กลยุทธ  สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ธุรกิจคาปลีกศูนยการคา 

 

Abstract  

The objectives of this study are to find ways for solving WTC Shopping Center 

customer traffic and to develop strategies for increasing the number of customers in 

order to enhance the competitive advantages. In this mixed method study; 

quantitative and qualitative tools are used. One hundred questionnaires were 

distributed and the interview with an executive was collected. The data were 

analyzed and integrated into SWOT analysis and TOWS matrix for developing strategic 

alternatives for improving and maximizing the long term efficiency. 

 According to the analysis, most of the sampling are females aged 20-

30 years. Most of the respondents are employees from private sectors and came to 

WTC for dinning. Most of them felt satisfied about the opening-closing time. However, 

the customers whose income 45,001-60,000 Baht answered poor satisfaction regarding 

to the insufficiency of the shopping center signage. 

 From the SWOT analysis and TOWS matrix, there are three strategies 

generated; (i) “Food Destination in Thailand” (SO strategy) (ii) “Vision clear” (WO 

strategy) and (iii)“Empower to The one” (ST strategy). The decision matrix was used. 

“Food Destination in Thailand” strategy has the highest score and second one is 

“Empower to The one”. The author, hence, recommended the WTC executive to 

choose both strategies because they are able to be run parallelly. For the short term, 

the first strategy is for boosting customer traffic. The second one, 

the One card member pulling is for the long term plan. 

 



 

Keywords: strategy for increasing traffic to shopping center, competitive advantage, 

retail business of shopping center  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

บริษัท พีพีเอ็น จํากัด (มหาชน) (2560) ไดกอตั้งมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป ซ่ึงเปน

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพ่ือการคาปลีกมาอยางตอเนื่อง ในปจจุบันมีศูนยการคาในเครือภายใต

บริษัท พีพีเอ็นมากกวา 30 สาขา ท่ัวประเทศ และหนึ่งในนั้นคือ ศูนยการคา ดับเบิ้ลยูทีซี ซ่ึงเปน

ศูนยการคาท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงเทพฯแหลงยานธุรกิจ โดยพ้ืนท่ีรวมท้ังโครงการ WTC มีพ้ืนท่ี 

890,000 ตารางเมตร กลุมลูกคาหลักของศูนยการคาดับเบิ้ลยูทีซี คือ กลุมลูกคาชาวไทย 70 % ท่ีมี

ชวงอายุตั้งแต 22-45 ป แตดวยในปจจุบันสถานการณการแขงขันในธุรกิจคาปลีกบริเวณแยกราช

ประสงคมีความรุนแรงข้ึน เนื่องจากมีคูแขงรายใหมเกิดข้ึนชื่อ เดอะมารเก็ต ซ่ึงเปนศูนยการคาท่ี

รองรับกลุมลูกคาวัยรุนท่ีตองการเลือกซ้ือสินคาในราคาท่ีจับตองไดและเปนแหลงรวมรานอาหารชั้น

นําจากอาหารขางทาง (Street food) มากมาย และคูแขงรายเกา อาทิ สยามพารากอน  สยามเซ็น

เตอร และสยามดิสคัฟเวอรี่ ท่ีมีการปรับปรุงศูนยการคาใหทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงหากนับแหลงใหความ

บันเทิง ศูนยการคาปลีกนับวาเปนแหลงรวมความครบครันของสินคาและการบริการเพ่ือใหความ

บันเทิงแกลูกคาท่ีเขามาใชบริการตางๆ อาทิ แหลงรวมรานอาหาร รานคาตางๆ ท้ังท่ีเปนรานคาใน

ตราสินคาไทยและรานคาตางประเทศ โรงภาพยนตร ลานจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการตอบสนอง

กลุมลูกคาทุกเพศ ทุกชวงอายุ และหลากหลายกลุมลูกคาตามระดับฐานรายได จึงเปนเหตุใหใน

ปจจุบันธุรกิจคาปลีกของศูนยการคามีเกิดข้ึนมากมายในหลายรูปแบบและหลากหลายขนาด รวมถึง

ศูนยการคาเกาไดมีการปรับปรุงศูนยการคาใหทันสมัยข้ึนเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบดานการแขงขัน 

และดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน (ท่ีมา: รายงานประจําป บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

มหาชน,2560)  

 

จากกรณีจํานวนคนเดินศูนยการคา WTC ท่ีลดลง ซ่ึงสงกระทบตอศูนยการคาท้ังระยะสั้น 

และระยะยาว ดังนี้ 

1. การดําเนินกิจการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทไดวางเอาไว ซ่ึงในกรณีนี้หากจํานวนคนเดิน

ศูนยการคาลดลง ก็จะสงผลตอความเชื่อม่ันของรานคาเชาท่ีอยูภายในศูนยฯ และสงผลกระทบตอ

รายไดของรานคาเชาและการตอสัญญาเชาในอนาคต 



 

2. เม่ือสภาพการแขงขันในตลาดเปลี่ยนแปลงไปและมีการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน หากบริษัทไมมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อนาคตก็อาจจะสงผลใหศูนยการคาเกิด

สภาวะประสบปญหาขาดทุนไดในอนาคต 
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงปริมาณลูกคาภาพรวมท่ีเพ่ิมข้ึน - ลดลงในแตละป ตั้งแตป 2015 – 2018 

 

ท่ีมา: ขอมูลอางอิงจากแผนกการตลาดศูนยการคา WTC ป 2018 ไตรมาสท่ี 3  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  ศึกษาปญหาท่ีทําใหลูกคาเลือกมาใชบริการท่ีศูนยการคาลดลง และนําผลการวิเคราะหปญหาท่ี

ไดมาทําการหาแนวทางปรับปรุงและปองกันในอนาคตเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบันท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเสมอ 

2.  ศึกษาทางเลือกเชิงกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปญหาและสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขัน 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

 ไดมีนักวิจัยหลายทานไดใหคําจํากัดความของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การท่ีบุคคลไดมี

การเลือกหาสินคา หรือการเลือกใชบริการตางๆ ซ่ึงมีกระบวนการในการ เลือก วัดผล และหลังจาก

ไดรับประสบการณจากการใชสินคานั้นๆแลว ก็มีการตอบสนองความตองการท้ังพึงพอใจหรือเลิกใช

สินคาและบริการนั้นซ่ึงแนวคิดดังกลาวทางผูวิจัยไดนําแนวคิดมาศึกษาเพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรม

ผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการภายในศูนยการคา และสามารถกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะกับพฤติกรรมของ

กลุมลูกคาไดอยางถูกตองจริง (Belch & Belch (1993); ปริญ ลักษิตานนท (2544); ศิริวรรณ เสรี

รัตนและคณะ (2546))   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตัดสินใจของผูบริโภค 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดกลาวไววา การตัดสินใจซ้ือเปนกระบวนการ

ในการตัดสินใจจากทางเลือกตางๆ ของผูบริโภค โดยจะเลือกจากฐานขอมูลตางๆ ของผูบริโภค

ในกระบวนการเลือกซ้ือและเลือกบริการ ซ่ึงการตัดสินใจจะมีลําดับกระบวนการ 5 ข้ันตอน 

คือ การรับรับรูถึงปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือและ

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงจากทฤษฎีดังกลาว ทางผูวิจัยไดนํามาใชประกอบเพ่ือใหผูบริหาร

พิจารณาในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ไดกลาวไววา หากตองการตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคได จําเปนตองทราบถึงเหตุและผลขอเท็จจริงกอนวา พฤติกรรมการใช

บริการและการซ้ือสินคาของผูบริโภคจะมีเหตุเกิดจากสิ่งเรากระตุนท่ีทําใหเกิดการตอบสนอง

ของผูบริโภค  ซ่ึงมีปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานชั้นสังคม ปจจัยทางสงัคม 

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา  

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) (อางใน Kotler,2000 : 36) ใหความหมายลูกคาท่ีเกิดความพึง

พอใจ หมายถึง ระดับของความรูสึกลูกคาระหวางความคาดหวังกับสิ่งท่ีลูกคาไดรับ อาจเปน

ประสบการณ ประโยชนจากสินคา หรือการใหบริการ ทฤษฎีความพึงพอใจเปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

ความรูสึกของบุคคล ท่ีเกิดข้ึนไดท้ังท่ีเปนความรูสึกในเชิงบวก เม่ือเกิดความพึงพอใจ และมีความสุข 

และในทิศทางตรงกันขามในเชิงลบ เม่ือเกิดความรูไมสมหวัง ไมเปนไปดังใจ ทําใหเกิดความทุกขใจ 

ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความซับซอนและมีความเก่ียวของกัน ซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกท่ีเรียกวาความ

พึงพอใจ ซ่ึงจะแสดงออกในลักษณะตางๆ  จากทฤษฎีความพึงพอใจทางผูวิจัยไดศึกษาเพ่ือนําแนวคิด

ดังกลาวมาใชในการออกแบบแบบสอบถามท่ีเก่ียวของในดานความพึงพอใจของลูกคา 

แนวคิดและทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (7P’s) 

 Philip Kotler (2000) กลาวไวในหนังสือ Marketing 4.0 เก่ียวกับแนวคิดสวนผสมทาง

การตลาด 7P’s ในมุมมองของผูขายและผูใหบริการท้ัง 7 ดาน ซ่ึงสวนผสมทางการตลาดสามารถ

แบงไดคือ ดานผลิตภัณฑ (Product)  ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place) ดาน

สงเสริมการตลาด   
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(Promotion) ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  และดานกระบวนการ (Process) ซ่ึงทาง

ผูวิจัยไดนําทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดมาใชในการออกแบบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 

แนวคิดและทฤษฎีองคประกอบในอุตสาหกรรม (Five Forces Model)  

 รูปแบบการวิเคราะหโดยทฤษฎีของ Michael E. Porter ดานการแขงขันภายในอุสาหกรรม

ท่ีนิยมใชกันอยางแผหลายมาก โดยมี 5 ปจจัยท่ีมีผลในการกดดันตอธุรกิจ ประกอบไปดวย สภาวะ

การแขงขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current Competitors) อํานาจ

ตอรองของผูขาย (Bargaining power of suppliers)  อํานาจตอรองของลูกคา (Bargaining Power 

of Customers)  ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 

และภัยคุกคามจากผูแขงขันรายใหม (Threat of New Entrants) ซ่ึงทางผูวิจัยไดมีการนําทฤษฎี

ดังกลาวนี้มาทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิเพ่ือใหทราบวาสภาวะการแขงขันในปจจุบันใน

อุตสาหกรรมนี้ ทางศูนยการคาควรวางแผนกลยุทธในทิศทางใด  

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ซ่ึงเปนผูผูริเริ่มแนวคิด SWOT Analysis ไดกลาวไว

วา SWOT เปนการนําเอาแนวความคิดทฤษฎีมาชวยใหผูบริหารวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก ซ่ึงการวิเคราะหปจจัย 2 ดานนี้ คือ ปจจัยภายใน จุดแข็ง S (Strengths) และจุดออน W 

(Weaknesses) และปจจัยภายนอก โอกาส O (Opportunities) และอุปสรรค T (Threats) เพ่ือเปน

การสํารวจสถานการณภายในองคกร (ปจจัยภายในองคกร) ซ่ึงมีท้ังจุดออนและจุดแข็ง และ

สภาพการณภายนอกองคกร (ปจจัยภายนอกองคกร) คือ โอกาสและอุปสรรคตางๆ ท่ีมีผลตอการ

ดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหดังกลาวเพ่ือใหบริษัทรูสถานการณในปจจุบัน เพ่ือหาแนวทางในการสราง

กลยุทธท้ังรับมือและการไดเปรียบทางการแขงขันเชิงรุก ซ่ึงจากแนวคิด SWOT Analysis ทางผูวิจัย

นํามาใชในการคนควาหา จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาสตางๆท่ีเกิดข้ึนจริงกับทางศูนยการคา 

เพ่ือใหทราบแนวทางในการกําหนดกลยุทธไดอยางถูกตอง 
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แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix 

 ทางเลือกเชิงลยุทธ TOWS Matrix เปนการตอยอดมาจากการสราง SWOT Analysis ของ 

Albert Humphrey เพ่ือกําหนดกลยุทธและวางจุดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงจะมีการวิเคราะหขอมูลเปนคูๆ ระหวางปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 4 คู ดังนี้ 

1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) เปนการนําเอาจุดเดนของบริษัทและองคกรผนวกรวมกับ

โอกาสท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลานั้นๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

2. กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) เปนการนําโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาปดชองโหวของจุดออน

ของบริษัท เพ่ือลดปญหาท่ีเคยเกิดข้ึน ทําใหจุดออนท่ีมีอยูนั้นลดลง เปนกลยุทธการแกไข

ปญหาขอดอยจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนเขามา  

3. กลยุทธเชิงรับ (ST Strategies) เปนการสรางกําแพงปองกันอุปสรรคตางๆ ท่ีเขามาดวย

จุดแข็งท่ีบริษัทมีอยู ซ่ึงเปนการใชทรัพยากรตางๆ ท่ีบริษัทมีอยูและจุดเดนท่ีมีเพ่ือหลีกเลี่ยง

ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  

4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) เปนกลยุทธท่ีมีแตขอดอยและอุปสรรค เนนหาวิธีการ

ปองกัน  เพ่ือไมใหอุปสรรคหรือภัยท่ีเลวรายทําใหบริษัทหรือองคกรย่ําแยลงไปอีก 

 ซ่ึงจากทฤษฎี TOWS Matrix ทางผูวิจัยไดนํามาใชในการกําหนดกลยุทธเ พ่ือ

ตัดสินใจในการเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหาท่ีผูวิจัยศึกษาอยู 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการเพ่ิมจํานวนลูกคาให กับศูนยการคา WTC ผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควาโดยไดใชวิธีการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทําวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การสอบถามขอมูลและมุมมองจากผูบริหาร 

1. แบบสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการคา รับผิดชอบดูแล 

ศูนยการคา WTC 1 ทาน เพ่ือกําหนดคําถามการสัมภาษณเชิงลึกโดยรูปแบบแนวความคิดเชิงกล

ยุทธ  
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2. การทําแบบสอบถามท่ีลูกคาเขามาใชบริการท่ีศูนยการคา WTC จํานวน 100 คน 

แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

- แบบสอบถามดานประชากรศาสตร โดยแบบสอบถามมี จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา  สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน เขตท่ีอยูอาศัย  

-  แบบสอบถามดานพฤติกรรมของลูกคาท่ีเขามาใชบริการศูนยการคา 

- แบบสอบถามดานความพึงพอใจในดานของสวนผสมทางการตลาดของลูกคาท่ีมาใช

บริการศูนยการคา จํานวน 7 หมวด ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนายปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน

กระบวนการในการทํางาน และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีท้ังหมด 28 ขอ 

โดยมีเกณฑของระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ใชมาตรการวัดแบบลิเคิรท (Likert’s 

Five Rating scale) และจัดทําสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) รวบรวม

แบบสอบถามและใชการประมวลผลโดยใชเครื่องมือ T-Test และ One-way Anova  

- นําขอมูลทุติยภูมิและบทสัมภาษณผูบริหาร มาวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ Five Forces 

Model  

- ใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในและภายนอกโดย SWOT Analysis 

- การกําหนดกลยุทธโดย TOWS Matrix 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากการสํารวจกลุมตัวอยาง สามารถแบงไดเปน 3 

สวน ปจจัยดานประชากร, ปจจัยดานพฤติกรรม และปจจัยดานความพึงพอใจสวนผสมทางการตลาด 

ดังนี้ 

1. ปจจัยเชิงประชากร พบวา กลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการสวนใหญ คือ ลูกคาเพศหญิง

และกลุมท่ีเขามาใชบริการมีชวงอายุ ตั้งแต 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 36 สวนใหญ

กลุมลูกคาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 54 และ

สถานภาพสวนใหญอยูในสถานะโสด คิดเปนรอยละ 55 มีรายไดอยู ท่ี 15,001 – 

30,000 บาทตอเดือน รอยละ 32 สวนใหญพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครคิดเปน 

รอยละ 65 
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2. ปจจัยเชิงพฤติกรรม ลูกคาสวนใหญเขามาใชบริการท่ีศูนยการคาในวันเสาร – อาทิตย 

ชวงเวลา 14.01น. – 18.00น. สัปดาหละ 1 – 3 ครั้ง ซ่ึงลูกคาท่ีมาใชบริการคือมา

รับประทานอาหารท่ีศูนยการคา แตใหความสนใจในกิจกรรมตางๆท่ีทางศูนยการคาจัด

ข้ึนมีจํานวนนอย และกลุมลูกคาสวนใหญเดินทางโดยรถยนตเปนจํานวนมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือกลุมลูกคาท่ีเดินทางมาดวยรถไฟฟา  

3. ปจจัยในดานความพึงพอใจสวนผสมทางการตลาด กลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการท่ี

ศูนยการคา WTC พบวา กลุมลูกคา แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมลูกคาสวนใหญมีความพึง

พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากศูนยการคา WTC มีสินคาท่ีหลากหลาย 

เวลาเปด – ปด และสถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม มีกิจกรรมท่ีจัดตามเทศกาลตางๆ 

หลากหลายตลอดท้ังป เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีการแตงกายท่ีมีความสะอาดเรียบรอย

และเต็มใจบริการ บรรยากาศปลอดโปรงและสถานท่ีมีความสวยงาม แตอีกกลุมคือ 

กลุมลูกคาชวงรายได 45,001 – 60,000 บาท มีความพึงพอใจนอยเก่ียวกับปจจัยดาน

กระบวนการ อาทิ ปายบอกทางในศูนยฯไมสามารถบอกทางในศูนยฯไดชัดเจน 

เสนทางตาๆมีความยากในการเดิน และลูกคาไมสามารถใชเวลาในศูนยฯไดตามเวลาท่ี

กําหนด 

จากการวิเคราะหจากบทสัมภาษณผูบริหาร พบวาศูนยการคามีท้ังจุดแข็งและจุดออนใน

ดานของขนาดพ้ืนท่ีมีความใหญ ซ่ึงดวยขนาดท่ีใหญศูนยการคาสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีตางๆเพ่ือ

ตอบสนองลูกคาไดในทุกๆกลุม แตดวยขนาดและเสนทางภายในศูนยการคาท่ีมีชองทางเดินหลาย

ชองทาง จึงทําใหลูกคาท่ีมาใชบริการเกิดความสับสนและหลงทาง รวมถึงเสียเวลาในการเดินหา

รานคาและบริการตางๆ เปนอยางมาก ซ่ึงตรงกับกลุมลูกคาตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจ

ในเรื่องเสนทางของศูนยการคาและใชเวลาในศูนยฯไมไดตามท่ีกําหนด 

จากการวิเคราะหแรงกดดันขององคประกอบในอุตสาหกรรม พบวาคูแขงรายใหมยังไมมี

เกิดข้ึนแตจะมีคือ คูแขงรายเกาท่ีมีการเพ่ิมสาขาในบริเวณเดียวกับศูนยการคา WTC ซ่ึงทําใหลูกคามี

อํานาจในการตอรองมากข้ึน เนื่องจากมีศูนการคาใหตัดสินใจไปใชบริการไดมากมาย และภัยคุมคาม

ท่ีเกิดข้ึนมาจาก สินคาออนไลน และสถานท่ีเพ่ือใหลูกคาไดพักผอนอยาง ศูนยการคาครบวงจร  

(Community mall) หรื อ  สถาน ท่ีสํ าหรับนั่ ง ทํ างานร วม กัน  (coworking space) จึ ง ทํ า ให

ผูประกอบการธุรกิจดานศูนยการคาใหญๆจําเปนตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีของศูนยการคาเพ่ือใหตอบ

โจทยรูปแบบการดํารงชีวิตและความตองการของลูกคาท่ีเปลี่ยนไป และจากการศึกษาอํานาจการ

ตอรองผูขายพบวา ศูนยการคา WTC ยังไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากมีศูนยการในกลุมเครือ

บริษัทท่ีนําเขาแบรนดสินคาท้ังเครื่องอุปโภคบริโภคมากมาย และเปนศูนยการคาภายใตบริษัทท่ีมี
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สาขามากท่ีสุดในประเทศไทย สภาพการแขงขันของคูแขงในอุตสาหกรรมพบวามีศูนยการคา

สรางใหมเกิดข้ึนในบริเวณใกลเคียงชื่อ เดอะมารเก็ต ซ่ึงเปนศูนยการคาท่ีจับกลุมลูกคา ชาวไทย

ท่ัวไป และเนนเรื่องการดึงดูดลูกคาดวยรานอาหารดังๆเชนเดียวกับหนึ่งในกลยุทธของศูนยการคา 

WTC 

 

จากการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค พบวา 

จุดแข็ง 

- ทําเลท่ีตั้งของศูนยการคาท่ีอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร สามารถเขาถึงไดงาย ทุกการ

คมนาคม 

- ดวยขนาดของศูนยการคาท่ีใหญ จึงสามารถสรางความครบวงจร (Diversity) ของสินคาและ

บริการตางๆท่ีมีภายใน 

- ศูนยการคาดวยแนวคิดของศูนยการคาท่ีตองการจะเปน “Center of Life ศูนยการคาท่ี

เปนมากกวาแคสถานท่ีสําหรับการการซ้ือสินคาหรือบริการ” 

- บริษัท PPN เปนบริษัทท่ีทําธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยมาเปนระยะเวลานานและเปนบริษัท

ท่ีมีชื่อเสียงในดานธุรกิจคาปลีก เนื่องจากมีจํานวนศูนยการคาท่ีมีสาขามากท่ีสุด  

- ศูนยการคา WTC เปนสาขาในบริษัท PPN ท่ีอยูในเครือของบริษัท Central Group ท่ีมี

ธุรกิจหลากหลาย อาทิ การนําสินคาเขามาจัดจําหนาย การทําท่ีพักอาศัย โรงแรม เปนตน 

จุดออน 

- ดวยขนาดของพ้ืนท่ีโครงการท่ีใหญ ทําใหเสนทางภายในพ้ืนท่ีมีความสับสน  จึงเกิดเปนขอ

รองเรียนบอยครั้ง 

- ปายบอกเสนทางตางๆมีนอย ทําใหลูกคาเสียเวลาในการหารานคาและบริการตางๆ 

- ลูกคาสวนใหญใชบริการรถไฟฟาเพ่ือเดินทางมายังศูนยการคา แตศูนยการคา WTC ไมมี

สถานีรถไฟฟาท่ีเขาถึงตัวศูนยการคาไดโดยตรง ซ่ึงลูกคาจําเปนตองใชทางเชื่อมเพ่ือเดินมาท่ี

ศูนยการคาเปนระยะทาง 500 เมตร อาจทําใหลูกคาบางรายไมไดรับความสะดวก 

อุปสรรค 

- มีคูแขงรายใหมในรูปแบบธุรกิจคาปลีกออนไลนเกิดข้ึนมากมาย และมีคูแขงมีการเพ่ิมสาขา

บริเวณยานธุรกิจรอบศูนยการคา WTC เกิดข้ึน อาทิ The Icon Siam และ The Market  
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- บริเวณใกลเคียงมีศูนยการคาท่ีมีชื่อเสียงมากมายหลายรูปแบบท่ีตอบสนองกลุมลูกคา

หลากหลายกลุม  

- พฤติกรรมของลูกคาไดเปลี่ยนไปจากการมาศูนยการคาเพ่ือซ้ือสินคาเสื้อผาแตมาใชเวลาใน

การทํากิจกรรมตางๆมากข้ึน 

โอกาส 

- ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีพักอาศัยอยูในคอนโดมิเนียมในปจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

ซ่ึงเปนโอกาสท่ีลูกคากลุมดังกลาวจะมาใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในศูนยการคา 

- เนื่องจากศูนยการคาตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินทางมาไดสะดวกสบายท้ังทางรถยนต 

รถไฟฟา เรือ อีกท้ังบริเวณโดยรอบเปนสถานท่ีแหลงรวมความทันสมัยตางๆ โรงเรียนกวด

วิชา หองสมุดใหความรู จึงเปนการงายสําหรับลูกคาท่ีจะมาใชบริการ 

 

สรุปผลการวิจัยและกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหา (TOWS Matrix) 

จากการนําขอมูลมาวิเคราะหและใชเครื่องมือ TOWS Matrix จึงทําใหไดแนวทางการแกไข

ปญหา 3 แนวทางเลือก ดังนี้ 

ทางเลือกท่ี 1 คือกลยุทธ SO Strategy เนื่องจากจุดแข็งของศูนยการคา WTC คือ เปน

ศูนยการคาท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร มีขนาดพ้ืนท่ีท่ีใหญและเปนท่ีรูจักของลูกคาท่ัวไปท้ังชาว

ไทยและตางชาติเปนอยางดี และลูกคาสวนมากท่ีพักอาศัยอยูในบริเวณศูนยการคาคือกลุมลูกคาท่ี

อาศํยอยูคอนโดมิเนียม เปนกลุมครอบครัวเดี่ยว หรือโสด (จากขอมูลสนับสนุนในแบบสอบถาม) ท่ี

อาจจะไมนิยมทําอาหารรับประทานเองท่ีบาน รวมถึงตองการไดรับประทานอาหารท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ี

นิยมในปจจุบันแตอยูไกล ดังนั้นกลยุทธท่ีเหมาะในทางเลือกท่ี 1 คือ “Food Destination in 

Thailand”  โดยดําเนินการจัดทําการจัดกิจกรรมการตลาดรวมกับเพจดังตางๆท่ีเก่ียวของกับอาหาร

ใหมาจัดท่ีศูนยฯเพ่ือดึงดูดกลุมลูกคาดังกลาวใหมารับประทานอาหาร 

ทางเลือกท่ี 2 คือ กลยุทธ WO Strategy “Vision clear” จากจุดออนของศูนยการคาเรื่อง

เสนทางภายในศูนยฯท่ีมีความสับสน และขนาดพ้ืนท่ีๆใหญทําใหลูกคาหลง ทางผูวิจัยจึงเสนอกลยุทธ

โดยการจัดทําปายบอกทางในจุดท่ีลูกคามักเดินหลง ควบคูไปกับการจัดทําจุดยืนของเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัย โดยใชเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในการยืนประจําจุด ซ่ึงไมเพียงแตเปนการคอย

ดูแลความปลอดภัยเทานั้น แตยังใหบริการในการอํานวยความสะดวกบอกทางลูกคาในพ้ืนท่ีๆ ลูกคา

มักสับสนเสนทางดวยเชนกัน  
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ทางเลือกท่ี 3 คือ กลยุทธ ST Strategy “Empower to The one”  จากจุดแข็งของ

ศูนยการคาท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางเขาถึงไดงาย แตอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ มี

สินคาออนไลนท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือไดในอีกชองทางเลือกในการซ้ือสินคา และศูนยการคาเกาท่ี

เพ่ิมสาขาใหมในบริเวณใกลเคียงกับศูนยการคา WTC ท่ีคาดวาอาจเปนอีกหนึ่งคูแขงท่ีจะมีโอกาส

แยงฐานลูกคาไดในอนาคต ทางผูวิจัยจึงคิดกลยุทธโดยการออกบูธเพ่ือรับสมัครลูกคา The one 

card เพ่ิมมากข้ึน และนําขอมูลลูกคามาวิเคราะหเพ่ือทํากิจกรรมและโปรโมชั่นสงเสริมการขายตอให

เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม เพ่ือดึงดูดใหลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง  

จากคะแนนจึงทําใหเกิดทางเลือกทางเลือกท้ัง 3 กลยุทธโดยใชตารางการตัดสินใจ 

(Decision matrix) ไดผลคะแนนเรียงลําดับจากคะแนนมากท่ีสุดไปหาคะแนนนอยท่ีสุด ดังนี้  

ทางเลือกท่ี 1 ไดคะแนน 7.5 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนท่ีสูงท่ีสุด ทางเลือกท่ี 3 ไดคะแนน 7.35 และ

ทางเลือกท่ี 2 ไดคะแนนนอยท่ีสุดคือ 6.15 

ตารางท่ี1 เกณฑในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

เกณฑการพิจารณา ถวง

น้ําหนัก 

แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 

2 

แนวทางเลือกท่ี 3 

Food 

Destination  in 

Thailand 

Vision Clear Empower to 

The one 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม 

1. ความสามารถในการแขงขัน

ของศูนยการคากับคูแขงขัน 

0.3 9 2.7 6 1.8 8 2.4 

2.การเติบโตของศูนยการคาใน

ระยะยาว 

0.2 8 1.6 6 1.2 8 1.6 

3.สวนแบงทางการตลาดท่ี

เพ่ิมข้ึน 

0.2 7 1.4 6 1.2 7 1.4 

4.คาใชจายในการดําเนินงาน 0.15 6 0.9 8 1.2 7 1.05 

5 . กํ า ไ ร ขอ งศู น ย ก า รค า ท่ี

เพ่ิมข้ึน 

0.15 6 0.9 5 0.75 6 0.9 

รวม 1 
 

7.5 
 

6.15 
 

7.35 

จากการประเมินทางเลือกไดตัดสินใจเลือกแนวทางท่ี 1 และ 3 คือ การจัดทํากิจกรรม

รวมกับเพจท่ีเก่ียวกับการ review รานอาหาร และภายในงานก็มีการเปดรับสมัครลูกคา The one 

card ดวย ซ่ึงลูกคาท่ีสมัครจะไดรับสวนลดคาอาหารในงาน เพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคามาสมัคร
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เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงแนวทางดังกลาวเปนแนวทางท่ีมีคาใชจายในระดับท่ีไมสูง และเปนแนวทางท่ีสามารถ

เพ่ิมปริมาณลูกคาท่ีเขามาใชบริการไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังเปนแนวทางท่ี

ตอบสนองวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีตองการจะทําใหศูนยการคา WTC เปนสถานท่ีสําหรับลูกคาทุก

กลุม (Central to customer world) มีรานอาหารตางๆ ท่ีตอบสนองกลุมลูกคาในปจจุบันท่ีชื่นชอบ

การออกมารับประทานอาหารนอกบาน และทําใหศูนยการคาไมใชเพียงแคสถานท่ีๆ มีแตรานคา แต

ยังเปนพ้ืนท่ีสําหรับการใชชีวิต ซ่ึงสามารถสงผลใหการเติบโตของศูนยการคาในระยะยาวไดอีกดวย 

สวนสาเหตุท่ีไมเลือกแนวทางท่ี 2  การเพ่ิมปายบอกทางและเพ่ิมจุดเจาหนาท่ีรปภ.ภายในศูนยฯ 

เนื่องจากเปนแนวทางนี้ท่ีมีการลงทุนสูงท้ังในดานของบุคลากรท่ีคอนขางสูงในระยะยาวและอีกท้ัง

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เปนเจาหนาท่ีของบริษัทรับจางจัดหาคนทํางาน (subcontact) ไมใช

เจาหนาท่ีของศูนยการคา จึงทําใหการควบคุมเรื่องของการบริการ และความรูความเขาใจในขอมูล

ศูนยการคาคอนขางยาก อีกท้ังในปจจุบันมีการลาออก ของเจาหนาท่ีในอาชีพดังกลาวคอนขางสูง จึง

ทําใหมีตนทุนในการปฏิบัติงานและการอบรมท่ีสูง 

 

ขอจํากัดจากการศึกษานี้ 

1. จากการวิจัยในครั้งนี้พบวากลุมลูกคาบางทานไมสะดวกในการใหขอมูลในลักษณะการกรอก

แบบสอบถามแบบเปนกระดาษ ดวยเกรงวาขอมูลสวนตัวไมไดมีการถูกปดผนึกอยาง

เรียบรอย จึงเกรงวาขอมูลจะไมถูกเก็บเปนความลับ 

2. การศึกษาในครั้งนี้มีการสํารวจความคิดเห็นลูกคาภายในศูนยการคาเทานั้น จึงทําใหไดรับ

ทราบขอมูลเพียงลูกคาท่ีเขามาใชบริการแลวเทานั้น 

 

ขอเสนอสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

1. การศึกษาในครั้งหนาควรมีการสอบถามในวงกวางมากข้ึน ซ่ึงไมเพียงแตจะสอบถามลูกคาท่ี

อยูภายในพ้ืนท่ีของศูนยการคาเทานั้น แตควรออกไปทําการสอบถามลูกคายังพ้ืนท่ีดานนอก

ศูนยการคาแตยังคงอยูภายในพ้ืนท่ีเขตยานธุรกิจดวย เพ่ือจะไดขอมูลของลูกคาท่ีมีความ

หลากหลาย  

2.  เนื่องจากในครั้งนี้มีระยะเวลาในการศึกษาท่ีจํากัด ซ่ึงในครั้งหนาสามารถนําขอมูลวิจัยจาก

ในครั้งนี้ไปทําการศึกษาวิเคราะหเชิงกลยุทธแบบเจาะลึกมากยิ่งข้ึนได 
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การรับรูภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลาระหวางกอนและ

หลังอานเร่ืองราวสถานที่ทองเที่ยว 

Perceived of Destination Image, a Golden Mermaid Sculpture in 

Songkhla Province, Before and After Reading Destination Story 
 

จินตจุฑา บัวออน1 และสุมนา ลาภาโรจนกิจ2 

Chinchutha Buaon1 and sumana laparojkit2  

 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก 

จังหวัดสงขลา สวนของความคิด ในมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของประเทศ

ไทย กอนอานเรื่องราว และหลังอานเรื่องราว 2) ศึกษาภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนาง

เงือก จังหวัดสงขลา สวนของความรูสึก ในมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของ

ประเทศไทย กอนอานเรื่องราว และหลังอานเรื่องราว 3) ศึกษาภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูป

ปนนางเงือก จังหวัดสงขลา สวนของการกระทํา ในมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน

ภาคใตของประเทศไทย กอนอานเรื่องราว และหลังอานเรื่องราว การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการสนทนากลุม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย จํานวน 

8 คน แลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการจัดกลุมขอความหรือประโยคท่ีมีความหมายใกลเคียงกันมา

ไวในกลุมเดียวกัน พรอมท้ังสรุปหัวขอและแนวคิด ตั้งคําสําคัญและรหัสของแตละกลุมขอความหรือ

ประโยค ตั้งเปนหัวขอใหญ (Themes) และหัวขอยอย (Sub-theme) 

 ผลการศึกษาพบวา 1) ไมพบความแตกตางของภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก 

จังหวัดสงขลา ในสวนของความคิด ท้ังกอนอานเรื่องราว และหลังอานเรื่องราว 2)  ภาพลักษณ

สถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา ในสวนของความรูสึก หลังอานเรื่องราวจะเปน

ภาพลักษณทางบวกมากกวากอนอานเรื่องราว 3) เรื่องราวทําใหสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก 

จังหวัดสงขลา ถูกตัดสินวาคุมคาท่ีจะไป 

 

คําสําคัญ: การรับรูภาพลักษณ ภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียว เรื่องราวสถานท่ีทองเท่ียว 

                                                      
1นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
2ดร., อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
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Abstract 

 

The purposes of this study were: 1) to study destination image of The Golden 

Mermaid Sculpture in Songkhla province on the cognitive component of a university 

students in southern Thailand, before and after reading destination story 2) to study 

destination image of The Golden Mermaid Sculpture in Songkhla province on the 

affective component of a university students in southern Thailand, before and after 

reading destination story and 3) to study destination image of The Golden Mermaid 

Sculpture in Songkhla province on the conative component of a university students 

in southern Thailand, before and after reading destination story. 

 

The study was a qualitative research method by using focus group for a 8 

university students in southern of Thailand. The qualitative data were analyzed by 

sorting phrase or sentence with similar meanings in the same group and summary of 

topics and concepts. Then defined keywords and codes for each phrase or sentences 

as themes and sub-themes. 

 

The results of the study showed that: 1) On the cognitive component, both 

before and after reading the story, there were no differences in the destination image 

of The Golden Mermaid Sculpture in Songkhla province 2) On the affective 

component, there were more positive destination image of The Golden Mermaid 

Sculpture in Songkhla province after reading than before reading and 3) The 

destination story that affects the decision to interest to visit The Golden Mermaid 

Sculpture in Songkhla province. 

 

Keywords: Perceived Image, Destination Image, Destination Story 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 

 นางเงือก จังหวัดสงขลา ท่ีเกิดจากเรื่องราว เนื่องจากกําลังเปนท่ีนิยมและนาสนใจศึกษา 

ภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวเปนตัวแทนการรับรู ซ่ึงสามารถกระตุนการตัดสินใจของนักทองเท่ียวให
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มาเท่ียวได (Tapachai and Waryszak, 2000) การศึกษาภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนาง

เงือก จังหวัดสงขลาทําใหสามารถวางตําแหนงของสถานท่ีทองเท่ียวใหถูกกับกลุมเปาหมายทางการ

ตลาด และทําใหม่ันใจไดวากิจกรรมท่ีจัดข้ึนสามารถสื่อถึงผูบริโภคได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา สวนของความคิด ใน

มุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย กอนอานเรื่องราว และหลัง

อานเรื่องราว  

2. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา สวนของความรูสึก ใน

มุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย กอนอานเรื่องราว และหลัง

อานเรื่องราว  

3. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา สวนของการกระทํา ใน

มุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย กอนอานเรื่องราว และหลัง

อานเรื่องราว 

1. เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเก่ียวกับเรื่องราว 

เรื่องราวหมายถึง การเลาเรื่องถึงเรื่องราวในอดีต หรือสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ( Dฺavid, 

1995) รวมถึงการรายงานเหตุการณ และตํานานตางๆ (Hopkinson & Hogarth-Scott, 2001) 

คนเราสามารถใชเรื่องราวในการเขาใจสถานการณตางๆบนโลกนี้ เรื่องราวจึงเปนเครื่องมือทาง

การตลาดชนิดหนึ่ง เพ่ือสื่อถึงสินคาหรือบริการได เรื่องราวทางการตลาดจะกระตุนใหลูกคา

สนใจ และสามารถใหความหมายของสินคาหรือบริการไดหลากหลาย  จึงทําใหเกิดการเชื่อมโยง

ระหวางผูบริโภคและตราของสินคาหรือบริการได (Schank & Abelson, 1995) เพ่ือนําไปสู

ความเขาใจในภาพลักษณของสินคาและบริการ เรื่องราวจึงเปนแรงจูงใจเพ่ือดึงดูด และสรางอัต

ลักษณใหกับสินคาหรือบริการไดแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว 

 ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว คือผลรวมของความเชื่อ และความคิด ท่ีบุคคลมีตอ

สถานท่ีทองเท่ียว (Keller, 1993) สามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจมาทองเท่ียวยังสถานท่ีนั้นๆได 

(Tapachai & Waryszak, 2000) ซ่ึงภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวแบงออกไดเปน 3 สวน 

(Vaughan, 2007) คือ สวนของความคิด (The cognitive component) แสดงถึงลักษณะทาง

กายภาพของสถานท่ีทองเท่ียว สวนของความรูสึก (The affective component) แสดงถึงความรูสึก

ท่ีมีตอลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีทองเท่ียว และสวนของการกระทํา (The conative 

component) แสดงถึงความคุมคาท่ีจะไปยังสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ เพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จทาง
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การตลาดเก่ียวกับการทองเท่ียว นักการตลาดจึงจําเปนตองเขาใจภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว ท่ี

มีบทบาทสําคัญตอการเลือกจุดหมายปลายทาง เพราะฉะนั้นการเลาเรื่องท่ีดีจะสามารถกระตุนให

ผูบริโภครับรูภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว และชวยใหผูบริโภคเขาใจถึงความหมายของสถานท่ี

ทองเท่ียวได 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยและรวบรวมขอมูลครั้งนี้คือการสนทนากลุม (focus group) โดยการใหดูรูปภาพของสถานท่ี

ทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา และใหผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นโดยการบรรยาย

รูปภาพสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา ท้ังกอนและหลังการอานเรื่องราวสถานท่ี

ทองเท่ียว ในสวนของการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมตางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ี

แสดงถึงเรื่องราวของสถานท่ีทองเท่ียว และภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว โดยเก็บขอมูลจากผูให

สัมภาษณจํานวน 8 ราย ซ่ึงเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดจัดกลุมขอความหรือประโยคท่ีมีความหมายใกลเคียงกันมาไวใน

กลุมเดียวกัน พรอมท้ังสรุปหัวขอและแนวคิด ตั้งคําสําคัญและรหัสของแตละกลุมขอความหรือ

ประโยค ตั้งเปนหัวขอใหญ (Themes) และหัวขอยอย (Sub-theme) สามารถเขียนบรรยายสิ่งท่ีพบ

จากการสัมภาษณเรียบเรียงใหมีความตอเนื่องกลมกลืน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการศึกษาภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา กอนอานเรื่องราว

สถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา เปนดังนี้ 

ตารางท่ี 1: แสดงภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา กอนอานเรื่องราว 

สวนของความคิด สวนของความรูสึก สวนของการกระทํา 

-นางเงือก            รอยละ 20 

-ทะเล                รอยละ 19 

-กอนหิน             รอยละ 10 

-หาดทราย           รอยละ 3 

-น้ําขุน                รอยละ 3 

-ไมกลาวถึง           รอยละ 45 

-เปนแลนดมารกจังหวัดสงขลา  

รอยละ 18 

-รูสึกรอน            รอยละ 15 

-นางเงือกตองคูกับทะเล 

รอยละ 12 

-รูสึกเศรา             รอยละ 6 

-ไมคุมคาท่ีจะไป     รอยละ 35 

-คุมคาท่ีจะไป        รอยละ 26 

-ไมกลาวถึง          รอยละ 39 
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-ไมดึงดูด              รอยละ 6 

-สงสัย                 รอยละ 6 

-เงียบสงบ             รอยละ 3 

-สวยงาม              รอยละ 3 

-เกาแก                รอยละ 3 

-เปนตํานาน          รอยละ 3 

-สดใส                 รอยละ 3 

-ไมกลาวถึง           รอยละ 22 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา สวนของ

ความคิด เปนรูปภาพของ นางเงือก ทะเลท่ีมีน้ําขุน หาดทราย และกอนหิน สวนของความรูสึกพบวา

นางเงือกเปนสิ่งท่ีตองอยูคูกับทะเล เปนสถานท่ีท่ีรอนและไมดึงดูด แตพอเห็นก็รูไดทันทีวาเปนแลนด

มารกจังหวัดสงขลา และในสวนของการกระทํา พบวาสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัด

สงขลาไมคุมคาท่ีจะไป หลังจากไดอานเรื่องราวสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา

แลว พบวาภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลาเปนดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2: แสดงภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา หลังอานเรื่องราว 

สวนของความคิด สวนของความรูสึก สวนของการกระทํา 

-นางเงือก            รอยละ 4 

-ไมกลาวถึง          รอยละ 96 

-รูความเปนมา        รอยละ17 

-นาคนหา             รอยละ 17 

-แลนดมารกจังหวัดสงขลา           

                         รอยละ 10 

-สงสัย                 รอยละ 10 

-นาพิสจูน             รอยละ 7 

-เปนตํานาน           รอยละ 4 

-เปนสิ่งศักดิ์สทิธิ์      รอยละ 4 

-สวยงาม               รอยละ 4 

-เปนความเชื่อ         รอยละ 4 

-เร่ืองราวของความรัก 

                          รอยละ 3 

-นาสนใจ               รอยละ 3 

-รูสึกเศรา              รอยละ 3 

-ไมกลาวถึง           รอยละ 14 

-คุมคาที่จะไป        รอยละ 53 

-ไมคุมคาที่จะไป     รอยละ 4 

-ไมกลาวถึง           รอยละ 43 
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จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาหลังจากท่ีผูใหสัมภาษณไดอานเรื่องราวของรูปปนนางเงือก 

จังหวัดสงขลาแลว ผูใหสัมภาษณสวนใหญไมกลาวถึงในสวนของความคิด ซ่ึงยังคงเปนรูปภาพของ

นางเงือก ดังเชนกอนอานเรื่องราว แตออกความเห็นในสวนของความรูสึก วาทําใหผูใหสัมภาษณไดรู

ความเปนมาของรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา สถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา มี

ความนาคนหา นาพิสูจน และยังคงเปนแลนดมารกของจังหวัดสงขลา และในสวนของการกระทํา

พบวาเรื่องราวทําใหสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลาถูกตัดสินวาคุมคาท่ีจะไป 

 

อภิปรายผล 

 

1.ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือกจังหวัดสงขลา สวนของความคิด 

  จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัด

สงขลา สวนของความคิด เปนรูปภาพของ นางเงือก ทะเลท่ีมีน้ําขุน หาดทราย และกอนหิน 

สอดคลองกับทฤษฎีของ Vaughan (2007) ท่ีกลาววา ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว สวนของ

ความคิดคือ ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีทองเท่ียว และหลังจากท่ีไดรับรูเรื่องราวของสถานท่ี

ทองเท่ียวรูปปนนางเงือกแลว ภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา ก็ยังคงเปน

ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงก็คือเปนรูปภาพของนางเงือก  

 

2.ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือกจังหวัดสงขลา สวนของความรูสึก 

  จากผลการศึกษาวิจัยภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา 

สวนของความรูสึก กอนอานเรื่องราว พบวานางเงือกเปนสิ่งท่ีตองอยูคูกับทะเล เปนสถานท่ีท่ีรอน

และไมดึงดูด แตพอเห็นก็รูไดทันทีวาเปนแลนดมารกจังหวัดสงขลา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ 

Vaughan (2007) ท่ีกลาววาภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว สวนของความรูสึกเปนความรูสึกท่ีมี

ตอลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีทองเท่ียว แตหลังจากไดอานเรื่องราวของสถานท่ีทองเท่ียวแตละ

เรื่องราวก็เกิดภาพลักษณและความรูสึกท่ีแตกตางไปคือ ทําใหรูความเปนมาของรูปปนนางเงือก 

จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีความนาคนหา นาพิสูจน แตก็ยังคงเปนแลนดมารกของจังหวัดสงขลา ภาพลักษณ

ของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือกจังหวัดสงขลา หลังจากไดอานเรื่องราวสถานท่ีทองเท่ียว จึงเปน

ภาพลักษณทางบวกมากกวาภาพลักษณกอนอานเรื่องราว 

 

3.ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือกจังหวัดสงขลา สวนของการกระทํา 

  จากผลการศึกษาวิจัยภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา 

สวนของการกระทํา ตามทฤษฎีของ Vaughan (2007) เปนการตัดสินใจวาสถานท่ีทองเท่ียวคุมคาท่ี
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จะไปหรือไม พบวากอนอานเรื่องราว สถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา ถูกตัดสินใจวา

ไมคุมคาท่ีจะไป เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา ไมดึงดูด หรือไมนาสนใจ

พอท่ีจะเลือกใหไปยังสถานท่ีนั้น ถึงแมจะเปนแลนดมารกของจังหวัดสงขลา แตก็ยังไมนาสนใจ 

เพราะสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลายังเปนท่ีสงสัยวาสรางข้ึนมาทําไม บวกกับ

สภาพอากาศท่ีรอนของสถานท่ีทองเท่ียว จึงทําใหถูกตัดสินใจวาสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก 

จังหวัดสงขลา ไมคุมคาท่ีจะไป แตหลังจากอานเรื่องราวแลว พบวาเรื่องราวทําใหเกิดการตัดสินใจวา

สถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลา คุมคาท่ีจะไป เนื่องจากเรื่องราวทําใหรูความเปนมา

ของสถานท่ีทองเท่ียว จึงทําใหเกิดความรูสึกท่ีอยากจะไปคนหาหรือพิสูจน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Anna Lundqvist et al. (2012) ท่ีคนพบวา กลุมผูบริโภคท่ีไดรับรูเรื่องราวสามารถท่ีจะอธิบาย

ถึงตราสินคาในทางบวกไดดีกวากลุมท่ีไมไดรับรูเรื่องราว และกลุมท่ีไดรับรูเรื่องราวยังเต็มใจ และ

ยินดีท่ีจะจายเงินเพ่ือใหไดสินคานั้นๆ มาดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 1. ขอเสนอแนะ 

  กลุมตัวอยางท่ีเลือกเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย 

ซ่ึงสวนใหญจะรูจักและเคยไปสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลาแลว จึงทําใหไม

สามารถวัดภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวรูปปนนางเงือก จังหวัดสงขลาท่ีเกิดจากเรื่องราวสถานท่ี

ทองเท่ียวจริงๆ ได 

 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

  จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวาประเด็นท่ีคาดวาจะมีประโยชนในการศึกษาวิจัย

ครั้งตอไปมีดังนี้ 

  2.1. กลุมตัวอยางท่ีเลือกควรจะเปนกลุมตัวอยางท่ีไมรูจักสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ 

เพ่ือใหไดขอมูลภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเกิดจากเรื่องราวจริงๆ 

  2.2. ศึกษาเรื่องราวสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ เพ่ือศึกษารูปแบบของเรื่องราวท่ี

หลากหลาย ซ่ึงสงผลตอการเกิดภาพลักษณสถานท่ีทองเท่ียว ทําใหผูประกอบการสามารถนํามาใช

ประโยชนทางการตลาดได 

 

 

 



 

678 
 

เอกสารอางอิง 

41การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย และคณะ 

41 เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2560). ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบธุรกิจการ 

41 ทองเท่ียวในประเทศไทย. โครงการการรายงานและพยากรณสถานการณพฤติกรรม 

41 นักทองเท่ียวและความเชื่อม่ันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย. 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2561). แนวโนมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวป 2561. ธนาคารกสิกรไทย. 

ศาลากลางจังหวัดสงขลา. (2560). ประวัติความเปนมา. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2561, จาก  

 www.songkhla.go.th/content/history 

David, M.B. (1995). Stories of the storytelling organization: A postmodern analysis of  

  Disney as “Tamara-Land”. Academy of Management journal, 38(4), 997- 

  1035. 

Hopkinson, G.C. and Hogarth-Scott, S. (2001). “What happened was…” broadening  

  the agenda for storied research. Journal of Marketing Management, 17(1), 27- 

  48. 

Huberman, A. M. and Mile, M. B. (1994). Data management and analysis method. In  

 N. K. Denzin and Y.S. Lincoln (Eds.). Handbook of Qualitative Research. 413- 

 427. 

Lundqvist, A. , Liljander, V. , Gummerus, J. , & van Riel, A.  ( 2013) .  The impact of 

storytelling on the consumer brand experience: The case of a firm-originated 

story. Journal of Brand Management, 20(4), 283-297. 

Keller, K.L. (1993). Conceptualising, measuring and managing customer-based brand  

 equity. Journal of Marketing, 57, 1-22. 

Schank, R.C. and Abelson, R.P. (1995). Knowledge and Memory:  The Real Story.  In:   

  Robert S. Wyer, Jr (ed). Knowledge and Memory: The Real Story. 1-85. 

Schiffman, L.G., and Kanuk, L. L. (1987). Consumer Behavior (3th ed.). New Jersey:  

 Prentice Hall. 

Tapachai, N. and Waryszak, R. (2000). An examination of the role of beneficial image  

 in tourist destination selection. Journal of Travel Research, 39, 37-44. 

Vaughan, N. (2007). Perspectives on Blended Learning in Higher Education.  

 International Journal on E-Learning, 6(1), 81-94. 
 

http://www.songkhla.go.th/content/history


 

679 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก 

Factors Influencing Consumers Satisfaction of Bird’s Nest Products 
 

คณิศร ตันวัฒนะ1 และชุติมาวดี ทองจีน2 

Kanitsorn tanwattana1 and Chutimavadee thongjee2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก ตัวแปรอิสระ 

ไดแก ความคาดหวัง การสรางคุณคาใหกับลูกคา และทัศนคติ กลุมตัวอยางคือ ประชากรในเขต

นนทบุรี ตั้งแตอายุ 18 ปข้ึนไปท่ีเคยบริโภครังนก จํานวน 200 คน โดยใชแบบสอบถามและวิธีการ

คัดเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะผูท่ีเคยบริโภครังนก โดยจะกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม 

G* Power Analysis กําหนดตามสถิติ Multiple Regression ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

กําหนดอิทธิพลของขนาดตัวอยาง โดยใชคาความเชื่อม่ันท่ีอัตราสวนรอยละ 95 (𝛼𝛼 = .05) 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความคาดหวัง และการสรางคุณคาใหกับลูกคามีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจของผูบริโภครังนกอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ:  รังนก ความคาดหวัง การสรางคุณคาใหกับลูกคา ทัศนคติ   

 

 

Abstract 

This research study aimed to examine factors influencing consumers’ 

satisfaction of bird's nest products.  The independent variables for this research are 

expectations, value creation for customers, and attitude.  The sample group is 200 

people in Nonthaburi area who are over 18 years old and has experienced in bird's 

nest consumption by using the questionnaire and selection method only from sample 

group who has experienced in bird's nest consumption.  The sample size 

determination is conducted using the G* Power Analysis program to determine the 

value according to the statistics used in data analysis.  The researcher determined the 

                                                 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท บรหิารธุรกจิสาขาวชิาธุรกจิขนาดย่อม บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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factor influencing of sample size by using the confidential interval at 95 percent 

(=0.05) 

  The research results significantly found that the factors of expectations and 

value creation for customers have influenced on customers’ satisfaction of bird's nest 

product at the level of 0.05 

 

Keywords: Bird's Nest, Expectations, Value Creation for Customers, Attitude 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 การดําเนินชีวิตของคนไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากจากอดีตท่ีกลุม

ผูสูงอายุและกลุมวัยทํางานไมสนใจในการดูแลสุขภาพ เริ่มหันมาใสใจสุขภาพท้ังการออกกําลังกาย 

และการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีโภชนาการท่ีดีตอสุขภาพรวมถึงอาหารเสริมท่ีดีตอสุขภาพ โดย

วัฒนธรรมการบริโภครังนกไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน และฮองกงท่ีเปนอาหารเสริมนิยมบริโภค

กันอยางแพรหลาย ปจจุบันนอกจากกลุมผูสูงอายุ และกลุมวัยทํางานแลวยังนิยมใหเด็กบริโภคเพราะ

มีโปรตีนท่ีสําคัญตอรางกาย และชวยเพ่ิมภูมิคุมกันโรคไดรวมถึงธุรกิจรังนกในประเทศไทยมีอัตรา

การเติบโตอยางตอเนื่องเพราะจีนกลับมาเปดตลาดนําเขารังนก โดยผูบริโภคในไทยสวนใหญท่ี

บริโภครังนกจะมีเชื้อสายจีนผสมอยูทําใหมีการสืบทอดวัฒนธรรมการรับประทานรังนกเพ่ือสุขภาพท่ี

ดี แตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงฐานผูบริโภคท่ีดีข้ึนเพราะคนทุกวัยเริ่มหันมาใสใจในการบริโภค

อาหารเสริมเชน รังนกเพ่ือสุขภาพท่ีดี เปนตน 

 

กรุงเทพธุรกิจไดระบุวา การนําเขารังนกฮองกงไดเพ่ิมปริมาณข้ึนอยางมาก ตั้งแตป 1949 

โดยเฉพาะในปค.ศ. 1975 ท่ีมีมูลคารวมเพ่ิมข้ึนถึง 48 เทาตัว ระหวางปค.ศ. 1975 – 1991 จาก 9.5 

ลานดอลลารฮองกง เปน 459 ลานดอลลารฮองกง ระหวางปค.ศ. 1980 – 1989 ฮองกงนําเขารังนก 

81,000 – 160,000 กิโลกรัม มูลคา 40 – 300 ลานดอลลารฮองกง ป 2004 มีประมาณการกันวา

ตลาดรังนกในฮองกงมีมูลคา 3,000 ลานดอลลารฮองกง ระบุวาปค.ศ. 2006 ฮองกงนําเขารังนก

มูลคา 204 ลานดอลลารสหรัฐ ระบุวาป 2008 ฮองกงมีการนําเขารังนกมูลคา 276 ลานดอลลาร

สหรัฐ และในป 2009 บริษัท โฮม ออฟ สวอลโล (Home os Swallows Limiteds) ในฮองกง 

ประมาณการวารังนกดิบท่ีผานตลาดรังนกฮองกงมีถึงปละ 1,000 ตัน หรือ 2,000 ลานดอลลาร 

ธุ ร กิ จ รั ง นก ในฮ อ งก ง มี มู ลค า ไม น อยกว า  10,000 ดอลลาร ฮ อ งก งต อป  (สื บค นจ าก : 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638361) จากขาวสดระบุวา ปจจุบันไทยมี

ผลผลิตรังนกประมาณ 200 ตันตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 9,000 ลานบาท เม่ือรวมรังนกใน

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638361


 

681 
 

ภาคอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมรังนกสําเร็จรูป มูลคาตลาดรังนกไทยจะมีมูลคารวมท้ังสินประมาณ 

10,000 ลานบาทตอป จีนเปนตลาดการคารังนกไทยท่ีสําคัญ สงผลใหยอดขายเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 

นอกจากการขายในประเทศ โดยใหนักทองเท่ียวหิ้วกลับ โดยไมตองมี health certificate ของกรม

ปศุสัตว ไทยยังมีการการสงออกรังนกและผลิตภัณฑไปยังตางประเทศบาง โดยในปพ.ศ. 2561 (ม.ค.-

ก.ค.) มีการสงออกปริมาณ 106,388 กิโลกรัม(กก.) มูลคา 77.649 ลานบาท แบงเปน เครื่องดื่มรัง

นกปริมาณ 106,167 กิโลกรัม(กก.) มูลคา 61.378 ลานบาท และรังนกแหง ปริมาณ 220 กก.มูลคา 

16.271 ลานบาท ประเทศท่ีสงออกไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา ฮองกง สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

(สืบคนจาก: https://www.khaosod.co.th/economics/news_1412250) 
 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก” 

เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีจะสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก 

เพ่ือสํารวจสิ่งท่ีสามารถตอบสนองผูบริโภครังนกได และสามารถนําไปปรับปรุงแกไขในการทําธุรกิจ

เก่ียวกับรังนกได ไมวาจะเปนปจจัยดานความคาดหวังของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาซ่ึงสงผลไปยังความ

พึงพอใจของผูบริโภคได การสรางคุณคาใหกับสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ใหเกิดความพึงพอใจตอสินคาท่ีสุด และทัศนคติท่ีมีตอสินคาเพ่ือศึกษาความคิดท่ีผูบริโภคมีตอสินคา

ท้ังแงบวกและแงลบเพ่ือนํามาปรับแกไขใหผูบริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีตอสินคาและความพึงพอใจสูงสุด 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยความคาดหวังของผูบริโภคมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยการสรางคุณคาใหกับลูกคาท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานทัศนคติตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรังนกในเขตนนทบุรี 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดความคาดหวังของผูบริโภค Victor Vroom, (1964) ไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังไว 

เรียกวา VIE Theory ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย 

 

 V = Valance หมายถึง ระดับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย คือ คุณประโยชนหรือ

คุณคาของสินคาท่ีมีตอกลุมลูกคาเปาหมายในการเลือกบริโภค 

 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_1412250
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 I = Instrumentality หมายถึง ระดับความคาดหวังท่ีมีตอสินคา คือ การท่ีกลุมลูกคา

เปาหมายคาดหวังในตัวสินคาไวลวงหนากอนจะซ้ือมาบริโภควา หากบริโภคสินคาแลวจะมีผลลัพธ

จากการบริโภคสินคาในทางท่ีดีหรือไม 

 

 E = Expectancy ไดแก ระดับความคาดหวังท่ีมีตอคุณคาหรือความพึงพอใจของสินคา คือ

ประโยชนหรือคุณคาทางโภชนาการท่ีกลุมลูกคาเปาหมายไดรับเม่ือบริโภคสินคานั้น ขณะเดียวกัน

ความคาดหวังจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เชนกัน 

 

2. แนวคิดการสรางคุณคาใหกับลูกคา พงศศรันย พลศรีเลิศ (http://phongzahrun. 

wordpress.com, 10 พฤษภาคม 2560) เสนอแนวคิดในการสรางคุณคาใหกับลูกคารับรูถึงคุณคา

ของสินคาหรือบริการ ดังนี้ 

 

2.1. สรางผลประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับ (Benefit) 

 ประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับจากสินคาหรือบริการตองมองภาพรวมของตลาดวา คูแขงมีการ

นําเสนออะไรใหลูกคาบาง เพ่ือจะนํามาพัฒนาสรางความแตกตางในการนําเสนอผลประโยชนให

ลูกคารับรู จะเห็นไดวา ประโยชนท่ีลูกคาไดรับนั้น ไมไดข้ึนอยูกับสิ่งท่ีมีอยูในสินคาหรือบริการเพียง

อยางเดียว แตตองคํานึงถึงสวนอ่ืนดวย ท้ังรูปแบบท่ีทันสมัย ราคาท่ีประหยัด และระยะเวลาการสง

มอบท่ีสั้นมาก โดยมีการเพ่ิมเติมลงไปในสินคาหรือบริการนั้น 

 

2.2. ทําใหลูกคาสะดวกในการเขาถึงและไมรูสึกวาตองใชความพยายาม (Effort) 

 ลูกคาทุกคนตองการความสะดวกสบายและสามารถเขาถึงสินคาและบริการไดงาย ตั้งแต

กอนการตัดสินใจซ้ือ ระหวางการตัดสินใจซ้ือ และหลังจากการตัดสินใจซ้ือ 

  

2.3. ทําใหลูกคารูสึกวามีความเสี่ยงจากการใชสินคาหรือบริการนอยท่ีสุด (Risk) 

 ลูกคาจะรูสึกวามีความเสี่ยง หรือรูสึกกลัว รูสึกกังวล เม่ือไมมีความรู ความเขาใจ ไมมี

ประสบการณท่ีเก่ียวกับสินคาหรือบริการนั้น ท้ังนี้ตองมีการพิจารณาในมุมมองของลูกคาดวยวา หาก

เปนลูกคาจะมีความกังวล ความกลัว หรือความรูสึกเสี่ยงตอการใชสินคา หรือบริการอยางไรบาง 

และหาคําตอบใหไดวาจะทําอยางไรเพ่ือความรูสึกเสี่ยงของลูกคาในเรื่องนั้นลดนอยลง หรือหมดไป 

 

2.4. ลดความกังวลของลูกคาท่ีมีตอราคาสินคา (Price) 
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 เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในราคาท่ีถูกกวาคูแขงจริง สินคาบางอยางกําหนดราคาต่ําเกินไป ทํา

ใหลูกคารูสึกไมม่ันใจในคุณภาพของสินคา สินคาบางอยางกําหนดราคาสูงเกินไป ลูกคาจะรูสึกวาถูก

เอาเปรียบ สินคาบางอยางมีแนวโนมท่ีจะลดราคาในอนาคต ทําใหเกิดความกังวลวาถาซ้ือตอนนี้

อาจจะตองจายมากเกินไป ซ่ึงลูกคาบางทานอาจเกิดความกังวลใจท่ีตองจายแพงกวาสินคาใน

ทองตลาด เพ่ือใหลูกคาม่ันใจไดวาสินคาท่ีซ้ือถูกกวาทองตลาดจริง ทําใหคลายความกังวลดังกลาวไป

ไดสงผลไปสูการตัดสินใจซ้ือ 

 

2.5. ดูแลรักษาลูกคาเสมือนคนพิเศษ (Treatment) 

 ตนทุนการหาลูกคาใหมสูงกวาการรักษาลูกคาเกาถึง 5 เทา ถาสามารถท่ีจะรักษาลูกคาเกา

ไวไดจะสงผลใหเกิดการบอกตอไปยังเพ่ือนๆ เพ่ือใหมาเปนลูกคาเพ่ิมมากข้ึน มีการจัดการ

ความสัมพันธกับลูกคา โดยตองรูประวัติ ความชอบ พฤติกรรมการซ้ือและการใชบริการของลูกคาแต

ละรายหรือแตละกลุม และนํามาใชเปนประโยชนในการนําเสนอคุณคาท่ีถูกใจลูกคามากท่ีสุด เพ่ือให

ลูกคาเกิดความสัมพันธท่ีดีตอการใชบริการหรือในการซ้ือซํ้าในครั้งตอไป 

 

3 .แนวคิดดานทัศนคติ (Leon และ Leslie, 1997) ทัศนคติจะประกอบไปดวย สวนประกอบพ้ืนฐาน 

3 ประการ คือ  กา ร เ รี ยนรู ห รื อคว ามรู  (Cognitive Component) คว ามรู สึ ก  (Affective 

Component) และความโนมเอียงท่ีจะเกิดพฤติกรรม (Conative Component)  

 

Cognitive component คือ ความรู ความเขาใจ และประสบการณของผูบริโภคโดยตรงท่ี

มีตอสินคาประเภทนั้น หรือความคิดเห็นจากคนรอบขางท่ีเคยบริโภคสินคาประเภทเดียวกัน ซ่ึงสงผล

ตอทัศนคติในการตัดสินใจซ้ือสินคา หรือเกิดการเปรียบเทียบระหวางสินคาท่ีเคยบริโภคกับสินคาใหม

ท่ีกําลังตัดสินใจซ้ือ ไมวาจะเปนรูปแบบ รายละเอียดสินคา หรือคุณประโยชนทางโภชนาการ 

 

 Affective component คือ ปฏิกิริยาความรูสึกหรืออารมณของผูบริโภคท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซ่ึงประกอบไปดวยความรูสึกท้ังแงบวก และแงลบท่ีมีตอสินคา แสดงใหเห็นถึงความชอบหรือไมชอบ

ในสินคานั้น ทําใหเปนอีกหนึ่งองคประกอบท่ีสําคัญท่ีมีผลตอสินคา 

 

 Conative component คือ การสะทอนแนวโนมหรือความนาจะเปนของพฤติกรรม

ผูบริโภคท่ีมีตอสินคา ซ่ึงเกิดจากลักษณะนิสัยท่ีแตกตางกัน ปฏิกิริยาการตอบสนองเหลานี้ท่ีเก่ียวขอ

กับสินคา ซ่ึงสงผลตอความนาจะเปนหรือแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 
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4. แนวคิดดานความพึงพอใจของลูกคา Kotler (1999) กลาวถึงความพึงพอใจของลูกคา (Customer 

Satisfaction) วา ความพึงพอใจเกิดจากการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซ้ือสินคาจากการนําเสนอ

คุณคาทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอสินคาท้ังนี้ ลูกคาแตละรายมีระดับ

ความพึงพอใจไมเทากัน การนําเสนอสินคาควรอยูในความคาดหวังท่ีลูกคาตองการหรือมากกวา 

อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงปจจัยภายนอก และภายในของประสบการณท่ีลูกคาเคยไดรับหรือจากคน

รอบของท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาลักษณะนั้น ไมวาจะเปนการเปรียบเทียบกับคูแขงของ

ลูกคา ซ่ึงนักการตลาดควรใหความสําคัญและระมัดรวังเปนอยางมากในเรื่องระดับความพึงพอใจของ

ลูกคาเปนสําคัญ 

 

กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

          ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ความคาดหวังของผูบริโภคมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนกในเขต

นนทบุรี 

สมมติฐานท่ี 2 การสรางคุณคาใหกับลูกคามีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนกในเขต

นนทบุรี 

สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนกในเขตนนทบุรี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ บุคคลท่ัวไปท่ีบริโภครังนกท้ังเพศชายและเพศหญิง 

 กลุมตัวอยาง คือ บุคคลท่ัวไปท่ีบริโภครังนกท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางท่ีเคยบริโภคหรือบริโภครังนกเปนประจํา แจกแบบสอบถามท่ี เขตนนทบุรี 

เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายท่ีเคยบริโภคหรือบริโภครังนกเปนประจําในรูปแบบตางๆ โดยจะเปนกลุม

ท่ียินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามรวมถึงเปนผูท่ีเคยบริโภครังนก จํานวนกลุมตัวอยาง

ท้ังหมด 200 คน จากการคํานวณดวยโปรแกรม G* Power Analysis ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีสรางจาก

สูตรของ Cohen (ค.ศ. 1997) จากการประมาณคาตัวอยางโดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 

0.8 ท่ีระดับความเชื่อม่ันอัตราสวนรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 155 ตัวอยางผูวิจัยท่ีเก็บขอมูล

สํารองรวมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 

 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยนี้ เพ่ือสอบถามปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการบริโภครังนก โดย

แบงหัวขอเปน 6 สวนดังนี้ 

 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนคําถามปลายปดตางๆ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได/เดือน ปจจัยท่ีคํานึงถึงเม่ือตองการบริโภคหรือซ้ือรังนก รูปแบบรังนกท่ีบริโภค จํานวนครั้งท่ี

บริโภครังนกภายใน 3 เดือน ราคาท่ีเหมาะสมในการบริโภคแตละครั้ง ราคาท่ีเหมาะสมในการสั่งซ้ือ

รังนกสําเร็จรูป ท้ังหมดจํานวนท้ังสิ้น 10 ขอ 

 

 สวนท่ี 2 ความคาดหวัง เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 

 

 สวนท่ี 3 การสรางคุณคาใหกับลูกคา เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

ชนิด 5 ระดับ 

 

 สวนท่ี 4 ทัศนคติ เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 

 

 สวนท่ี 5 ความพึงพอใจ เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 

 

 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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 ทําการทดสอบ Pre – Test จํานวน 40 ชุด เ พ่ือตรวจสอบคาความเชื่อ ม่ันดวยคา 

Cronbach Alpha ซ่ึงไดคาตัวแปรทุกตัวเกิน 0.7 กอนจะแจกจริง จํานวน 200 ชุด ดวยวิธีการเลือก

กลุมตัวอยางท่ีเคยบริโภคหรือบริโภครังนกเปนประจํา สถิติท่ีใชคือ การทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือปจจัยดานความคาดหวัง ปจจัยดานการสราง

คุณคาใหกับลูกคา และปจจัยดานทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก โดยพบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รองลงมาเปนเพศหญิง สวนใหญอยูในชวงอายุ 31 – 40 ป 

ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนมากกวา 45,000 บาท และปจจัยท่ีคํานึงถึงเม่ือตองการบริโภคหรือซ้ือรังนกมากท่ีสุดคือ 

คุณภาพ สวนใหญบริโภครังนกในรูปแบบของรังนกปรุงสดท่ีราน โดยสวนใหญใน 3 เดือนจะบริโภค 

3 – 4 ครั้ง สวนใหญราคาท่ีเหมาะสมในการบริโภครังนกแตละครั้งคือ 500 – 1,000 บาท และราคา

ท่ีเหมาะสมในการซ้ือรังนกสําเร็จรูปสวนใหญคือ 500 – 1,000 บาท ปจจัยดานความคาดหวัง

โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด ปจจัยดานการสรางคุณคาใหกับลูกคาโดยรวมอยูในระดับสําคัญ

มากท่ีสุด ปจจัยดานทัศนคติโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด และปจจัยดานความพึงพอใจของ

ผูบริโภครังนกโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

 

 สมมติฐานท่ี 1 ความคาดหวังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก ผลการทดสอบ

สมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึงความคาดหวังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 2 การสรางคุณคาใหกับลูกคามีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก ผล

การทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึงการสรางคุณคาใหกับลูกคามีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ของผูบริโภครังนก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก ผลการทดสอบ

สมมติฐาน คือ ไมสอดคลอง หมายถึงทัศนคติไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ยสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 114 57.0 

อายุ 31 – 40 ป 71 35.5 

อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 38.5 

ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี 96 48.0 

รายได/เดือน มากกวา 45,000 บาท 87 43.5 

ปจจัยท่ีคํานึงถึงเม่ือตองการซ้ือหรือ

บริโภครังนก 

คุณภาพ 83 41.5 

รูปแบบรังนกท่ีบริโภค รังนกปรุงสดในราน 104 52.0 

บริโภครังนกก่ีครั้งภายใน 3 เดือน 3 – 4 ครั้ง 140 70.0 

ราคาท่ีเหมาะสในการบริโภครังนกแตละ

ครั้ง 

500 – 1,000 บาท 119 59.5 

ราคาท่ีเหมาะสมในการสั่งซ้ือรังนก

สําเร็จรูป 

500 – 1,000 บาท 113 56.5 

 

ตารางท่ี 2: ความคาดหวัง การสรางคุณคาใหกับลูกคา และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ผูบริโภครังนกในเขตนนทบุรี 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 

ความคาดหวัง 

การสรางคุณคาใหกับลูกคา 

ทัศนคติ 

0.301 

 0.352 

-0.244 

0.418 

0.048 

 0.225 

1.578 

 7.323 

-1.084 

0.116 

 0.000 

 0.280 

𝑅𝑅2 = 0.237, F = 19.946, N = 200, P<0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานความคาดหวัง การสรางคุณคาใหกับลูกคา 

และทัศนคติในภาพรวมแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานการสรางคุณคาใหกับลูกคามีอิทธิพลตอความพึง

พอใจของผูบริโภครังนกในเขตนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากคา Significance ท่ี 

0.000 

 เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square = 0.237) พบวา ปจจัยดานความ

คาดหวัง การสรางคุณคาใหกับลูกคา และทัศนคติสงผลตอตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของผูบริโภค

รังนก รวมเปนอัตรารอยละ 23.7 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 19.946 แสดงวา ตัวแปรอิสระ

อยางนอย 1 ตัว มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก ผูวิจัยขออภิปรายผล

ดังนี้ 

 ปจจัยดานความคาดหวัง โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานความคาดหวังไมมีอิทธิพล

ตอความพึงพอใจของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสี่อันดับแรก คือ บริโภครังนกท่ีมีการแปรรูป

ใหมีสีสันสวยงามและรสชาตินารับประทาน ผูรับสามารถบงบอกถึงสรรพคุณหลังจากรับประทานรัง

นก สินคารังนกสรางมูลคาและคุณคาแกผูซ้ือ และสินคารังนกบงบอกถึงสถานะของผูซ้ือ ผลดังกลาว

ไมสอดคลองกับแนวคิดของ Victor Vroom, (1964) ท่ีไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังเรียกวา 

VIE Theory ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย 

 

 V = Valance หมายถึง ระดับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย คือ คุณประโยชนหรือ

คุณคาของสินคาท่ีมีตอกลุมลูกคาเปาหมายในการเลือกบริโภค 

 

 I = Instrumentality หมายถึง ระดับความคาดหวังท่ีมีตอสินคา คือ การท่ีกลุมลูกคา

เปาหมายคาดหวังในตัวสินคาไวลวงหนากอนจะซ้ือมาบริโภควา หากบริโภคสินคาแลวจะมีผลลัพธ

จากการบริโภคสินคาในทางท่ีดีหรือไม 

 

 E = Expectancy ไดแก ระดับความคาดหวังท่ีมีตอคุณคาหรือความพึงพอใจของสินคา คือ

ประโยชนหรือคุณคาทางโภชนาการท่ีกลุมลูกคาเปาหมายไดรับเม่ือบริโภคสินคานั้น ขณะเดียวกัน

ความคาดหวังจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆเชนกัน 

โดยปจจัยดานความคาดหวังยังไมสอดคลองกับการวิจัยของเศกศักดิ์ เชยชม (2556) ได

คนควาเรื่องการตัดสินใจซ้ือผลไมเขมขน จากผลมะเมา ผลตะกรอ และผลคอแลนของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดของนักศึกษามีความสัมพันธในการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไมเขมขน และมีขอมูลของผลิตภัณฑรวมถึงแหลงจําหนายไมเพียงพอใน

การเขาถึงทําใหเปนอุปสรรคและปญหาของนักศึกษาผูมีความตองการบริโภคเครื่องดื่มน้ําผลเขมขน

ดังกลาว ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลไดวาความคาดหวังไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ผูบริโภครังนก 

 ปจจัยดานการสรางคุณคาใหกับลูกคา โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการสรางคุณคา

ใหกับลูกคามีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห

เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก คือ การ
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รับรองคุณภาพจาก อย. และไดรับเครื่องหมายฮาลาล ทําใหกลุมลูกคาเชื่อม่ันมากข้ึน มีจําหนายใน

ชั้นวางสินคาตามหางสรรพสินคาตางๆ ทําใหกลุมบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย และมีรสชาติพิเศษ

ออกมาจําหนายในเทศกาลตางในชวงเวลานั้น ทําใหสรางสินคาทางเลือกใหกับลูกคาท่ีตองการความ

แปลกใหม ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ พงศศรันย พลศรีเลิศ (http://phongzahrun. 

wordpress.com, 10 พฤษภาคม 2560) เสนอแนวคิดในการสรางคุณคาใหกับลูกคารับรูถึงคุณคา

ของสินคาหรือบริการ ดังนี้ 

1. สรางผลประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับ (Benefit) 

2. ทําใหลูกคาสะดวกในการเขาถึงและไมรูสึกวาตองใชความพยายาม (Effort) 

3. ทําใหลูกคารูสึกวามีความเสี่ยงจากการใชสินคาหรือบริการนอยท่ีสุด (Risk) 

4. ลดความกังวลของลูกคาท่ีมีตอราคาสินคา (Price) 

5. ดูแลรักษาลูกคาเสมือนคนพิเศษ (Treatment) 

ยังสอดคลองกับการวิจัยของปริญ ลักษิตามาศ (2559) คนควาเรื่องกลยุทธการตลาดบริการ

เพ่ือสรางคุณคาการรับรูอาหารไทยประยุกตสูตลาดอาเซียน พบวา คุณคาการรับรูอาหารไทย

ประยุกต ครอบคลุมสภาพแวดลอม ราคาอาหารเหมาะสม คุณภาพการบริการ การยอมรับ ชื่นชม 

ความสุขในการรับประทานอาหาร เวลา ความพยายาม ชื่อเสียง โภชนาการ และความปลอดภัย

อาหาร ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลไดวาการสรางคุณคาใหกับลูกคามีอิทธิพลตอความพึง

พอใจของผูบริโภครังนก 

ปจจัยดานทัศนคติ โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานทัศนคติไมมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสี่อันดับแรก คือ รังนกมีรสชาติท่ีอรอย มีราน

จําหนายรังนกหลายรานและสามารถหาซ้ือไดงาย การจัดรายการสงเสริมการขาย และความสุภาพ

และมีมารยาทของผูจําหนายรังนก ผลดังกลาวไมสอดคลองกับแนวคิดของ Schiffman & Kanuk 

(2000, หนา 200) ใหความหมายไววาทัศนคติเปนการโนมเอียงจากการรับผลของการเรียนรู สงผล

ใหเกิดเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกวาชอบหรือไมชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไดกําหนดเปนองคประกอบ

ทัศนคติไว 3 สวน ดังนี้ 

1) ความเขาใจ (Cognition) คือ ความรู (Knowledge) การรับรู (Perception) ความเชื่อ (Beliefs) 

ซ่ึงแตละบุคคลจะมีแตกตางกัน ในสวนของความรูและการรับรูเกิดจากการไดรับประสบการณ 

รวมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของจากขอมูลหลายๆ แหง และความรูนี้จะสงผลไปยังความเชื่อ (Beliefs) 

2) ความรูสึก (Affective) เปนสิ่งท่ีสะทอนอารมณ (Emotion) และความรูสึก (Feeling) ของแตละ

บุคคลตอความคิดหรือตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เรื่องความชอบหรืออารมณตอสิ่งนั้น 
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3) พฤติกรรม (Conation หรือ Behavior หรือ Doing) คือแนวโนมของการกระทําท่ีแสดงออก หรือ

ความโนมเอียงท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนั้น 

โดยปจจัยดานทัศนคติไมสอดคลองกับการวิจัยของ ภาวิณี อรุณแสงสุรีย (2558) คนควา

เรื่องทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑพืชแทนเนื้อสัตว 

พบวาปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑพืช คือ ปจจัยดานคุณประโยชน – โทษ และดานสราง

บุญจากการรับประทานผลิตภัณฑพืชเนื่องจาก ผูบริโภคหันมาใสใจตอสุขภาพท้ังภายนอกและภายใน 

จึงหันมาใสใจตอการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยมองดานคุณประโยชนและโทษของ

อาหารท่ีเลือกรับประทาน และเปนการไดบุญจากการไมทานเนื้อสัตว ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้สามารถ

สรุปผลไดวาทัศนคติไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก 

 แนวคิดดานความพึงพอใจของลูกคา Kotler (1999) กลาวถึงความพึงพอใจของลูกคา 

(Customer Satisfaction) วา ความพึงพอใจเกิดจากการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซ้ือสินคา

จากการนําเสนอคุณคาทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอสินคาท้ังนี้ ลูกคา

แตละรายมีระดับความพึงพอใจไมเทากัน การนําเสนอสินคาควรอยูในความคาดหวังท่ีลูกคาตองการ

หรือมากกวา อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงปจจัยภายนอก และภายในของประสบการณท่ีลูกคาเคย

ไดรับหรือจากคนรอบของท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาลักษณะนั้น ไมวาจะเปนการ

เปรียบเทียบกับคูแขงของลูกคา ซ่ึงนักการตลาดควรใหความสําคัญและระมัดรวังเปนอยางมากใน

เรื่องระดับความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชทางธุรกิจ 

จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนก ผูวิจัยเห็นวา ธุรกิจ

ท่ีเก่ียวของกับรังนก ท้ังผลิตภัณฑแปรรูปสําเร็จรูป และผลิตภัณฑดิบหรือปรุงสด สามารถนําผล

การศึกษาไปใชไดดังนี้ 

1. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมีรายไดสูง โดยสวนใหญใน 3 เดือนจะบริโภค 3 – 4 ครั้ง 

สวนใหญราคาท่ีเหมาะสมในการบริโภครังนกแตละครั้งคือ 500 – 1,000 บาท ดังนั้น ผูจําหนายหรือ

ผูท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับรังนก สามารถนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดและวางแผนกลยุทธเพ่ือสราง

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลยุทธหรือแผนการตลาดท่ีไดนําไปปรับปรุงในธุรกิจของทาน เชน การกําหนด

จุดจําหนายสินคา หรือการมองหาทําเลท่ีท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคาทําธุรกิจเก่ียวกับการแปรรูปรังนก 

 

2. พบวาปจจัยดานความคาดหวังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนกและสิ่งท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องการท่ีไดบริโภครังนกท่ีมีการแปรรูปใหมีสีสันสวยงามและรสชาติ

นารับประทาน และสรางความม่ันใจตอผูใหและผูรับ 
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3. พบวาปจจัยดานการสรางคุณคาใหกับลูกคามีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภค และสิ่งท่ี

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่อง การรับรองคุณภาพจาก อย. และไดรับเครื่องหมายฮาลาล 

ทําใหกลุมลูกคาเชื่อม่ันมากข้ึน มีจําหนายในชั้นวางสินคาตามหางสรรพสินคาตางๆ ทําใหกลุมบริโภค

สามารถเขาถึงไดงาย ทําใหลูกคามีทางเลือกในการมอบกระเชาเปนรังนกแทนสิ่งอ่ืนๆ ในเทศกาล

เหลานั้น 

 

4. พบวาปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภค และสิ่งท่ีผูตอบแบบสองถามให

ความสําคัญในเรื่อง รังนกมีรสชาติท่ีอรอย มีรานจําหนายรังนกหลายรานและสามารถหาซ้ือไดงาย 

การจัดรายการสงเสริมการขาย ระดับราคาของรังนกในแตละแหงแตกตางกัน ซ้ือรังนกไวรับประทาน

เอง บริโภครังนกเปนประจํา เปนอีกสิ่งท่ีสําคัญท่ีผูประกอบการควรทําความเขาใจและปรับตัวให

รักษาฐานลูกคาเดิมและสรางฐานลูกคาหรือกลุมผูบริโภคใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ 

 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาครั้งนี้สามารถขยายตอยอดไปในทิศทางท่ีกวางข้ึน เพ่ือเปนประโยชนใน

การอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนและปญหาดานความพึงพอใจของผุบริโภครังนก หรือปญหาอ่ืน ท่ีมีความ

เก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ควรเลือกกลุมตัวอยางอ่ืนท่ีมีความแตกตางจากกลุมตัวอยางจากการศึกษาใสครั้งนี้ เชน กลุมท่ีไม

เคยบริโภครังนกเพ่ือศึกษาความรู ความคิด และความรูสึกท่ีมีตอรังนกวาคิดเห็นเชนไร เพ่ือจะได

นํามาปรับปรุงแกไขตลาดรังนกใหตอบรับกับกลุมลูกคาใหมท่ีไมเคยบริโภครังนก และทราบถึง

ความคิดระหวางผูท่ีเคยบริโภค และไมเคยบริโภครังนกวาแตกตางกันอยางไร 

2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เจาะจงในรูปแบบของรังนกนอกเหนือจากปจจัยท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา เชน 

ควรเลือกกลุมท่ีบริโภครังนกแบบปรุงท่ีรานและปรุงเพ่ือรับประทานเองเพ่ือศึกษาขอแตกตางวาทําไม

ถึงเลือกบริโภครูปแบบนี้แทนท่ีจะเปนรังนกสําเร็จรูปท่ีมีจําหนายในหางสรรพสินคา เปนตน เพ่ือให

งานวิจัยเก่ียวกับรังนกสมบูรณและลงลึกรายละเอียดเก่ียวกับผูบริโภครังนกมากข้ึน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภครังนกในเขต

นนทบุรี ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควา

อิสระ ท่ีชวยเหลือในการแนะแนวทาง และการใหความรูในการคนควาวิจัย จนกระท่ังตรวจทาน
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ความถูกตองของเนื้อหาการคนควาอิสระครั้งนี้ และทําใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงครบถวน

สมบูรณ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีถายทอดความรูระหวางท่ีศึกษาจนสามารถนําความรู

ดังกลาวมาประกอบการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 

โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสั่งสอน ตักเตือนอีกท้ังยัง

สงเสริมแนวทางการศึกษา หากการวิจัยในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางผูวิจัยขอนอมรับคําวิจารณ

เพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 
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ระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนผานเสนทึบอัจฉริยะ 

SMART LANE DETECTION FOR AUTONOMOUS VEHICLES 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ นําเสนอการออกแบบระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนผานเสนทึบอัจฉริยะ 

โดยท่ัวไปคนสวนใหญขับรถผิดกฎจราจร เชน การเปลี่ยนเลนแทรกทับเสนทึบ จึงทําใหเปนอุบัติเหตุ 

ประสิทธิภาพในการตรวจจับไมดีเทาท่ีควร เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวจึงสรางระบบนี้ข้ึนมา ซ่ึงสามารถ

ตรวจจับเลขทะเบียนรถท่ีขับผิดกฎจราจร บันทึกภาพเม่ือกระทําผิด และเม่ือตรวจจับปายทะเบียน

แลวจะแสดงขอมูลเจาของทะเบียนรถคันดังกลาวในระบบแสดงผล โดยอุปกรณท่ีใชไดแก 

Raspberry Pi3 B+ กลอง Webcam หนาจอแสดงผล และคอมพิวเตอร โดยจะนําไปใชประโยชนใน

การตรวจจับรถท่ีขับรถทับเสนทึบ เพ่ือใหตระหนักถึงกฎจราจรกันมากข้ึน ผูวิจัยไดทําการทดสอบ 

โดยใหผูใชงาน 30 คน ทําแบบสอบถาม ผลการทดสอบพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชงาน

ระบบอยูในระดับดีมาก 

คําสําคัญ : กลอง, เสนทึบ, ยานพาหนะ 

 

Abstract 

 This research presents the design of vehicle detection systems to change lanes 

through intelligent solid lines. In general, most people drive illegal traffic, such as 

                                                           
1,2,3 หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

*ผูประสานงานหลัก อีเมล: kanjana1997.k@gmail.com 
4,5,6,7,8,9 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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changing lanes, inserting over solid lines. Therefore causing an accident. The detection 

efficiency is not as good as it should be. In order to solve this problem, this system 

was created. Which can detect vehicle registration numbers that drive illegal traffic 

Save images when wrong And when detecting the license plate, the owner of the 

vehicle registration information will be displayed in the display system The device 

used is the Raspberry Pi3 B + Webcam camera, display screen and computer. Used 

to detect the car driving over the solid line In order to realize more traffic rules The 

researcher tested By allowing 30 users to make a query. 

Keywords: Camera, Solid line, Vehicle 

 

บทนํา 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีมีท่ัวโลก มีการใชรถจักรยานยนตและรถยนตเปน

จํานวนมาก ฉะนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาขอมูลและปฏิบัติตามกฎจราจรและวิธีการขับข่ีรถให

ปลอดภัยอยางเครงคัด เพราะไมเพียงแตเพ่ือความปลอดภัยของตนเองเทานั้น ยังสงผลถึงความ

ปลอดภัยของผูอ่ืนเปนจํานวนมาก อุบัติเหตุในการขับข่ีรถไมใชเกิดข้ึนเพราะเหตุบังเอิญแตเกิดข้ึน

จากการเตรียมการหรือเตรียมตัวในการขับข่ีท่ีไมดีหรือความรูเทาไมถึงการณ อันตรายจากอุบัติเหตุ

ในการจราจรของคนไทยพุงข้ึนติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก(นอรมัน เอส บารเร็ตต, ฮันนาห เคท 

โจนส, และเอลิซาเบธ แซคเก็ตต 2559) สําหรับประเทศไทยอุบัติเหตุบนทองถนนเปนสาเหตุการ

บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสังคมท่ี

กอใหเกิดความเสียหายท้ังแกรางกายและทรัพยสิน จากสถิติของกรมทางหลวง พบวา สาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุทางหลวงมากท่ีสุด คือการขับรถเร็ว รองลงมาคือการขับรถผิดกฎจราจร สาเหตุการตาย

ท้ังหมดเม่ือแยกตามประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุพบวาอุบัติเหตุเกิดจากรถจักรยานยนตมากท่ีสุดและ

สาเหตุสวนใหญเกิดจากการไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีและซอนทายเม่ือเกิดอุบัติเหตุจึงทําใหไดรับ

บาดเจ็บ ไดรับความกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะและสมองอยางรุนแรง บางรายถึงข้ันพิการ เปน

ภาระใหครอบครัวและสังคมหรือเสียชีวิตในเวลาตอมา คณะผูจัดทําจึงทําโครงการกลองตรวจจับ

ยานพาหนะเปลี่ยนเลนข้ึนสะพานผานเสนทึบอัจฉรยิะ เพ่ือเปนหลักฐานใหแกตํารวจและยังเปนสิ่งท่ี

บอกวาผูขับนั่นกระทําการผิดในการขับข่ีรถยนต เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลัง กลาววา 
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อุบัติเหตุจากการจราจร เปรียบเสมือนหนึ่งโรครายแรงชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนทุกวัน และคุมคาม สุขภาพ 

คุณภาพชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซ่ึงเปนปญหาเรงดวนท่ีทุกคนและทุก

หนวยงานตองมีสวนรับผิดชอบและรวมมือกันแกไขปญหารวมท้ังปองกันอุบัติเหตุ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือตรวจจับผูขับข่ีรถผิดกฎหมายโดยการบันทึกรูปภาพเม่ือกระทําผิด เพ่ือเปนหลักฐาน

ในการดําเนินคดี 

2.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของซอรฟแวรระบบตรวจจับทะเบียนรถขับทับเสนทึบและ

เปรียบเทียบขอมูลไดถูกตอง 

ของเขตของการวิจัย 

 1.กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ไดจัดกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ ดวยวิธีการสุมเพ่ือจําแนก

ออกเปนกลุมทดลอง 

การทบทวนวรรณกรรม 

 จากแนวคิดหลักการทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรปุเปนข้ันตอนทฤษฎีท่ีเก่ียวของได 

ดังนี้ 

 1. ความปลอดภัยในอุบัติเหตุและการปองกัน 

   ความปลอดภัย หมายถึง สภาพท่ีไมมีภัยหรืออันตราย ไมเสี่ยงตอสภาพท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ 

หรือไมกอใหเกิดสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง  ไดแกการบาดเจ็บพิการหรือตาย การเจ็บปวยหรือเปนโรคและ

ทรัพยสินเสียหาย สวนความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดวางแผนไว

ลวงหนา และไมสามารถควบคุมได ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน รางกายองคกร หรือมีผล

ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ การตาย (นิตยา โพธิ์ศีขาม. 2547 : 29) และพฤติกรรมการปองกัน 

(Protective Behavior) ไววาหมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีทําเปนปกติอยางสมํ่าเสมอโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปกปองสงเสริมหรือคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพท่ีดี (Harris and Guten. 1979 : 28) 

2. หลักการการประมวลผลภาพ  

หลักการท่ัวไป จักรกฤษณ แสงแกว (2549) กลาววา การประมวลผลภาพคือการเอาภาพ 

มาประมวลผลเอามาคิดคํานวณทางคอมพิวเตอร การคิดคํานวณนั้นมีหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีก็มี
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ประโยชน แตกตางกันไปไมวาจะเปนการนํา เอาสีแตละจุด (Pixel) มาคิด (Color) การคิดคํานวณ

เปนบริเวณหลาย ๆ จุดรวม ๆ กัน (Area) เชน การดูลวดลาย (Pattern, Texture) การวิเคราะหหา

รูปราง (Shape) และการวิเคราะห แบบอ่ืน ๆ แหลงของรูปภาพนั้นอาจจะมาจากกลองดิจิตอล 

สแกน หรือจากสื่อดิจิตอลตาง ๆ แลวนํา ไปผาน กระบวนการบางอยางเพ่ือใหเกิดเปนภาพใหม เชน 

การทํา ภาพเบลอ (Blued Image) การทํา ภาพนูน (Emboss Image) การตรวจหาขอบภาพ (Edge 

Detector) ซ่ึงศาสตรดานนี้สามารถนํา ไปใชประโยชนไดมากมายหลาย ดาน เชน ทางดาน

การแพทยการรักษาความปลอดภัย ตรวจนับจํานวนคนหรือตรวจสอบการเคลื่อนท่ีของ วัตถุตาง ๆ 

ภายในภาพ 

 การแปลงภาพเอกสารใหเปนขอความ-ระบบรูจํา ตัวอักษรมีหนาท่ีประมวลผลรูปภาพ

เอกสาร ใหเปนไฟลขอความท่ีใชในระบบคอมพิวเตอรการรูจําอักษร (Character Recognition) 

ประกอบดวยข้ันตอน หลัก 3 ข้ันตอนไดแกการจัดการภาพเอกสารกอนการรูจําแกนรูจําและการ

ตรวจสอบผลลัพธหลังการรูจํา 

1. การจัดการภาพเอกสารกอนการรูจํา (Pre-processing for OCR)การประมวลผลเริ่มจาก 

วิเคราะหหากลุมของจุดสีดํา ท่ีอยูติดกัน(Connected-Component) และทําการตัดสินใจอยางงาย

โดยใชจํานวน จุดสีดําและรูปรางของกลุมวาเปนตัวอักษรหรือไมโดยในท่ีนี้สนใจเฉพาะกลุมท่ีเปน

ตัวอักษรเทานั้นเม่ือได กลุมของตัวอักษรในรูปภาพเอกสารครบทุกกลุมแลวจะประมาณตําแหนงของ

เสนบรรทัดจากแตละตัวอักษร โดยใชตําแหนงของ Eigen-Point ซ่ึงเปนจุดก่ึงกลางท่ีฐานของ

ตัวอักษรแตละตัว  

2. แกนรูจําอักษร (OCR Engine) กิตติพงษ (2539) ไดใช ANN ชวยสอนใหคอมพิวเตอรรูจํา 

อักษรภาษาไทยไดโดยแปลงอักษรเปนสายโซอักษรและไดใชโครงขายประสาทเทียมแบบ Back 

Propagation ในการสอนใหคอมพิวเตอรรูจํา โดยระบบสามารถเรียนรูดวยการปรับคาตัวคูณของตัว

แปรภายในระบบ ความยากของการใชงานระบบนี้คือการเลือกชุดขอมูลเพ่ือสอนระบบซ่ึงมีวิธี

ตอเชื่อมของหนวยยอย ของโครงขายประสาทเทียมใหเลือกหลายรูปแบบ 

 3. การตรวจสอบเอกสารหลังการรูจํา (Post-processing for OCR)การตรวจสอบเอกสาร

หลัง การรูจํา เปนกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีไดจากการรูจํา เนื่องจากผลลัพธ

ท่ีไดมาอาจจะ ไมถูกตองท้ังหมดการตรวจสอบจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบรูจํา ให

ดียิ่งข้ึนการทํางาน สวนนี้มักจะเก่ียวกับการตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคําและไวยากรณ
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ภาษาโดยมักจะใชฐานขอมูล คําศัพทในพจนานุกรมมาชวยในการตรวจสอบคําผิดซ่ึงอาจแกไขให

อัตโนมัติหรือแสดงเครื่องหมาย บางอยางเพ่ือบอกใหผูใชทราบในบางซอฟตแวรจะตรวจสอบ

ไวยากรณในระดับประโยคโดยใชกฎ การเรียงคํา ในประโยคในลักษณะตาง ๆ หรืออาจใชท้ังสอง

ลักษณะควบคูกัน  

การพัฒนาในดานการตรวจสอบความสมบูรณของประโยคมีการพัฒนาการตรวจสอบ ความ

สอดคลองทางอรรถศาสตรสํา หรับระบบตรวจงานเขียนอัตโนมัติ (ฐิติมา, 2538) พัฒนาดวยภาษา C 

สามารถวิเคราะหวาคํา ท่ีเกิดในประโยคสามารถเกิดรวมกันไดหรือไมและยังสามารถชวยลดความ

คลุมเครือ ของประโยคได 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วิสัญ วงษอินทร (2005) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบังคับใชกฎหมายจราจร ศึกษาเฉพาะ

กรณี การออกใบสั่งเจาพนักงานจราจร ในเขต บก.น.1 ผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีตํารวจจราจรใน

พ้ืนท่ีมีความรูดานกฎหมายในระดับปานกลาง และสภาพการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ี เปนไปใน

ลักษณะท่ีไมมีความแนนอน ขาดความรวดเร็วและความเสมอภาค จํานวนผูกระทําผิดและถูกจับกุมมี

สูง จํานวนผูมารายงานตัวเพ่ือชําระคาปรับมีจํานวนนอยกวา จํานวนผูไมมารายงานตัวเพ่ือชําระ

คาปรับ 

 สุรเชษฐ เอนกศรี (2014) ศึกษาปญหาการจัดการจราจร เพ่ือพัฒนาแนวทางและมาตรการ

ในการจัดการจราจร ถนนรังสิต-นครนายก ในเขตจังหวัดปทุมธานี ไดเสนอนโยบาย 3 ทางเลือก 

ไดแก การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน การอบรมกฎหมายและการบังคับ

ใชกฎหมาย และการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการจราจร ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอ

ทางเลือกนโยบายการจัดการจราจร จากการวิเคราะห นโยบายการสรางความรวมมือระหวาง

หนวยงาน ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือมีสวนรวมในการแกปญหาจราจร มารวมกันจัดการจราจร จัดต้ัง

องคกรรับชอบท่ีชัดเจน เพ่ือทําหนาท่ีประสานระหวางหนวยงานตาง ๆ 

 สุมาดา ฬาพาณิช (2017) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการฝาฝนกฎจราจร ของผูขับข่ี

รถจักรยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบการณการขับข่ีรถจักรยานยนต และสภาพการใช

งานของรถ ไมมีผลตอพฤติกรรมการฝาฝนกฎจราจร และยังพบวา ผูท่ีมีความรูเรื่องกฎจราจรนอยจะ

มีพฤติกรรมการฝาฝนกฎจราจรมากกวาผู ท่ีมีความรูเรื่องกฎจราจรมากและสามารถทําใหเกิด

อุบัติเหตุไดมากกวาผูท่ีมีความรูดานกฎหมาย 
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กิตติพงศ เงินถาวร (2538) ศึกษาการรูจํา ตัวอักษรพิมพภาษาไทยโดยใชวิธีนิวรอลเน็ตเวิรก

และ วิธีซินแทกติกซ่ึงแบงเปน 3 ข้ันตอนคือการประมวลผลเบื้องตน (Preprocessing), การสราง

แบบเปรียบ (Feature/Primitive extraction) และนิวรอลเน็ตเวิรกโดยในสองข้ันตอนแรกจะมี

หนาท่ีปรับปรุงคุณภาพของ 446 การประชุมวิชาการและนําาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งท่ี 6 ภาพอักษรและแปลงภาพอักษรใหเปนแบบเปรียบ (Primitive) เพ่ือเปนอินพุท

ของระบบนิวรอลเน็ตเวิรกในสวนของระบบนิวรอลเน็ตเวิรกจะทํา หนาท่ีตัดสินใจเพ่ือหาคํา ตอบและ

เรียนรูภาพตัวอักษรผลการวิจัย พบวาการรูจําอักษรตัวพิมพภาษาไทยโดยใชนิวรอลเน็ตเวิรคและวิธี

ซินแทกติกโดยใชภาพอักษรประกอบ ดวยตัวอักษรรูปแบบปกติ, รูปแบบตัวเอนและรูปแบบตัวหนา 

จํานวนท้ังสิ้น 1,392 ภาพอักษรซ่ึงแบงเปน ขอมูลชุดฝก (Training set) จํา นวน 690 ภาพและชุด

ทดสอบ (Test set) จํา นวน 702 ภาพมีอัตราการรูจํา ของภาพอักษรรูปแบบปกติ 99.57%  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบกลองตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนข้ึนสะพานผานเสนทึบอัจฉริยะ มีวิธีการ

ดําเนินการในรูปแบบ Flow chart ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 Flowchart แสดงการทํางานของระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนผานเสนทึบอัจฉริยะ
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การติดตั้งระบบและการเช่ือมตออุปกรณ 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

 การตรวจจับทะเบียนรถจะเกิดข้ึน เม่ือมีรถขับทับเสนทึบท่ีผิดกฎจราจร ซ่ึงเลขทะเบียนจะ

ถูกบันทึกภาพไวดวยกลองเว็บแคม(Web cam) และเม่ือมีการถูกถายทะเบียนรถ ระบบจะทําการ

แปลงภาพถายทะเบียนรถยนตเปนตัวอักษร และแสดงขอมูลของเจาของรถคันดังกลาวข้ึนมาใน

ระบบ โดยจะใชหลักการของการประมวลภาพถายแปลงเปนเอกสารใหเปนขอความ ในการ

ประมวลผลของระบบเพ่ือหาความถูกตอง    
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนผานเสนทึบอัจฉริยะ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะห

และพัฒนาระบบใหดําเนินการตามกระบวนการตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 

 การใชงานระบบกลองตรวจจับยานพาหนะเปล่ียนเลนข้ึนสะพานผานเสนทึบอัจฉริยะ ดังนี ้

 

ภาพท่ี 1 หนาเขาสูระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนข้ึนสะพานผานเสนทึบอัจฉริยะ 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพการคนหาใบสั่ง ใสเลขท่ีใบสั่งลงในชองคนหา 
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ภาพท่ี 3 แสดงหนารายละเอียดของใบสั่ง สามารถบันทึกไดวาชําระเงินหรือไม 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพรายละเอียดของใบสั่งนั้น ไดแสดงวันท่ีไดชําระเงินแลว 
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ภาพท่ี 5 แสดงหนาขอมูลประจําวัน จะข้ึนสถานะยังไมไดจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงขอมูลของผูกระทําผิด ข้ึนสถานะยังไมไดชําระเงิน 
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ภาพท่ี 7 แสดงหนาพิมพ 

 

 

ภาพท่ี 8 ขอมูลยอนหลัง 
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ภาพท่ี 9 ขอมูลยอนหลังเลือกวันท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงขอมูลรายละเอียดของผูกระทําผิด 

จากภาพท่ี 10 เลือกท่ีรายละเอียด จะแสดงขอมูลตางๆ ของผูท่ีกระทําผิดและสถานะการชําระเงิน 
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ภาพท่ี 11 แสดงการบันทึกการชําระเงินแลว 

 

อุปกรณที่ใชงานในโครงการนี้ 

 

 

          ภาพท่ี 12  Raspberry Pi 3 Model B 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 กลอง web cam 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNzbPN5KLiAhUHi3AKHW9kCToQMwg7KAAwAA&url=https%3A%2F%2Fthepihut.com%2Fproducts%2Fraspberry-pi-3-model-b&psig=AOvVaw0vVr4CQit0yQbzeKKdR2O7&ust=1558190102393827&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNzbPN5KLiAhUHi3AKHW9kCToQMwg7KAAwAA&url=https%3A%2F%2Fthepihut.com%2Fproducts%2Fraspberry-pi-3-model-b&psig=AOvVaw0vVr4CQit0yQbzeKKdR2O7&ust=1558190102393827&ictx=3&uact=3
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 ภาพท่ี 14 รถบังคับ 

 

 

    ภาพท่ี 15 ฉากในการสาธิต 
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ตารางท่ี 1  การแปรผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

4.50-5.00 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

3.50-4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 

2.50-3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

1.50-2.49 มีความเหมาะสมระดับนอย 

1.00-1.49 มีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน กลองตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนข้ึนสะพาน

ผานเสนทึบอัจฉริยะ จํานวน 30 คน ไดผลดังตารางท่ี2 

ตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บระบบกลองตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลน

ข้ึนสะพานผานเสนทึบอัจฉริยะ 

หัวขอท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชิงคุณภาพ 

1.ความสะดวกในการใชงานเว็บ 4.53 0.68 มากท่ีสุด 

2.ความสามารถในการทํางานของเว็บ 4.43 0.57 ดีมาก 

3.ประสิทธิภาพของเว็บ 4.27 0.64 ดีมาก 

4.ความงายในการใชงานเว็บ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

5.ความปลอดภัยในการใชงานเว็บ 4.73 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.56 มากท่ีสุด 
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สรุป 

 จากการทดสอบของการพัฒนาระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนผานเสนทึบอัจฉริยะ 

โดยใช Python, MySQL, Rasberry PI3 B+ จากนั้น จึงทําการทดลองฟงกชั่นของระบบ ไดแก หนา

แสดงขอมูลประจําวัน หนาแสดงขอมูลยอนหลัง หนาแสดงรายละเอียด เปนตน โดยเม่ือผูขับข่ีขับรถ

ผิดกฎจราจร ขับรถทับเสนทึบข้ึนสะพาน ระบบจะถายภาพบันทึกเขาขอมูลฐานขอมูล และแสดง

ขอมูลเจาของรถยนตเขาสูระบบ เพ่ือทําการปริ้นใบสั่ง ทําใหทํางานอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเม่ือนําไปทดสอบกับกลุม 30 คน โดยเปนเจาหนาท่ีตํารวจ ผลการ

ทดสอบพบวา เจาหนาท่ีตํารวจมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูในระดับดีมาก แตควรปรับปรุง

ดานรูปแบบ ซ่ึงขอจํากัดท่ีผูพัฒนากําลังศึกษาและหาแนวทางพัฒนาตอไปหากมีการพัฒนาตอไปใน

อนาคตควรเพ่ิมการชําระเงินคาปรับออนไลนผานทางอินเตอรเน็ตแบงกก้ิง 

สรุปผลการวิจัย 

ดานฮารดแวรและซอรฟแวร จากการพัฒนาโปรแกรมสแกนปายทะเบียนรถทําใหทราบถึง

หลักการของอุปกรณตางๆ ซอฟตแวรดานฐานขอมูลท่ีจะทําใหระบบมีความสมบูรณและแมนยํามาก

ยิ่งข้ึน หากมีขอผิดพลาดจุดไหนเราสามารถแกไขไดทุกสถานการณ เพ่ิมทักษะทุกๆ ดานเก่ียวกับ

อิเล็กทรอนิกสการพัฒนาโปรแกรมสแกนปายทะเบียนรถ คือ ผูดูแลระบบ และทางตํารวจไดทดลอง

ใชงาน ในสวนของระบบงาน สามารถ เพ่ิม ลบ แกไขขอมูล และบันทึกขอมูล สามารถคนหาขอมูล

ยอนหลังได โดยมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การประมวลผลมีความแมนยํา สามารถนําไปใช

งานไดจริง 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ การพัฒนาโปรแกรมสแกนปายทะเบียนรถ เนื่องดวยโคดท่ี

ใชเขียนโปรแกรม มีความซับซอนอีกท้ังระยะเวลามีจํากัด จึงมีหลายอยางท่ีตองพัฒนาเพ่ิมข้ึน เชน 

การตรวจสอบทะเบียนรถใหรวดเร็วและแมนยําแบบเรียลไทม   

เอกสารอางอิง 

กิตติพงศ เงินถาวร. (1995) ปจจัยท่ีมีผลตอการรู จํา ตัวอักษรพิมพภาษาไทยโดยใชวิธีนิวรอล เน็ต  

      เวิรกและวิธีแทกติน. วิศวะกรรมไฟฟา. มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิสัญ วงอินทร. (2005). ปจจัยท่ีมีผลตอการบังคับใชกฎหมายจราจร. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรจนประสานมิตร 

สุมาดา ฬาพาณิช. (2017). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการฝาฝนกฎหมาย. บัณฑิตวิทยาลัย.  



 

711 
 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

สุรเชษฐ อเนกศรี. (2014). ปญหาการจัดการจราจร. สาขารัฐศาสตร. บัณฑิตวิทยา.   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 



 

712 
 

ระบบแปลภาษามือ โดยใช Deep Learning 

Sign Language Translation System Using Deep Learning 
 

วรกิจ อัศวภูมิ1* จิราภรณ คําโท2 ผุสดี พลสารัมย3 สิริรัฐ บญุรักษา4 วรีรัตน ศรีสถิตยวัฒนา5 
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บทคัดยอ 

ภาษามือเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารและใชในการถายทอดความหมายเม่ือเทียบกับการ

พูดคุย ภาษามือถูกคิดคนโดยแนวความคิดท่ีวาหากคนเรานั้นไมมีเสียงหรือไมมีลิ้นจะสื่อสารกันได

อยางไร และการใชภาษามือเพ่ือเปนการสื่อสารนี้เองไดเกิดข้ึนมานานแลว เปนการใชภาษามือ

รวมกับรางกายเปนสวนประกอบในการสื่อสาร ทางผูจัดทํามีความสนใจในเรื่องดังกลาว และเห็นถึง

ปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดทําระบบแปลภาษามือข้ึน เพ่ือลดระยะการสื่อสารระหวางผูพิการทางการได

ยินกับคนปกติ หรือระหวางผูพิการทางการไดยินดวยกันเอง เพ่ือเพ่ิมความเขาใจในไวยากรณของ

ประโยค สําหรับผูพิการทางการไดยินใหมากข้ึน เพ่ือสามารถเขียนและสื่อสารไดอยางถูกตอง โดยใช

ภาษา Python3 ในการพัฒนาระบบ 

 

คําสําคัญ : ภาษามือ, แปลภาษามือ, แปลภาษา 

Abstract 

Sign language is a part of communication and is used to convey meaning. Sign 

language was invented by the idea that if a person has no sound or no tongue, how 
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8 คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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to communicate By using hands for this communication has happened a long time 

ago Is the use of sign language together with the body as a communication 

component The producer has an interest in the matter. Seeing the problems that 

have occurred, we have created a sign language translation system to reduce the 

distance between the hearing impaired and the normal person. Or among the hearing 

impaired to increase the understanding of the syntax of the sentence for more hearing 

impaired people to be able to write and communicate correctly By using Python3 to 

develop the system 

 

Keywords: Sign language, Sign language translation, translation 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

มนุษยตองอาศัยการสื่อสาร เปนเครื่องมือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมใด 

ๆ ของตน และเพ่ืออยูรวมกับคนอ่ืน ในสังคมการสื่อสารเปนพ้ืนฐานของการติดตอของมนุษย และ

เปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซอนมาก และประกอบดวยคน

จํานวนมากข้ึนเทาใด การสื่อสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเทานั้น ท้ังนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคม จะนํามาซ่ึงความสลับซับซอน หรือความสับสนตาง ๆ จนอาจ

กอใหเกิดความไมเขาใจและไมแนใจแกสมาชิกของสังคม  ดังนั้นจึงตองอาศัยการสื่อสารเปน

เครื่องมือเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว กระบวนการสําหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอยางงายของสาร คือ 

จะตองสงจากผูสงสารหรืออุปกรณเขารหัส ไปยังผูรับสารหรืออุปกรณถอดรหัส อาจอยูในรูปแบบ

ของทาทางสัญลักษณ บางอยางอยูในรูปแบบของภาษา ซ่ึงปจจุบันไมไดมีการสื่อสารทางการพูด 

หรือเขียนเทานั้น ยังมีการสื่อสารโดยใชทาทางของผูพิการทางการไดยินดวย 

ภาษามือเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารและใชในการถายทอดความหมายเม่ือเทียบกับการ

พูดคุย โดยปจจุบันมีจํานวน 352,503 คน คิดเปนรอยละ 18.39 โดยจําเปนท่ีจะตองใชภาษามือใน

การสื่อสาร ซ่ึงภาษามือถูกคิดคนโดยแนวความคิดท่ีวาหากคนเรานั้นไมมีเสียงหรือไมมีลิ้นจะสื่อสาร

กันไดอยางไร และการใชภาษามือเพ่ือเปนการสื่อสารนี้เองไดเกิดข้ึนมานานแลว เปนการใชภาษามือ

รวมกับรางกายเปนสวนประกอบในการสื่อสาร ความแตงตางในแตละภูมิภาคอาจจะมีบางเนื่องจาก
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มีการพัฒนา หรือเปลี่ยนไปตามภาษาท่ีมี ซ่ึงผูพิการทางการไดยินนั้น  จําเปนตองเรียนรูและใชการ

สื่อสารดวยภาษามือ  โดยถือวาเปนภาษาแรกของผูพิการทางการไดยิน  และภาษาไทยเปนภาษาท่ี

สอง   แตภาษาท่ีสองนี้มีความจําเปนตอการใชชีวิตในสังคม  ซ่ึงคนหูหนวกสวนใหญมีปญหากับ

ภาษาท่ีสอง  คือ  มีพัฒนาการทางภาษาท่ีสองนอยกวาคนท่ีมีการไดยิน  มีปญหากับการอานและ

การเขียนเนื่องจากมีคําศัพทท่ีจํากัด  การขาดความเขาใจคําศัพทท่ีมีหลายความหมาย  คําศัพทท่ี

เก่ียวกับนามธรรม  การเขียนประโยคท่ีผิดโครงสรางไวยากรณ เปนตน 

ทางผูจัดทํามีความสนใจในเรื่องดังกลาว และเห็นถึงปญหาท่ีเกิดคิด จึงไดจัดทํา ระบบ

แปลภาษามือ ข้ึน เพ่ือลดระยะการสื่อสารระหวางผูพิการทางการไดยินกับคนปกติ หรือระหวางผู

พิการทางการไดยินดวยกันเอง เพ่ือเพ่ิมความเขาใจในไวยากรณของประโยค สําหรับผูพิการทางการ

ไดยินใหมากข้ึน เพ่ือสามารถเขียนและสื่อสารไดอยางถูกตอง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือตอบสนองความตองการของผูพิการทางการไดยินท่ีตองการสื่อสาร 

2. เพ่ือทราบถึงภาษาท่ีผูพิการทางการไดยินใชสื่อสาร 

3. เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปสามารถสื่อสารกับผูพิการทางการไดยินได 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

ภาษามือไทย เปนภาษาประจําชาติของผูพิการทางการไดยินไทย (กระทรวงศึกษาธิการ 

2542) ภาษามือไทยเปนภาษาๆ หนึ่งท่ีมีโครงสรางและไวยากรณเปนของตัวเอง มีคุณสมบัติครบถวน

ตามหลักทางภาษาศาสตรท่ีวาดวยเรื่องคุณสมบัติของภาษา มีโครงสรางแลไวยกรณของภาษามือไทย

ท่ีแตกตางจากภาษาไทย การสื่อสารดวยภาษามือของผูพิการทางการดยิน ทําใหผูพิการทางการได

ยินสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆไดเหมือนบุคคลท่ัวไป  

องคประกอบของภาษามือ 

1. ทามือของภาษามือไทยมีท้ังหมด 40 ทา 

2. ตําแหนงของมือ 

3. ทิศทางการพลิกหัวของฝามือ 

4. การเคลื่อนไหวของมือ 

5. การใชสีหนาและทาทาง 
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สําหรับในประเทศไทย โดยท่ัวไปจะพบไดสองแบบคือ ภาษามือไทย (Thai Sign Language) 

และทามือตามภาษาไทย (Signed Thai) (จิตประภา ศรีออน 2554 : 4-5) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาษามือไทย (Thai Sign Language) เปนภาษาท่ีใชในชุมชนผูพิการางการไดยินมีลักษณะ 

คือ 

1.1 เปนภาษาๆ หนึ่งท่ีมีโครงสรางทางภาษาและไวยากรณของตนเอง 

1.2 โครงสรางทางภาษาและไวยากรณแตกตางกับภาษาไทย 

1.3 83% ของภาษามือท่ีพบในแตละทองถ่ินของประเทศไทยมีความเหมือนกัน 

1.4 52% ของภาษามือไทย ไดรับอิทธิพลมาจากภาษามืออเมริกัน 

1.5 เปนภาษา (พูด) ของผูพิการทางการไดยินไทย 

1.6 เปนภาษาแมของผูพิการทางการไดยิน 

ทามือตามภาษาไทย เปนการใชคําศัพทภาษามือและอักษรสะกดนิ้วมือไทยตามโครงสราง

และไวยากรณของการพูดภาษาไทยแบบคําตอคํา ทามือตามภาษาไทย ไมใชเรื่องยากสําหรับผูท่ีมี

การไดยิน แตเม่ือการใชทามือแบบนี้เทากับวาเปนเพียงแคใชทามือแทนการพูด ไมไดใชภาษามือไทย 

 วิโรจน กาญจนพัฒนเมธา (2548) วิทยานิพนธฉบับนี้นําเสนอข้ันตอนวิธีเพ่ือการรูลักษณะ

ทาทางของภาพมือสําหรับพยัญชนะไทยโดยใชเครือขายประสาทเทียม โดยจะครอบคลุมทาทางของ

ภาษามือแบบ 1 จังหวะ จํานวน 15  ทา ทาทางละ 20 ภาพ รวมท้ังสิ้น 300 ภาพ ทุกภาพท่ีใชใน

การทดลองจะผานกระบวนการเบื้องตน (Pre-processing) เพ่ือปรับขนาดภาพใหเปน 150*140 พิก

เซล จากนั้นจึงทําการลดสิ่งรบกวน ตรวจหาขอบภาพและคัดแยกคุณลักษณะของภาพ แลวจึงนําไป

ใหระบบเครือขายประสาทเทียมไดเรียนรูและทดสอบการจําแนกภาพดวยวิธีการเรียนรูและทดสอบ 

แบบขามกลุม (n-fold Cross Validation) จํานวน 5 ชุด โดยแตละชุดจะมีภาพเรียนรูและทดสอบ

ทาทางละ 12 ภาพ และ 8 ภาพตามลําดับ ผลการทดสอบพบวาเครือขายประสาทเทีนมสามารถ

จําแนกภาพทาทางภาษามือไทยแบบ 1 จังหวะไดเฉลี่ยรอยละ 72 

ธีรศักดิ์ สังขศรี, ธีรพงษ สังขศรี และอุษานาฎ เอ้ืออภิสิทธิ์สวศ (2553) การวิจัยครั้งนี้มี

จุดประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องแปลภาษาไทยเปนภาษามือไทยโดยอาศัย เทคโนโลยีเว็บ โดยใชคําศัพท

ภาษามือไทยจํานวน 205 คํา แบงเปน 7 หมวด และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจใน

การใชโปรแกรม คือ ชุดแบบสอบถามท่ีใชสถิติในการวิจัย คือ คาเฉลี่ยและรอยละความพึงพอใจ ซ่ึง

ผลการวิจัยพบวาเครื่องแปลภาษาไทยเปนภาษามือไทยท่ีถูกพัฒนาข้ึนสามารถแปลคําศัพทไดอยาง
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ถูกตองตามพจนานุกรมภาษามือไทย และมีการใชงานท่ีงาย ไมซับซอนและผลการประเมินความพึง

พอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.48 

 ณัฐดนัย หอมคง, นัทธนที มณีรัตน, และนราธิป เท่ียงแท (2553) งานวิจัยนี้ไดพัฒนา

โปรแกรมแปลภาษาไทยเปนภาษามือ 3 มิติ ซ่ึงสามารถแปลประโยคภาษาไทยใหอยูในรูปแบบของ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติของภาษามือได ซ่ึงการแปลสามารถทําไดอยางอัตโนมัติโดยเพียงแคกรอก

ขอความภาษาไทยเขาไปในระบบเทานั้น สวนประกอบของ โปรแกรมมี 3 สวนคือ (1) ระบบการ

แปลภาษาท่ี รองรับภาษาไทยใน รูปแบบของคําศัพทหรือประโยค (2) ระบบการสรางฐานขอมูล 

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ของทามือ ซ่ึงผูใชสามารถกําหนดและสรางคําศัพทใหมลงบนฐานขอมูลได

นอกจากนั้นผูใชยังสามารถปรับปรุงการเคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิติไดตามความตองการ (3) ระบบ

แสดงภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ท่ีสามารถแสดงการเคลื่อนไหวไดเสมือนจริง ไมวา จะเปนการเคลื่อนไหว

ของมือหรือนิ้วมือ 

บรรจงภรณ เตพิมลรัตน, และคณะ (2555) ระบบแปลตัวอักษรภาษามือไทยโดยใชอุปกรณ

คิเนค ปจจุบันมีผูพิการทางการไดยินจํานวนมาก แตขอจ ากัด ทางดานการสื่อสารระหวางผูพิการ

ทางการไดยินกับบุคคล ท่ัวไปยังมีอยู เนื่องจากภาษามือท่ีผูพิการทางการไดยินใชใน การสื่อสารนั้นมี

เพียงผูพิการเองกับผูท่ีสนใจศึกษาหรือทํางาน ท่ีเก่ียวของกับผูพิการทางการไดยินเทานั้น  จึงสามารถ

สื่อสาร กับผูพิการทางการไดยินดวยภาษามือได ดังนั้นเพ่ือประโยชน ในการสื่อการกับผูพิการ และ

เปนแนวทางในการเรียนรูภาษา มือไทย โครงงานนี้จึงไดนําเสนอการศึกษา ออกแบบ และพัฒนา

ระบบจดจําตัวอักษรมือภาษาไทย โดยระบบจดจํา ตัวอักษรมือภาษาไทยนี้ใชอุปกรณคิเนคในการจับ

ภาพ และขอมูลภาพแตละทาทางการเคลื่อนไหวของมือท่ีจับไดจากกลองจะถูกระบบนําไปวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือแปลความหมายของแตละทาทางเปนตัวอักษรไทยท่ีสอดคลองกัน 

สุภาวดี แสงศรี (2555) งานวิจัยทางดานภาษามือไทยยังคงเปนงานวิจัยท่ีมีความนาสนใจ

เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือคนท่ัวไปยังคงไมเขาใจภาษามือทําใหเปนอุปสรรคของการ

ติดตอสื่อสารระหวางคนท่ัวไปกับคนหูหนวกหรือเปนใบ และถึงแมงานวิจัยท่ีผานมานั้นมีงานวิจัยท่ีใช

การประมวลผลภาพจากกลองมาใชในการสรางอัลกอริทึมสําหรับการรูจํา แตอยางไรก็ตามยังมี

ประสิทธิภาพไมดีพอในการใชงานจริง ดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากขอจํากัดทางวิธีการและเทคนิคใน

การประมวลผลภาพท่ีมีอยูในปจจุบัน ตัวอยางเชน ขอจํากัดจากการแยกรูปรางของมือ เม่ือมือมีการ

ซอนทับกัน หรือกรณีท่ีทามือมีการคลายคลึงกันอยางมาก และเนื่องจากการสะกดนิ้วมือของภาษา

มือไทยนั้นทามือท่ีใชมีความใกลเคียง คลายคลึงกันอยางมาก บางตัวอักษรนั้นก็ใชมือขางเดียวทําทา
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มือ และบางตัวอักษรก็ใชทามือท่ีเกิดจากมือสองขาง นอกจากนี้ยังมีบางตัวอักษรใชทามือมากกวา

หนึ่งทามาเรียงตอกันแทนหนึ่งตัวอักษร ในงานวิจัยนี้นําเสนอทางเลือกหนึ่งสําหรับอัลกอริทึมการรูจํา

ภาษามือไทยโดยใชถุงมือรับขอมูลและอุปกรณติดตามการเคลื่อนท่ี ซ่ึงทําการรูจําตัวอักษรท้ัง

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต รวมท้ังสิ้น 65 ตัวอักษร ซ่ึงท่ีผานมานั้นยังไมมีงานวิจัยใดท่ีทําการวิจัย

ครอบคลุมการสะกดนิ้วมือของภาษามือไทยท่ีครบท้ัง 65 ตัวอักษร ในงานวิจัยนี้จึงนําเสนอข้ันตอน

ตาง ๆ ของอัลกอริทึมท่ีเหมาะกับการสะกดนิ้วมือของภาษามือไทยทุกตัวอักษร โดยมีลําดับข้ันตอน

ดังนี้ ข้ันแรกเปนข้ันตอนการสกัดขอมูล จากนั้นใชโครงขายประสาทเทียมท่ีมีการแพรกระจายแบบ

ยอนกลับของเอลแมนมาใชในสอนอัลกอริทึมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการรูจํารูปรางของมือ และ

ข้ันตอนสุดทายอัลกอริทึมทําการแปลผลออกมาในรูปของตัวอักษร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผู วิ จั ย ได ออกแบบ ข้ันตอนการพัฒนาออกเปน  5 ข้ันตอน โดยการใช  Software 

Development Life Cycle (SDLC) (น้ําฝน, 2560) แสดงไวดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาระบบ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและเก็บรวบรวม ขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูพิการทางการได

ยิน และทาทางภาษามือ จาก เว็บไซตพจนานุกรมภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส  ท่ีจัดทําข้ึนภายใตการ

สนับสนุนของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหระบบ 

วิเคราะหระบบโดยใชแผนภาพแสดงลําดับข้ันตอนการทํางาน (Flowchart) ของระบบ

แปลภาษามือ แสดงไวดังภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 Flow Chart รวมของระบบแปลภาษามือ 
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ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ 

การออกแบบการทํางานของระบบ วิเคราะหระบบโดยใชแผนภาพแสดงลําดับข้ันตอนการ

ทํางาน (Flowchart) และออกแบบหนาจอการใชงานระบบ (User Interface) 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาและการสรางระบบ 

การสรางและพัฒนาระบบแปลภาษามือ ผูวิจัยเลือกพัฒนาโดยใชภาษา Python โดยใช

ไลบรารี่ OpenCV ในการตรวจจับและจดจําทาทาง ใช gTTS เปนโมดูลดึง Google TTS (Text-to-

Speech) API เขามาใชงาน โดยจะสรางไฟลเสียงสังเคราะหข้ึนมาในรูปแบบ mp3 ไมจํากัดความยาว 

รองรับภาษาตาง ๆ รวมถึงภาษาไทย และใชเครื่องมือ Django ในการออกแบบ Graphical User 

Interface (GUI) 

 

ภาพท่ี 3 การออกแบบ Graphical User Interface (GUI) ของระบบแปลภาษามือ 

ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบและประเมินผล 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบระบบกับผูใชงานจํานวน 30 ทาน แบงออกเปน เพศชาย 10 ทาน 

เพศหญิง 20 ทาน ชวงอายุ 20 – 30 ป โดยการจําแนกแบบสอบถาม เพ่ือถามเก่ียวกับความพึง

พอใจในการใชงานระบบแปลภาษามือ โดยใช Deep Learning โดยใชแบบประเมินชนิด มาตราสวน
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ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการ

ตัดสินใจ ดังนี้  

ตารางท่ี 1 มาตรวัดอันดับ (Rating Scale) 

ระดับชวง คะแนน ความพึงพอใจ 

1 1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด 

2 1.50 – 2.49 นอย 

3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 

4 3.50 – 4.49 มาก 

5 4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบแปลภาษามือ โดยใช Deep Learning 

จากผูใชงาน จํานวน 30 ทาน  ไดผลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 

หัวขอท่ีประเมิน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึง

พอใจ 

1. รูปแบบการใชงานตรงกับความ

ตองการ 

4.23 0.43 มาก 

2. ความถูกตองและความเปน

ปจจุบันของขอมูล 

4.03 0.49 มาก 

3. ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.30 0.70 มาก 

4. การทํางานของฟงกชัน 3.40 0.77 ปานกลาง 

5. ความสวยงามของการออกแบบ 4.26 0.63 มาก 

รวม 4.04 0.60 มาก 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาผูใชงานมีระดับความพึงพอใจมาก ในหัวขอ รูปแบบการใชงาน

ตรงกับความตองการ (คาเฉลี่ย 4.23) ความถูกตองและความเปนปจจุบันของขอมูล (คาเฉลี่ย 4.03) 

ความสะดวกสบายในการใชงาน (คาเฉลี่ย 4.30) และความสวยงามของการออกแบบ (คาเฉลี่ย 
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4.26) ระดับความพึงพอใจปาน ในหัวขอ การทํางานของฟงกชัน (คาเฉลี่ย 3.40) และระดับความพึง

พอใจการใชงานระบบโดยรวม ในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 4.04) 

และผูวิจัยไดทําการทดสอบโมลเดลเพ่ือหาโมเดลท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนํามาใชในระบบแปลภาษามือ มี

การกําหนดจํานวนขอมูลท้ังหมด 14,400 ขอมูลสังเกต แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ Training 70 

เปอรเซ็นต Testing 30 เปอรเซ็นต และกําหนดคา พารามิเตอรไฮเปอร ดังนี้  

1. กําหนดคา learning_rate = 0.00005 

2. กําหนดคา training_epochs = 150 

3. กําหนดคา batch_size = 20 

 

ภาพท่ี 4 ผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบของตัวระบบแปลภาษามือ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาพบวามีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบแปลภาษามือเปน

จํานวนมาก และสิ่งท่ีเราไดคนพบนั้นก็คือ มีการใชงานท่ีแตกตางกัน บางโปรแกรมมีความซับซอน 

ยากตอการใชงาน ซ่ึงนั้นเองเปนจุดประกายความคิดของทางคณะผูจัดทําใหเกิดความสงสัย เกิด

ความคิดตอยอดท่ีสามารถนําความรูท่ีเราไดศึกษามานี้นําไปพัฒนาอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ทางคณะผูจัดทําของเราจึงไดจัดทําระบบแปลภาษามือท่ีมีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน และมี

ความแมนยําสูงสุด โดยการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา เพ่ือคนหากรรมวิธีตาง ๆ ท่ีจะทําใหเราสามารถ
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สรางระบบแปลภาษามือข้ึนมาไดอยางถูกตองแมนยํา โดยใชไลบรารี OpenCV ในการเขียนระบบ 

เปนไลบรารีฟงกชันการเขียนโปรแกรม โดยสวนใหญจะมุงเปาไปท่ีการแสดงผลดวยคอมพิวเตอรแบบ

เรียลไทม ซ่ึงเหมาะกับระบบท่ีทางผูจัดทําไดวางแผนไว ในการศึกษาไดใชภาษา Python ในการเขียน

ระบบ และใชโครงขายประสาทเทียมในการคํานวณความแมนยําของลักษณะมือ เพ่ือแปลออกมาได

อยางแมนยํา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและเก็บรวบรวม ขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูพิการ

ทางการไดยิน และทาทางภาษามือ จาก เว็บไซตพจนานุกรมภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส  ท่ีจัดทําข้ึน

ภายใตการสนับสนุนของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

 ผูวิจัยไดใชโครงขายประสาทเทียมเพ่ือการคํานวณความแมนยําของทาทางภาษามือ 

หลังจากนั้นถึงจะสามารถแปลภาษามือออกมาได ควรทํา Dataset ท่ีเปนลักษณะของมือในทาทาง

ตาง ๆ ในหลายลักษณะ เพ่ือนําไป Train เพ่ือท่ีจะได Model เพ่ือนําไปใชตรวจสอบทาท่ีถูกตองแลว

แปลภาษามือออกมาเปนคํา ๆ โดยใชคาความแมนยํา (Accuracy) ในการวัดคาความถูกตอง ดู

ลักษณะทาทางของมือ มีการกําหนดจํานวนขอมูลท้ังหมด 469 แถว x 14,400 คอลัมน แบงออกเปน 

2 ชุดคือ Training Data เปนจํานวน 70 เปอรเซ็น และ Testing Data เปนจํานวน 30 เปอรเซ็น 

โดยทําการรันขอมูล Training Data ท้ังหมดจํานวน 150 รอบ จะไดโมเดลท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนําไปใชงาน 

ตรวจสอบความแมนยําของลักษณะมือเพ่ือทําการแปล โดยตัวระบบจะตรวจสอบทาทางของวิดีโอ 

และตรวจสอบลักษณะของมือท่ีได Train ไวหลักจากนั้นจึงแปลภาษามือออกมาเปนคํา  

จากขอมูลขางตนนี้เราสามารถสรุปไดวาเราประสบความสําเร็จในการทําระบบแปลภาษามือ 

ถึงแมวาจะไมสามารถแปลภาษามือไดอยางถูกตอง 100 เปอรเซ็น มีคําศัพทท่ีนอย ไมสามารถคุยกัน

เปนประโยคได และมีการแปลคอนขางชา แตความถูกตองท่ีไดก็อยูในเกณฑท่ีนาพอใจ ความคลาด

เคลื่อนเล็กนอยนี้ มิอาจสงผลถึงภาพรวมของการแปลภาษามือได เราสามารถคาดเดาหรือจัดการกับ

การแปลภาษามือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผล 

จากรายงานขางตนจะเห็นไดวาระบบแปลภาษามือของเรายังไมถูกตองแมนยําท้ังหมด ซ่ึง

การแปลภาษานั้นมีหลายสิ่งท่ีเปนองคประกอบ ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากองคประกอบ

เหลานี้ เพราะวาการแปลภาษาของเรานั้นใชลักษณะมือแตกตางกันในการแปลภาษา โดยลักษณะมือ
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แตละตัวนั้นอาจมีความคลายคลึงกันในบางสวนท่ีสงผลกระทบซ่ึงเราไมสามารถแปลภาษามือใน

ทาทางนั้นได และทําใหการแปลไมถูกตอง จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนข้ึน ซ่ึงเราจําเปนจะตอง

ศึกษาใหละเอียดในโอกาสตอไป 

ขอเสนอแนะ  

เนื่องจากการแปลภาษามือ มีหลายทา และสื่อสารกันเปนประโยคคอนขางยาว ผูท่ีตองการ

ใชภาษามือควรจะหาขอมูลใหครอบคลุม ครบถวน เพ่ือจะทําใหไดแปลภาษามือท่ีแมนยํา แลวนํา 

Dataset มา Train ใหเยอะ ๆ หลาย ๆ ประโยค เพ่ือท่ีจะสามารถแปลไดอยางคลอบคลุม และ

แมนยํา สามารถสื่อสารกันไดอยางงายมากข้ึน เปนประโยคมากข้ึนดวย 
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Forecasting SET indices through textual Analysis 

of Web News Using Deep Learning 
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บทคัดยอ 

โครงงานวิจัยชิ้นนี้ เปนการนําเสนอแบบจําลองการพยากรณโดยอาศัยขาวท่ีมีความ

เก่ียวของกับเรื่องหุนมาอางอิงเพ่ือทําการพยากรณราคาหุน  การท่ีจะนําขาวมาวิเคราะหนั้น

จําเปนตองพิจารณาคัดกรองขอมูลใหดี กลาวคือขอมูลขาวท่ีเก่ียวกับเรื่องหุนนั้นมีมากมาย

หลากหลาย มีท้ังขาวท่ีเปนความจริงหรืออาจจะเปนขาวเท็จ  ท้ังนี้ยังสงผลกระทบตอราคาหุนท้ัง

ทางตรงและทางออม ข้ึนอยูกับความนาเชื่อถือของขาวดวย ผูอานตองจําเปนตองวิเคราะหเองวามัน

มีผลตอหุนตัวนั้นเชนไร สงผลอยางไรตอการตัดสินใจในการลงทุนในหุน ดวยเล็งเห็นปญหาดังกลาว

ทางผูจัดทําจึงไดรวมกันคิดวิเคราะหความเปนไปไดในการนําปญญาประดิษฐ มาลองวิเคราะหราคา

หุนโดยใชขาวเปนตัวแปรในการพยากรณเพ่ือเปนตัวชวยในการตัดสินใจ โดยการนําภาษาไพธอนซ่ึง

เปนภาษาทางคอมพิวเตอร ท่ีปจจุบันกําลังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในขณะนี้ มาทําการขูดหรือดึง

ขอมูลจากเว็บไซต โดยใชแบบจําลอง เท็นเซอรโฟว , คียรัส , ไพไทยเอ็นแอลพี ในกระบวนการ

เรียนรูอัจฉะริยะ ดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม ทําการคนหาเว็บไชตท่ีเก่ียวกับขาวหุนดัชนีหุน 100 

ตัว ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( ในท่ีนี้ผูจัดทําใชดัชนีราคาหุน 100 ตัวท่ีดีท่ีสุดในประเทศ

ไทย เปนตนแบบในการทําการวิจัย) ทําการดึงขาวนั้นมาเพ่ือทําการวิเคราะหและทําการพยากรณผล

โดยกําหนดคาใหสามารถทํานายผลไดแบบอัตโนมัติ 
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คําสําคัญ : การพยากรณ, ขาว, หุน, ราคา 

Abstract 
  

             This research project is a presentation of forecasting models based on news that 

is related to stock matters to be used to forecast stock prices In order to use the 

news to analyze it, it is necessary to consider screening the information well. There is 

a wide variety of news about the stock. There are news that are true or may be false 

news. This also affects the share price both directly and indirectly. Depends on the 

reliability of the news as well Readers need to analyze themselves, which will affect 

the stock, which affects the investment in stocks with the perceived problem, the 

organizer therefore shared the possibility of analyzing the possibility of using AI to 

analyze the stock price by using news as a predictive variable to help in the decision 

making by using the python language Popular in the present, write scrapping using the 

model TensorFlow, keras, pythainlp in the Machine Learning process, with the neural 

network. search for websites related to stock news set 100 (here, the organizers use 

the set 100 as a model in Conducting research) pulling the news to analyze and 

forecast the results by setting the value to be able to predict the results 

automatically. 

Keywords: Forecast, News, Stock, Price 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในอดีตการสืบคนขอมูลของผูคนสวนมากนั้นแหลงขอมูลขาวท่ีเขาถึงอยางจํากัดและไมได

เขาถึงงายเหมือนในปจจุบัน ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสามารถทองไปบนโลกอินเตอรเน็ตการเขาถึงท่ี

แสนจะงายและสะดวกกวาในอดีตท่ีมีเทคโนโลยีท่ีลาสมัย แหลงท่ีมาขอมูลสวนใหญก็คนหาจาก

แหลงหนังสือพิมพและขาวทีวีทําใหทราบขอมูลขาวสารไดลาชา  แตในปจจุบันมีการใชงานอินเตอร

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวย จึงทําใหตอบโจทยผูคนไดมากข้ึนและการคนหาขอมูลขาวสาร

สามารถหาไดจากหลากหลายของท่ัวทุกมุมโลกบนอินเตอรเน็ตมีท้ังขอมูลท่ีเปนความจริงและขอมูลท่ี

ไมเปนเท็จ  ทางผูจัดทําจึงตระหนักถึงปญหาของการท่ีผูบริโภคนั้นจะคนหาขอมูลท่ีมีความครบถวน
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และถูกตองท่ีสามารถตอบโจทยผูบริโภคไดจริงๆ จึงเปนท่ีมาของโครงการนี้ โดยโครงงานนี้จะนํา

โครงงานสัมมนาของกลุม Keep it com ( กลุมเรียนวิชาสัมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ในเทอมท่ี 1 

ในปการศึกษา 2561)  มาพัฒนาตอใหสมบูรณในเทอมท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. สามารถนําขอมูลท่ีไดมาอางอิงประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับหุน 

2. ศึกษาเทคนิคการทําการเรียนรูอัจฉริยะท่ีนํามาใชในการวิเคราะหหุน 

3. ศึกษาเรียนรูเทคนิคการทํางานของหุนและนํามาใชวิเคราะหขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการลงทุน 

 

แนวคิดทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ 

บุญกอง ทะกลโยธินและยุพาภรณ อํารีพงษ (2561) การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของ

ประเทศไทยเปนสิ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยสามารถใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา

การฝากเงินไวกับธนาคาร แตเนื่องจากราคาหลักทรัพยมีความผันผวนไมแนนอนอันเกิดมาจาก

สาเหตุหลายปจจัย และนําไปสูความเสี่ยงในการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือราคาตกต่ําลงมากกวา

ราคาเริ่มแรกท่ีนักลงทุนเขาซ้ือ แมหุนจะเปนหลักทรัพยท่ีผูลงทุนหลายคนลังเลท่ีจะลงทุนเพราะไม

แนใจในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน แตคงปฏิเสธไมไดวาหุนยังคงมีเสนหสําหรับผูลงทุนอีกหลายคนท่ี

ไมวาจะเสี่ยงแคไหนก็ตองมีหุนอยูในพอรตการลงทุนเสมอ นั่นเปนเพราะการลงทุนในหุนมีโอกาส

ไดรับผลตอบแทนท่ีนาสนใจ ท้ังในรูปของเงินปนผล และกําไรจากการขายหุน อยางไรก็ตามการลด

ความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินทุนท่ีหายไปในตลาดหลักทรัพยสามารถหลีกเลี่ยงได หากนําผลการ

วิเคราะหในเชิงเทคนิคเขามาชวยในการตัดสินใจลงทุนเขาซ้ือขายหลักทรัพย โดยการเลือกเครื่องมือ

ทางสถิติท่ีเหมาะสมกับทฤษฎีทางการเงิน เพ่ือเสริมสรางหรือหาจังหวะในการเขาซ้ือขายหุนในตลาด

หลักทรัพยของประเทศไทย อันนําไปสูการลดความเสี่ยงของการขาดทุนท่ีจะเกิดข้ึนแกผูลงทุนการ

พยากรณเปนการคาดคะเนของเหตุการณในอนาคต โดยอาศัยรูปแบบของการเกิดเหตุการณหรือการ

พยากรณท่ีเก็บขอมูลจากอดีต รวมถึงความรูความสามารถของผูพยากรณ หากทราบเหตุการณตาง 

ๆ ในอนาคต มีความเปนไปไดท่ีจะเพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับการวางแผนดําเนินงานท่ีมีความถูกตองและ

ผิดพลาดนอยท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลองกับการคาดการณราคาหุนและวิธีการพยากรณอนุกรมเวลา 

สําหรับการพยากรณอนุกรมเวลามีอยูดวยกันหลายวิธี วิธีท่ีนิยมใชกันมาก คือ วิธีของ Box-Jenkins 

ดวยตัวแบบ ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average model) ซ่ึงเปนวิธีหาตัวแบบ



 

727 
 

พยากรณโดยอาศัยความสัมพันธของขอมูลในอดีตเพ่ือหาตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมของขอมูล และใช

เปนแนวทางในการพยากรณคาในอนาคต [1-3] ในบางครั้งจะพบวาขอมูลอนุกรมเวลาอาจจะไดรับ

ผลกระทบมาจากปจจัยอ่ืน ๆ ได (ตัวแปรภายนอก) ซ่ึงอาจจะสงผลตอความแมนยําของคาพยากรณ 

ยุพาพิน อติกานตกุล (2557) การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 ดวย

วิธีการปรับใหเรียบแบบ เอ็กซโปเนนเชียลอยางงาย วิธีการปรับใหเรียบของโฮลท และวิธีบ็อกซและ

เจนกินส โดยรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ใน

การสรางตัวแบบ และใชขอมูลตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ใน

การทดสอบตัวแบบ พิจารณาวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสมจาก คาเฉลี่ยของ คาสัมบูรณของความ

คลาดเคลื่อน คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน และคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณ ของเปอรเซนต

ของคลาดเคลื่อน ท่ีมีคานอยท่ีสุด และความเหมาะสมของตัวแบบ ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับให

เรียบของโฮลท ใหคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน คาเฉลี่ยกําลังสองของความ

คลาดเคลื่อน และคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซนตของคลาดเคลื่อน นอยท่ีสุดรองลงมา ไดแก 

วิธีบ็อกซและเจนกินสและวิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลอยางงาย ตามลําดับ แตวิธีบ็อกซ

และ เจนกินสเปนวิธีการพยากรณเพียงวิธีเดียวท่ีใหตัวแบบซ่ึงความคลาดเคลื่อนไมมีสหสัมพันธใน

ตัวเอง ดังนั้นตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 คือ อารีมา (2,1,3) 

Janghyeok Yoon (2555) สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีไมแนนอนความสามารถในการ

แขงขันจําเปนตองมีวิสัยทัศนดานอุปกรณตอพวงเพ่ือสแกนและระบุสัญญาณท่ีออนซ่ึงอาจสงผล

กระทบตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคต สัญญาณท่ีออนหมายถึงตัวบงชี้ท่ีไมแนชัดและเริ่มตน

ของเหตุการณสําคัญท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหรือแนวโนมซ่ึงถือเปนกุญแจสําคัญในการกําหนดรายการ

ธุรกิจท่ีมีศักยภาพใหมๆ อยางไรก็ตามวิธีการท่ีมีอยูในการหาสัญญาณท่ีออนข้ึนอยูกับความรูและ

ความชํานาญของผูเชี่ยวชาญท่ีมีการใหบริการไมกวางขวางและมีแนวโนมท่ีจะเสียคาใชจาย พวกเขา

อาจใหผลการวิเคราะหท่ีแตกตางกัน ดังนั้นบทความนี้นําเสนอวิธีการเชิงปริมาณเพ่ือระบุหัวขอ

สัญญาณท่ีออนโดยใชการทําเหมืองขอความดวยคําหลัก วิธีการท่ีนําเสนอนี้แสดงใหเห็นถึงการใช

บทความขาวทางเว็บเก่ียวกับพลังแสงอาทิตยในฐานะท่ีเปนเครื่องมือสนับสนุนสําหรับวิธีการท่ีใชวิธี

จากผู เชี่ยวชาญวิธีนี้สามารถนํามาใชในกระบวนการวางแผนทางธุรกิจในระยะยาวเพ่ือชวย

ผูเชี่ยวชาญในการระบุรายการทางธุรกิจท่ีเปนไปได บทความนี้เสนอวิธีการตรวจจับสัญญาณท่ีออน

โดยใชการทําเหมืองขอความ สามารถใชวิธีนี้เพ่ือระบุรายการทางธุรกิจในระยะยาว  วิธีนี้จะสราง

แผนท่ีพอรตคําหลักสองประเภทเพ่ือการตรวจจับสัญญาณท่ีออนวิธีวัดปริมาณข้ันตอนในการระบุ

สัญญาณท่ีออนจากขาวทางเว็บ 
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Prapon Chinchan (2559) ระบบท่ีดึงขอมูลจากเว็บเพจสวนท่ีตองการมาเรียกใชงาน, การ

สกัดขอมูล หลักการคือ สงคํารองขอโปรโตรคอลท่ีใชงานสําหรับเผยแพรขอมูลและเปนสื่อการ

สําหรับการสื่อสารไปยังคอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถท่ีสูงและมีโปรแกรมท่ีคอยใหบริการกับลูกขาย

ท่ีเขามาเชื่อมตอ เม่ือไดรับขอมูล ก็จัดการยําการเอกสารในรูปของวัตถุท่ีไดรับมา เพ่ือแปลงเปน

รูปแบบของขอมูลท่ีใชสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีมีขนาดเล็ก หรือจะจัดการทําวิธีเรียกใชโปรแกรม

เพ่ือใหเรียกใชงานขอมูลงายๆ หรืออะไรก็ตาม แตหัวใจหลักของการทําระบบท่ีดึงขอมูลจากเว็บเพจ

สวนท่ีตองการมาเรียกใชงาน ก็คือ การจัดการเอกสารในรูปของวัตถุ ซ่ึงในแตละภาษาก็จะมีชุดคําสั่ง

ดีๆ เอาไวจัดการเอกสารท่ีไดรับมาอยูแลว ลองไปดูกันคราวๆดังนี้ไพธอน มี บิ้วตี้ฟลูซุป , สแคปป , 

บีรูบี้ มีลามท่ีติดตั้งลงไปในระบบตางๆ แลวสามารถทํางานไดเหมือนกันระบบปกติ มีการจับขอมูล 

ซ่ึงไดแพ็ครวม โปรแกรมรวบรวมขอมูลมาดวยใชงานงายเหมาะสําหรับคนเริ่มตน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบการพยากรณราคาหุนในตลาดปด โดยใชการวิเคราะหขาวอัจฉริยะ มี

วิธีการดําเนินการในรูปแบบแผนภูมิการไหล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงแผนภูมิการทํางานการพัฒนาระบบการพยากรณราคาหุนในตลาดปด โดยใชการ  

           วิเคราะหขาวอัจฉริยะ 
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 จากภาพแผนภูมิการทํางานของระบบการพัฒนาระบบการพยากรณราคาหุนในตลาดปด 

โดยใชการวิเคราะหขาวอัจฉริยะนั้น จะเริ่มตนจากการวิเคราะหราคาหุนบนเว็บไซต ขอมูลท่ี

เก่ียวของกับเซ็ท 100 หากไมพบวาเก่ียวของก็จะทําการคนหาขอมูลใหมซํ้าวนไป หากพบก็ทําการ

วิเคราะหขอมูลประมวลผลและแสดงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความแมนยําในการพยากรณของเซ็ท

100 สิ้นสุดการทํางาน 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

 นําขอมูลขาวท่ีเก่ียวกับหุนจากเว็บไซต มาโดยการใชวิธีการดึงขอมูลจากเว็บเพจ และมาทํา

การวิเคราะหโดยใชวิธีการเรียนรูอัจฉริยะดวยโปรแกรมไพธอน เพ่ือทําการคาดการณของราคาหุน 

เซ็ท 100 วามีอัตราแนวโนมข้ึนหรือลงในแตละวัน เริ่มตนจากการทําเรียนรูเชิงลึก โดยจะดึงขอมูล

จากเว็บไซตโดยใชไพธอนดึงขอมูล จากนั้นเม่ือไดขอความมาแบบจําลองจะทําการตัดคําออกมาเปน

คําๆ จากนั้นจะทําการนับคําซํ้าเพ่ือหาวาคําไหนมีคาเยอะท่ีสุดเพ่ือทําไปพยากรณเปนลําดับตอไป 

(ในการพยากรณนี้ทางผูจัดทําไดทําการทดสอบแบบจําลองขอมูลโดยใชโปรแกรมคํานวณทางคณิต

ศาตรเปนตัวทดสอบขอมูลอีกทีหนึ่งดวยเห็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความแมนยําในการพยากรณ) 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการดึงขอมูลจากเว็บไซตหรือท่ีเรียกวา scraping 

 

จากภาพเปนการแสดงการผลการดึงขอความจากเว็บไซตบนอินเทอรเนตมาทําเปนชุดขอมูล

กอนจะทําการตัดคําออกเปนกลุมคําในข้ันตอนตอไป 
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงการตัดแบงคําจากชุดขอมูลท่ีไดมา 

จากภาพเปนข้ันตอนการตัดขอความใหออกเปนกลุมคําโดยใชคําสั่งในไพธอนกอนจะเริ่มข้ันตอน

ตอไป 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงคาความถูกตองของการพยากรณราคาหุนจากขาวท่ีเราทําการเรียนรู  

           อัจฉริยะโดยใชไพธอน 

 

จากภาพเปนการใชคําสั่งในแบบจําลองเท็นเซอรโฟลทําการทดสอบคาความถูกตองในการ

พยากรณขอมูล 
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ภาพท่ี 5 ภาพแสดงการทดสอบแบบจําลองขอมูล โดยใชโปรแกรมคํานวณทางคณิตศาตรเพ่ือเพ่ิม   

           ความแมนยําในการพยากรณขอมูล 

 

 จากภาพเปนการนําขอมูลท่ีไดจากการตัดคําออกมาแลวเรียบรอยไปทําการทดสอบอีกครั้ง

โดยใชโปรแกรมทางคณิตศาสตร ในการคํานวณคาความแมนยําในการพยากรณคา ตัวโปรแกรมจะ

ทําการทดสอบตามรอบท่ีกําหนดใหทําการทดสอบเชนในภาพกําหนดใหรอบในการทดสอบ 52000 

รอบ และเม่ือทดสอบเสร็จโปรแกรมจะแสดงคาความถูกตองออกมาเปนเปอรเซนต และแสดงกราฟ

การทดสอบ พรอมกับกราฟสมการถดถอยออกมา 
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ข้ันตอนตอไปเปนการทําใหโคดสามารถรันและการดึงขอมูลไดอัตโนมัติโดยการตั้งเวลา 

ตามท่ีเราตองการ โดยการใชโปรแกรมจัดการตารางเวลาใน โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพแสดงการตั้งเวลาใหตัวโคดสามารถดึงขอมูลและทําการรันอัตโนมัติเอง 

ข้ันตอนท่ี 1 เลือกหัวขอ การกระทํา > สรางงาน > การกระทํา > เอกสารใหม จะมีหนาตาง 

เอกสารใหมปรากฎข้ึนมา ชอง โปรแกรม/ตนฉบับ ใหเราเลือกตัวโฟลเดอร ท่ีเก็บไฟลตัวโคดไพธอน

ไว หรือไฟลท่ีตองการจะรันโดยเปดในหนาตางท่ีใชเรียกโปรแกรมข้ึนมา ดังตัวอยางโคดท่ีผูจัดทําได

ทําข้ึนมาดังนี้  C:\Users\ICE\Desktop\project>python\main.py --url 

https://www.kaohoon.com 

/content/278008 --code A035 --stock EPG --tag div --class "content-main entry-

content"   และชองเพ่ิมขอโตแยง ใหเราเพ่ิมไฟลไพธอนท่ีเราเขียนโคดไวแลว บันทึกเก็บไวใน

โฟลเดอรนั้น โดยในท่ีนี่เราตั้งชื่อไฟลวา main.py  แลวกดเลือกตกลง 
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ภาพท่ี 7 ภาพแสดงวิธีการตั้งเวลาใหตัวโคดไปดึงขอมูลและรันอัตโนมัติ 

 

ข้ันตอนตอไป ใหเลือกหัวขอ ทริกเกอร > สรางใหม จะแสดงหนาตางใหมข้ึนใหม  ชองตั้งคา

ใหเราสามารถเลือกไดวา เราจะตั้งคาใหโปรแกรมมีการทํางานเองตอนไหนเวลาใดในท่ีนี่เราจะเลือก

ระยะการทํางานคือ 1 เดือน จากนั้นทําการตั้งคาท่ีชองการตั้งคาข้ันสูง ทําเครื่องหมายถูกท่ี ความถ่ี

ในการทํางานซํ้าของโปรแกรม ทําการเลือกเปน 1 ชั่วโมงตอ 1 วันเพ่ือให ใน ทุก 1 ชั่วโมงใน 1 วัน 

ทําดึงขอมูลและรันโปรแกรมท่ีเราตั้งคาไวอัตโนมัติ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงวิธีการตั้งเวลาใหตัวโคดใหไปทําการดึงขอมูลและรันอัตโนมัติ 

จากภาพเปนการแสดงการตั้งเวลาในการใหคอมพิวเตอรทําการดึงขอมูลเองโดยอัตโนมัติ 
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ปญหา 

 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีจํานวนเยอะมากเกินไป อาจทําใหบริการพ้ืนท่ีเก็บฐานขอมูลไม

เพียงพอ จําเปนตองทําการเชาพ้ืนท่ีฐานการจัดเก็บขอมูลเพ่ิม และในการดึงขอมูลจากเว็บไซตในแต

ละครั้งนั้น อาจเกิดการดึงขอมูลซํ้ากัไดและอาจติดปญหาเปนขอมูลท่ีมีลิขสิทธิ์ทําใหอาจเกิดปญหาใน

การทํางานได คณะผูจัดทําจึงทําการกําหนด เซ็ท 100 โดยท่ีหุนตัวแรกคือ AAV จะกําหนดเปน 

A001 ไปเรื่อยๆถึง WORK คือหุนตัวสุดทายในเซ็ท 100 โดยกําหนดใหเปร A100 เพ่ือลดการซํ้าซอน

ของการดึงขอมูลหุนแตละตัว 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบการพยากรณราคาหุนในตลาดปด 

โดยใชการวิเคราะหขาวอัจฉริยะ จํานวน 100 คน ไดผลดังตารางท่ี 2 ท้ังนี้ทางผูวิจัยจะทําการศึกษา

วิเคราะหและพัฒนากระบวนการทํางานตางๆของแบบจําลองใหมีประสิทธิภาพ และทําการทดสอบ

ขอมูลโดยใชท้ังไพธอนท่ีเปนภาษาในการสรางคําสั่งการทํางานของคอมพิวเตอรและใชโปรแกรม

คํานวณทางคณิตศาสตรในการทดสอบขอมูล เพ่ือใหการพยากรณนั้นมีคาการพยากรณท่ีเกิดความ

แมนยําและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 1  การแปรผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

5 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

4 มีความเหมาะสมระดับมาก 

3 มีความเหมาะสมระดับพอใช 

2 มีความเหมาะสมระดับนอย 

1 มีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต Forecasting.ga  ระบบการพยากรณ

ราคาหุนในตลาดปด โดยใชการวิเคราะหขาวอัจฉริยะ จากผูเขารวมทดลองใชระบบ จํานวน 100 คน 

หัวขอท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช นอย 

นอย

ท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 

ผลการ

ประเมิน 

1.ความสะดวกในการใชงานเว็บ 68 4 15 3 10 4.17 มาก 

2.ความสามารถในการทํางานของ

เว็บ 
48 9 6 37 0 3.68 พอใช 

3.ประสิทธิภาพของเว็บ 95 0 0 5 0 4.85 มาก 

4.ความงายในการใชงานเว็บ 40 10 22 18 10 3.52 พอใช 

5.ความปลอดภัยในการใชงานเว็บ 22 48 23 7 0 3.85 พอใช 

รวม 4.01 มาก 

  

 จากตารางแบบประเมินเปนการทดสอบกับผูใชงานจริงจํานวน 100 คน ผลการประเมินการ

ใชงานเว็บไซต Forecasting.ga  ระบบการพยากรณราคาหุนในตลาดปด โดยใชการวิเคราะหขาว

อัจฉริยะ ความพึงพอใจโดยรวมของผูใชเว็บไซตอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.01  จําแนกไดตาม

หัวขอดังนี้  

- ดานความสะดวกในการใชงานเว็บมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.17 

- ดานความสามารถในการทํางานของเว็บมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใช คิดเปนรอย

ละ 3.68 

- ดานประสิทธิภาพของเว็บมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.85 

- ดานความงายตอการใชงานเว็บมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 3.52 

- ดานความปลอดภัยในการใชงานเว็บมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 

3.85 
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การใชงานเว็บไซต  Forecasting.ga 

 
ภาพท่ี 6 หนาแสดงหนาสวนของหนาแรกของเว็บไซต Forecasting.ga 

จากภาพเปนการแสดงในสวนของหนาแรกของเว็บไซตระบบการพยากรณราคาหุนในตลาด

ปด โดยใชการวิเคราะหขาวอัจฉริยะ 

 
ภาพท่ี 7 หนาแสดงหนาผลการพยากรณ 

จากภาพอยูในสวนของหนาผลการพยากรณโดยจะแสดงใหเห็นวาหุนแตละตัวนั้น มีราคา

ของหุนแตละตัวและมีราคาปดในวันนั้นโดยอางอิงราคาจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เทาใด  ผลการพยากรณจะแสดงใหเห็นแนวโนมของราคาวาจะมีทิศทางข้ึนหรือลงก่ีเปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 8  หนาแสดงหนาขาวสารจาก web ตางๆ 

 ภาพแสดงหนาขาวสารตางๆ ซ่ึงสามารถกดเขาไปดูไดเลย เพราะเปนเว็บไซตขาวท่ีอางอิงมา 

เปนขาวท่ีเก่ียวของกับหุนท่ีดีท่ีสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ set 100 โดยตรง 

 

สรุปผลการวิจัย 

นําข้อมูลจากข่าวต่าง ๆ โดยการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และมาทําการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเรียนรู้

อัจฉริยะด้วยไพธอนซึ่งเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสร้างคําสั่งให้โปรแกรมทํางาน เพ่ือทําการ

คาดการณ์ของดชันีราคาหุ้นท่ีดีท่ีสดุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีอตัราแนวโน้มขึน้หรือลงในแตล่ะ

วนัอยา่งไร โดยใช้การดงึข้อมลูจากเว็บไซต์ ซ่ึงทําการดึงขอมูลจากหนาเพจบนเว็บไซต โดยวิเคราะหจาก

ลักษณะของภาษามารกอัพหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “แทก” ในเว็บนั้นในการแสดงผลขอมูลเปนการ

เก็บขอมูลในรูปแบบขอความ  ในการศึกษาครั้งนี้ทางคณะผูวิจัยไดทําการเลือกภาษาไพธอน ในการ

ดึงขอมูลจากเว็บไซตอ่ืร โดยชุดคําสั่งของไพธอนจะมีหลักๆอยูดังตอไปนี้ 

1. บิวต้ีฟลูซุป เปนชุดคําสั่งท่ีนิยมใชกันแพรหลายในหมูนักพัฒนาระบบ เนื่องจากมี

โครงสรางท่ีใชงานงายและสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว โดยเริ่มจากการนําเขาชุดคําสั่งเพ่ือเรียกใช
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งาน และกําหนด ท่ีอยูของเว็บไซตโดยการนําโปรแกรมชี้แหลงทรัพยากรสากลของเว็บไซตนั้นเพ่ือ

เรียกใชงาน เม่ือไดท่ีอยูของเว็บไซตแลวตอไปคือการกําหนดตําแหนงของขอมูลท่ีตองการจะดึงโดย

ในหนาเว็บไซตในแตละเว็บนั้นมีรูปแบบของขอมูลไมเหมือนกันจึงตองทําการตรวจสอบโครงสราง 

“กฎแหงการสัมพันธ” ของเว็บไซตท่ีจะทําการดึงและนํากฏแหงการสัมพันธของตําแหนง    

2. การดึงขอมูลหรือการขูดขอมูลบนเว็บไซต เปนซอฟทแวรแบบแหลงท่ีมาฟรี สําหรับการ

ดึงขอมูลจากเว็บนั้น โดยหลักการทํางานของการดึงหรือขูดขอมูลนั้นคือการสรางไฟลโครงการข้ึนมา

และทําการกําหนดเว็บไซตเปาหมายเพ่ือทําการดึงขอมูลรวมท้ังตําแหนงท่ีขอมูลถูกหอหุมดวย

โครงสรางชั้นของเว็บไซตนั้น ๆ  

3. ไพไทยเอ็นแอลพีการประมวลภาษาธรรมชาติ โมดูลไพไทยเอ็นแอลพีเปนโมดูลท่ีถูก

พัฒนาข้ึนเพ่ือพัฒนาการประมวลภาษาธรรมชาติภาษาไทยในภาษาไพธอน 

4. เท็นเซอรโฟล เปนชุดคําสั่งท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูอัจฉริยะทางคอมพิวเตอร ไดรับ

การพัฒนาโดยบริษัทกูเก้ิลไดทําการเปดตัวเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2560 ซ่ึง เท็นเซอรโฟลนั้นจะ

เปนโปรแกรมท่ีมีแหลงท่ีมาฟรี ท่ีจะใชเขียนสคริปคัมภีรในการไพธอน รองรับเวอรชั่นท้ังไพธอน2 

และไพธอน3 โดยเท็นเซอรโฟลสามารถทํางานบนหนวยประมวลผลกลางและชิปประมวลผลกราฟก

รองรับระบบปฎิบัติการ ลนีุก, แมคโอเอส, วินโดว และ แอนดรอย 

 5. คียรัส เปนการเรียนรูอัจฉริยะของชุดคําสั่งท่ีกําลังไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ในเดือน

กันยาท่ีผานมาซ่ึงออกแบบโดยคุณ เฟรนชอรอส ชอเลด ซ่ึงเปนนักวิทยาศาสตรดานขอมูลท่ีบริษัทกู

เก้ิล และเปนผูสรางชุดคําสั่งคียรัสข้ึนมา ไดทวีตติดอันดับความนิยมของชุดคําสั่งการเรียนรูอัจฉริยะ

ซ่ึงในปจจุบัน คียรัส ไดรับความนิยมเปนอันดับสาม รองจากเท็นเซอรโฟล 

 6. จูปเตอรโนตบุค เปนอินเอตแอคทีฟท่ีใหผูใชสามารถปอนคําสั่ง แลวใหประมวลผลคําสั่ง

นั้นๆ พรอมแสดงผลลัพธตอทายชุดคําสั่ง ตัวโปรแกรมสามารถเก็บโคดและตัวท่ีชวยใหแสดงขอมูลใน

แบบตางๆ ได เชน ตองการแสดงเปนหัวขอแบบตาง ๆ 

 7. เนวิแคท พรีเม่ียมโปรแกรม เปนโปรแกรมท่ีชวยในเรื่องการจัดการฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ

กบังานสาธารณสขุ คือ ใช้จดัการฐานข้อมลูของ ฮอสเอกซ์พี หน่วยบริการปฐมภมูิ เนวิแคท พรีเมี่ยมใช้ได้กับ

ฐานข้อมลูหลากหลายแบบ  
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บทคัดยอ 

โครงงานนี้นําเสนอการออกแบบระบบประเมินความความพึงพอใจอัจฉริยะโดยใชเทคนิค

วิเคราะหจากใบหนา นั้นจะประยุกตระบบสแกนใบหนาใหประเมินความพึงพอใจของมนุษยได โดย

จากการศึกษาความเปนไปไดจึงถึงวิธีการสแกนใบหนาเพราะใบหนาเปนหนึ่งในลักษณะทางกายภาพ

ท่ีงายตอการใชสําหรับการตรวจสอบระบุตัวบุคคล โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอร โดยการใชประโยชน

ของระบบสแกนใบหนาเพ่ือใหเขาใจถึงอารมณของมนุษยจากรูปลักษณหนาตาวาเปนอารมณไหน 

อยางเชน หนายิ้ม หัวเราะ มีความสุข หนาบึ้ง หนาโกรธ ไมพอใจ หนาเศรา รองไห เสียใจ เปนตน 

ผูจัดทํามุงหวังทําโครงงานนี้เพ่ือจะนําไปประยุกตใชกับภาคธุรกิจคือการนําไปใชประเมินความพึง

พอใจของลูกคาหรือผูท่ีสนใจในสินคาและบริการตาง ๆซ่ึงหากนํามาใชไดจริงจะสามารถลดคาใชจาย

ในการทําแบบสํารวจลูกคาและจะเปนสวนหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาธุรกิจในอนาคตไดอยางดีเยี่ยม 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหใบหนา , ระบบประเมิน 

 

                                                           
1 หลักสูตรคณะบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

*ผูประสานงานหลัก อีเมล: got5801108073@gmail.com 
2 หลักสูตรคณะบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3 หลักสูตรคณะบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
4 หลักสูตรคณะบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
5 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 



 

741 
 

Abstract 

 This project presents the design of the satisfaction assessment system using 

facial analysis techniques. Will apply the face scanning system to assess human 

satisfaction by studying the feasibility of how to scan the face because the face is one 

of the physical characteristics that are easy to use for personal identification. By using 

computer equipment by utilizing the face scanning system in order to understand the 

emotions and human beings from the look and feel, which is the mood, such as 

smiling faces, laughing, happy, scared, angry face, dissatisfied, sad face, sad cry. The 

organizer aims to make this project to be applied to the business sector, which is used 

to evaluate the satisfaction of customers or those interested in various products and 

services. Which, if actually used, can reduce the cost of doing a customer survey and 

will be a part that can develop the business in the future. 

 

Keywords: Face analysis, Assessment system 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 เนื่องจากในปจจุบันการสแกนใบหนานั้นมีการนําเขามาใชงานอยางแพรหลายแตการ

ประยุกตใชยังไมหลากหลาย ทางคณะผูจัดทําจึงไดออกแบบระบบประเมินความพึงพอใจอัจฉริยะ

โดยใชเทคนิควิเคราะหจากใบหนาโดยวิเคราะหใบหนาแลวนํามารวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินความพึง

พอใจในการใชบริการเพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจกับการใหบริการไปทางไหนและเพ่ือใชระบบ

ประเมินใหเกิดประโยชนสูงสุด ใบหนานั้นก็เปนหนึ่งในลักษณะทางกายภาพของ มนุษยท่ีงายตอการ

ใชสาหรับการตรวจสอบระบุตัวบุคคล เนื่องจากสามารถมองเห็นไดงาย ปลอมแปลงไดยาก และ 

อุปกรณเสริมท่ีจําเปนตองใชในระบบมีเพียงอยางเดียวคือ กลองเว็บแคมหรือกลองอ่ืน ๆท่ีสามารถใช

เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรได ดังนั้นการรูจักการจําใบหนาจึงเปนวิธีการท่ีมี ประโยชนและสามารถ

ประยุกตใชไดกับการรักษาความปลอดภัย ระบบกลองวงจรปด การตรวจสอบและระบุ ตัวตนบุคคล 

และ บอกอารมณของบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชกับ วัตถุประสงคอ่ืน ๆได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระบบสแกนใบหนาแสดงอารมณ 
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2. เพ่ือศึกษาโปรแกรมควบคุมและการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสแกนใบหนาบอกอารมณ 

4. เพ่ือใชและพัฒนาระบบประเมินใหประโยชนสูงสุด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นายสุวิทย เขียวสระคู(2557) ระบบบันทึกการปฏิบัติงานออนไลนดวยใบหนาการบันทึก

เวลาปฏิบัติงานออนไลนดวยใบหนาเปนแนวคิดในการประยุกตมาใชใหเขากับยุค สมัยในปจจุบัน 

โดยปจจุบันบริษัทหางรานตาง ๆ เติบโตอยางรวดเร็วมีการขยับขยายหนวยงานออก มากมาย การ

เพ่ิมสาขาของบริษัทหางรานตาง ๆ จึงเพ่ิมข้ึนดวยรวมถึงการประสานงานระหวาง บริษัทใหญจะมี

การจายงานใหกับหนวยงานยอย (Outsource) หลายๆหนวยงานทําใหการตรวจสอบ การเขามา

ทํางานเปนเรื่องยากในกรณีนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบการตรวจสอบการเขาทํางาน ของ

พนักงาน โดยท่ีเราไมจําเปนตองไปเซ็นชื่อในสํานักงานหลักคือเราจะใชระบบการสแกน ใบหนาผาน

กลองเว็บแคมเพ่ือแสดงผลวาเรากําลังปฏิบัติงานอยู ณ สถานท่ีนั่นๆ ระบบรูจําภาพ ใบหนาเปนหนึ่ง

ในวิธีการพิสูจนยืนยันตัวตนบุคคลโดยใชคุณลักษณะจําเพาะสวนตาง ๆ ของใบหนา จากภาพถาย

จากกลองท่ีตอกับคอมพิวเตอรมาประมวลผลข้ันตอนสําหรับการรูจําภาพใบหนานั้นจะ ประกอบไป

ดวยการคนหาภาพใบหนาโดยการแปลงใหอยูในรูปของแมแบบและนําไปเปรียบเทียบ กับฐานขอมูล

ใบหนาท่ีมีอยูเพ่ือหาบุคคลในฐานขอมูลท่ีมีหนาตาคลายกับภาพท่ีนํามาเปรียบเทียบ มากท่ีสุดและ

แสดงผลเปนใบหนานั้นออกมาโดยนําหลักการ Facedetection มาชวยในการการ ตรวจหาบริเวณท่ี

เปนใบหนาจะเปนการเลือกขอมูลท่ีมีความสําคัญมารูจําเทานั้น ซ่ึงวิธีการลดมิติ ขอมูลสําหรับระบบ

รูจําภาพใบหนาโดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลักจะเปนการชวยลด ขอมูลท่ีไมจําเปนจาก

รูปภาพใบหนาท้ิงไปทําใหใชขอมูลสําหรับรูจํานอยลงหลังจากนั้นจะได คาไอเกน (Eigen tiaces) มา

และจะนําไปทําการคํานวณหาคาไอเกนเฟส (Eigen face) เพ่ือนําไป คนหาภาพใบหนาไอเกนซ่ึง

เวลาและจํานวนรอบท่ีใชในการเรียนรูจะลดลงไปจากระบบเดิมท่ีไมลด มิติขอมูลมาก ในสวนของ

การทดสอบความถูกตองระบบท่ีมีการเรียนรูจากขอมูลท่ีถูกลดมิติแลว ยังคงมีความถูกตองใกลเคียง

กับระบบเดิมท่ีใชขอมูลจริง คําสําคัญ การรูจําใบหนา เฟสไดเร็กชั่น การวิเคราะหองคประกอบหลัก 

มนูญ บูลยประมุข (2557) ระบบสแกนลายนิ้วมือเคลื่อนท่ีสําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษา งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการออกแบบระบบสแกนลายนิ้วมือเคลื่อนท่ีสําหรับบันทึกการเขา

รวมกิจกรรมของนักศึกษาโดยระบบตนแบบท่ีจัดทําข้ึนมีสวนประกอบหลักคือ โมดูลสแกนลายนิ้วมือ

https://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/acb0a5b7b945e6521af83a25f3bdd9ba
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ใชสําหรับบันทึกลายนิ้วมือและไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวประมวลผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ 

จัดเก็บขอมูลโดยหนวยความจําอีอีพรอมและสามารถถายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอรผานการ

สื่อสารแบบบูลทูธได ในงานวิจัยนี้ยืนยันความถูกตองในการทํางานของระบบตนแบบโดยทดลองกับ

นักศึกษาจํานวน 170 คน ผลการทดลองพบวา ระบบตนแบบสามารถบันทึกและตรวจสอบการเขา

รวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละคนไดอยางถูกตอง โดยรูปแบบของการจัดเก็บขอมูลท่ีไดนั้นสามารถ

แยกห มู เ รี ยน , รหั ส , ชื่ อ , น ามส กุล , วั น และ เ วล า ในรู ปแบบภาษา ไทย ได   ก รุ ง เ ทพฯ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อรฉัตร จิตตโสภักตร (2558) ระบบตรวจจับใบหนาและติดตามบุคคลผานกลองวงจรปดระบบ

ตรวจจับใบหนาและติดตามบุคคลผานกลองวงจรปด จะแสดงเปนภาพรวมของอาคารในรูปแบบแผน

ท่ี 2 มิติ โดยจะแสดงตําแหนงของบุคคลบนแผนท่ี และระบบสามารถสืบคนดูประวัติเสนทางการเดิน

ของบุคคลภายในอาคารยอนหลังได ระบบจะเริ่มตนท่ีการตรวจจับใบหนาเพ่ือระบุตัวตนโดยใช

หลักการ Face Recognition เพ่ือจะใหทราบวาบุคคลนั้นคือใคร โดยระบบจะมีฐานขอมูลท่ีเก็บ

ลักษณะใบหนาของบุคคล หากบุคคลนั้นไมอยูในระบบหรือเปนบุคคลตองสงสัย ระบบก็จะทําการ

แจงเตือนไปยังผูใชผาน Application เม่ือบุคคลเขาหองมาแลว หลังจากนั้นจะใชกลองวงจรปด 

ติดตามตัวบุคคลตอ ในการหาตําแหนงของบุคคลสามารถหาไดดวยการตรวจจับบุคคลหาความลึก

ของภาพจะตองใชกลองวงจรปดมากกวาหนึ่งตัวข้ึนไป เพ่ือไดเปนตําแหนงออกมาและเก็บขอมูลลง

บนฐานขอมูลเชิงเวลา เพ่ือใหสามารถดูประวัติเสนทางยอนหลังได โดยในสวนติดตอกับผูใชนั้น จะ

ติดตอผาน Application บน Tablet ระบบ Android กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.มานพ พันธโคกกรวด (2558) ระบบบันทึกเวลาเรียนปจจุบัน การศึกษาในหองเรียน

จัดวาเปนสิ่งท่ีท้ังครูและนักเรียนควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากหองเรียนคือสภาพแวดลอม

หนึ่งท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยท่ีครูและนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกันไดอยางเต็มท่ีท่ีสุด และ

การเขาเรียนก็เปนประโยชนสูงสุดกับตัวนักเรียนเอง ดังนั้นการบันทึกเวลาเรียนจึงกลายเปนสวนท่ี

เขามามีบทบาทในการชวยจูงใจใหนักเรียนมาเขาชั้นเรียนมากข้ึน โดยปกติแลว การบันทึกเวลาเรียน

จะใชการขานชื่อ ซ่ึงวิธีการนี้จะใชเวลานานในชั้นเรียน ท่ีมีนักเรียนจํานวนมาก และอาจขาดความ

แมนยํา ไมวาจะเปนไมไดยินเสียงตอบรับ มองไมเห็นนักเรียนยกมือ และมีการยกมือแทนเพ่ือน 

ดังนั้นเราจึงแกปญหานี้ดวยการนําการตรวจจับและรูจําใบหนามาประยุกตใชในการทําระบบบันทึก

เวลาเรียน จากการทดสอบระบบพบวาระบบนี้ชวยใหการบันทึกเวลาเขาเรียนมีประสิทธิภาพ และ

แมนยํามากข้ึน อีกท้ังยังเปนเง่ือนไขท่ีสามารถจูงใจใหนักเรียนมาเขาเรียนไดเปนอยางดี โดยระบบท่ี
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เราพัฒนานั้นสามารถเอาไปติดตั้งในหองเรียนไดงาย เพียงติดตั้งอุปกรณเสริมซ่ึงก็คือ Web Camera 

ท่ีสามารถตอกับคอมพิวเตอรไดงายเพียงอยางเดียวเทานั้น จึงมีความสะดวกสบายแกผูท่ีตองการนํา

ระบบไปใชงานไดอยางดี 

นางอัจจิมา มณฑาพันธุ(2560) การวิเคราะหเปรียบเทียบการระบุตัวตนโดยการใช

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางระหวาง

การระบุตัวตนโดยการใชคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพของรางกายในแตละประเภท ทาการ

วิเคราะหเปรียบเทียบขอดีและขอเสียในหลากหลายมุมมอง เชน วิเคราะหเปรียบเทียบความ

แพรหลายในการใชงาน ความคงทนถาวร ความงายตอการเก็บขอมูล สมรรถนะการทา งาน การ

ไดรับการยอมรับ ความยากในการปลอมแปลง และคาใชจายต่ํา รวมท้ังวิเคราะหการระบุตัวตนแบบ

ใหมท่ีอยูในระหวางการวิจัยและมีแนวโนมจะนา มาใชในอนาคต โดยทา การศึกษารวบรวมขอมูล

จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปผลการวิเคราะห ขอดี 

ขอเสียคุณลักษณะสําคัญของการระบุตัวตนดวยชีวมาตรแตละประเภท กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม วิทยาเขตบางเขน 

เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ(2561) ระบบตรวจสอบนักศึกษาเขาเรียน การรูจําใบหนา การ

ตรวจจับใบหนาแบบเรียลไทมปญหาการใชเวลาท่ียาวนานสําหรับตรวจสอบการเขาเรียนเปนสาเหตุ

ท่ีสําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูสอนในปจจุบัน เพ่ือแกปญหาดังกลาวจึงมีหลายงานวิจัยท่ีใหความสําคัญ

ในการแกปญหาโดยนําเสนอระบบตรวจสอบการเขาเรียน ดวยวิธีการรูจําใบหนา แตจากการศึกษา

คนควาของผูวิจัยพบวา งานวิจัยเหลานั้นยังขาดประสิทธิภาพในการรูจําใบหนาไดอยางถูกตอง และ

นักศึกษาไมสามารถตรวจสอบและแจงแกไขขอมูลเม่ือตรวจสอบผิดพลาดภายใน หองเรียน ดวยเหตุ

นี้งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเขาเรียนดวยวิธีการรูจําใบหนาท่ีมี 

ความถูกตองสูง และมีระบบกลไกท่ีทําใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบไดงาย โดยไดทําการทดลอง

ตรวจสอบหาวิธีการ รูจําใบหนาท่ีมีความถูกตองสูงท่ีสุดจากเทคนิคท่ีเปนท่ีนิยม 3 เทคนิค คือ 

เทคนิค Eigenface recognition เทคนิค Fisherface recognition และเทคนิค Local Binary 

Pattern Histograms (LBPH) recognition เพ่ือนําไปใชใน ระบบท่ีพัฒนา ซ่ึงจากการทดลอง

ความสามารถของระบบพบวา LBPH recognition มีความถูกตองในการระบุตัวตน สูงถึง 94.21 

เปอรเซนต นอกจากนี้ยังไดพัฒนาวิธีการแสดงผลการตรวจสอบแบบเรียลไทมบนเว็บแอพพลิเคชั่น 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบและแจงแกไขในกรณีท่ีมีผลการตรวจสอบผิดพลาด มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

1.1 Flow Chart แสดงการทํางานของระบบสแกนใบหนา 

 

 

 

1.ระบบเริ่มทํางาน ระบบจะ

ตรวจสอบใบหนา เม่ือพบใบหนา 

ระบบจะประมวลผลใบหนาเพ่ือบง

บอกอารมณของผูท่ีผูสแกน 

3. จากนั้นระบบจะทําการบันทึก

ขอมูลรูปภาพเก็บเขาระบบ

ฐานขอมูล(DB=DataBase) ไฟล 

(fb_log) ท่ีกําหนดไว แลวจบการ

ทํางาน 

จบการทํางาน 

2 ฟลดนี้ คือ

ระบบ

ฐานขอมูล

(DB=DataBas
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1.2 Flow Chart แสดงการทํางานของ Web server (Backend)  

สวนนีจ้ะเปนการทํางานของเว็ปไซตท่ีเชื่อมกับ 

Database  

การทํางานของเว็ปไซต จะเปนการรองรับขอมูลจาก 

Database ท่ีสงเขามาในเซิรฟเวอรเพ่ือแสดงขอมูล

ในเว็ปไซตได สามารถเปดดูท่ีไหนก็ได เมื่อไหรก็ได  

1.ขั้นตอนการทํางาน กรอก ชื่อผูใช และ รหัสของ

ผูใช (Username, Password)  

จากนัน้ระบบจะทําการตรวจสอบในระบบฐานขอมลู

วา มีชื่อผูใชนี้หรือไม 

ถามีก็จะเขาสูระบบได  

ถาไมมีก็ไมสามารถเขาสูระบบได 

***ผูใชงานในทีนี้คือผูดูแลระบบ(Admin) 

2.เมื่อผูใชเขาสูระบบไดแลว ผูใช

สามารถเพ่ิมขอมลูของผูดูแลได และ 

สามารถเพ่ิมขอมลูของลูกคาไดอีกดวย 

3.เมื่อเพ่ิมขอมูลผูดูและหรือลกูคา 

ระบบก็จะทําการสงขอมลูไปท่ี 

Database เพ่ือจัดเก็บขอมูลเขาใน

ระบบตอไป 

4.เมื่อทําการสมัครหรือเพ่ิมขอมูล

เรียบรอยแลว ผูดูแลสามารถเช็คขอมูล

ใบหนาท่ีมีการจัดเก็บเขามาใน

ฐานขอมูล (Database) ได 

และสามารถคํานวนสถิติไดวาชวงเวลา

ไหนลูกคาอารมณดีท่ีสุด ชวงไหนลูกคา

อารมณเปนแบบไหน และเมื่อไมใชแลว

ก็ จบการทํางาน 
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1.3 Flow Chart แสดงการทํางานของ Python 

สวนนีจ้ะเปนระบบของโปรแกรมท่ีทางคณะ

ผูจัดทําไดสรางขึ้นมาโดยใชภาษา Python 

1.ขั้นตอนการทํางานของระบบ เร่ิมตน 

ระบบจะตรวจสอบใบหนา เมื่อพบใบหนา

สแกนผาน จะทําการวิเคราะหอารมณและ

บงบอกอารมณ เมื่อพบอารมณแลวระบบ

จะจัดเก็บขอมลูใบหนาเขาระบบ

ฐานข้อมูล 

3. เมื่อสแกนไมผานระบบจะไม

วิเคราะหอารมณ และไมบันทึกผูมูลเขา

 

2.เมื่อพบอารมณแลว

ระบบจะจัดเก็บขอมลู

ใบหนาเขาระบบ

ฐานขอมูลและจบการ

ทํางาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ระบบสแกนใบหนาบงบอกอารมณ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบให

ดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากไดทําการสแกนใบหนาเพ่ือเก็บ

ขอมูลรูปภาพและอารมณของลูกคานั้นเพ่ือใหตรวจสอบขอมูลในเว็ปผูดูแลระบบและคนหาสถิติใน

แตละวันจนถึงแตละปได 

ภาพท่ี1  สแกนใบหนาตรวจสอบอารมณ 

 

ภาพท่ี2 หนาหลักระบบประเมินความความพึงพอใจอัจฉริยะโดยใชเทคนิควิเคราะหจากใบหนา 



 

749 
 

 

ภาพท่ี 3 หนา About us    

จากภาพท่ี 3 เปนภาพบงบอกอารมณเปน3อารมณมี Happy Nature Anger 

 

ภาพท่ี 4 หนา Register เปนหนาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาสูระบบ 

จากภาพท่ี 4 ใหผูใชงานสมัครสมาชิกเพ่ือเขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 5 หนา Contact Us 

จากภาพท่ี 5 แสดงขอมูลติดตอและสามารถสงคําถามหรือแสดงความเห็นผานชองทางอีเมลได 

 

ภาพท่ี 6 หนา Login เขาสูระบบผูใชงาน 

จากภาพท่ี 6 เปนหนาLoginท่ีสามารถLoginไดท้ังผูใชงานและผูดูแลระบบ 
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ภาพท่ี 7 หน้าหลักระบบผู้ใช้งาน (ลูกค้า) 

จากภาพท่ี 7 ลูกค้าสามารถดูข้อมูลใบหน้าและสถติิของข้อมูลได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

 

ภาพท่ี 8 หน้าเพิ่มข้อมูลใบหน้าลูกค้า (ลูกค้า) 

จากภาพท่ี 8 เป็นหน้าเอาไว้ใส่รูปหน้าหรือนําเข้าใบหน้า 
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ภาพท่ี 9 หนาแสดงขอมูลใบหนา (ลูกคา) 

จากภาพท่ี 9 เปนแสดงขอมูลใบหนาลูกคา 

 

 

ภาพท่ี 10 หนาหลักแสดงกราฟท้ังหมด (ลูกคา) 
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จากภาพท่ี 10 เปนหนาแสดงกราฟอารมณท้ังหมดแบงเปนเปอรเซ็น 

 

ภาพท่ี 11 หนาคนหาสถิติในชวงเวลา (ลูกคา) 

จากภาพท่ี 11 เปนหนาคนหาสถิติในชวงเวลาท่ีกําหนด 

ภาพแสดงการทํางานของเว็บไซตระบบประเมินความความพึงพอใจอัจฉริยะโดยใชเทคนิค

วิเคราะหจากใบหนา (Backend) 

 

ภาพท่ี12 หนา Login เขาสูระบบผูดูแลระบบ(Admin) 
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ภาพท่ี13 หนาหลักระบบผูดูแลระบบ (Admin) 

จากภาพท่ี13 แสดงหนาหลักของผูดูแลระบบ 

 

ภาพท่ี14 หนาเพ่ิมขอมูลผูดูแลระบบ (Admin) 

จากภาพท่ี14 เปนหนาใชเพ่ิมขอมูลผูดูแลระบบ 
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ภาพท่ี15 หนาแสดงขอมูลผูดูแลระบบ (Admin) 

จากภาพท่ี15 แสดงหนารายช่ือของผูดูแลระบบท้ังหมด 

 

 

ภาพท่ี16 หนาเพ่ิมขอมูลลูกคา(Admin) 

จากภาพท่ี 16 เพ่ิมขอมูลลูกคาและตั้งคาช่ือและรหัสผานของลูกคา 
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ภาพท่ี17 หนาแสดงขอมูลลูกคา (Admin) 

จากภาพท่ี 17 เปนหนาแสดงขอมูลของลูกคาท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 18 หนาเพ่ิมขอมูลใบหนาลูกคา (Admin) 

จากภาพท่ี 18 เปนหนาเอาไวใสรูปหนาหรือนําเขาใบหนา 
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ภาพท่ี 19 หนาแสดงขอมูลใบหนา (Admin) 

จากภาพท่ี 19 เปนแสดงขอมูลใบหนาลูกคา 

 

ภาพท่ี 20 หนาหลักแสดงกราฟท้ังหมด (Admin) 

จากภาพท่ี 20 เปนหนาแสดงกราฟอารมณท้ังหมดแบงเปนเปอรเซ็น 
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ภาพท่ี 21 หนาคนหาสถิติในชวงเวลา (Admin) 

จากภาพท่ี 21 เปนหนาคนหาสถิติในชวงเวลาท่ีกําหนด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 หลังจากทําการทดลองใชจริงแลวสามารถสแกนไดตามปกติแตยังมีขอผิดพลาดในสการส

แกนบางครั้งเชน  

1. การสแกนใบหนาไมตรงกับอารมณจริงในบางครั้ง  

2. อาการกระดุกระหวางการสแกน  

3. ขอผิดพลาดในเว็ปไซต  

หลังจากไดทําการแกไขสวนท่ีผิดพลาดบางสวนผลประกฎวาการสแกนแมนยําข้ึนแตอาการกระตุก

ระหวางสแกนนั้นไมสามารถแกไขเนื่องจาก Process ใบหนานั้นใชทรัพยากรในคอมพิวเตอรมากแต

สามารถแกไขไดโดยการเชาเซิรฟเวอรซ่ึงซ่ึงมีคาบริการท่ีสูง , การประกอบคอมพิวเตอรท่ีเหมาะกับ

การ Process สวนนี้ก็จะมีคาใชจายท่ีสูงเชนเดียวกัน หากระบบทุกอยางไดแกไขเสร็จสิ้นแลวนั้นจะ

สามารถใชระบบไดเต็มประสิทธิภาพโดยมีขอพกพรองนอยท่ีสุดหรืออาจจะไมเกิดข้ึนเลยในเรื่องของ

การ Process ปญหากระตุกก็จะหายไป 



 

759 
 

เอกสารอางอิง 

สุวิทย เขียวสระคู. 2557 “ระบบบันทึกการปฏิบัติงานออนไลนดวยใบหนาการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน  

ออนไลนดวยใบหนาเปนแนวคิดในการประยุกตมาใชใหเขากับยุค”. วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ;
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อัจจิมา มณฑาพันธุ. 2560 “การวิเคราะหเปรียบเทียบการระบุตัวตนโดยการใชลักษณะเฉพาะทาง   

     กายภาพ”. วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ ;มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 

เนื่องวงศ ทวยเจริญ.2561 “โครงการพัฒนาระบบการลงชื่อเขาทางาน”. สารนิพนธ.                                 

           กรุงเทพฯ  

สุวิทย เขียวสระคู. 2557“ระบบบันทึกการปฏิบัติงานออนไลนดวยใบหนาการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

          ออนไลนดวยใบหนาเปนแนวคิดในการประยุกตมาใชใหเขากับยุค”. วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ;  

  มหาวิทยาลัยอาแบค 

เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ.2561 “ระบบตรวจสอบนักศึกษาเขาเรียน การรูจําใบหนา การตรวจจับ  
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การศึกษาปจจัยดานการรับรูตราสินคา การยอมรับเทคโนโลยี และการบริการ ที่สงผล

ตอความคาดหวังในการตัดสินใจใชบริการแอพพลเิคช่ันนําเขา-สงออก 

The Study of Brand Awareness, Technology Acceptance, and Service 

Factors That Affecting to Customer Expectation of Using Import-Export 

Application 
 

คณิน วิญญาณ1 และชุติมาวดี ทองจีน2 

Kanin vinyarn1 and Chutimavadee thongjee2 
 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-

สงออก ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยดานการรับรูตราสินคา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี และปจจัย

ดานการบริการ กลุมตัวอยางคือ บุคคลท่ัวไปจํานวน 200 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง แจกแบบสอบถามกับกลุมผูนําเขา-สงออก ตัวแทนออกของ, คนกลางท่ีทําหนาท่ีแทน

ลูกคา และสายเรือ และจะกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power Analysis กําหนด

ตามสถิติ Multiple Regression ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา พบวา ปจจัยดานการ

ยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: แอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก, การรับรูตราสินคา, การยอมรับเทคโนโลยี, การบริการ 

 

    

Abstract 

 This objective of this research is aimed to study factors affecting to Customer 

Expectation of Import-Export Application.  The independent variables were Brand 

Awareness, Technology Acceptance, and Service.  The sample group of 200 

respondents was population in Bangkok with Importers-Exporters, Shipping, Freight 

                                                      
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Forwarder, and Ship Agent groups. Questionnaire was used by purposive sampling 

methods.  The sample size was specified by using G * Power Analysis program 

according to multiple regression statistics used in data analysis.   The results showed 

that Technology Acceptance significantly influenced the Customer Expectation of 

Import-Export Application at the statistically significant level of 0.05.  

 

Keywords: Import-Export Application, Brand Awareness, Technology Acceptance, 

Service 
 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย  

 ในปจจุบันการนําเขา-สงออกเปนปจจัยหลักในการขยายธุรกิจ และการคาซ่ึงมีอัตราการ

นําเขา-สงออก เพ่ิมข้ึนทุกๆ ป จากขอมูลของกระทรวงการคลังในป 2561 ท้ังมูลคานําเขา-สงออก

ของไทยโดยเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 600,000 กวาลานบาทตอเดือน  

(ท่ีมา: http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/) เนื่องจากเปนการขนสงเรื่องเวลาจึงเปน

สิ่งสําคัญท่ีสุดไมวาจะเปนเวลาในการขนสงเพ่ือไมใหสินคาขาดตลาด เวลาในการดําเนินการผลิต 

และเวลาในการดําเนินงานขนสงระหวางประเทศ ซ่ึงปจจุบันยังพบเจอปญหามากมายท่ีทําใหสินคา

มาถึงมือลูกคาลาชา เชนเอกสารเก่ียวกับการนําเขา-สงออกใชเวลานานใหการตรวจเช็ค ผูนําเขา-

สงออก ติดตอกับผูใหบริการขนสงไมได หรือ ผูใหบริการขนสงไมไดติดตอกับลูกคาปลายทางไมได จึง

จําเปนตองปดเอกสารใหกับกรมศุลกากรตามท่ีไดรับมา หากเอกสารของลูกคาไมตรงกับเอกสารท่ีผู

ใหบริการขนสงยื่นใหกับกรมศุลกากรก็จะไมสามารถนําสินคาออกมาได รวมไปถึงการหางานดาน  โล

จิสติกส และการขนสงระหวางประเทศท่ียากสําหรับเด็กจบใหมโดยปจจัยหลักคือ ไมรูจักบริษัทท่ี

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับดานโลจิสติกส หรือการขนสงระหวางประเทศมากเทาท่ีควร ซ่ึงเกิดเปนคําถาม

ข้ึนมาวาทําอยางไรจะชวยใหปญหาเหลานี้ลดลง รวมกับพฤติกรรมของคนในปจจุบันและเทคโนโลยี 

ท่ีใชชีวิตจดจออยูกับสมารทโฟนเปนหลัก จึงเกิดเปนแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกนี้ข้ึนมา ซ่ึงภายใน

แอพพลิเคชั่นจะรวบรวมรายชื่อบริษัทท่ีเก่ียวกับโลจิสติกส และการขนสงระหวางประเทศเพ่ือใหผูคน

รูจักกันมากข้ึนไมใชรูจักแตบริษัทใหญๆ อยาง DHL Kerry เปนตน มีระบบแชทเพ่ือใหผูใชบริการท้ัง

สองฝายพูดคุยติดตอหรือใหทางบริษัทแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกติดตอให และจองระวางเรือได

ทันที รวมไปถึงการประกาศรับสมัครพนักงาน และโฆษณาของแตละบริษัท ขาวสารตางๆ จากผล

สํารวจท่ีกลาวมาขางตนทําใหพบวาการนําเขา-สงออกควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวานี้ จึงเปน

โอกาสท่ีดีสําหรับการทําแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกนี้ข้ึนมา การวิจัยการรับรูตราสินคา การยอมรับ
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เทคโนโลยี และการบริการ เพ่ือใหทราบวาอะไรท่ีจะทําใหผูบริโภคสนใจแอพพลิเคชั่นนี้และสิ่งท่ี

ผูบริโภคคาดหวังในการใชแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการรับรูตราสินคามีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของคนใน

กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของคน

ในกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาการบริการมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของคนใน

กรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. การรับรูตอตราสินคา (Brand Awareness) (Kapferer, 1992) คือ การท่ีผูบริ โภค

ตระหนักรับรูจากขอมูลขาวสารตางๆ ของตราสินคานั้นๆ ซ่ึงการรับรูตอตราสินคานั้นสามารถชวยวัด

การรูจักตราสินคา (Recognition) เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงความคุนเคยของผูบริโภคท่ีมาจากการเปดรับ

สื่อในอดีต โดยท่ีผูบริโภคไมจําเปนตองจําไดวาพอเห็นตราสินคานี้มาจากท่ีไหน หรือก็คือการทําให

ผูบริโภครูสึกวาเคยพบเห็น เคยไดยินตราสินคานี้มากอนหรือไมและการระลึกถึงตราสินคา (Recall) 

คือการท่ีผูบริโภคสามารถนึกถึงตราสินคานั้นไดแมวาจะไมมีสิ่งท่ีเก่ียวของกับตราสินคานั้นใหเห็น 

และผูบริโภคสามารถอธิบายถึงรายละเอียดสินคาของตราสินคานั้นได แสดงใหเห็นวาตราสินคานั้น

อยูในใจของผูบริโภคแลว 

2. กา รยอมรั บ เ ท ค โ น โ ล ยี  (Technology Acceptance) (Tam) (Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989, quoted in Davis, 1986) หมายถึง ผูบริโภคยอมรับท่ีจะใชเทคโนโลยีนั้นๆ ซ่ึงจะ

เกิดข้ึนไดตองมีปจจัยใดปจจัยหนึ่ง คือ การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ (Perceived Usefulness: PU) 

คือ การท่ีมีความเขาใจ และเชื่อม่ันวาเทคโนโลยีนี้จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและสงผลดีตอการ

ทํางานไดหรือการรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use: PEOU) คือ การใชงาน

นั้นไมจําเปนตองมีความรูดานเทคโนโลยี หรือความพยายามก็สามารถใชได โดยเปนตัวกําหนดการ

รับรูในแงของปริมาณหรือความสําเร็จท่ีจะไดรับวาตรงกับความตองการหรือไมหากมีปจจัยเหลานี้

แลวจะทําใหผูบริโภคเปดใจยอมรับเทคโนโลยีนั้นๆ 

3. การบริการ (Service) (Penchansky and Thomas อางอิงจาก ยุพา ตั้งตน, 2538: 13-

14) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคกร 
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เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงการบริการท่ีดีจะตอง

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดตรงกับสิ่งท่ีบุคคลนั้นคาดหวัง พรอมท้ังทําใหผูท่ีมาใช

บริการเกิดความรูสึกท่ีดีและประทับใจตอสิ่งท่ีไดรับ โดยการเขาถึงการบริการประกอบดวย 5 ปจจัย

หลัก คือ ความพอเพียงของการบริการท่ีมีอยู (Availability) คือ ความพอเพียงระหวางบริการท่ีมีอยู

กับความตองการขอรับบริการ การเขาถึงการบริการ (Accessibility) โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้งของ

การเดินทาง ความสะดวกของการบริการ (Accommodation) ไดแก แหลงบริการท่ีผูรับบริการ

ยอมรับวาใหความสะดวก และมีสิ่งอํานวยความสะดวกความสามารถของผูรับบริการ (Capability) 

ในการท่ีจะเสียคาใชจายสําหรับบริการ การยอมรับคุณภาพบริการ (Acceptability) ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึง

การยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย 

4. ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) (Turner, 1982) คือ ความตองการ 

ความรูสึก และแรงจูงใจของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคาดการณเรื่องท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง

แบงออกเปน 4 แบบคือ ความตองการสวนบุคคล (Personal Needs) ความตองการของแตละ

บุคคลจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับลักษณะของตัวบุคคลและสภาพแวดลอมทางสังคม การบอก

เลาแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth Communication) ขอมูลท่ีผูบริโภคไดรับจากผูบริโภคคน

อ่ืนๆ ท่ีอาจจะเคยไดยินเก่ียวกับการบริการนั้นๆ หรือเคยใชมากอน ประสบการณในอดีตของ

ผูบริโภค (Past Experience) การท่ีผูบริโภคเคยมีประสบการณท้ังทางตรงและทางออมเก่ียวกับการ

บริการนั้นๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอระดับความคาดหวัง การประชาสัมพันธท่ีมีตอลูกคา (External 

Communication to Customer) เปนการโฆษณา ประชาสัมพันธตอผูบริโภคในรูปแบบตางๆ 

เพ่ือใหเกิดภาพพจนท่ีดี และสงเสริมการขาย เพ่ือสรางความคาดหวังของผูบริโภคเก่ียวกับการบริการ

นั้นๆ 

 

กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1: แสดงกรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรูตอตราสินคา  

ความคาดหวังของลูกคา 

การบริการ 

การยอมรับเทคโนโลยี 
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สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรูตราสินคามีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่น

ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยี มี อิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานท่ี 3 การบริการมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของคน

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมผูท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับนําเขา-สงออก ตัวแทนออกของ (Shipping), คนกลางท่ีทําหนาท่ี

แทนลูกคา (Freight Forwarder) และ สายเรือ (Ship Agent) ท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร ท่ีมาติดตอ

ใชบริการของสายเรือแหงหนึ่ง โดยจากการคํานวณดวยโปรแกรม G* Power Analysis ซ่ึงเปน

โปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen (1977) จากการประมาณคาตัวอยางโดยมีขนาดอิทธิพล 

(Effect Sixe) เทากับ 0.8 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 155 ตัวอยางผูวิจัย

ทําการเก็บขอมูลสํารองรวมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 

 วิธีดําเนินการวิจัย  

จัดทําแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายและบุคคลท่ัวไปโดยการกําหนดหัวขอ ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขาสงออก แบงเปน 6 สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามลักษณะปลายปด จํานวน 9 ขอ 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) ทานจองระวางเรือผานทางใด

บอยท่ีสุด ทานจองระวางเรือบอยแคไหน ทานเคยประสบปญหาติดตอลูกคาหรือผูใหบริการขนสง

ไมไดหรือไม และทานติดตามขาวสารเก่ียวนาเขา-สงออกหรือหางานดานโลจิสติกสผานชองทางใด

มากท่ีสุด 

โดยสวนท่ี 2 ถึง สวนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวกับการรับรูตราสินคา จํานวน 9 ขอ เปนคําถาม

เก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี จํานวน 8 ขอ เปนคําถามเก่ียวกับการบริการ จํานวน 7 ขอ และเปน

คําถามเก่ียวกับความคาดหวัง จํานวน 7 ขอ โดยแบงเปน 5 ระดับ คือมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 



 

765 
 

ทําการทดสอบ Pre-test จํานวน 40 ชุด เพ่ือตรวจสอบคาความเชื่อม่ันดวยคา Cronbach 

Alpha ไดคารวม 0.799 กอนท่ีจะแจกจริงจํานวน 200 ชุด ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก สถิติ

ท่ีใชคือการทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอ

คาดหวังในการใชแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก แตปจจัยดานการรับรูตราสินคา และการบริการไมมี

อิทธิพลตอคาดหวังในการใชแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกมากนัก โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศชาย รองลงมาเปนเพศหญิง สวนใหญอยูในชวงอายุ 25 – 30 ป ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 20,001 – 30,000 บาท มี

การจองระวางเรือผาน E-Mail มากท่ีสุด จองระวางเรือ เดือนละ 1 ครั้ง เคยประสบปญหาติดตอ

ลูกคาหรือผูใหบริการขนสงไมได และติดตามขาวสารเก่ียวนําเขา-สงออกหรือหางานดานโลจิสติกส

ผานชองทาง Social Media ปจจัยดานการรับรูตราสินคามีระดับมาก ปจจัยดานการยอมรับ

เทคโนโลยีมีระดับมากท่ีสุด ปจจัยดานการบริการมากท่ีสุด และปจจัยดานความคาดหวังในการใช

บริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกมีระดับมากท่ีสุด 

 

จากสมมติฐานท่ีตั้งไวดังตอไปนี้ 

 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรูตราสินคามีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่น

ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 การบริการมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของคน

ในกรุงเทพมหานคร 

 

 สรุปไดวา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และอีกสองปจจัย 

คือ ปจจัยดานการรับรูตราสินคา และปจจัยดานการบริการ ไมมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ยสวนมากของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 114 57.0 

อายุ 25 – 30 ป 72 36.0 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 143 71.5 

อาชีพ พนักงานบริษัท 88 44.0 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 

บาท 

62 31.0 

ทานจองระวางเรือผานทางไหนมากท่ีสุด E-Mail 88 44.0 

ทานจองระวางเรือบอยแคไหน เดือนละ 1 ครั้ง 75 37.5 

ทานเคยประสบปญหาติดตอลูกคาหรือผู

ใหบริการขนสงไมไดหรือไม 

เคย 140 70.0 

ทานติดตามขาวสารเก่ียวนําเขา-สงออกหรือหา

งานดานโลจิสติกสผานชองทางใดมากท่ีสุด 

Social Media 108 54.0 

 

 

ตารางท่ี 2: แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ การรับรูตอตราสินคา การยอมรับเทคโนโลยี และการ

บริการท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกใน

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 

การรับรูตอตราสินคา 0.067 0.091 1.158 0.248 

การยอมรับเทคโนโลยี 0.329 0.069 4.763 0.000* 

การบริการ 0.115 0.146 1.624 0.106 

R2 = 0.254, F = 22.289, N = 200, P < 0.05 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานการรับรูตราสินคา การยอมรับ

เทคโนโลยี และการบริการแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอความ

คาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกของคนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยคา Significance ท่ีได การยอมรับเทคโนโลยี 0.000 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของ

ผลกระทบของปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกของคนใน
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กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี (Beta = 0.069) มีผลตอความคาดหวังใน

การใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกของคนในกรุงเทพมหานคร  

 เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square = .254) พบวาการรับรูตอตราสินคา 

การยอมรับเทคโนโลยี และการบริการสงผลตอตัวแปรตามคือ ความคาดหวังในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกของคนในกรุงเทพมหานคร รวมรอยละ 25.4 สวนท่ีเหลือ 74.6 มาจาก

ปจจัยอ่ืนๆ การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 22.289 คา Sig. มีคาเทากับ 0.248, 0.000 และ0.106 

ซ่ึงมีหนึ่งตัวแปรท่ีมีคานอยกวา 0.05 คือ การยอมรับเทคโนโลยี แปลวาตัวแปรนี้มีอิทธิพลตอตัวแปร

ตาม 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-

สงออกของผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปอภิปรายผลดังนี้  

 ปจจัยดานการรับรูตราสินคา โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการรับรูตราสินคาไมมี

อิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกของคนในกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสมมติฐานดานการรับรูตราสินคา ไมสอดคลองกับทฤษฎี

ของ (Kapferer, 1992) และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธีรพล จิ๋วเจริญ (2560) เนื่องจากผูท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้นคิดวาการรับรูตราสินคาไมใชสวนสําคัญในความคาดหวังในการใช

บริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก เพราะหากใชดี ถึงจะเปนตราสินคาใหมก็สามารถใชได 

 ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการยอมรับ

เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกของผูตอบ

แบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนสี่อันดับแรก ไดแก การมีนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหมๆ เกิดข้ึนจะสงผลดีตอการดําเนินงาน ทําใหทานคาดหวังท่ีจะไดใชบริการ

แอพพลิเคชั่นนี้ ทานชอบท่ีแอพพลิเคชั่นมีความสะดวกตอการใชงาน ทานชอบท่ีแอพพลิเคชั่นท่ีใช

งานงาย และฟงกชั่นไมซับซอน และแอพพลิเคชั่นมีความเสถียร ไมชา หรือคาง โดยสมมติฐานดาน

การยอมรับเทคโนโลยี สอดคลองกับทฤษฎีของ (Tam) (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, 

quoted in Davis, 1986) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2559) โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก 

ปจจัยดานการบริการ โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการบริการไมมีอิทธิพลตอความ

คาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกของคนในกรงุเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสมมติฐานดานการรับรูตราสินคา ไมสอดคลองกับทฤษฎีของ (Penchansky 

and Thomas อางอิงจาก ยุพา ตั้งตน, 2538) และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จุฑารัตน เกียรติ

รัศมี (2558) เนื่องจากผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้นคิดวาการบริการไมใชสวนสําคัญในความ

คาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก และรับการบริการเพียงแคตัวแอพพลิเคชั่น 

ไมใชตัวบุคคล 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในธุรกิจ  

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-

สงออก ผูวิจัยเห็นวา ธุรกิจท่ีดําเนินเก่ียวกับการนําเขา-สงออกหรือแอพพลิเคชั่น สามารถนําผล

การศึกษาไปใชไดดังนี้  

1. การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอคาดหวังใน

การใชแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก แตปจจัยดานการรับรูตราสินคา และการบริการไมมีอิทธิพลตอ

คาดหวังในการใชแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออกมากนัก โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย รองลงมาเปนเพศหญิง สวนใหญอยูในชวงอายุ 25 – 30 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 20,001 – 30,000 บาท มีการจอง

ระวางเรือผาน E-Mail มากท่ีสุด จองระวางเรือ เดือนละ 1 ครั้ง เคยประสบปญหาติดตอลูกคาหรือผู

ใหบริการขนสงไมได และติดตามขาวสารเก่ียวนําเขา-สงออกหรือหางานดานโลจิสติกสผานชองทาง 

Social Media ปจจัยดานการรับรูตราสินคามีระดับมาก ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีระดับ

มากท่ีสุด ปจจัยดานการบริการมากท่ีสุด และปจจัยดานความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่น

นําเขา-สงออกมีระดับมากท่ีสุดนําขอมูลขางตนไปพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นใหมีประสิทธิภาพตามท่ี

ผูบริโภคคาดหวัง  

2. ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-

สงออกโดยผูคนตางคาดหวังวาแอพพลิเคชั่นจะมีคุณสมบัติดังนี้ มีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดข้ึนจะสงผลดี

ตอการดําเนินงาน มีความสะดวกตอการใชงาน แอพพลิเคชั่นท่ีใชงานงาย และฟงกชั่นไมซับซอน มี

ความเสถียร ไมชา หรือคาง 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 เพ่ือใหผลศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอยอดไปในทัศนะท่ีกวางข้ึน เพ่ือเปนประโยชนใน

การอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนและปญหาทางดานความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก 

หรือปญหาทางดานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกันผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัย
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ตอไปนี้ คือควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากปจจัยท่ีผูทําวิจัยไดทําการศึกษา เพ่ือให

งานวิจัยกวางขวางและสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในการใชบริการแอพพลิเคชั่น

นําเขา-สงออกของผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก 

ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีชวยเหลือในการแนะแนวทาง และให

ความรูในการคนควาวิจัย จนกระท่ังตรวจทานความถูกตองของเนื้อหาการคนควาอิสระครั้งนี้ และทํา

ใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงเรียบรอยสมบูรณ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีถายทอด

ความรูระหวางท่ีศึกษาจนสามารถนําความรูดังกลาวมาประกอบการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึง

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสั่งสอน ตักเตือน อีกท้ังยัง

สงเสริมแนวทางดานการศึกษา หากวิจัยในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางผูวิจัยขอนอมรับคําวิจารณ

เพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 

 

เอกสารอางอิง 

เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2559) สืบคนจาก 

 http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1883/1/kewwarin_laei.pdf 

จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) สืบคนจาก 

 http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702031690_2852_ 

1783.pdf 

ชุติมา มีสกุล (2558) สืบคนจาก 

 http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1662/1/chutima_mesa.pdf 

ธีรพล จิ๋วเจริญ (2560) สืบคนจาก 

 http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3059/1/ruchirek.sris.pdf 

ภัศยารินท์ิ เลิศอภิสิทธิ (2559) สืบคนจาก 

 http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2033/3/Phatsayarin_lert.pdf 

มูลคาการนําเขา-สงออก (2561) สืบคนจาก 

 http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/ 

Cohen, J. 1977. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Rev ed. New  

York: Academic Press 



 

770 
 

Kapferer, 1992 สืบคนจาก 

 http://digi.library.tu.ac.th/thesis/it/0499/03CHAPTER2.pdf 

Penchansky and Thomas อางอิงจาก ยุพา ตั้งตน, 2538: 13-14 สืบคนจาก 

 http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/803/124337. 

pdf 

Tam (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, quoted in Davis, 1986) สืบคนจาก 

 http://digi.library.tu.ac.th/thesis/it/0728/03chapter2.pdf 

 
 



 

การศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของ

บริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Relationships Between Financial Ratios and Stock Return of Firms 

in The Energy & Utilities Sector of The Stock Exchange of Thailand 

 
ศศินกานต ธนสุวิสุทธิ์1  และประสิทธิ์ มะหะหมัด2 

Sasinakan Thanasuwisut1 and Prasit Mahamad2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินกับอัตรา

ผลตอบแทนของบริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพ่ือเปนขอมูลสําหรับนักลงทุนได

ใชในการตัดสินใจเลือกลงทุน โดยรวบรวมขอมูลยอนหลังจากงบการเงิน รายไตรมาสท่ี 1 ป 2551 

จนถึงไตรมาสท่ี4 ป 2560 เปนระยะเวลา 10 ป จํานวน 18 บริษัท  ใชขอมูลอัตราสวนทางการเงิน 5 

หมวด ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตรากําไรสุทธิ 

อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยรวม และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี จากการศึกษาในครั้ง

นี้ พบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทในกลุมธุรกิจพลังงาน

และสาธารณูปโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง

บัญชีโดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน 

 

คําสําคัญ: อัตราสวนทางการเงิน, ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
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Abstract 

The objectives of the study were to examine the relationship between 

financial ratios and stock returns of energy and public utilities business and to 

investigate data for the investors to make the right investment decision. 

The data used to study is secondary data collected from 10 years historical 

financial statements from the first quarter of 2008 to the fourth quarter of 2017 of 18 

companies in the energy and public utilities business group listed on the Stock 

Exchange of Thailand. 

This study used 5 financial ratio categories included working capital ratio, shareholder 

debt ratio, net profit margin, total current asset ratio, and market price per book value 

stock ratio. 

The findings indicated that financial ratios related to stock returns of energy 

and public utilities business group listed on the Stock Exchange of Thailand with 

statistically significant at level 0.05. The market price per book value ratio had a match 

relationship to the rate of return. So, this result indicated a significant data for the 

investors for making the investment decision. 

 

Keywords: Ratio Firm In The Energy & Utilities 

 

บทนํา 

  ปจจุบันการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ นักลงทุนจึงตองศึกษา และพิจารณาอยางรอบคอบ

ถึงผลตอบแทนท่ีนักลงทุนจะไดรับและความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุน โดยปกติอัตราผลตอบแทน

และความเสี่ยงนั้นจะเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ หากนักลงทุนมีความตองการผลตอบแทนสูง นัก

ลงทุนจะตองมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงท่ีสูงไดดวยเชนกัน ในปจจุบันการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยถือเปนทางเลือกหนึ่งท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักลงทุน ผลตอบแทนท่ีไดรับจะอยู

ในรูปของเงินปนผล (Dividend) หรือในรูปของผลกําไรสวนเกินของราคาหุน (Capital gain) แต

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนจะไดรับมีความไมแนนอน จะมีมูลคามากหรือนอยข้ึนอยูกับความสามารถใน

การทํากําไรของกิจการ และผลการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดวากิจการ
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สามารถทํากําไรไดดีเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ เชน สภาวะเศรษฐกิจ ปญหาอุตสาหกรรม 

รวมถึงอัตราสวนทางการเงินท่ีถือเปนสิ่งสําคัญในการวิเคราะหผลตอบแทนในหุนแตละบริษัท  

ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกกลุมอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคมี

โอกาสไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบจากความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก อีกนัย

หนึ่งพลังงานเปนสิ่งจําเปนของมนุษยในโลกปจจุบันและทวีความสําคัญข้ึน ท่ีไดจัดทําแนวโนมความ

ตองการใชพลังงานป 2561 โดยมีสมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีรอยละ 3.6-4.6 โดยมีแรงสง

จากการขยายตัวดีของเศรษฐกิจโลกท่ียังเปนปจจัยหนุนการสงออกอยางตอเนื่อง รวมท้ังการลงทุน

ของภาครัฐท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน การปรับตัวดีข้ึนของการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับสาขา

เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวดีตอเนื่องจากปกอน และการปรับตัวดีข้ึนของการจางงานและฐาน

รายไดของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ (อางอิงขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 

2561)   

ทบทวนวรรณกรรม 

  ในการศึกษาความสัมพันธอัตราสวนทางการเงินท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของบริษัทใน

กลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ ไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของท้ังหมด 3 แนวคิด ไดแก 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหหุน, แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหอัตราสวนทาง

การเงิน และ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอัตราผลตอบแทน ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหหุน 

ความสําคัญของการวิเคราะหงบการเงินเปนการพิจารณาวิเคราะหงบการเงินเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจการลงทุน จะทําใหเกิดความเสี่ยงนอยกวาผูลงทุนประเภทท่ีซ้ือตามราคาหุนข้ึนลงเพียง

อยางเดียวแนนอน ผูลงทุนบางรายมองวาการวิเคราะหงบการเงินเปนเรื่องท่ีซับซอน ยุงยาก 

เสียเวลาในการทํากําไร แตจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยประสบปญหาวิกฤต ในชวงป พ.ศ. 2540 

สงผลใหดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงมาอยางตอเนื่องนั้นเปนปจจัยหนึ่ง ท่ีทําใหผู

ลงทุนหันมาสนใจเก่ียวกับการวิเคราะหงบการเงินมากข้ึน  

หลักในการพิจารณาวาควรจะเลือกลงทุนในหุนตัวใด หรือราคาระดับไหนท่ีนาสนใจลงทุน ผู

ลงทุนควรจะทราบกอนวาปจจัยใดบางท่ีกําหนดราคาหุน ซ่ึงโดยปกติแลวจะแบงออกเปน 2 

ปจจัย ท่ีเราควรพิจารณา คือ 

1. การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)  
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คือ การพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงมีท้ังปจจัย

ภายใน ไดแก ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ฐานะการเงิน ภาระหนี้สินของบริษัท 

รวมถึงปจจัยภายนอก เชน การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ยภาวะ

อุตสาหกรรม รวมถึงปจจัยจากตางประเทศ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ผูท่ีสนใจจะลงทุนจะตอง

วิเคราะหควบคูไปกับการประกอบการตัดสินใจท่ีจะลงทุน  

2. การวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis)  

คือ การวิเคราะหราคาหุนในอดีตโดยใชหลักทางสถิติ และเปนการวิเคราะหราคาซ้ือ ราคา

ขายของหุนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง แลวนํามาคาดการณในอนาคต โดยจะเชื่อวาในอนาคต

แนวโนมของราคาหลักทรัพยจะหมุนเวียนเหมือนท่ีเคยเปนในอดีต 

จะเห็นไดวา การวิเคราะหแบบปจจัยพ้ืนฐานจะเหมาะกับนักลงทุนระยะกลางและระยะยาว 

ท่ีตองการกําไรจากสวนตางของราคาหลักทรัพย และ เงินปนผล เนื่องจากการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน

ตองใชเวลานานเพ่ือพิสูจนผลการวิเคราะหท่ีคาดการณวาจะกระทบตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

อีกท้ังราคาหุนจะเกิดข้ึนกอนการวิเคราะห ในขณะท่ี การวิเคราะหทางเทคนิคจะเหมาะกับนักลงทุน

ท่ีสนใจลงทุนระยะสั้น ท่ีมีการซ้ือขายเร็ว ตองการกําไรจากสวนตางของราคาหลักทรัพย อยางไรก็

ตาม นักลงทุนสวนใหญจะวิเคราะหท้ัง 2 ดานประกอบกัน เพ่ือเปนการยืนยันวาหลักทรัพยนาสนใจ

ท่ีจะลงทุนจริง ๆ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2545) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

  อัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการวิเคราะหงบการเงิน สามารถคํานวณได

โดย คํานวณจากงบการเงินปปจจุบัน เพ่ือวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปจจุบัน 

ท้ังนี้ อัตราสวนทางการเงินสามารถนํามาพิจารณาเปรียบเทียบระหวางบริษัท โดยอัตราสวนท่ีสําคัญ

นักลงทุนสามารถนํามาใชเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน มีท้ังหมด 5 ดาน คือ  

1. อัตราสวนสภาพคลอง  

อัตราสวนสภาพคลอง หมายถึง อัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถของกิจการท่ีสามารถเปลี่ยนสินทรัพย

เปนเงินสด เพ่ือชําระหนี้ไดทันที สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงสุดคือเงินสดเพราะสามารถนําไปชําระ

หนี้ไดทันที แตสินทรัพยอ่ืน ๆ ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วเพียงใด และราคาขายจะเปน

อยางไร พิจารณาถึงสภาพคลองของกิจการ ประกอบดวย (สุมาลี จิวะมิตร, 2548) 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratios) สามารถบอกถึงระดับความสามารถในการชําระ

หนี้ระยะสั้น หากสินทรัพยหมุนเวียนสามารถครอบคลุมหนี้สินหมุนเวียนไดพอดี แสดงวาเจาหนี้

ระยะสั้นไดรับการคุมครอง กลาวคือ กิจการมีสินทรัพยพอท่ีจะสามารถจายชําระหนี้สินระยะสั้นได 
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ยิ่งอัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคามากกวา 1 เทาใด เจาหนี้ระยะสั้นก็จะยิ่งไดรับความปลอดภัยมาก

เทานั้น อัตราสวนทุนหมุนเวียน คํานวณไดจาก (ดร. กฤษฎา เสกตระกูล, 2558) 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เปนการพิจารณาสภาพคลอง เพ่ือดูวาสินทรัพย

หมุนเวียนท่ีมีอยูท้ังหมดนี้ ถานํามาหักกับสินคาคงเหลือ ซ่ึงถือวาเปนสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองนอยสุด

ออกไปแลว เจาหนี้ระยะสั้นจะไดรับความคุมครองแคไหน หากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีระดับ

ตํ่า ไมไดหมายความวาบริษัทขาดสภาพคลอง เพราะสินคาคงเหลือท่ีมีอยูอาจจะยังทําการขายได

อยางคลองตัว ถาสินคาชนิดนั้นเปนตัวท่ีตลาดตองการ อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว คํานวณไดจาก 

(ดร. กฤษฎา เสกตระกูล, 2558) 

อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว = (สินทรัพยหมุนเวียน-สินคาคงเหลือ)/ หนี้สินหมุนเวียน 

2. อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการทํางาน (Activity Ratios) 

อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการวิเคราะหสินทรัพยท่ีกิจการมีอยูวาสามารถ

สรางรายไดใหกับกิจการมากนอยเพียงใด ถาอัตราสวนนี้มีคาสูงแสดงวาสินทรัพยนั้นถูก

นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูง สามารถสรางรายไดใหกิจการเปนอยางมาก ซ่ึงอัตราสวน

วัดประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวย (พงศกร ตั้งสยามวณิชย,2557) 

อัตราสวนหมุนของสินทรัพยรวม (Total Asset Turnover) อัตราสวนนี้คํานวณวาสินทรัพย

รวมท้ังหมดของกิจการสามารถนํามาใชเพ่ือสรางยอดขายใหกับกิจการไดก่ีเทา ถาอัตราสวนนี้ยิ่งสูง 

แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย อัตราสวนนี้คํานวณไดจาก  (ดร. กฤษฎา เสก

ตระกูล) 

อัตราของสินทรัพยรวม = ขาย / สินทรัพยรวม 

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fix Asset Turnover) เปนการวิเคราะหวา 

ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยถาวรเพ่ือสรางรายไดใหกิจการเปนอยางไร มีลักษณะคลายอัตราสวน

หมุนเวียนสินทรัพยรวม แตจะแยกดูเฉพาะสินทรัพยถาวร เพราะกิจการบางประเภทตองลงทุนใน

อาคาร โรงงาน เครื่องจักรเปนจํานวนมาก สินทรัพยถาวรเหลานี้เปนหลักในการสรางหรือผลิดสินคา

ข้ึนมา จึงตองวิเคราะหเพ่ือใหทรายวาประสิทธิภาพการใชสินทรัพยเหลานี้ในการสรางรายได เปน

อยางไร โดยคํานวณจาก (ดร. กฤษฎา เสกตระกูล) 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร = ขาย / สินทรัพยถาวร 

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)  คํานวณเพ่ือใหทราบ

วา กิจการสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ท่ีมีการขายเชื่อไดมากนอยเพียงไร หากอัตราหมุนเวียนของ
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ลูกหนี้สูงหมายความวากิจการสามารถเก็บเงินจากการขายเชื่อไดเร็ว แตหากมีคาสูงไปหมายความวา

กิจการเขมงวดในการเก็บเงินจากลูกหนี้มากเกินไปอาจจะทําใหเกิดการเสียเปรียบดานการเแขงขัน 

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้ คํานวณไดโดย  

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้ = ยอดขาย / ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย 

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) เปนการคํานวณเพ่ือให

ทราบจํานวนครั้งท่ีกิจการสามารถขายสินคาคงเหลือออกไปได หากอัตราหมุนเวียนของสินคา

คงเหลือสูงหมายความวากิจการสามารถขายสินคาคงเหลือไดเร็ว โดยคํานวณจาก 

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ= ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือถัวเฉลี่ย 

3. อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร ( Profitability Profit ) 

ความสามารถในการทํากําไร คือ ความสามารถในการกอใหเกิดกําไรขององคกร เปนการวิเคราะห

เพ่ือพิจารณาสําหรับผูถือหุนถึงกําไรท่ีจะไดรับ ซ่ึงอยูในรูปแบบของเงินปนผล ในการคํานวณ

อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร เพ่ือใชวัดประสิทธิภาพในการทํากําไรของกิจการวา

สามารถบรรลุเปาหมายไดเพียงใด อัตราสวนนี้ประกอบดวย (ศิรดา นวลประดิษฐ, 2547) 

อัตราผลตอบแทนข้ันตน (Gross Profit Margin) เปนการคํานวณหาผลตอบแทนของกิจการ

หลังหักตนทุนขายสินคาและบริการของกิจการออกไปแลว อัตราผลตอบแทนข้ันตนของกิจการยิ่งมี

คาสูงมากข้ึนเทาไหรก็แสดงวากิจการนั้นมีความสามารถในการหารายไดและควบคุมตนทุนการขาย

สินคาและบริการไดดีมากข้ึนเทานั้น อัตราสวนนี้คํานวณไดโดย  

อัตราผลตอบแทนข้ันตน = (ยอดขายสุทธิ-ตนทุนขาย)/ยอดขายสุทธิ x100 

อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน (Operating Income Margin) อัตราสวนนี้แสดงถึงความเสี่ยง

ในการดําเนินธุรกิจ หากกิจการมีอัตรากําไรข้ันตนสูง แตมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานต่ํา แสดงให

เห็นวา กิจการมีคาใชจายในการขายและบริหารท่ีสูง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอกิจการ คํานวณไดโดย  

อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน 

= (ยอดขายสุทธิ-ตนทุนขาย-คาใชจายจากการขายบริหาร)/ยอดขายสุทธิ x 100 

อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) กําไรสุทธิ จะแสดงความสามารถในการทํากําไรสุทธิ 

เปรียบเทียบกับยอดขาย ทําใหทราบถึงความสามารถในการทํากําไรสุทธิของกิจการภายหลังจากการ

หักคาใชจายทุกรายการแลว ใชวัดความสามารถของบริษัทในการควบคุมตนทุนและคาใชจายตาง ๆ 

หากอัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิสูงแสดงวากิจการมีความสามารถในการดําเนินงานและผลิตภัณฑ
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ของกิจการมีคุณภาพมากทําใหสามารถทํากําไรไดดี อัตราสวนนี้คํานวณไดโดย (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย, 2548) อัตรา 

อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ /ยอดขายสุทธิ x 100 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพยรวม (Return of Asset : ROA) เปนอัตราสวนท่ีบงบอกถึง

ความสามารถของกิจการท่ีจะนําสินทรัพยท่ีมีไปใชประโยชนในดําเนินการของกิจการไดอยางมี

ประสิทธิภาพหรือไม หากอัตราสวนนี้มีคามาก แสดงวากิจการนําสินทรัพยท่ีมีอยูไปใชในการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหไดรับผลตอบแทนสูง อัตราสวนนี้คํานวณไดจาก  

อัตราผลตอบแทนสินทรัพยรวม = กําไรจากการดําเนินงาน/สินทรัพยรวมเฉลี่ย x100 

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (Return of Equity : ROE) เปนอัตราสวนท่ีวัด

ประสิทธิภาพสวนของผูถือหุนวาใหผลตอบแทนเทาไร หากอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนมี

คาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไรสูง ทําใหสวนของผูถือหุนไดรับผลตอบแทนสูง ผู

ลงทุนท่ีถือหุนของกิจการนั้น ๆ ก็มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงเชนกัน คํานวณไดโดย 

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน = กําไร/สวนของเจาของเฉลี่ย x 100 

4. อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน (Leverage)และความสามารถในการชําระคาใชจายทาง

การเงิน  (Coverage) 

อัตราสวนวัดภาระหนี้สินท่ีใชในการวิเคราะหสัดสวน ของหนี้สินประเภทตาง ๆ ท่ีมีผลตอการดา

เนินธุรกิจ ในการระดมเงินทุนใหมในอนาคต และไดทราบถึงแหลงท่ีมาของเงินทุนวามาจากหนี้สิน

หรือสวนของเจาของวามีมากนอยเพียงใด ซ่ึงสามารถแบงออกเปน  (กทช. สํานักพัฒนานโยบายและ

กฎกติกาศูนยขอมูลสถิติและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม) 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Assets)  เปนอัตราสวนท่ีแสดงการเปรียบเทียบวา 

กิจการมีหนี้สินเปนก่ีเทาของสินทรัพยรวม ถาอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมมีคานอย แสดงวา

กิจการมีหนี้สินรวมนอยกวาสินทรัพยรวม ซ่ึงเปนผลดีเนื่องจากทําใหกิจการมีภาระในการชําระคืน

หนี้สินนอยและมีโอกาสกูยืมหนี้สินครั้งตอไปไดมาก หากอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมสูง แสดง

วากิจการมีหนี้สินมาก จะเกิดผลเสียเนื่องจากทําใหกิจการมีภาระในการชําระคืนหนี้สินมาก และมี

โอกาสจะกูยืมหนี้สินครั้งตอไปไดนอย อัตราสวนนี้คํานวณไดโดย  

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม = หนี้สินรวม / สินทรัพยรวม 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio : D/E) เปนอัตราสวนท่ีแสดงโครงสราง

เงินทุนของกิจการวาสินทรัพยของกิจการมาจากการกูยืม หรือมาจากทุนของกิจการ ถาอัตราสวนนี้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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สูงมีโอกาสท่ีกิจการจะไมสามารถชําระดอกเบี้ยไดสูงตามไปดวย เนื่องจากหนี้สินท่ีมากทําใหกิจการมี

ภาระผูกพันท่ีตองชําระดอกเบี้ยทุกงวดไมวากิจการนั้นจะกําไรหรือขาดทุน อัตราสวนนี้คํานวณจาก 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน 

อัตราสวนวัดความสามารถในการจายคืนดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เปน

อัตราสวนทางการเงินท่ีเปรียบเทียบระหวางกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีกับดอกเบี้ยจาย ซ่ึงเปน

อัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเงินกูของกิจการ หากอัตราสวนนี้สูงแสดงวา

กิจการมีความสามารถในการทํารายไดเพียงพอตอการจายดอกเบี้ย หากอัตราสวนนี้มีคานอยแสดง

วากินการมีรายไดไมเพียงพอท่ีจะจายดอกเบี้ย อาจมีความเสี่ยงท่ีเจาหนี้จะดําเนินคดี และสงผลตอ

การทําธุรกิจรวมกันในอนาคต อัตราสวนนี้คํานวณโดย 

อัตราสวนความสามารถในการจายคืนดอกเบี้ย 

= กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี/ดอกเบี้ยจาย 

5. อัตราสวนมูลคาตลาด (Market Value Ratio) 

อัตราสวนมูลคาตลาด เปนอัตราสวนท่ีเปรียบเทียบระหวางราคาหุนในตลาดหลักทรัพยของ

บริษัทกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรูปของกําไรสุทธิตอหุน และมูลคาตามบัญชีตอหุน 

ประกอบดวย (พงศกร ตั้งสยามวณิชย,2557) 

อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price-Earning Ratio : P/E Ratio) เปนอัตราสวนท่ี

เปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอกําไรตอหุน กลาวคือ เงินทุน 1 บาทของกําไรตอหุน

ท่ีผูถือหุนจะไดรับมีมูลคาในตลาด ณ ขณะนั้นเปนก่ีเทา ถาอัตราสวนนี้มีคาสูงแสดงวาธุรกิจมี

แนวโนมวาจะเจริญเติบโตไดดี อัตราสวนนี้วิเคราะหไดจาก 

อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน = ราคาตลาดตอหุน / กําไรตอหุน 

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี  (Price to Book Ratio : P/BV Ratio) เปน

อัตราสวนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ 1 หุน อัตราสวนนี้

จะบอกใหทราบวา ราคาหุน ณ ขณะนั้น สูงเปนก่ีเทาของมูลคาทางบัญชี หากมีคาสูง ก็แสดงวาผู

ลงทุนท่ัวไปในตลาดคาดหมายวา บริษัทดังกลาวมีศักยภาพท่ีจะเติบโตสูง มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548) 

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี = ราคาตลาดตอหุน / มูลคาตามบัญชีตอหุน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
http://doithai.com/article/42/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/42/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Return) คือ สวนตางของราคาหลักทรัพยในอดีตกับ

ราคาหลักทรัพยในปจจุบัน โดยใชราคาหุนท่ีทํามีการปรับคาผลตอบแทนรวมของหลักทรัพยแลว 

(Adjusted Price) เปนผลประโยชน ท่ีผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้นๆ โดย

ประกอบดวย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548) 

1. Yield คือรายไดท่ีผูลงทุนไดรับ อาจจะอยูในรูปของเงินปนผล หรือ ดอกเบี้ย ซ่ึงผูลงทุนจะ

ไดรับจากผูออกตราสารหรือหลักทรัพยนั้นเม่ือผูลงทุนถือหลักทรัพยไวจนครบกําหนด

จายเงินปนผลหรือดอกเบี้ย  

2. กําไร(ขาดทุน)สวนทุน เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาหลักทรัพย ซ่ึงผลตอบแทนนี้จะ

ไดรับเม่ือมีการขายหลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวาราคาท่ีซ้ือมา จึงถือวาเปนกําไร แตหากขาย

ในราคาต่ํากวาท่ีซ้ือมา คือขาดทุน  

อัตราตอบแทนจะใชวิธีคํานวณ โดยคิดเปนรอยละ ซ่ึงคํานวณโดยใชสูตร 

  อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย =  [ (Pt+1-Pt) / Pt] *100 

     กําหนดให  Pt+1 = ราคาปดหุนสามัญปลายไตรมาสของหลักทรัพย 

    Pt   = ราคาปดหุนสามัญตนไตรมาสของหลักทรัพย  

วิธีการศึกษา  

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

  ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้

คือ บริษัทในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท้ังหมด 18 บริษัท 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

  งานวิจัยนี้นําอัตราสวนทางการเงินมาใชในการวิเคราะห ท้ังหมด 5 ตัว เปนตัวแปรอิสระ 

ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวน

หมุนเวียนสินทรัพยรวม และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชี และมีตัวแปรตามคืออัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขอมูลยอนหลังอัตราสวนทางการเงินและขอมูลราคาตลาดของบริษัท รายไตรมาส ท่ี 1 ป 

2551 จนถึง ไตรมาสท่ี 4 ป 2560 ของบริษัทกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย  โดยขอ มูลรวบรวมมาจากเว็ป ไซต ท่ี เ ก่ี ยวของ  คือ 

www.setsmart.com 

การวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาครั้งนี้ทําการทดสอบโดยใชโปรแกรมทางสถิติ ซ่ึงจะทดสอบท้ังหมด 3 วิธี ไดแก 

วิธีวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิธีวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Pearson Correlation) และวิธีการทดสอบวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

  วิธีวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการนําเสนอขอมูลท่ีรวบรวมมา

ได โดยบรรยายลักษณะของขอมูลในรูปแบบของตาราง ขอความ แผนภูมิ หรือคาสถิติตาง ๆ 

  วิธีวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) เปนการทดสอบระดับ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยจะสรุปไดวาอัตราสวนทุนหมุนเวียน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพย และอัตราสวน

ราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญกับอัตรา

ผลตอบแทนของบริษัทในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคหรือไม โดยกําหนดคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธท่ี +0.8 และ-0.8  

 วิธีการทดสอบวิเคราะหสมการถดถอย (Multiple Regression Analysis) เปนการนําขอมูล

ท่ีไดมาทดสอบเพ่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระคือ อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพย และอัตราสวน

ราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี สวนตัวแปรตามคือ อัตราผลตอบแทนของบริษัทในกลุมธุรกิจพลังงาน

และสาธารณูปโภค ซ่ึงกําหนดรูปแบบสมการได ดังนี้   

กําหนดรูปแบบสมการ  

   Return = 𝛼𝛼 + β1(CR)+ β2(D/E)+ β3(NPM)+ β4(TAT)+ β5(P/BV) 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ (บุญนาค เกิดสินธุ ,2554) พบวาอัตราสวนทาง

การเงินท่ีมีความสัมพันธกันกับอัตราผลตอบแทน คือ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี ซ่ึงมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีมีการปรับเพ่ิม
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สูงข้ีนหรือลดลง จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน และ 

สอดคลอง (ณัฐฏ ณ ตะก่ัวทุง,2558) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินกับ

ราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พบวา มีเพียงอัตราสวนเดียวท่ีมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร อยางมีนัยสําคัญในทิศทาง

เดียวกัน 

สรุปผลการศึกษา  

  อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทในกลุมธุรกิจพลังงาน

และสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 คือ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี เม่ือพิจารณาจากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์

แลว พบวา อัตราสวนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีกําหนดไว อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีเปนอัตราสวนท่ีวัดประสิทธิภาพใน

การทํากําไรและแสดงอัตราการเติบโตของกิจการ ถือเปนอัตราสวนท่ีเก่ียวของและมีความสําคัญมาก

กับนักลงทุนเพ่ือใชในการวิเคราะหความเสี่ยง เพราะหากกิจการใดมีอัตราสวนนี้สูง หมายความวา 

กิจการนั้นมีศักยภาพท่ีจะเติบโตสูง แตขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงมากเชนกัน  

ในขณะท่ี อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current ratio) ไมมีความสัมพันธกันกับอัตราผลตอบแทนในกลุม

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อัตราสวนทุนหมุนเวียนเปนอัตราสวนท่ีบงบอกถึงสภาพคลองของ

กิจการในการชําระหนี้ระยะสั้น กลาวคือ หากอัตราสวนทุนหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็ไมสงผล

ใหอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Dept equity ratio : D/E) ไมมีความสัมพันธกันกับ

อัตราผลตอบแทนในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเปน

อัตราสวนท่ีวิเคราะหนโยบายทางการเงินของกิจการ เปนการเปรียบเทียบสัดสวนโครงสรางเงินทุน

ไดมาจากไหนรหวางหนี้สินรวม และสวนของเจาของ หากเงินทุนท่ีไดมาจากสวนของหนี้สิน จะทําให

มีดอกเบี้ยตามมาภายหลัง กลาวคือ หากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีการเปลี่ยนแปลงไปก็

ไมสงผลใหอัตราผลตอบแทนในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคเปลี่ยนแปลงไปดวย 

  อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไมมีความสัมพันธกันกับอัตราผลตอบแทนในกลุม

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อัตรากําไรสุทธิจะบงบอกถึงความสามารถในการทํากําไรและ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของขกิจการ กลาวคือ หากอัตราสวนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป อัตรา

ผลตอบแทนก็ไมเปลี่ยนแปลงไปดวย 
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  อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยรวม (Total asset turnover) ไมมีความสัมพันธกันกับอัตรา

ผลตอบแทนในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยรวมเปนการ

เปรียบเทียบระหวางยอดขายกับสินทรัพยรวม บงบอกวากิจการีการนําสินทรัพยรวมไปใชประโยชน

ไดดีหรือไม กลาวคือ หากอัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยรวมเปลี่ยนแปลงไปก็ไมสงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนเปลีย่นแปลงไปดวย 

ขอเสนอแนะ 

  หากนักลงทุนมีความสนใจท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยของกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

สามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน นอกจากอัตราสวนราคาตลาด

ตอมูลคาทางบัญชีจะมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคแลว 

ควรจะศึกษาขอมูลจากแหลงปจจัยภายนอกและภายในอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ความผันผวนของ

ราคาน้ํามัน สถานการณบานเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงอัตราสวนทางการเงินอ่ืน ๆ หรือผล

ประกอบการของบริษัทยอนหลังท่ีผานมา เพ่ือใหการวิเคราะหเปนไปอยางแมนยํามากข้ึน  

กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จไดดวยดีโดยไดรับความกรุณาจากอาจารยหลายทาน 

ขอขอบคุณ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาใหแนวคิด

ในการศึกษา รวมถึงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวน ตลอดจนใหกําลังใจในการ

ทําการศึกษาคนควาอิสระ 

  ขอขอบคุณอาจารย ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน และอาจารย ดร.ธฤตพน อูสวัสดิ์ ผูซ่ึงเปน

ประธานและกรรมการในการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาในการใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอันเปนประโยชนแกการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้มี

ความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูเปนกําลังใจใหแกผูศึกษาเสมอมา และขอบคุณ เพ่ือนๆ 

CEO MBA สาขาการเงิน ท่ีไดใหความชวยเหลือและใหกําลังใจจนสงผลใหการศึกษาคนควานี้เสร็จ

สมบูรณได หากงานศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้มีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมไวแตเพียงผู

เดียว 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Customer Purchase Decision on Crispy Catfish 

with Ginger in Bangkok   
 

อัศวิน เสนลา1 และชุติมาวดี ทองจีน2 

Aussawin sanla1 and Chutimavadee Thongjeen2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ทัศนคติ รูปแบบการดําเนินชีวิต และปจจัยสวน

ประสมการตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการทดสอบความเชื่อม่ันและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวม

รวมขอมูลจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และใช

จํานวน 200 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อถือไดเทากับ 0.950 

และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

เบื้องตนคือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง 

ท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  ไดแก การทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอย

เชิงพหุคูณ   

 ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติ และปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอตอการตัดสินใจซ้ือ

ปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

คําสําคัญ: ทัศนคติ รูปแบบการดําเนินชีวิต ปจจัยสวนประสมการตลาด การตัดสินใจซ้ือ 

 

 

Abstract 

 The study aims at analyzing the attitude, life style and marketing mix factors 

affecting the customer purchase decision on crispy catfish with ginger in Bangkok. The 

example used in the study chooses from consumer in Bangkok, selected by using a 

                                                      
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารยประจาํภาพวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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purposive sampling method of 200 people. A questionnaire was used, with a reliability 

of 0.950 and the content accuracy was examined by a panel of experts. The statistics 

used for data analysis were Descriptive Statistics, which included Percentage, Mean, 

Standard Deviation and inferential statistics, that used in hypothesis testing at the 

level of significance .05 was multiple regression analyzed.  

 The results of hypothesis testing revealed that the attitude and marketing mix 

factors affecting the customer purchase decision on crispy catfish with ginger in 

Bangkok at the significant level of .05.  

 

Keywords: Attitude, Life Style, Marketing Mix Factors, Purchase Decision 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย  

 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนการนําผลผลิตทางการเกษตรท่ีอยูในพ้ืนท่ีนํามาแปร

รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลผลิต ชวยเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไวบริโภคในครัวเรือนเปนเวลานาน

โดยไมเนาเสีย ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีมีรูปแบบและรสชาติแตกตางจากเดิม ชวยเพ่ิมความ

หลากหลายใหแกผลผลิตทางการเกษตร ทําใหบริโภคสะดวกและงายข้ึน นอกจากนี้ยังชวยเพ่ิม

ชองทางของตลาดใหมากข้ึน ตลอดจนชวยกระจายปริมาณสินคาเกษตรออกสูตลาดในปริมาณท่ี

สมดุลอยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาหาร คือ 

พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค ซ่ึงปจจุบันแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคหันมามุงเนนการเอา

ใจใสเรื่องการเลือกซ้ืออาหารมากข้ึน เพ่ือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและคนใน

ครอบครัว พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปนี้ ทําใหผูประกอบการดานอาหารตางๆ ตางปรับตัวลดปริมาณ

สวนประกอบท่ีสงผลทางลบตอความรูสึกของผูบริโภคลง เชน ปริมาณน้ําตาล ไขมันอ่ิมตัว คลอ

เรสเตอรอล และเพ่ิมการใหขอมูลกับผูบริโภคท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจมากข้ึน เชน ขอมูลคุณคา

ทางโภชนาการ ปริมาณแคลอรีในอาหาร เปนตน 

 ท้ังนี้อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยในไตรมาส 4/2561 ปรับตัวดีตามการ

เพ่ิมข้ึนของผลผลิตเกษตรและความตองการบริโภคโดยเฉพาะในตลาดสงออก อีกท้ังผูประกอบการ

ยังไดอานิสงสจากตนทุนวัตถุดิบทางการเกษตรสวนใหญท่ียังอยูในระดับต่ํา โดยคาดวาผลผลิตเกษตร

ของไทยในป 2562 จะยังอยูในเกณฑดี ปจจัยหนุนจากสภาพอากาศท่ีจะไมแปรปรวนรุนแรง มี

ปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรเพียงพอและราคาสินคาเกษตรหลายรายการจะปรับดีข้ึนสงผลใหเกษตรกร

ขยายพ้ืนท่ีปลูก สงผลดีกับอุตสาหกรรมตอเนื่องท้ังดานความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบเกษตรและ

ตนทุนการผลิตท่ีอยูในระดับต่ํา จึงคาดการณวาการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปจะ
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ขยายตัวรอยละ 6.9 สอดคลองกับภาวะการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป (Krungsri 

Research, 2562) 

 ในกระแสของสังคมปจจุบัน ภาครัฐ ไดมีการสนับสนุนสิ่งใหมๆ ใหเกิดข้ึนมาหลายดาน สิ่ง 

หนึ่งท่ีประสบความสําเร็จก็คือสินคาภูมิปญญาไทย กลุมวิสาหกิจชุมชนเองก็เปนหนึ่งทางเลือกท่ี

รัฐบาลจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือกลุมแมบาน โดยมีวิสัยทัศนท่ีวา “ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงพาตนเอง สราง 

รายไดและคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน ” โดยมี

จุดประสงค เพ่ือใหชุมชนสรางกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหชุมชนสามารถ

ดําเนินกิจการ วิสาหกิจชุมชนไดโดยชุมชนเอง และเพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนและเครือขายไดรับการ

สนับสนุนอยางเปน ระบบ โดยปลาดุกผัดพริกขิงเห็นหนึ่งวิสหกิจชุมชน และมีความหลากหลายของ

สินคาในทองตลาด ท้ังผลิตภัณฑท่ีมีความเหมือน ใกลเคียง หรือแตกตางกันลวนทําใหเกิดภาวะ

ยุงยากในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค การศึกษาเก่ียวกับทัศนคติ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคเพ่ือกระตุนยอดขายใหเพ่ิมข้ึนอันจะนําไปสูยอดกําไรสูงข้ึนตอไป  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลา

ดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค โดยจะศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ รูปแบบการดําเนินชีวิต และ

ปจจัยสวนประสมการตลาด เพ่ือใหไดทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิง

ของผูบริโภคอันจะเปนประโยชนกับผูประกอบธุรกิจปลาดุกฟูผัดพริกขิง รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของ

ผูบริโภค 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของ

ผูบริโภค 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีทัศนคติ ศิริวรรณ และคณะ (2541) ไดอธิบายวา ทัศนคติ หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปน

ตัวเชื่อมระหวางความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชเครื่องมือการโฆษณาเพ่ือสรางทัศนคติท่ี

ดีตอผลิตภัณฑและตราสินคาเสริมแรงและเปลี่ยนทัศนคติ 
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 2. แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิต Plummer (1974) ไดสรุปแนวทางสําหรับ

หัวขอท่ีจะใชในการตั้งคําถามสําหรับการศึกษาลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยใชวิธี AIOs โดย

มุงเนนศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็นในเรื่อง

ตางๆ (Opinions) ของบุคคล รวมถึงลักษณะทางประชากร (Demographics) ดังนั้นแนวคิดรูปแบบ

การดําเนินชีวิตเปนหลักหนึ่งในการแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยาและสามารถชวยใหเขาใจถึง

ความแตกตางสวนบุคคลของผูบริโภคไดเปนอยางดี โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตเปนปจจัยท่ีสะทอน

ถึงผูบริโภควันตอวันในเรื่องความสนใจเพ่ืออธิบายผูบริโภค  

 3. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541) กลาววา สวนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุม

ลูกคาเปาหมาย โดยประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการ

ผลิตภัณฑของกิจการ ซ่ึงแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion)    

 

กรอบแนวคิด 

 

ภาพท่ี 1: แสดงกรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

 สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของ

ผูบริโภค 

 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของ

ผูบริโภค 

ทัศนคติ 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 วิธีการในการเก็บขอมูล 

 ดําเนินการวิจัยโดยการออกสํารวจ โดยใชแบบสอบถามท้ังหมด 200 ชุดเก็บจากผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและหญิง และเปน

ผูท่ีมีความสนใจหรือเคยบริโภคสินคาเกษตรแปรรูป ซ่ึงมีลักษณะสอดคลองกับประเด็นท่ีตองการ

ศึกษา จํานวน 200 คน โดยผูศึกษาไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการทดสอบแบบสอบถาม

กับตัวอยางจํานวน 30 ชุด และคํานวณหาคา Partial r2  เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอยางโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป G*Power 3.1.7 ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen (1997 อางถึงใน 

นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณคาตัวอยางโดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 

0.1285488 (ซ่ึงคํานวณไดจากคา Partial r2 เทากับ 0.11390625) คาความคลาดเคลื่อนในการ

ทดสอบประเภทท่ีหนึ่ง (α) เทากับ 0.05 อํานาจการทดสอบ (1-ß) เทากับ 0.95 (Cohen, 1962)  

และจํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 3 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 178 ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาด

ตัวอยางเพ่ิมรวมท้ังสิ้น 200 ตัวอยาง เพ่ือความเหมาะสมในการสุมตัวอยาง 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) โดย

สรางแบบสอบถามจากกรอบแนวคิด ซ่ึงคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดย

ผูทําวิจัยไดออกแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย 4 สวนพรอมกับวิธีการตอบคําถามดังตอไปนี้ คือ 

  สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบให

เลือกคําตอบ 

  สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวของกับทัศนคติ ลักษณะเปนคําถามปลายปด ซ่ึง

ประกอบดวยคําตอบยอยท่ีแบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และให

คะแนนแตละระดับตั้งแตคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 

  สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวของกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ลักษณะเปนคําถามปลาย

ปดซ่ึงประกอบดวยคําตอบยอยท่ีแบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และ

ใหคะแนนแตละระดับตั้งแตคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 
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  สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวของกับปจจัยสวนประสมการตลาด ลักษณะเปนคําถาม

ปลายปดซ่ึงประกอบดวยคําตอบยอยท่ีแบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 

และใหคะแนนแตละระดับตั้งแตคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 

  สวนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวของกับการตัดสินใจซ้ือ ลักษณะเปนคําถามปลายปดซ่ึง

ประกอบดวยคําตอบยอยท่ีแบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และให

คะแนนแตละระดับตั้งแตคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 

 นอกจากนี้แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ไดผานการทดสอบคาความเชื่อม่ัน พบวา คา

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเม่ือนําไปใชกับกลุมทดลอง จํานวน 30 ชุด มีคาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.950 และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเม่ือนําไปใชกับกลุม

ทดลอง จํานวน 200 ชุด มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.852 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคลกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง 

มากกวา เพศชาย มีอายุ 30 – 39 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท เลือกซ้ือผานทางรานสะดวกซ้ือ โดยเลือกซ้ือ

สินคาท่ีมีราคา ต่ํากวา 50 บาท และสวนใหญจะนึกถึงราคาเปนอันดับแรกเม่ือซ้ือผลิตภัณฑ 

 2.  ผลการศึกษาทัศนคติ ในภาพรวม พบวา ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก ท้ัง 5 ดาน โดยสูงสุด 

“ทานเชื่อวาผลิตภัณฑปลาดุกฟูผัดพริกขิงมีความสะอาด และมีมาตรฐานในการผลิต” รองลงมา 

“ทานคิดวาการบริโภคปลาดุกฟูผัดพริกขิงตองเปนชนิดท่ีผูอ่ืนรูจักดีและยอมรับประโยชน”, “ทาน

เชื่อวาผลิตภัณฑปลาดุกฟูผัดพริกขิงมีการควบคุมคุณภาพการผลิตอยางตอเนื่อง” สวนดานท่ีนอย

ท่ีสุดคือ ทานมักจะรูสึกวาผลิตภัณฑปลาดุกฟูผัดพริกขิงตองมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงามเทานั้นจึงจะ

บริโภค  

 3.  ผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวม พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับ

มาก ท้ัง 9 ดาน โดยสูงสุด “เม่ือทานคิดจะบริโภคสินคาเกษตรแปรรูป ทานจะนึกถึงปลาดุกฟูผัด

พริกขิงเปนอันดับแรก” รองลงมา “ทานคิดวาการรับประทานสินคาเกษตรแปรรูปไมยุงยาก

จนเกินไป”, “ทานติดตามขาวสารเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตร” สวนดานท่ีนอยท่ีสุด

คือ ทานคิดวาการบริโภคปลาดุกฟูผัดพริกขิงเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของทาน ตามลําดับ 

 4.  ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในภาพรวม พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นใน
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ระดับมาก ท้ัง 7 ดาน โดยสูงสุด “มีการแจกสินคาใหทดลองชิมฟรี” มีคาเฉลี่ย 4.12 รองลงมา “มี

ความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑ”, “ราคาคาอาหารมีความเหมาะสมกับคุณภาพ” สวนดานท่ีนอย

ท่ีสุดคือ ทานจะซ้ือสินคาท่ีมีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน ตามลําดับ 

5. ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภคในภาพรวม พบวา การ

ตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภคอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.53  ในรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก ท้ัง 9 ดาน โดยสูงสุด “ทานไดมีการหาขอมูล

เก่ียวกับปลาดุกฟูผัดพริกขิงกอนท่ีทานจะตัดสินใจ” รองลงมา “ทานตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิง 

เพราะการนําเสนอภาพสินคาและบริการท่ีนาจูงใจ”, “ทานตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิง เพราะมี

โปรโมชั่นท่ีดีดึงดูดความสนใจ” สวนดานท่ีนอยท่ีสุดคือ ทานตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิง ท่ีทาน

เลือกแลวอยางเต็มใจ ตามลําดับ 

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการทดสอบไดดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย โดยทําการทดสอบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟู

ผัดพริกขิงของผูบริโภค ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ทําการเลือกตัวแปรโดยวิธีนําตัวแปรเขาท้ังหมด (Enter) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระทัศนคติ รูปแบบการดําเนินชีวิต และปจจัยสวนประสม

การตลาด ท่ีสงผลตอตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

ทัศนคติ .201 .240 3.178 .002* 

รูปแบบการดําเนินชีวิต -.109 -.112 -1.524 .129 

ปจจัยสวนประสมการตลาด .233 .243 3.528 .001* 

Note: R2 = .134, AR2 = .121, F= 10.147, *p< .05 

 

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ ทัศนคติ รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต และปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีสงผลตอตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของ

ผูบริโภค พบวา ทัศนคติ และปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัด

พริกขิงของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง ทัศนคติ มีคา Significance ท่ี .002 และ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด มีคา Significance ท่ี .001 สวนรูปแบบการดําเนินชีวิตไมสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค  
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 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิง

ของผูบริโภค พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด (Beta = .243) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟู

ผัดพริกขิงของผูบริโภค มากท่ีสุด รองลงมาคือ ทัศนคติ (Beta = .240)  

 เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square =.134) พบวา ทัศนคติ รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต และปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัด

พริกขิงของผูบริโภค รอยละ 13.4  

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิง

ของผูบริโภค 

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลา

ดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

ไมสอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

สอดคลอง 

 

 สรุปไดวา ทัศนคติ และปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัด

พริกขิงของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สวนรูปแบบการดําเนินชีวิตไมสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

 

อภิปรายผล 

 1. จากวัตถุประสงคในการศึกษา ทัศนคติท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของ

ผูบริโภค พบวา ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค ท้ังนี้เนื่องจาก 

ผูบริโภคมักจะรูสึกวาผลิตภัณฑปลาดุกฟูผัดพริกขิงตองมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงามเทานั้นจึงจะบริโภค 

โดยการบริโภคปลาดุกฟูผัดพริกขิงตองเปนชนิดท่ีผูอ่ืนรูจัก ดีและยอมรับประโยชน ท้ังนี้ผลิตภัณฑ

ปลาดุกฟูผัดพริกขิงมีความสะอาด และมีมาตรฐานในการผลิต ซ่ึงผูบริโภคเชื่อวาผลิตภัณฑปลาดุกฟู

ผัดพริกขิงมีการควบคุมคุณภาพการผลิตอยางตอเนื่อง และผลิตภัณฑปลาดุกฟูผัดพริกขิงเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้จึงทําให ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ และคณะ (2541) ไดอธิบายวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึก

คิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปนตัวเชื่อม

ระหวางความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชเครื่องมือการโฆษณาเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอ
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ผลิตภัณฑและตราสินคาเสริมแรงและเปลี่ยนทัศนคติ นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับ

การศึกษาของ บุษยพงศ มุสิกไชย (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติท่ีมีผลตอการบริโภคขนม

ไทยของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติมีผลตอการบริโภคขนมไทยของ

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 2. จากวัตถุประสงคในการศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟู

ผัดพริกขิงของผูบริโภค พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิง

ของผูบริโภค ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานอ่ืนๆ มากกวา ซ่ึงรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตนั้นเปนการแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทํา ความสนใจ และความคิดเห็นของ

บุคคลนั้นๆ โดยท่ีจะกอใหเกิดการแสดงออกของตัวบุคคลท่ีมีตอสิ่งแวดลอมในขณะนั้น ซ่ึงอาจเปนไป

ไดวาผูบริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงนั้นไมไดมีความเก่ียวของกันโดยตรงกับรูปแบบ

การดําเนินชีวิตของผูบริโภค ดังนั้นแลวรูปแบบการดําเนินชีวิตจึงไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟู

ผัดพริกขิงของผูบริโภค ซ่ึง Michman (1991) ไดอธิบายวากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ี

เกิดข้ึนจากรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนผลมาจากอิทธิพลของคานิยมสวนบุคคล (Personal 

Value) บุคลิกภาพ (Personality) และปจจัยตางทางสังคมเชน วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรม

ย อย  (Subculture) ชนชั้ น ในสั งคม  (Social Class) กลุ มอ า ง อิ ง  (Reference Groups) และ

ครอบครัว (Family) นอกจากนี้ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 

(Opinions) เปนอีก 3 ปจจัยท่ีมีสวนในการกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตและสงผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของแตละบุคคล ท้ังนี้ผลการศึกษาครั้งนี้มีบางสวนสอดคลองกับการศึกษาของ โสภิดา 

วระนิล (2554) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบการดําเนินชีวิตและปจจัยสวนผสมประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดปากคลองตลาด พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตไม

สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดปากคลองตลาด 

3. จากวัตถุประสงคในการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุก

ฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริโภคจะซ้ือสินคาท่ีมีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑท่ีได

มาตรฐาน โดยผลิตภัณฑนั้นตองมีรสชาติของผลิตภัณฑมีความอรอย ผลิตภัณฑมีคุณคาทาง

โภชนาการครบถวน โดยราคาคาอาหารมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ตองมีความคุมคาของราคาเม่ือ

เทียบกับคุณคาท่ีไดรับ มีความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑ และมีการแจกสินคาใหทดลองชิมฟรี ดวย

เหตุนี้จึงทําใหปจจัยสวนประสมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

ซ่ึง ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับ ของ Philip Kotler 

โดยอธิบายวา ปจจัยสวนประสมการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุม
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ลูกคาเปาหมาย โดยประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการ

ผลิตภัณฑของกิจการ ซ่ึงแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) นอกจากนี้

ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของ โสภิดา วระนิล (2554) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบ

การดําเนินชีวิตและปจจัยสวนผสมประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในตลาด

ปากคลองตลาด พบวา ปจจัยสวนผสมประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในตลาด

ปากคลองตลาด 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลไปใชทางธุรกิจ 

1. จากผลงานวิจัย พบวา ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

ดังนั้นผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญกับการสรางทัศคติท่ีดีใหเกิดข้ึนกับผูบริโภค ใหผูบริโภค

รูสึกวาผลิตภัณฑปลาดุกฟูผัดพริกขิงเปนผลิตภัณฑท่ีนารับประทาน โดยมีการสรางบรรจุภัณฑใหดึงดูด

ใจและใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ เพ่ือใหผูบริโภคเชื่อวาการบริโภคผลิตภัณฑ

ปลาดุกฟูผัดพริกขิงเปนสิ่งท่ีถูกตอง และผูบริโภคตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค 

2. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัด

พริกขิงของผูบริโภค ดังนั้นผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญกับ การสรางความนาเชื่อถือใหกับ

ผลิตภัณฑโดยการจัดการใหมีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน ควรใหความสําคัญกับรสชาติ

ของผลิตภัณฑท่ีตองมีความอรอย มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน และใหความสําคัญกับราคาท่ีมี

ความเหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ือใหผูบริโภคมีความคุมคาของราคาเม่ือเทียบกับคุณคาท่ีไดรับ และให

ความสําคัญกับความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 

การศึกษาครั้งผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1.  การศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาจําแนกหรือเปรียบเทียบกับผูบริโภคท่ีซอสินคา

ผานทางออนไลนเพ่ือผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนทางการตลาดปลาดุกฟูผัด

พริกขิงใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคทุกกลุมตอไป 

2.  การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในดานความพึงพอใจตอการบริโภคปลาดุกฟูผัดพริกขิง

เพ่ือผลการศึกษาจะเปนประโยชนในวางแผนกิจกรรมการตลาดและการจัดประชาสัมพันธปลาดุกฟู

ผัดพริกขิงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปลาดุกฟูผัดพริกขิงของผูบริโภค

ในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ี

ชวยเหลือในการแนะแนวทาง และใหความรูในการคนควาวิจัย จนกระท่ังตรวจทานความถูกตองของ

เนื้อหาการคนควาอิสระครั้งนี้ และทําใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงเรียบรอยสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีถายทอดความรูระหวางท่ีศึกษาจนสามารถนําความรูดังกลาวมา

ประกอบการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสั่งสอน ตักเตือน อีกท้ังยัง

สงเสริมแนวทางดานการศึกษา หากวิจัยในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางผูวิจัยขอนอมรับคําวิจารณ

เพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 
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Heterogeneity in Adoption of a New Practice: The Case Study of the 

Adoption of the HighScope, a New Early Childhood Educational 

Practice, in Thai Rural Preschools 
 

Panita Surachaikulwattana1 

 

Abstract 

This paper is a preliminary study that drew on an institutional theory 

perspective to examine heterogeneity in the adoption of a new practice. Through an 

inductive, qualitative study of the Reducing Inequality through Early Childhood 

Education in Thailand (RIECE Thailand) – a research program that has promoted the 

adoption of an American early childhood educational practice, namely HighScope, 

among over 40 preschools in Maha Sarakham and Kalasin provinces since 2015, this 

study examined why some preschools adopted the practice entirely (which is 

conceptualized in this study as high-fidelity adoption), while some adopted partially 

(low-fidelity adoption), in order to understand why variation in adoption occurs and 

what accounts for high-fidelity adoption. I found that preschools that adopted with 

high fidelity displayed more effective outcomes than those with low-fidelity adoption. 

For high-fidelity adoption to occur, this inductive study shows that it requires co-

existence of three mechanisms, including knowledge transfer, reassurance, and 

leaders’ attention. This study makes theoretical contributions to understanding of 

practice adoption, and provides practical implications for policy-making in relation to 

early childhood education in Thailand. 

Keywords: Institutional theory, adoption, new practice, early childhood 
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Introduction 

The purpose of this paper is to understand variation in adoption of a new 

practice. Adoption has been a central phenomenon to academic enquiries in the field 

of management. Scholars have been intrigued in questions such as how certain 

technologies and managerial practices (e.g., total quality management, supply chain, 

diversity management) come to be adopted widely, while other equally plausible 

alternatives are not; how foreign innovations, which may misfit with existing norms 

and believes of a new receiving country, gains legitimacy and gets widely adopted; 

and what accounts for that success. Most scholars focused on studying the breadth 

aspect of adoption, or commonly known as diffusion, by examining factors and 

mechanisms that lead to increase in quantities of adoption by individuals and/or 

organizations over time. Less attention has been paid to explaining the depth aspect 

of adoption or how and why differential level of adoption occurs. 

I was initially drawn to study variation in the adoption through my visit to the 

RIECE’s fieldwork in Maha Sarakham and Kalasin provinces. RIECE is a research and 

social program, established to promote the adoption of the American HighScope, an 

early childhood educational program, in rural preschools in Thailand. Originally 

developed by David Weikart, a psychologist, and his team in Michigan in 1970, the 

HighScope is still presently new to Thailand. In contrast to traditional educational 

approaches that focus on teacher-directed instruction and building of academic skills 

such as reading and writing, the HighScope draws on the principle of active learning 

and focuses on child-initiated learning activities with emphasis on building soft skills 

like creativity, socialization, confidence, and concentration. The HighScope consists of 

its unique teaching methodology, which is called Plan-Do-Review (PDR)2. The 

HighScope’s principles and methods have been proved by a lot of economic and 

                                                           
2 The High/Scope consists of a 3-step teaching approach including Plan, Do, and Review (PDR). Children first plan 

what materials they want to play with, what they want to do with it, and with whom they want to play. Then 

they do it. After a specified time, the children review by gathering to discuss what they did, and whether it was 

the same as, or different from, what they had planned. There are a lot of research evidence supporting teaching 

approaches such as HighScope’s PDR as more effective than traditional academic approaches, as they help 

develop essential skills for kids in the 21st century. 
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educational research as a high-quality and effective early childhood program. 

Arguably, the research on the HighScope with the highest impact was undertaken by 

Professor James J. Heckman, a Nobel laureate in economics, whose work shows that 

a high quality educational program like HighScope has long-term effects on 

development of human capital that can generate social and economic benefits in the 

long run for the society (Heckman, 2008; Heckman, Moon, Pinto, Savelyev, & Yavitz, 

2010). In 2015, RIECE was established to promote adoption of HighScope among rural 

preschools with goals to enhance quality of early childhood education in Thailand. 

To do so, RIECE worked on translating HighScope to fit preschools in the Thai context 

(i.e., curriculum and Thai educational policies), providing 11-day training for teachers 

at every preschools that were interested, and over 6-month intensive coaching 

services for some selected preschools. Despite RIECE’s efforts of advocacy and 

academic evidence of effectiveness of the HighScope, I however noticed during my 

fieldwork that some preschools accepted and adopted entirely the HighScope 

practice, while some reluctantly accepted or even refused and implemented only 

partially. This heterogeneity in adoption was also associated with different 

performance and effectiveness. I found that preschools with high-level adoption 

showed better learning outcomes in kids than preschools with low-level adoption. 

This study thus set forth to understand variation in adoption by drawing on 

perspectives of institutional theory and the notion of adoption, in order to ultimately 

understand factors and conditions that facilitate high-level adoption. The paper 

consists of four main sections. The first section provides discussion of theoretical 

platforms. The second section presents qualitative methods of data collection and 

analysis undertaken to examine variation in practice adoption. In the final section, I 

discuss findings and contributions to the management literature, implications for 

policy management for early childhood education, and future research. 

Theoretical platform 

 Management scholars have long been interested in adoption of innovations. 

One of the most prominent theories used to study in this area is institutional theory. 

Institutional theory emphasizes the role of socio-cultural factors such as norms, belief, 
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values, and expectations of stakeholders, rather than economic factors, in driving 

adoption. Institutional scholars often studied adoption in association with diffusion – 

the spread of a new entity across a societal context. One of the famous and classic 

work is the two-stage model of diffusion by Tolbert and Zucker (1994). In their study 

of civil service reforms, Tolbert and Zucker found that early adopters were motivated 

by a desire to overcome administrative problems, or to yield economic and functional 

gains. As adoption of the reform spreads from city to city, the reform came to be 

considered as necessary. Tolbert and Zucker found that later adopters were 

motivated by a desire to appear legitimate, or to yield social gains. Many researchers 

followed Tolbert and Zucker’s (1994) work to study adoption and diffusion. In this 

line of research, adoption is empirically studied as decisions to adopt by individuals 

or organizations. The higher the number of adopters, the wider an innovation diffuses. 

By treating adoption as numbers, studies in this research stream has been argued for 

its focus on homogeneity of the spread, while neglecting the fact that heterogeneity 

in adoption can occur. 

Recently, more attention has been paid to studying variation in adoption. For 

example Kennedy and Fiss (2009) used data on the diffusion of Total Quality 

Management (TQM) among U.S. hospitals to study effects of motivation (efficiency vs. 

legitimacy) and issue framing (interpreting the new practice as opportunities for gains 

or threats of losses) on variation in adoption of a practice. In their study, they follow 

Ansari, Fiss, & Zajac’s (2010) definition of adoption, as referring to fidelity and 

extensiveness. Fidelity is the extent to which the implementation of the new practice 

follows a widely acknowledged template rather than customizing it to the specifics 

of an organization. Extensiveness is the extent to which the new practice is adopted 

across organizational or geographical units (Ansari et al., 2010). Their findings reveal 

that different motivation and issue framing are related to different degrees of 

technology adoption. With similar interest, Kostova and Roth (2002) drew on the 

adoption of a quality control practice by subsidiaries of a multination corporation 

(MNC) to examine factors that affect variation in practice adoption. Yet, they 

differently conceptualize practice adoption as implementation – “the external and 

objective behavior and the actions required, or implied, by the practice,” and 
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internalization – the state in which adopters view the practice as valuable and 

become committed to the practice (Kostova & Roth, 2002: 217) under pressure of two 

forces. The two forces mean that on the one hand they need to conform to their 

MNC in the home country. On the other hand they confront institutional pressure in 

the host country. To conduct an empirical test, they operationalize these two forces 

into relational-context variables and institutional-context variables respectively. They 

found that the factor that determines the high level of implementation and 

internalization is an institutional variable – a cognitive institutional profile, which refers 

to the environment in which people knew a great deal about the practice and many 

companies adopt it. With regard to relational variables, they found that trust and 

identification positively relate to the level of implementation. This is in line with Tsai 

and Ghoshal’s (1998) work, which emphasize trust and identification as facilitating 

exchange of knowledge, reducing ambiguity related to efficiency of the practice, and 

thus enabling practice adoption.  

 These previous institutional studies are important for providing a starting point 

and developing fundamental understanding about practice adoption and factors that 

condition variation in adoption. However, most studies in this research stream focused 

on tangible technologies and concrete administrative practices (e.g., TQM, ISO, or 

supply chain) – practices with clear prescriptions of standards of actions, target 

measurement, and evaluation. Yet, in the case of the HighScope, it is a practice that 

consists of just a broad framework to follow, and thus it lacks clear descriptions of 

how to perform and measure (high uncertainty), can be interpreted differently in 

different context (ambiguity), and can be translated in various actions (equivocality). 

Furthermore, since the HighScope is still considered new to the Thai early childhood 

education, there are few examples to follow and benchmark. These conditions of 

high uncertainty, ambiguity, and equivocality make a practice such as HighScope 

distinctive, which questions the validity and generalizability of existing institutional 

theory and the notion of adoption in this context. To my knowledge, little has been 

done in investigating the adoption of new and ambiguous practices. Recently, there 

has even been increasing call among academics for further research in this area 
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(Kostova, Roth, & Dacin, 2008). This study thus aims to make contribution to the 

literature, by investigating factors and processes conditioning variation in adoption of 

ambiguous practices, and ultimately developing a framework of high-quality adoption. 

Understanding adoption of ambiguous practices, I believe, is important, as many 

practices and technologies are actually ambiguous such as design thinking, agile 

methodologies etc. They provide general principles and broad frameworks, and have 

no standardized procedures or clear measurement of their effective outcomes. These 

kinds of practices have so far gained little attention, and consequently there is still 

little understanding why some actors implement these new practices effectively, why 

some failed.  

Methodologies 

1. Qualitative Data collection 

Data have been collected between 2015 and 2017 from three sources: (1) 

semi-structured interviews, (2) nonparticipant observation, and (3) written and 

electronic documentation and archives. The primary source was semi-structured 

interviews, while the observation and documentation data served as triangulation and 

complementary sources for understanding the context of early childhood education 

and rural preschools in Thailand, and for solving discrepancies among interviews. I 

conducted in-depth interviews with interviewees that were considered as related to 

the issue of adoption of the HighScope, including teachers; heads of preschools; and 

RIECE staff, coaches, and the director. Since, rural preschools in Maha Sarakham and 

Kalasin provinces are under management of Subdistrict Administration Organization 

(SAO), I also interviewed SAO chiefs and education officers. In total, there were 61 

interviews, all recorded upon the interviewees’ consent and transcribed verbatim. 

Each interview lasted from 20 minutes to more than one hour. Table 1 shows the 

details of the interviews. The interview protocol (see Appendix A) contained the list 

of questions, which were used across interviewees, pertained to their response and 

perception towards the HighScope; their approaches to implementing the HighScope 

in practice, their thought about early childhood education and development in 

general, their thought about preschools and teaching practices in their local areas in 
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particular, their functional units and organizations, and formal and informal indicators 

of evaluation of teaching performance and learning outcomes. The interview protocol 

was customized for hierarchical level, organizational tenure, and geographical units.  

Table 1: Interview data 

Interviewees 
Interview 

Number Duration (min) 

SAO chief executives 9 236.83 

SAO education officers 5 123.64 

Local teachers 37 683.72 

RIECE coaches 8 192.87 

RIECE team members 2 65.64 

Total 61 1302.7 

The second source is observation. I engaged in non-participant observation at 

both sites of preschools and RIECE office, and took detailed field notes during my 

observation. At the site of preschools, my observation focused on teachers’ routines 

and interaction with kids and among peers. At the site of RIECE, my focal observation 

was on the team’s efforts in translation of the HighScope into the Thai version and in 

promotion of the HighScope to be implemented in preschools. In addition, I observed 

the team’s collective interpretation of early childhood development, and their 

thought about existing teaching activities, outcomes, as well as other alternative 

teaching practices for early childhood such as Montessori and Waldorf. The objective 

of the observation and field notes were to gain in-depth contextual understanding, 

aid in and enhance the researcher’s interpretation, and extract insightful information 

that may not be explicit or difficult to gain from the formal interviews.  

The last source is RIECE’s paper and electronic documentations and archives 

(e.g. presentation slides, brochures, meeting minutes, press release, videos recording 
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daily routines of teaching in class), as well as public data such as news, media, and 

books regarding early childhood education in Thailand in general, and the HighScope 

in Thailand in particular.  

2. Qualitative Data analysis 

The data analysis consisted of three stages. First, I drew on accounts of all 

data collected to build an event history database (Garud & Rappa, 1994), and 

compose a narrative story. This narrative allowed me to develop understanding of 

the field, and also used as a temporal track to understand what happened to adopters 

(teachers) and their stakeholders (e.g., SAO officers, SAO chiefs, students, other 

schools) during the adoption, what effects from the RIECE’s actions (such as sending 

RIECE teachers to co-teach, providing training and workshops for teachers, promoting 

adoption with provision of children’s books) can be on adopters and their 

implementation. The case description was often crosschecked by the RIECE’s staff 

who engaged on the regular basis with teachers and SAOs.  

In the second stage, I re-examined the data, focusing on patterns as well as 

consistencies and inconsistencies across interviews with SAOs and preschools. 

Employing the qualitative coding (Strauss & Corbin, 1990; Van Maanen, 1983) and 

Gioia’s methodology (Gioia, Corley, & Hamilton, 2012) as analytical techniques, I 

identified initial concepts by using language from the interviewees whenever possible, 

and grouped them into first-order categories.  

Then I looked into RIECE’s evaluation documents. During the 2-year data 

collection, the RIECE team followed each preschool’s implementation of the 

HighScope practice, and evaluated their performance. Checking with the literature, I 

considered that their RIECE’s evaluation criteria can be conceptualized as fidelity 

(Ansari et el., 2010). Their criteria basically include whether a preschool implemented 

the practices and activities proposed by RIECE (i.e., following Plan-Do-Review, 

designing classrooms into corners, use of RIECE materials developed for different age 

groups for 2-3 and 4-5 years old, and promoting children’s book borrowing), whether 

they do these practices every day, and what outcomes one can observe from 

children’s development. Then the RIECE team scored and ranked each school 
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accordingly. Building on this ranking, I after consulting with the RIECE team grouped 

the scores into categories and labeled each category with ‘excellent’, ‘very good’, 

‘good’, ‘fair’, ‘poor’, and ‘very poor’. Although I did not interview all the preschools, 

I based on these categories and interviewed representatives of each category through 

recommendations of the RIECE team. Checking with the literature, I defined that 

excellent and very good adopters fit with the definition of adoption with high fidelity, 

while those ranked as fair, poor, and very poor fit with the definition of adoption with 

low fidelity. Then I focused my examination on these two new categories. This focus 

of data from different adopter categories allowed me to examine how adopters with 

high fidelity and those with low fidelity responded to the HighScope, how they 

perceived, and how they implemented the HighScope, as well as what were obstacles 

or issues for them in implementing the HighScope. 

In the third stage, I used axial coding – the search for and identification of 

relationship among first-order categories (Strauss & Corbin, 1990). At this stage, the 

question that I had in mind in guiding the coding system was what factors affected 

low-fidelity versus high fidelity adoption. At this stage, I focused on patterns, 

similarities across first-order categories and relation among these categories, then 

collapsing first-order categories into a smaller number of second-order themes or axial 

coding. This was not a linear process, but proceeded iteratively among data, emerging 

themes, and literature to find refined conceptual themes or aggregate-theoretical 

dimensions. Then during these second-order themes, it became clear that these 

themes are associated with particular causes and outcomes: low-fidelity adoption 

associated with attitudes towards change that can be conceptualized as 

organizational resistance and the lack of resources; and high-fidelity adoption 

associated with 4 themes, including reassurance, outcome realization, knowledge 

transfer, and leaders’ attention. Figure 1 shows analytical process or the coding 

structure that contains coding from first-order categories, second-order themes, to 

aggregate dimensions for low-fidelity adoption. Figure 2 shows the coding structure 

for high-fidelity adoption. Table 2 and 3 show representative interview data as 

evidence to support Figure 1 and 2 respectively.  
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3. Trustworthiness of the data 

 Interview data has limitation. It is limited to interviewees’ experience, 

understanding and interpretation, and ability of a person to articulate, while also 

limited to what interviewees think as relevant and are willing to share with 

researchers. To compensate these limitations, I conducted interviews with a wide 

range of interviewees as many as possible, at different hierarchical level, from various 

functional units, and in different geographical areas. Also, to minimize the risk of 

idiosyncratic data, I hence collected multiple data sources that included observation 

and documentation published both internally and externally. Many management 

scholars support the use of observation techniques in data collection. It is 

acknowledged that, in addition to the limitations of interview techniques mentioned 

above, some insights are intrinsic in the context, which needs researchers’ 

interpretation to extract them out. Many concepts of management such as sense-

making and identity have been benefited from the observation technique. Hence, 

observation plays a potent role in this paper. 

 Another concern that may be raised regarding qualitative analysis is the coding 

system.  To ensure the trustworthiness, I showed my primary coding and findings with 

researchers of the RIECE team, to gauge whether my interpretation and coding makes 

sense and true to the case. In the future, I will follow other qualitative researchers by 

involving another qualitative researcher to conduct the coding and compare with 

mine, as well as presenting the findings to some interviewees, RIECE team members, 

and researchers from the same and different disciplines to triangulate and ensure 

internal validity of the findings.
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Figure 1: Qualitative coding structure for low-fidelity adoption 
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Figure 2: Qualitative coding structure for high-fidelity adoption 
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Table 2: Dimensions, themes, categories, and data for coding of low-fidelity 

adoption 

Second-order 
themes &  

first-order categories 

 Representative data 

Aggregate dimension: 

Organizational resistance  

& low-fidelity adoption   

A. Attitudes 
towards change: 
misfit with 
beliefs and 
expectations of 
stakeholders 

A1) Parents prefer reading and writing. 

“ไฮสโคปนี้ก็เขาสูบทเรียนตามหนวย แตผูปกครองอยากใหเด็กไดเรียนหนังสือ 
ผูปกครองบางคนเขาบอกวามาโรงเรียนไมไดหนังสือ ก็เราจะทํายังไงละ 

อยากใหลูกจําไดอยากใหลูกเขียนไดแตวัยของเด็กมันยังไมถึง” (interview, local 
teacher). 

A2) The practice does not align with expectations of public schools.  

“ผมหวงเรื่องการสงตอวาเราทําตรงนี้เนี่ยคือใหเด็กกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
มีความเชื่อม่ัน พอเราสงตอไประดับป.1 ท่ีโรงเรียน ครูตรงนั้นแหละไมเขาใจ ผม
คิดนะผมกังวล วาเขาจะบอกจบจากศูนยเด็กเรา ทําไมเรียนหนังสือก็อาน หนังสือ
ไมออก ยังทอง abc ไมได” (interview, SAO). 

B. Attitudes 
towards change: 
misfit with core 
practices, 
routines, and 
evaluation 
criteria 

B1) It does not align with the central gov’s requirements/templates. 

“[ครูท่ีศูนย] ไมเอาเลย เขาบอกวาใชไป อบต.ก็ไมตรวจ เขาก็ตรวจของกรม อบต.
ก็มีเอกสารท่ีเขาอยากเห็นอยูแลว” (interview, a local teacher). 

B2) “It's good, but it makes me busier. We already have lots to do.” 

“เปนกิจกรรมท่ีดีคะเด็กก็เรียนรู แตก็ไมคอยไดทํา Plan Do Review ทุกวันคะ 
เพราะวาบางวัน พ่ีก็ไมใชแตสอนเด็กพวกนี้ พ่ีตองมาทําเอกสารอะไรอีก พวกพัสดุ
อะไรอยางนี้ ก็เลยเปนอะไรท่ีวุนวาย HighScopeเนี้ยมันตองทําใหเรา ทํางาน
เพ่ิมข้ึน มันก็เปนกิจกรรมท่ีดี แตวาเราก็มีงานเยอะอยูแลว” (interview, local 
teacher). 

C. Attitudes 
towards change: 

C1) Not enough resource allocation 
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Table 3: Dimensions, themes, categories, and data for coding of high-fidelity 

adoption  

Second-order 
themes & 

first-order categories 

 Representative data 

Aggregate dimension:  
High-fidelity adoption 

E. Reassurance E1) "It works. Many people visited us.” 

misfit with 
resources 

“ทีนี้ถาสมมติวาเรามีของ เรามีกิจกรรม มีอะไรเนี้ย พ่ีไมมีตังคซ้ือเนาะ ท่ีแนๆ มัน
จะมีพวกอุปกรณอะไรเยอะแยะเนาะ มันก็ดี พ่ีเคยไปดูงานบานหนองตอกแปน 
เพ่ือนพ่ีก็อยูนั่น พ่ีก็วามันดี แตวาเราจะมาทําเหมือนเขาพ่ีก็ไมมีตังคซ้ือ” 
(interview, local teacher). 

D. Lack of 
knowledge 
transfer 

D1) There is no coach to guide us. 

อบต.เขาใหเราทํานะก็ทําไปเรื่อยๆ แตวาเหมือนกับวาเราเหมือนกับไมมีคนพาทํา 
เพราะวาท่ีนี่ไมมีคุณครูมานะ ไมเหมือนกับท่ีอ่ืน อยางหนองตอกแปนเขามีคุณครู
มาชวย ใชไหมคะ เขาก็ตองไปไดใชไหม (interview,  local teacher). 

D2) “I tried it, and I can’t do it.” 

[ท่ีศูนยท่ีไมมีครูโครงการ RIECE รวมสอน] “มันก็ดีนะคะโครงการของเขา แตวา
เรายังไมเขาใจลึก ๆ อะ ก็อยากจะทําตามนะคะ แตวามันยังไงไมรู แนวทางปฏิบัติ
เรายังไมเขาใจ อะไรมากมาย ก็เลยจับไตไมได แตก็ดีนะคะถาเราทําได เห็นหนอง
ตอกแปนวาดี” (interview, local teacher). 

D3) Onsite training is not enough. 

“เราไปอบรม เแตก็เปนแบบอธิบาย มาดูหนองตอกแปน เราก็ยังไมรู ไมเขาใจอยูดี 
วาปฏิบัติแลวจะยังไงตอใชไหมคะ” (interview, local teacher). 

D4) Not truly understanding how to do it. 

“[นักวิจัยถาม: ทําไมคุณครูของศูนยบางศูนยเนี้ยเขาถึงไมอยากใชไฮสโคป] เขาไม
เขาใจจริงๆถาเขาศึกษาหลักสูตรจริงๆเขาจะเขาใจ แตตอนนี้คือไปคุยๆกันเขา เขา
พูดเปนภาษาบานเราแบบวามีแตอันเกาซํ้าซากซํ้าซากนะ [เทาท่ีนักวิจัยสอบถาม 
ผูสัมภาษณหมายถึง Plan Do Review ท่ีตองทําทุกวัน] ซ่ึงจริงๆแลวเขาไมเขาใจ 
(interview, local teacher). 
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“ตอนนองครูโครงการเขามาตอนแรกเนี้ย เขาจะทําหองเดียวกอนนะคะ ก็ผล
ปรากฏวา มันไดผลคะ ก็มีอาจารยมาเอาพวกนักศึกษาจาก มมส. มาดูงาน 
โรงเรียนสาธิตคะ มาดูงาน” (interview, local teacher). 

E2) Positive feedback from stakeholders 

ผูปกครองก็ดีคือผูปกครองมีผลตอบรับมาคือ 1.คือโครงการพานิทานกลับบาน 
เพราะวาเด็กไดนิทานกลับไปคือเด็กจะรูนิทานทุกเรื่องเลย (interview, local 
teacher).  

E3) "We are proud, because we got many visitors.” 

ภูมิใจวาเออศูนยเรามันดีขนาดนั้นเหรอท่ีมีคนมาดูเรา ถึงขนาดโรงเรียนของ สพฐ.
ก็มาเง๊ียมันดีถึงขนาดนั้นอยางเง้ียก็ภูมิใจอยู (interview, local teacher). 

F. Outcome 
realization 

F1) Realizing efficiency outcomes from adopting the new technology 

“ภาระงานในสวนท่ีเราตองเปนกิจกรรมประจําวัน อยางสรางงานเขียนคือ หนังสือ
นิทานยืมกลับบานเราก็ทําทุกวัน จากแตกอนไมเคยทํา นี้คืองานท่ีเพ่ิมเขามา แตก็
ลดสวนหนึ่งคือความมีวินัยของเด็ก จากแตกอนท่ีเด็กเขาเลนตามมุมเคาเลน แลว
ไมรูจักเก็บ มันก็เหนื่อยเราท่ีเปนคนเก็บซ่ึงก็หนักในสวนนี้ แตพอมาเปนไฮสโคป 
เด็กมีวินัยข้ึน ภาระงานของคุณครูก็เบาลง” (interview, local teacher). 

F2) Seeing change in kids 

“พอเด็กไดเริ่มเรียนก็เริ่มมีวินัยมีระเบียบข้ึนทําใหครูมีกําลังใจท่ีอยากจะทําตอ” 
(interview, local teacher). 

“แตมาเรียนรูกับ ไฮสโคป แลวรูสึกวาเด็กเขาหนิ มีมารยาทเยอะข้ึนเลย และเด็กมี
ระเบียบดวย [นักวิจัยถาม: แลวเรื่องสมองและพัฒนาการละคะ] เรื่องสมองพัฒนา
ดีมากเลยคะ [นักวิจัยถาม: เราสังเกตจากอะไรคะ] สังเกตจากท่ีเด็กเขาพูด การ
กระทํา แมกระท่ังท่ีเขาไปอยูบานเขาไปดู คุณพอคุณแมทํากับขาวอยูท่ีบาน นองก็
สังเกตวาเม่ือวานท่ีบานเขาทํายังง้ี วันนี้นองเขามุมบานอีก แลวทําแบบแปลกใหม
เขามาอีก” (interview, local teacher). 

G. Knowledge 
transfer 

G1) Building understanding of the HighScope through coaching and co-
teaching 

“ตอนแรกก็ยังไมเขาใจอะไร คือเราเขาไปอบรมเราไปฟงคือเราไมเต็มรอย … เราก็
ไปฟงฟง ทีนี้ฟงท่ีอาจารยตอนแรกอาจารย xx มาคุยตอนนั้นก็ ก็ยังไมเขาใจยังไง
เทาไหร ทีนี้พอไดครโูครงการ RIECE มา เราทําไมไดเราจะทํายังไงดีละทีนี้ คือเรา
ก็อะทํา เขาพาทําเราก็ตองทําซิ” (interview, local teacher). 
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[นักวิจัยถาม: ตอนนั้นท่ีทําใหเราเขาใจ [HighScope] เนี้ยจริงๆแลวเปนเพราะ
อะไรคะ] “เพราะเห็นวิธีการท่ีนอง[ครูโครงการ]เขาสอน”(interview, local 
teacher). 

H. Leader’s 
attention 

H1) SAO chiefs showed primary interest in education, compared to other 
tasks. 

“ผมสนใจเรื่องการคึกษานะครับ ผมคิดวาการศึกษามันเปนเรื่องสําคัญ ถาจะดูใน
ศูนยผมเนี่ยผมทุมงบประมาณลงมา ผมตั้งศูนยตั้งแตป 49 เริ่มทุมงบลงเรื่องศูนย
และอาคารเรื่องอะไรเนี่ยตางๆเนี้ย ผมคิดวาผมเลนเรื่องนี้ มากพอสมควรนะ” 
(interview, SAO). 

“เบื้องตนสําหรับ ในการศึกษานะครับผม มองวานี้วา ข้ึนอยูกับตัวหัวกอนก็คือ 
ผูบริหารทองถ่ินคนนั้นกอนวา เขาพรอมท่ีจะเปดโอกาสพรอมท่ีจะรับโครงการ 
ใหมๆเขามาในพ้ืนท่ีตัวเองนี้หรือไมนะครับ (interview, SAO). 

 

Findings: A model of practice adoption 

1. Organizational resistance as source of low-fidelity adoption 

Through the primary analysis, dimensions and themes that could explain 

different level of adoption emerged. I found that organizational resistance was a key 

source of low-fidelity adoption. Organizational resistance occurred due to adopters’ 

attitudes towards change and the new practice as misfit with existing beliefs and 

values of stakeholders such as parents and public schools; misfit with current 

practices, routines, and evaluation; and misfit with existing systems of resource 

allocation. This corresponds with organizational culture theory in the management 

field, explaining that practices that clash with existing norms, beliefs, and routines 

tend to encounter resistance from adopters. This is not surprising and true to many 

cases of change at the early stage. In the interviews, many teachers with low-fidelity 

adoption expressed their concerns about the adoption because their workloads were 

already high. They were also afraid that parents might not like this new teaching 

methodology, since it does not highlight reading and writing. In the long run this might 

be the reason why local parents would not send their kids to their schools. 

Interestingly, these concerns on workloads and stakeholders’ expectations were not 

found among teachers with high-fidelity adoption. In contrast, high-fidelity teachers 



 

810 
 

stated that they received positive feedback from many parents about their kids’ 

behavior at home and parents’ praise about the activity of children’s book borrowing. 

Scholars explain that new practices that contradict with established routines, norms, 

and resource allocation systems will create emotional discomfort (Bartunek, 1984; 

Schein, 1985), leading to reluctance and resistance to implement the new practice. 

To promote the adoption, it needs change in attitudes. Yet, such change takes time, 

since attitudes are rooted in belief that existing teaching practices (teacher-centered 

with emphasis on reading and writing) are good and effective already in the eyes of 

adopters and stakeholders, as teachers at some low-fidelity preschools stated:  “We 

do what we think it is good. That is why we still have kids coming to study with us,” 

and “Parents like the way we teach.” And these existing teaching practices were 

taken-for-granted and became routinized behavior that has over time been influenced 

and maintained by power structure and incentives. One teacher at a low-fidelity 

preschool clearly stated this point: “We need to follow orders from the SAOs. They 

are the ones who give us salary.”  

For adoption to occur, we can turn to the diffusion literature, which explains 

that early adopters are motivated by a desire to yield economic and functional gains 

(Tolbert & Zucker, 1994). When the adoption has success stories, the new practice 

becomes compelling and easier to adopt, encouraging more adoption. As the 

quantities of adoption increase, the new technology gains more or less social 

agreement regarding its pragmatic value, and becomes considered as appropriate and 

necessary. Imitation of adoptions is accelerated. Late adopters follow suit, with a 

desire to appear legitimate more than to gain pragmatic values as early adopters 

(DiMaggio & Powell, 1983; Greenwood, Oliver, Suddaby, & Sahlin-Andersson, 2008; 

Meyer & Rowan, 1977; Suchman, 1995). The point for practical suggestions is that, in 

order to overcome resistance and promote adoption, success stories are needed. And 

success stories can be generated through creation of exemplary schools that can 

adopt HighScope effectively. Also, to accelerate the diffusion, social awareness of its 

effectiveness is required. 

Another theme that leads to the low-fidelity adoption is the lack of enough 

knowledge transfer. In contrast to attitudes towards change that result in 
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organizational resistance, the lack of knowledge transfer is more manageable and 

controllable. Many teachers at low-fidelity adoption stated in the consensus that they 

did not truly understand how to implement HighScope. They tried it but still could 

not do it well. The data shows that preschools with low-fidelity adoption received 

only 11-day training from RIECE, but no intensive coaching onsite, whereas high-fidelity 

preschools received both. It may be that when they were giving training, they 

understood the broad picture. Yet, upon implementation themselves, they faced 

challenges and questions that they did not know how to cope with, thereby becoming 

resisting the adoption. This emphasizes that adoption of ambiguous practice, unlike 

tangible technology and concrete practices, needs particular approaches to promote 

formation of tacit knowledge.  

2. Mechanisms leading to high-fidelity adoption 

This sub-section provides descriptions of findings on mechanisms leading to 

high-fidelity adoption of practice. Figure 3 illustrates the findings. To achieve adoption 

with high fidelity, the analysis revealed four themes: reassurance, technology transfer, 

leader’s attention, and outcome realization. The first three dimensions that appear in 

rectangular boxes  
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Figure 3: Mechanisms leading to high-fidelity adoption 
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and straight lines indicate extrinsic and managerial dimensions, while the last 

dimension that appear in dotted oval and dashed lines refer to intrinsic dimension.   

The relationship between knowledge transfer and high-fidelity adoption may 

be explained by two aspects. First, a practice such as HighScope is new and foreign. 

For local teachers to adopt, it requires what institutional scholars call ‘translation of 

the practice’ to be pragmatic and appropriate in a new context (Czarniawska & 

Joerges, 1996; Sahlin-Andersson, 1996). A new practice is considered pragmatic, when 

it is easy, convenient, and effective for adopters. And it is viewed appropriate when it 

aligns with the institutional environment of a new receiving context (Greenwood & 

Suddaby, 2002; Suchman, 1995). To make HighScope pragmatic and appropriate, RIECE 

engaged in translation of HighScope into the Thai version. RIECE has worked to align 

the new teaching practice with pragmatic value e.g., creating informative and easy-to-

understand teaching materials for implementing HighScope, providing RIECE teachers 

to coach and co-teach, providing trainings for beginning adopters, and giving feedback 

and supervision. Also, RIECE rendered HighScope appropriate especially in the eyes of 

high-fidelity teachers, by aligning the new practice with the institutional context i.e., 

the teaching material designed by RIECE are the same as and corresponds with the 

template and the main idea of the central government that SAOs need to follow. 

Interestingly, teachers at low-fidelity preschools thought otherwise that HighScope 

and RIECE’s materials are different from the central government’s requirements. For 

example, one comment is that they are different in terms of daily teaching routines 

or forms of documents teachers use to report on teaching outcomes to SAOs. To 

ensure collective understanding that HighScope and RIECE’s materials do not conflict 

with the central requirements, it needs more translation of HighScope to fit local way 

of understanding even more. Nevertheless, the overall analysis shows that knowledge 

transfer lead to high-fidelity adoption. Yet, methods for transferring knowledge and 

translation are also important. 

The second part of knowledge transfer affects high-fidelity adoption through 

outcome realization. The qualitative analysis showed that teachers “made sense” 

(Weick, 1979) or may form tacit knowledge through interaction with RIECE teachers. 

This may be explained by using the concept of sense-making – the cognition-action 
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processes of environmental observation, interpretation, and action (Gioia & 

Chittepeddi, 1991; Weick, 1979). It may be that formation of tacit knowledge occurs 

during this sense-making process together with feedback loops through interaction 

between local teachers and RIECE coaches. Also, during this knowledge transfer, local 

teachers realized change outcomes (i.e. more self-confident, disciplined, and lively) 

in children, under care of RIECE coaches and from implementing by themselves. This 

outcome realization thus results in high-fidelity adoption. High-fidelity adoption then 

results back in outcome realization, and vice versa. 

Furthermore, when I investigated deeper why these teachers adopted with 

high-fidelity consistently and continuously, the data revealed another two themes – 

reassurance and leader’s attention – occur concurrently. Some teachers at the 

preschool with the highest level of fidelity stated that they tried to learn from RIECE 

coaches (knowledge transfer) and they saw change in kids (outcome realization). Yet, 

they became more certain that HighScope worked when external parties visited them. 

They were recognized and proud of themselves, which in turn increase the likelihood 

of high-fidelity adoption. Leaders’ attention also emerged as another theme that 

encouraged high-fidelity adoption. In the interview data, leaders who put weight to 

education as one of the top priorities are the ones whose preschools show high level 

of fidelity in adoption. It is not ascertained from the data that leader’s attention or 

outcome realization comes first. Yet, it is arguable that leaders’ attention directs 

teachers’ actions, and through this, teachers who perform well gain recognition from 

leaders. This dynamic of leaders and teachers hence may lead to high-fidelity 

adoption. 

The requisite of the three mechanisms of knowledge transfer, reassurance, 

and leader’s attention are confirmed when I compared the data between teachers 

with high- and low-fidelity adoption. Interestingly, I found that all the three exist 

during the implementation of the former, while either leader’s attention or 

reassurance, or both, are missing in the latter’s implementation. Based on this present 

analysis, it may be concluded that knowledge transfer, reassurance, and leader’s 

attention are important for high-fidelity adoption. 
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Discussion and future research 

My findings reveal that for high-fidelity adoption of new and ambiguous 

practices to occur, it requires co-existence of three mechanisms: knowledge transfer 

approaches that help adopters form tacit knowledge, reassurance, and leaders’ 

attention. One of the mechanisms missing may result in a ceremonial adoption or 

low-fidelity adoption. In this case, knowledge transfer approaches used by RIECE 

included 11-day training and onsite coaching. I found that the preschools with high-

fidelity adoption received both approaches with emphasis on the latter, while those 

with low-fidelity received only the training. This is interesting since many 

organizations, when trying to implement a new practice or technology, often 

provide only trainings in forms of one-time or series of workshops. This finding 

shows that methods of knowledge transfer are important and should not be taken 

lightly for high-fidelity adoption to succeed.  

Although this research is still at the primary stage, this evolving study has 

aided in enhancing our current understanding about adoption of new and 

ambiguous practices. In my future research, I will focus on strengthening the linkage 

between institutional theory and knowledge transfer to explain adoption, and 

ultimately develop hypotheses. Lastly, I posit that adoption of concrete practices 

and ambiguous practices is different. Unlike the adoption of concrete practices that 

highlights the importance of incentives to encourage adoption, I posit that the 

adoption of a new ambiguous practice requires particular focus on knowledge 

transfer, through which adopters truly form essential tacit knowledge of the 

practice. 
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Appendix A: Interview protocol (SAO chief executives, SAO education officers, and 

local teachers) 

1. What was your reaction when you were first approached by the RIECE team?  

2. What do you think about HighScope? Why did you decide to adopt it? 

3. What is normally going on in class? 

4. After adoption the HighScope, what do you think about the practice? 

5. Are there any problems, pressures, obstacles, or difficulties for implementing 

the HighScope? 

6. To what extent do you think you understand HighScope? 

7. Any difference in kids before and after the adoption of HighScope? 

8. [For SAO chiefs executives and officers], what is the goal of your SAO? [For 

local teachers], what is the goal of your preschools? 

9. Is HighScope effective? How might it be improved? 

10. In your opinion, why do some preschools adopt HighScope partially? 

Addition questions to SAO chief executives and educational officers: 

1. Why did you decide to adopt HighScope? Why change? 

2. What is your vision for early childhood education? 

3. Will you continue adopting HighScope, even though one day the RIECE 

program is ended? Why? 

 

Appendix B: Questions regarding teacher attitude toward being an early childhood 

teacher 

1. I enjoy with my teaching. 

2. I am confident that my teaching will make the student’s life better. 
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3. If I could restart my life, I still going to be an early childhood teacher. 

4. I chose to be an early childhood teacher because it is my dream since I was 

young. 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาตลาดหลักทรัพย 

ของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The relationship between financial ratios and stock prices of 

agriculture companies listed on Stock Exchange of Thailand 
 

ษิรินุช  นิ่มตระกูล1 และธนศักดิ์  ชอบธรรม2 

Sirinuch Nimtrakoon1 and Tanasak Chobtham2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคา

หลักทรัพยของธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท 

โดยศึกษาเปนรายไตรมาส ระหวางป พ.ศ. 2554-2558 รวมท้ังสิ้น 135 ตัวอยาง โดยใชอัตราสวน

ทางการเงิน 4 กลุม รวมท้ังหมด 11 อัตราสวน ตัวแปรตามคือราคาหลักทรัพย นอกจากนี้มีตัวแปร

ควบคุมคือขนาดของธุรกิจ อัตราเงินเฟอ และอัตราแลกเปลี่ยน ผูศึกษาไดเลือกอัตราสวนท่ีมี

ความสัมพันธกับราคาตลาดหลักทรัพยมากท่ีสุดในแตละกลุมอัตราสวน โดยใชการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient Analysis) เพ่ือนําอัตราสวนท่ีเปนตัวแทนในแต

ละกลุมไปวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ

กับราคาหลักทรัพย 

ผลการศึกษาพบวา ในกลุมอัตราสวนสภาพคลองไมมีอัตราสวนท่ีมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ ผูศึกษาจึงตัดอัตราสวนกลุมนี้ออกจากการพิจารณา สําหรับอัตราสวนอีก 

3 กลุมท่ีเหลือคือ อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนความสามารถในการดําเนินงาน 

และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ ผูศึกษาไดเลือกอัตราสวนท่ีมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยมากท่ีสุดในแตละกลุมคืออัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ และ

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุพบวา อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนมีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย ในขณะท่ีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของมีความสัมพันธ

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย School of Accountancy, University of the Thai Chamber of 

Commerce. Email: sirinuch_nim@utcc.ac.th 
2 บัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Graduate School, University of the Thai Chamber of 

Commerce. Email: tanasakpay@hotmail.com  
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ทิศทางตรงกันขามกับราคาหลักทรัพย สวนอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ในสวนของตัวแปรควบคุมท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศทางเดียวกันคือ 

ขนาดของธุรกิจ ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอและอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศ

ทางตรงขาม 

 

คําสําคัญ: อัตราสวนทางการเงิน ราคาหลักทรัพย หมวดธุรกิจการเกษตร 

 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate the relationship between financial 

ratios and stock prices of 8 agriculture companies listed on the Stock Exchange of 

Thailand.  The information of each companies was quarterly examined from 2011 to 

2015, resulting in 135 samples in total. Four categories of 11 financial ratios are used 

in the study. The dependent variable is stock prices. The control variables are size of 

businesses, inflation rate, and the exchange rate.  The researchers used correlation 

coefficient analysis in order to select financial ratios that are most correlated with 

stock prices in each categories.  Then, these ratios will be used as independent 

variables in multiple regression analysis. 

 The results of this study revealed that none of the liquidity ratios has a 

significant relationship with stock prices.  Therefore, the researchers decided to 

exclude this category from the consideration.  For the remaining 3 categories, 

profitability ratio, operating ratio, and leverage ratio, the selected ratios, which have 

highest correlation with stock prices, are return on equity ratio, account receivable 

turnover ratio, and debt to equity ratio, respectively. 

 From multiple regression analysis, it was found that return on equity ratio 

significantly has a positive relationship with stock prices, while debt to equity 

significantly has a negative relationship with stock prices.  There is no relationship 

between account receivable turnover ratio and stock prices.  Regarding control 

variables, size of businesses significantly has a positive relationship with stock prices 

whereas the inflation rate and exchange rate significantly have a negative relationship 

with stock prices.  
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บทนํา 

ภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญตอประเทศไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันถือเปนอาชีพท่ีคูกับคน

ไทยมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ เกษตรกรรมจึงเปนอาชีพท่ีสรางคุณคาไดหลายอยางไมวาจะเปนการ

ดํารงชีวิตของมนุษย เปนรากฐานในการสรางอาชีพอ่ืนๆ ใชท่ีดินวางเปลาใหเกิดประโยชน และเปน

สินคาท่ีทํารายไดใหกับประเทศ เชน สรางอาชีพคาขายผลผลิตการเกษตร สรางธุรกิจทางการเกษตร

ตางๆ โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมและการขนสงผลผลิต เปนตน ดังนั้นเกษตรกรรมจึงเปน

อาชีพท่ีสําคัญของคนในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาดูราคาหลักทรัพยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หมวดธุรกิจการเกษตรพบวาราคาหลักทรัพยในปพ.ศ. 2554-2559 มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

โดยข้ึนอยูกับหลายๆปจจัยไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม แมกระท่ังผลการดําเนินงานของ

บริษัท ลวนแตสงผลใหราคาหลักทรัพยในหมวดธุรกิจการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนและลดลง 

แตเม่ือทําการวิเคราะหโดยมองภาพรวมในหมวดธุรกิจการเกษตรพบวาราคาตลาดของหลักทรัพย

โดยรวมมีคาเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบันเม่ือเทียบกับในอดีตท่ีผานมา (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

2559) 

จากงานวิจัยในอดีตของเฉลิมขวัญ ครุฑนุญยงค (2551) ไดกลาวไววา การวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินเปนเสมือนเครื่องมือในการวางแผน การจัดการ และการควบคุมทางดานการ

บัญชีและการเงินไดเปนอยางดีซ่ึงในการวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจในตลาดหลักทรัพยจะ

พิจารณาจากการคํานวณหาอัตราสวนทางการเงิน (Ratio analysis) ดังนั้นการวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงินถือเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยในการตัดสินใจในการพิจารณาลงทุนของนักลงทุนในการ

เปรียบเทียบรายการตางๆ ในงบการเงิน ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการและนักลงทุนไดทราบวาธุรกิจมี

ฐานะทางการเงิน นโยบาย และผลการดําเนินงานท้ังในอดีตและปจจุบันประสบความสําเร็จมากนอย

เทาใด 

เม่ือพิจารณาราคาหลักทรัพยในภาพรวมของธุรกิจการเกษตรพบวามีราคาเพ่ิมสูงข้ึนจากป

กอนๆ นอกจากนี้ธุรกิจการเกษตรยังเปนธุรกิจท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการตางๆของรัฐบาล

มากมาย อีกท้ังมีงานวิจัยศึกษาเก่ียวกับหมวดธุรกิจการเกษตรกับราคาหลักทรัพยคอนขางนอย และ

การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยเปนสิ่งท่ีนักลงทุนควรหันมาสนใจเพ่ือท่ีจะตัดสินใจในการลงทุน

ไดอยางถูกตอง ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของธุรกิจ

การเกษตรเพ่ือดูวามีอัตราสวนทางการเงินใดบางท่ีมีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย เพ่ือสามารถใช
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เปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจและวางแผนสําหรับผูลงทุนและเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจในธุรกิจ

การเกษตร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของธุรกิจ

การเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานการศึกษาครั้งนี้ไวดังนี้ 

H0: อัตราสวนทางการเงินไมมีความสัมพันธกับราคาตลาดของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจการเกษตร 

H1: อัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธกับราคาตลาดของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจการเกษตร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ทําใหนักลงทุนสามารถนําขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

ราคาหลักทรัพยมาใชพิจารณาตัดสินใจท่ีจะลงทุนในกลุมธุรกิจการเกษตรไดถูกตองมากยิ่งข้ึน เพ่ือให

ไดผลตอบแทนสูงข้ึนจากการลงทุน  

2. ทําใหนักลงทุนสามารถคาดการณแนวโนมของราคาหลักทรัพยในหมวดธุรกิจการเกษตร

ได เพ่ือประโยชนในการไดรับผลตอบแทนมากข้ึน 

3. ทําใหนักวิจัยสามารถนําผลการวิจัยนี้ ใชเปนขอมูลสําหรับการวิจัยตอยอดในอนาคต 

เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาหลักทรัพย ของบริษัทในหมวด

ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

ผูศึกษาไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน โดยนําขอมูล

รายการในงบการเงินมาคํานวณใหอยูในรูปของอัตราสวนแลวนําไปวิเคราะหประสิทธิภาพและ

ความสามารถดานตางๆของบริษัท และนําไปเปรียบเทียบกับบริษัทหรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีจัดอยูในหมวด

อุตสาหกรรมเดียวกันได โดยผูศึกษาใชสูตรอัตราสวนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET) มาคํานวณเอง ซ่ึงอัตราสวนท่ีใชในการศึกษาจะประกอบไปดวย 4 ประเภท ดังนี้ 



 

825 
 

1. อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) แสดงใหเห็นถึงความสามารถใน

การชําระหนี้ระยะสั้นของบริษัท 

   =    สินทรัพยหมุนเวียน     (เทา) 

          หนี้สินหมุนเวียน 

1.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio / Acid Test Ratio) แสดงใหเห็น

ถึงความสามารถของบริษัทในการชําระหนี้ระยะสั้นดวยสินทรัพยหมุนเวียนท่ีแปรสภาพเปนเงินสดได

เร็ว เพ่ือใหทราบสภาพคลองท่ีแทจริงของบริษัท 

   =    สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ   (เทา) 

           หนี้สินหมุนเวียน 

2. อัตราสวนแสดงถึงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 

2.1 อัตราสวนกําไรข้ันตน (Gross Profit Margin) เปนอัตราสวนรอยละของตนทุน

สินคาตอรายไดท้ังหมด ซ่ึงเปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับเปรียบเทียบบริษัทกับคูแขง และสามารถใช

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีตถึงปจจุบันของบริษัทได 

   =    กําไรข้ันตน (ขายสุทธิ – ตนทุนขาย)  × 100  (เปอรเซ็นต) 

     ขายสุทธิ 

2.2 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) เปนอัตราสวนท่ี

แสดงรายไดจากการขายหลังหักคาใชจายท้ังหมดแลว ถาอัตราสวนนี้ลดลงแสดงวากําไรข้ันตนต่ํา

เกินไปเนื่องจากตนทุนสูงหรือคาใชจายอ่ืนๆสูงข้ึน ทําใหตองควบคุมหรือแกไขคาใชจายในบริษัท 

   =    กําไรจากการดําเนินงาน × 100   (เปอรเซ็นต) 

    ขายสุทธิ 

2.3 อัตราสวนกําไรสุทธิ  (Net Profit Margin) เปนอัตราสวนแสดงให เห็น ถึง

ประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษัท โดยนํารายไดหักตนทุนคาใชจายและภาษีเงินไดแลว 

อัตราสวนจะสูงหรือต่ําข้ึนอยูกับการบริหารคาใชจายและตนทุนตางๆไดมากนอยแคไหน ถายิ่งมีคา

สูงแสดงวาบริษัทควบคุมคาใชจายและตนทุนไดดี 

   =    กําไรสุทธิ × 100     (เปอรเซ็นต) 

          ขายสุทธิ 
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2.4 อัตราสวนผลตอบแทนผู ถือหลักทรัพย (Return On Equity or ROE) เปน

อัตราสวนท่ีแสดงเงินลงทุนในสวนของเจาของ จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินการ

ของกิจการนั้นในอัตราสวนเทาไร ถามีคาสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรสูง 

   =    กําไรสุทธิ × 100     (เปอรเซ็นต) 

      สวนของผูถือหลักทรัพย 

2.5 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) แสดงถึงการวัดความสามารถใน

การทํากําไรของสินทรัพยท้ังหมดท่ีธุรกิจใชในการดําเนินงานวา จะใหผลตอบแทนจากการดําเนินงาน

ไดมากนอยเพียงใด ถามีคาสูงแสดงถึงการใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 

   =    กําไรสุทธิ  ×  100     (เปอรเซ็นต) 

      สินทรัพยรวม 

3. อัตราสวนความสามารถในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

3.1 อั ต ร าห มุน เ วี ยนของลู กหนี้  (Receivable Turnover)  แสดง ให เ ห็ น ถึ ง

ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของบริษัท  

   =    ยอดขายสุทธิ     (ครั้ง/รอบ) 

         ลูกหนี้เฉลี่ย 

3.2 อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) แสดงใหเห็นถึง

ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการบริหารการขายของบริษัท หรือจํานวนครั้งท่ีบริษัทสามารถ

ขายสินคาคงเหลือออกไปไดในระยะเวลาหนึ่ง  

   =    ตนทุนขาย      (ครั้ง/รอบ) 

       สินคาคงเหลือเฉลี่ย 

4. อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio / Financial Policy Ratio) 

4.1 อัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินรวม (Debt Ratio) แสดงถึงสัดสวนของหนี้สินรวม

ของบริษัทเม่ือเทียบกับสินทรัพยท่ีมีอยูท้ังหมด ซ่ึงใชวัดวาเงินลงทุนในสินทรัพยของบริษัทมาจากเงิน

กูยืมจากภายนอกเปนสัดสวนเทาใด นอกจากนี้ยังแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท

ดวย 

   =    หนี้สินรวม      (เทา) 

        สินทรัพยรวม 
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4.2 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหลักทรัพย (Debt to Equity Ratio) แสดง

โครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัท โดยจะเปนการวัดวาบริษัทใชเงินทุนจาก

ภายนอกเม่ือเทียบกับเงินทุนภายในของบริษัทเองวามีสัดสวนเทาใด 

   =     หนี้สินรวม      (เทา) 

        สวนของเจาของ 

ทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558) ไดกลาววาราคาของหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาจึงตองมีการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดราคาของหลักทรัพย ซ่ึงสามารถแบง

ออกเปน 3 ปจจัย คือ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบริษัท มาใชใน

การวิเคราะหผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดในตัวของหลักทรัพยนั้น 

ภาวะเศรษฐกิจ ถาเศรษฐกิจดีราคาหลักทรัพยมักจะเพ่ิมข้ึนเพราะผูลงทุนมองวาโอกาสท่ี

บริษัทจะขาดทุนในชวงนี้มีนอยจึงกลาท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยเพ่ิมข้ึน กลาวคือในชวงท่ีเศรษฐกิจดี

ประชาชนจะจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน สงผลใหยอดขายและผลกําไรของบริษัทเพ่ิมข้ึน เม่ือบริษัทมีกําไร

เพ่ิมข้ึนบริษัทก็จะสามารถจายผลตอบแทนใหแกผูลงทุนไดมากข้ึนตามไปดวยในทางตรงกันขาม แต

ถาเศรษฐกิจไมดีราคาหลักทรัพยก็มักจะลดลง กลาวคือชวงท่ีเศรษฐกิจไมดีกําลังซ้ือของประชาชน

ลดลงยอดขายของบริษัทจะลดลง สงผลใหกําไรของบริษัทก็จะลดลงหรือเกิดการขาดทุนได และ

ทายท่ีสุดผูลงทุนก็จะไมไดรับการจัดสรรกําไรจากบริษัท ซ่ึงเหตุการณดังกลาวทําใหผูลงทุนรูสึกถึง

ความเสี่ยงจากการลงทุนและทําการขายหุนออกมา  

ภาวะอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมใดอยูในชวงขาข้ึนราคาหลักทรัพยท่ีอยูในอุตสาหกรรมนั้น

มักจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูลงทุนคาดการณวาผลประกอบการของบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นจะ

ปรับเพ่ิมข้ึนตามภาวะอุตสาหกรรมในทางตรงกันขาม ถาอุตสาหกรรมใดอยูในชวงขาลงราคา

หลักทรัพยท่ีอยูในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากผูลงทุนกังวลถึงความเสี่ยงจึงขาย

หลักทรัพยในอุตสาหกรรมออกมา 

ผลการดําเนินงานของบริษัท เปนตัวแปรท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น

โดยตรง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจ กลยุทธของบริษัท และความสามารถของผูบริหาร กลาวคือ

ในชวงท่ีสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไมดีหากผูบริหารของบริษัทมีความสามารถสูง ก็อาจจะทํา

ใหผลประกอบการของบริษัทลดลงไมมากและราคาหลักทรัพยก็จะปรับตัวลดลงไมมากนั่นเอง 

ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดทุน  

ผูศึกษาไดศึกษางานวิจัยของวรเดช เลิศชนะ (2554) ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้ซ่ึงตามทฤษฎีตลาด

ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) เปนตลาดท่ีแขงขันสมบูรณ โดยมูลคาหลักทรัพย
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ของบริษัทมีคาเทากับราคาตลาดเสมอ โดยนักลงทุนมีความรูอยางเทาเทียมกันไมวาจะในอดีตหรือ

ปจจุบัน และไดรับขอมูลขาวสารตางๆท่ีกระทบตอพ้ืนฐานของกิจการ มูลคาหลักทรัพยจะสะทอนถึง

ขาวสารท่ีนักลงทุนมีความรูท้ังหมดได ทําใหไมสามารถทํากําไรไดอยางตอเนื่องในระยะยาวได ซ่ึง

สามารถแบงไดเปน 3 ระดับคือ ประสิทธิภาพระดับต่ํา ประสิทธิภาพระดับกลาง และประสิทธิภาพ

ระดับสูง 

จากงานวิจัยในอดีตของอภิวัฒน ทวีศิริเวทย (2559) ซ่ึงศึกษาความมีประสิทธิภาพของ

ตลาดหลักทรัพยในกลุมอาเซียน จํานวน 6 ประเทศ 7 ตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวาความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยนั้นถือวาอยูในระดับกลาง เนื่องจากขอมูลท่ีเปดเผย

ออกมาสูสาธารณะชนก็รับรูเชนเดียวกัน โดยอาจจะมีขอมูลท่ีมิไดแสดงตอสาธารณะไมวาจะเปน

ขอมูลภายในบริษัทตางๆท่ีไมไดรวมอยูในราคาสินทรัพย อาจทําใหเกิดการแสวงหากําไรเกิดข้ึนได 

ดังนั้นประเทศไทยยังคงตองพัฒนาตลาดทุนในประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วันชัย เอมละออ (2552) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารกรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด ผลการศึกษาพบวาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท

ตอเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจํา เดือนมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน 

สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในการอธิบายราคาหลักทรัพย

พบวาอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

บุญนาค เกิดสินธุ (2554) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาตลาด

ของหลักทรัพยกลุมพาณิชยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาอัตราสวนกําไร

สุทธิตอหุน อัตราเงินปนผลจายตอหุน อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชีตอหุน อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุน และอัตราหนี้สินตอสินทรัพยรวม มีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 

ธาราวัน เพชรเจริญ (2557) ศึกษาอัตราสวนความเสี่ยงของหนี้สินท่ีมีตอราคาหลักทรัพย

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ

หุน  อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนจํานวนเทาของกําไรตอดอกเบี้ยจายมี

ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 
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นันทนา ศรีสุริยาภรณ (2557) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา

ตลาดของหลักทรัพยของกลุมธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผล

การศึกษาพบวาอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร มีความสัมพันธทางตรงกับราคาหลักทรัพย

กลุมธนาคารอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีอัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวรมีความสัมพันธตรงขามกับ

ราคาหลักทรัพยกลุมธนาคารอยางมีนัยสําคัญ 

สัณฑพงศ คลองวีระชัย (2557) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในหมวดธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผล

การศึกษาพบวา อัตราหมุนเวียนสินทรัพยรวมสงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยใน

หมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

ศิวรักษ แสงวีระศิริ (2557) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอดัชนีราคา

หลักทรัพยรายกลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาปจจัยดาน

ปริมาณการลงทุนในหลักทรัพยของชาวตางชาติสุทธิมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยราย

อุตสาหกรรมมากท่ีสุด คืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ  อัตราเงินเฟอ อัตรา

เงินกูลูกคารายใหญชั้นดี และดัชนีราคาผูบริโภค 

จันทนา วัฒนกาญจนะ (2558) ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินในแตละป

ของแตละบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผล

การศึกษาพบวา อัตราสวนวัดสภาพคลองของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรมีความสามารถในการ

ชํ าระคืนหนี้ สินระยะสั้น ไดต่ํ ากว าค า เฉลี่ ยของ อุตสาหกรรมในหมวดธุร กิจการเกษตร  

สวนอัตราสวนของความสามารถในการทํากําไรพบวาผลตอบแทนตอยอดขาย การลงทุน และสวน

ของผูถือหลักทรัพยนั้นมีแนวโนมดีข้ึน สวนอัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย พบวาบริษัท

ในหมวดธุรกิจการเกษตรสวนใหญมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้มีแนวโนมดีข้ึน อัตราสวนการ

บริหารหนี้สิน พบวาบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรมีหนี้สินของสวนผูถือหุนมีแนวโนมลดลง 

ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี (2558) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน

และราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมบริการทางการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยมากท่ีสุดคือ อัตราสวน

ราคาตอกําไร โดยมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทุกบริษัทรองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนจาก

สวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวน

หมุนเวียนของสินทรัพยรวมตามลําดับ สวนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมมีความสัมพันธกับ

ราคาหลักทรัพยในบริษัทใดเลย 

ปทุมวดี พรอิสสระเสรี (2558) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา

ทางบัญชีกับมูลคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา
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อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยคือ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง

บัญชี และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของงานวิจัยนี้คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในกลุมหมวดธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 9 บริษัท ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2558 โดยบริษัทท้ัง 9 บริษัท มีผล

การดําเนินงานครบถวนตลอด 5 ป และมีรอบระยะเวลาบัญชีสุดสิ้น 31 ธันวาคม โดยศึกษาเปนราย

ไตรมาสรวมท้ังหมด 180 ตัวอยาง อยางไรก็ดีผูศึกษาไดทําการตัดขอมูลออกไป 1 บริษัท เนื่องจากมี

ขอมูลบางสวนไมครบถวน หลังจากนั้นนําตัวอยางท่ีรวบรวมนํามาวิเคราะหในโปรแกรมเชิงสถิติ ซ่ึง

พบวามีขอมูลท่ีมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Std. Residual) มากกวา +3 และนอยกวา -3 

จํานวน 25 ตัวอยาง ผูศึกษาจึงนําขอมูลดังกลาวออกจากการวิเคราะห คงเหลือจํานวนตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษาครั้งนี้มีท้ังหมด 135 ตัวอยาง  

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย 3 ตัวแปรคือ 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ อัตราสวนทางการเงินตางๆ ท่ีใชใน

การศึกษา ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนแสดงถึง

ความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนความสามารถในการดําเนินงาน และอัตราสวนความสามารถ

ในการชําระหนี้ โดยผูศึกษาเก็บขอมูลในงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) โดย

เก็บขอมูล ณ วันสิ้นไตรมาสของแตละบริษัทแลวนํามาคํานวณเองโดยใชสูตรอัตราสวนทางการเงิน

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ราคาตลาดของหลักทรัพยท่ีใชราคาปดของ

หลักทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาสบวกเพ่ิมไปอีก 45 วัน ท้ังนี้เนื่องจากตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย งบการเงินรายไตรมาสใหนําสงภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส ผูศึกษาจึง

คาดการณวาอัตราสวนทางการเงิน ณ วนัสิ้นไตรมาส จะสงผลตอราคาหลักทรัพยภายหลัง 45 วัน 

3. ตัวแปรควบคุม (Control Variables) ไดแก 

ขนาดของธุรกิจ ถือเปนสิ่งท่ีสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทไดไมวาจะเปนดาน

ความสามารถในการทํากําไร ดานเงินทุน และการแขงขันในตลาด เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญยอม

ไดเปรียบกวาธุรกิจขนาดเล็ก โดยราคาหลักทรัพยของกิจการขนาดใหญจะสะทอนผลการดําเนินงาน

ของกิจการไดดีกวาราคาหลักทรัพยของกิจการขนาดเล็ก ซ่ึงผูศึกษาใชวิธีเก็บขอมูลขนาดของบริษัท

โดยวัดจากลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) ของสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นไตรมาส 
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อัตราเงินเฟอ เปนภาวะท่ีราคาสินค าและบริการโดยท่ัวไปเพ่ิมสู งข้ึนตอเนื่ อง  

ซ่ึงหากเงินเฟอเพ่ิมข้ึนมากจะกระทบตอฐานะทางธุรกิจ เนื่องจากเม่ือสินคามีราคาแพงข้ึนยอดขายก็จะ

ลดลงในขณะเดียวกันตนทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน ทําใหธุรกิจชะลอการผลิตและลดการลงทุนมากข้ึน สงผล

ใหราคาหลักทรัพยลดลงได ดังนั้นผูศึกษาจะนําอัตราเงินเฟอนี้มาเปนตัวแปรควบคุม ซ่ึงขอมูลอัตราเงิน

เฟอสามารถเก็บรวบรวมไดจากธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเก็บเปนรายปในชวงป 2554 - 2558  

อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนมีการ

เปลี่ยนแปลงทุกวัน ซ่ึงอาจสงผลตอกําไรหรือขาดทุนของธุรกิจและราคาของหลักทรัพยได ดังนั้นใน

การศึกษาครั้งนี้จึงไดนําอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนตัวแปรควบคุมและมีการเก็บรวบรวมขอมูลอัตรา

แลกเปลี่ยนจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นไตรมาสบวกเพ่ิมไปอีก 45 วัน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังตัวแปร

อิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในชวงตั้งแตป พ.ศ.2554-2558 เปนรายไตรมาสจากแหลงขอมูลดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ คืออัตราสวนทางการเงินตางๆ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานทาง

การเงินผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.setsmart.com) แลวนํามา

คํานวณตามสูตร 

2. ตัวแปรตาม คือราคาตลาดหลักทรัพยโดยใชราคาปดของหลักทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาส 

บวก 45 วัน โดยเก็บขอมูลจากเว็บไซตแสดงราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(www.setsmart.com) 

3. ตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของธุรกิจ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสินทรัพยรวมจากงบแสดง

ฐานะการเงินผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.setsmart.com) ณ วันสิ้น

ไตรมาสของแตละบริษัท สวนอัตราสวนเงินเฟอและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอเงินดอลลาร

สหรัฐฯ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th)  

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษานี้ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) ใน

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจะนําตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุมมาวิเคราะหในรูปแบบ

การหาคาต่ําสุด-สูงสุด (Min-Max) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (Correlation  Coefficient Analysis) เปน

การทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เพ่ือเลือกตัวแปรอิสระซ่ึงก็คือ

อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมากท่ีสุด โดยผูศึกษาจะเลือกอัตราสวนทางการ

เงินจํานวน 1 ตัวจากแตละกลุม แลวนําอัตราสวนทางการเงินท่ีเลือกมาวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ
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ตอไป นอกจากนั้นขอดีของการเลือกอัตราสวนทางการเงินมาใชเพียงกลุมละ 1 ตัว จะชวยลดปญหาตัวแปร

อิสระท่ีมีความสัมพันธกันเองเกินกวา 0.9 หรือท่ีเรียกวา Multicollinearity (Field, 2005) 

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เปนการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง

การเงินและราคาตลาดหลักทรัพย ซ่ึงเปนการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวข้ึนไป โดย

สามารถเขียนสมการในการศึกษาไดดังนี้ 

ตัวแบบท่ี 1 

Pit+45 = β0+ β1LiqRit + β2PRit + β3ER it + β4LevRit + eit 
 

ตัวแบบท่ี 2 

Pit+45 = β0 + β1LiqRit + β2PRit + β3ER it + β4LevR + β5SIZE it + β6INFt + β7EXC t+45 

+ eit 
 

โดยกําหนดให   

Pit+45  =  ราคาปดของหลักทรัพยของบริษัทที่ i ณ วันสิ้นไตรมาสที่ t บวกเพิ่มไปอีก 

45 วันของธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

LiqRit  =  อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทที่ i ณ วันสิ้นไตรมาสที่ t โดยทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลอัตราสวนสภาพคลองแลวเลือกอัตราสวนมาหนึ่งตัวในกลุมนี้ 

เพื่อนําไปสรางสมการถดถอยเชิงพหุ 

PRit  =  อัตราสวนแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ i ณ วันสิ้นไตร

มาสที่ t โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลอัตราสวนแสดงถึงความสามารถในการทํา

กําไรแลวเลือกอัตราสวนมาหนึ่งตัวในกลุมนี้ เพื่อนําไปสรางสมการถดถอยเชิงพหุ 

ER it  =  อัตราสวนความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทที่ i ณ วันสิ้นไตรมาสที่ t 

โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลอัตราสวนความสามารถในการดําเนินงานแลว

เลือกอัตราสวนมาหนึ่งตัวในกลุมนี้ เพื่อนําไปสรางสมการถดถอยเชิงพหุ 

LevRit  =  อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทที่ i ณ วันสิ้นไตรมาสที่ t โดย

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้แลวเลือก

อัตราสวนมาหนึ่งตัวในกลุมนี้ เพื่อนําไปสรางสมการถดถอยเชิงพหุ 

SIZE it  =  ขนาดของธุรกิจของบริษัทที่ i ณ วันสิ้นไตรมาสที่ t 

INFt   =  อัตราเงินเฟอ ณ วันสิ้นไตรมาสที่ t 

EXCt+45   =  อัตราแลกเปลี่ยนสิ้นไตรมาสที่ t ถัดไปอีก 45 วัน 

eit  =  คาความคลาดเคลื่อน 
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สรุปผลการศึกษา    

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  

ผูศึกษาใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรควบคุม โดยศึกษาคาสูงสุด-ต่ําสุด (Max-Min) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของขอมูล (Standard Deviation) ซ่ึงตัวแปรตามท่ีใชในการศึกษาคือ ราคาปดของ

หลักทรัพย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.53 บาท สวนตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษาคืออัตราสวนการเงิน

ท้ังหมด 4 กลุมคือ อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร อัตราสวน

ความสามารถในการดําเนินงาน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ ซ่ึงศึกษาท้ังหมด 11 ตัว

ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เทา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 เทา อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ครั้ง อัตราหมุนเวียนของ

สินคาคงเหลือมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.91 ครั้ง อัตราสวนกําไรข้ันตนมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 12.89 

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 8.06 อัตราสวนกําไรสุทธิมีคาเฉลี่ยเทากับ

รอยละ 6.27 อัตราสวนผลตอบแทนของผูถือหุนมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 2.83 อัตราสวนผลตอบแทน

จากสินทรัพยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 2.37 อัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

0.33 เทา และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.88 เทา และตัวแปรควบคุมท่ี

ใชในการศึกษาครั้งนี้คือขนาดของธุรกิจมีคาเฉลี่ยเทากับ 8,731.94 ลานบาท อัตราเงินเฟอมีคาเฉลี่ย

เทากับรอยละ 1.95 และอัตราแลกเปลี่ยนมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.80 บาท ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  

ตัวแปร 
จํานวน

ตัวอยาง 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ราคาปดของหลักทรัพย (บาท) 135 1.55 18.40 7.53 4.33 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 135 0.47 11.60 3.87 3.43 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

(เทา) 

135 0.18 10.33 2.61 2.81 

อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (ครั้ง) 135 1.78 32.29 4.68 3.43 

อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 

(ครั้ง) 

135 0.87 6.11 1.91 0.99 

อัตราสวนกําไรขั้นตน  

(รอยละ) 

135 -46.79 58.35 12.89 11.56 

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน 

(รอยละ) 

135 -26.50 51.26 8.06 10.50 

อัตราสวนกําไรสุทธิ  

(รอยละ) 

135 -25.41 38.79 6.27 8.80 
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ตารางท่ี 1 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรท่ีใชในการศึกษา (ตอ) 

ตัวแปร 
จํานวน

ตัวอยาง 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

อัตราสวนผลตอบแทนของผูถือหุน 

(รอยละ) 

135 -8.97 19.73 2.83 4.69 

อัตราสวนผลตอบแทนจาก

สินทรัพยรวม (รอยละ) 

135 -2.97 14.61 2.37 3.19 

อัตราสวนหน้ีสินตอทรัพยสินรวม 

(เทา) 

135 0.08 0.81 0.33 0.23 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ

เจาของ (เทา) 

135 0.08 4.51 0.88 1.17 

ขนาดของธุรกิจ 

(ลานบาท) 

135 1,098.31 44,592.47 8,731.94 1.18 

อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 135 -0.90 3.81 1.95 1.61 

อัตราแลกเปล่ียน (บาท) 135 29.73 35.97 31.80 1.67 

 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation  Coefficient Analysis) 

เปนการวิเคราะหเพ่ือดูความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดของ

หลักทรัพยในหมวดธุรกิจการเกษตรวามีความสัมพันธกันหรือไม โดยผูศึกษาจะพิจารณาแยกเปน 4 

กลุมของอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนแสดงถึงความสามารถในการ

ทํากําไร อัตราสวนความสามารถในการดําเนินงาน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ ซ่ึงผู

ศึกษาจะเลือกอัตราสวนในแตละกลุมมาอยางละหนึ่งตัว โดยเลือกอัตราสวนท่ีมีความสัมพันธกับ

ราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด โดยไดใชโปรแกรมทางสถิติดูคาของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson ' s Correlation Coefficient) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

กลุมอัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนทางการเงินท่ีใชในการศึกษา 
คาสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ 

อัตราสวนสภาพคลอง 1.อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

2.อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

 

-0.062 

-0.019 

อัตราสวนความ 

สามารถในการทํากําไร 

1.อัตราสวนกําไรข้ันตน  

2.อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน 

3.อัตราสวนกําไรสุทธิ  

4.อัตราสวนผลตอบแทนของผูถือหุน 

5.อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 

0.069 

  0.195** 

  0.251** 

   0.311*** 

  0.204** 

อัตราสวนความ 

สามารถในการดําเนินงาน 

1.อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี 

2.อัตราหมุนเวียนของสินคา 

 0.152* 

0.112 

อัตราสวนความ 

สามารถในการชําระหน้ี 

1.อัตราสวนหน้ีสินตอทรัพยสินรวม 

2.อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ 

-0.089 

  -0.314*** 

หมายเหต ุ 

    *   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

    **  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผูศึกษาเลือกอัตราสวนในแตละกลุมท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยมากท่ีสุดกลาวคือ 

กลุ ม อั ต ร าส วนสภาพคล อ ง ไม มี ค ว ามสั ม พั นธ กั บ ร าค าตลาดหลั กทรั พย ใ น เ ชิ ง ส ถิ ติ   

ผูศึกษาจึงตัดอัตราสวนกลุมนี้ออกจากการวิเคราะห ในกลุมของอัตราสวนความสามารถในการทํา

กําไรเลือกอัตราสวนอัตราสวนผลตอบแทนของผูถือหุน สวนกลุมอัตราสวนความสามารถในการ

ดําเนินงานเลือกอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ และกลุมอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้เลือก

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระโดยใชสมการถดถอยเชิง

พหุ (Multiple Regression Analysis) 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย โดยจะแสดงผล

แยกระหวางตัวแบบท่ีมีตัวแปรควบคุมและตัวแบบท่ีไมมีตัวแปรควบคุมตามรูปแบบท่ีไดกําหนด

เอาไว ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาพบวาในตัวแบบท่ี 1 ท่ีไมมีตัวแปรควบคุม มีอัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของเจาของตัวเดียวเทานั้นท่ีมีความสัมพันธเชิงลบกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ ดวยคา

เบตาเทากับ -0.243 กลาวคือถาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน ราคาหลักทรัพยก็จะ

ลดลง (p<0.01) แตเม่ือใสตัวแปรควบคุมในตัวแบบท่ี 2 พบวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ
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และอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับราคาหลักทรัพย โดยอัตราสวน

หนี้สินตอสวนของเจาของมีความสัมพันธเชิงลบกับราคาตลาดหลักทรัพย ดวยคาเบตาเทากับ -0.479 

(p<0.01) ในขณะท่ีอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย ดวยคา

เบตาเทากับ 0.157 (p<0.05) นอกจากนั้น ผูศึกษายังพบวาตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ โดยขนาดธุรกิจมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย ในขณะท่ี

อัตราเงินเฟอและอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธเชิงลบกับราคาหลักทรัพย   

ผูศึกษาจึงสามารถสรุปสมมติฐานงานวิจัยไดวา อัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธกับ

ราคาตลาดของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจการเกษตร โดยเฉพาะกลุม อัตราสวนความสามารถในการ

ชําระหนี้ และอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร   

ตารางท่ี 3 แสดงผลลัพธของการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแบบท่ี 1 ตัวแบบท่ี 2 

อัตราสวนทางการเงิน Standardized Beta 

Coefficients 

อัตราสวนทางการเงิน Standardized Beta 

Coefficients 

อัตราหมุนเวียนของ

ลูกหน้ี 

-0.010 อัตราหมุนเวียนของ

ลูกหน้ี 

0.059 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวน

ของเจาของ 

  -0.243*** อัตราสวนหน้ีสินตอสวน

ของเจาของ 

  -0.479*** 

อัตราสวนผลตอบแทนผู

ถือหุน 

0.159 อัตราสวนผลตอบแทนผู

ถือหุน 

  0.157** 

หมายเหต ุ 

    *   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
ขนาดของธุรกิจ    0.715*** 

    **  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     อัตราเงินเฟอ -0.182* 

    *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อัตราแลกเปลี่ยน -0.191* 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคา

ตลาดของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง

อัตราสวนท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยมี 2 อัตราสวนคืออัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ 

และอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเปนตัวกําหนดราคา

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาหลักทรัพยในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของธารา

วัน เพชรเจริญ (2557) ศึกษาเก่ียวกับอัตราสวนความเสี่ยงของหนี้สินท่ีมีตอราคาหลักทรัพยของ
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพบวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ

มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางตรงขามกัน สวนอัตราสวน

ผลตอบแทนผูถือหุนเปนตัวกําหนดราคาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน

สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของสุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางอัตรา

ผลตอบแทนจากกําไรสุทธิอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

ในการอธิบายราคาหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุนมี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  

1. การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 2554-2558 เปนรายไตรมาส และใช

อัตราสวนทางการเงินท้ังหมด 4 ดานจํานวน 11 อัตราสวน ซ่ึงอาจจะสามารถเพ่ิมตัวแปรอิสระอ่ืนๆ 

นอกจากอัตราสวนทางการเงิน ซ่ึงอาจจะสงผลตอราคาหลักทรัพย เชน อัตราสวนราคาหุนตอมูลคา

ทางบัญชี กําไรสุทธิตอหุน อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน เปนตน  

2. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียงชวงระยะเวลา 5 ประหวางพ.ศ. 2554-2558 อาจจะเพ่ิม

ชวงเวลาในการศึกษาใหมากข้ึน เพ่ือใหครอบคลุมและมองภาพรวมของธุรกิจการเกษตรนี้ไดอยาง

แมนยําข้ึน 

3. สามารถเพ่ิมตัวแปรควบคุมเขาไปในการศึกษาใหมากข้ึนได เชน ดัชนีราคาผูบริโภค 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อัตราดอกเบี้ย เปนตน เพ่ือไดผลการศึกษาท่ีมีความเท่ียงตรงมากข้ึน 
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ผลกระทบของการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ตอฐานะการเงินและ        

ผลการดําเนินงาน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม  

 The Effects of Impairment of Property, Plant and Equipment on 

Financial Position and Performance: A Case Study of Listed Companies 

on Industrials Industry Group in the Stock Exchange of Thailand  

 

กิตติมา  อัครนุพงศ0 1 , ศิริวรรณ สวนทอง1

2 

Kittima Acaranupong1, Siriwan Suanthong2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม โดยใชกลุมตัวอยางเฉพาะบริษัทท่ีมีรายการขาดทุนจากการ

ดอยคาหรือการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา และใชขอมูลงบการเงินและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินระหวางป พ.ศ. 2557-2559 เปนระยะเวลา 3 ป จํานวน 37 บริษัทหรือ 111 ตัวอยาง    

การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับผลกระทบ

จากการดอยคาและอัตราสวนทางการเงินท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก ใชการทดสอบคา t-

test แบบ Paired samples t-test ในกรณีขอมูลกระจายปกติและการทดสอบคา Wilcoxon 

signed-ranks test ในกรณีขอมูลกระจายไมปกติ  

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคาและท่ีเอา

ผลกระทบจากการดอยคาออก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Return on Fixed 

Assets) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Turnover) และอัตราการหมุนเวียน

                                                           
1 รองศาสตราจารย ดร. อาจารยประจํากลุมวิชาการบัญชีสําหรับหนวยงานภาคธุรกิจ (บัญชีการเงิน) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  

School of Accountancy, University of the Thai Chamber of Commerce. E-mail: kittima_aca@utcc.ac.th 
2  นักบัญชี สํานักเคเอกซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. Graduate 

School, University of the Thai Chamber of Commerce. Email: siriwan_st@windowslive.com   
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ของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) เนื่องจากผลขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณหรือ การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา สงผลกระทบตอกําไรสุทธิ สินทรัพยถาวร 

และสินทรัพยรวม ทําใหอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคาและท่ีเอาผลกระทบ

จากการดอยคาออกมีความแตกตางกัน ซ่ึงผูบริหารสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนใน

การบริหารสินทรัพยในอนาคต เพ่ือปรับปรุงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทใหดีข้ึน 

อีกท้ังนักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจใน  

การลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การดอยคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน อัตราสวนทาง 

             การเงิน 

 

Abstract 

The objective of this study is to study the effects of impairment of property, 

plant, and equipment on financial position and performance of listed companies on 

industrials industry in the stock exchange of Thailand.  Only firms which have the 

impairment losses or reversal of impairment losses are the samples of the study. 

Financial statements and notes to financial statements of listed companies are used 

from 2014 – 2016 (3 years). Total sample is 37 firms or 111 firms-years. The research 

uses the test of research hypotheses by comparing the difference between financial 

ratios with impairment effects and adjusted ratios by removing the impairment effects 

out. The paired sample t-test is used In the case of normal distribution data while the 

Wilcoxon signed-ranks test is used in the case of abnormal distribution data.  

The results show that the financial ratios with impairment effects and adjusted 

impairment effects out which are significantly and statistically difference are Return 

on Equity, Return on Fixed Assets, Fixed Assets Turnover and Total Assets Turnover. 

The impairment losses or reversal of impairment losses of property, plant and 

equipment have the effect to net income, fixed assets and total assets which generate 

the difference between financial ratios with impairment effects and adjusted 

impairment effects out.  The managers can imply the results of this study for assets 

management in order to improve the financial position and performance. 
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Furthermore, the investors and securities analysts can use this information for making 

the efficient investment decision. 

 

Keywords: Impairment, Property, Plant, and Equipment, Financial Position, Performance,  

                Financial Ratios  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 เรื่องการดอยคาของสินทรัพย มีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง ทําใหจากเดิมท่ีบริษัทแสดงสินทรัพยดวยมูลคาตามบัญชี โดยไมไดคํานึงถึงมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ีเปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ความกาวหนาของอุตสาหกรรม ยอมสงผลใหการแสดงมูลคาของสินทรัพย และกําไรในงบการเงิน

ไมไดสะทอนใหเห็นถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของบริษัท แตเม่ือมีการรับรู

ผลกระทบของการดอยคาในงบการเงินทําใหขอมูลสินทรัพยในงบการเงินสะทอนถึงมูลคายุติธรรม 

ทําใหทราบฐานะการเงิน ณ ปจจุบัน สงผลใหผูใชงบการเงินสามารถนําขอมูลในงบการเงินไปใชใน

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ทําใหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม ถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา

สินทรัพยถาวรสูง โดยคิดเปนรอยละ 53.29 ของสินทรัพยรวม และเนื่องจากในป พ.ศ. 2558 กลุม

อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมมีมูลคาการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 10 จากการท่ี

อุตสาหกรรมนี้มีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงคาดการณไดวาการดอยคาของท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมนี้จะสูงตามไปดวย ผูศึกษาจึงตองการ

ศึกษาผลกระทบการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม ซ่ึงการศึกษานี้ทําใหผูบริหาร นักลงทุน 

หรือนักวิเคราะหหลักทรัพย สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหและพัฒนา หรือปรับปรุงผลการดําเนินงาน

ของบริษัท เพ่ือใหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา  

เพ่ือศึกษาผลกระทบของการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณตอฐานะการเงิน และผล

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมสินคา

อุตสาหกรรม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

    1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

     มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กําหนด

วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการดอยคาของสินทรัพย และการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

ดังนี้ 

     การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองบันทึกลดมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ก็ตอเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น มูลคาสวนท่ีลดลงคือผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองรับรู    

ผลขาดทุนจากการดอยคาในกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเปนราคาท่ีตี

ใหมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยท่ีตีราคาใหมไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอ่ืนหลังจากท่ีกิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา การกลับรายการผล

ขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ใดท่ีแสดงให

เห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชคาความนิยมท่ีกิจการไดรับรูในงวดกอนอาจไม

จําเปนตองมีอยูหรืออาจลดลงหรือไม หากมีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณการมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น กิจการสามารถกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาไดแตตองไมเกิน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในกรณีท่ีไมเกิดการดอยคามากอนเลย 

 

2. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis)  

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน หมายถึง การนําขอมูลทางการเงินจากงบการเงินท่ีมี

ความสัมพันธกันหรือเก่ียวของกันมาเปรียบเทียบกันในรูปของอัตราสวนเพ่ือใหการวิเคราะหมี

ความหมาย และเปนประโยชนมากข้ึน ซ่ึงอาจจะเปนรายการในงบการเงินประเภทเดียวกัน หรืองบ

การเงินตางประเภทกัน เชน งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

และงบกระแสเงินสดเปนตน (เยาวรักษ สุขวิบูลย, 2559, หนา 12-6) 
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พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล (2559, หนา 80 – 107) อธิบายถึงอัตราสวนทางการเงินไวดังนี้  

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets) เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัท

สามารถสรางกําไรสุทธิจากสินทรัพยท้ังหมดไดมากนอยเพียงใด ถาคาอัตราสวนนี้มีคามากก็ยิ่งดี 

แสดงวาใหรูถึงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไร หรือมีความสามารถในการใชสินทรัพย  

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการสรางกําไรสุทธิจากสวนของผูถือหุน ถาคาอัตราสวนนี้มีคามาก แสดงวาบรษัิทมี

ความสามารถในการสรางกําไรสุทธิจากสวนของผูถือหุนมาก  

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร (Return on Fixed Assets) เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการสรางกําไรสุทธิจากการใชท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัท ถาคาอัตราสวนนี้มีคา

มาก แสดงวาบริษัทมีความสามารถในการสรางกําไรสุทธิจากการใชท่ีดิน อาคารและอุปกรณไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Turnover)  เปนอัตราสวนท่ีแสดง

ถึงความสามารถในการใชประโยชนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีกอใหเกิดยอดขายใหกับบริษัท 

ถาอัตราสวนนี้มีคามาก แสดงวาบริษัทไดใชท่ีดิน อาคาร และอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ  

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึง

ประสิทธิภาพในการนําสินทรัพยรวมท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน เทียบกับยอดขาย เปนการวิเคราะห

ภาพรวมของการลงทุนในสินทรัพยท้ังหมดวาสามารถสรางรายไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเงิน

ลงทุนหรือไม  

อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เปนการวัดอัตราสวนทางการเงินระหวางผลกําไรสุทธิ

กับยอดขาย ซ่ึงเปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรสุทธิของบริษัท บอกถึง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทและความสามารถของผูบริหารอีกดวย  

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (Earnings Per Share)  เปนอัตราสวนท่ีวัดความสามารถในการสราง

กําไรสุทธิตอบแทนใหกับผูถือหุนไดดีเพียงใด  

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Cotter, Stokes, and Wyatt (1998) ศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลด

มูลคาของสินทรัพย ศึกษาแรงจูงใจและขอจํากัดในการลดมูลคาของสินทรัพย โดยศึกษาจากบริษัท

ในออสเตรเลีย ชวงป ค.ศ.1992 – 1993 ใชการวิเคราะหภาคตัดขวาง (Cross sectional analysis) 
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และการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression) อัตราสวนท่ีใชวัดผลการดําเนินงาน ไดแก 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินสด และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม      

ผลการศึกษาพบวา การลดมูลคาของสินทรัพย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตรา

ผลตอบแทนของสินทรัพยรวม การลดมูลคาของสินทรัพยท่ีเกิดการดอยคา จะทําใหผลการ

ดําเนินงานของกิจการลดลง และไมสรางผลตอบแทนใหกับบริษัท  ขนาดของสินทรัพยท่ีมีการลด

มูลคาลง มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ขนาดของ

สินทรัพยท่ีมีการลดมูลคาลงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง และ

ขนาดของสินทรัพยท่ีมีการลดมูลคาลงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนเงินสด  

Loh and Tan (2002) ศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการบริหาร และปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการรับรูการดอยคาของสินทรัพย แบงประเภทของสินทรัพยเปน 3 ประเภทคือ 

สินทรัพยถาวร เงินลงทุน และสินทรัพยรวม กลุมตัวอยางจํานวน 99 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยของสิงคโปร ชวงปค.ศ. 1986 – 1997  ปจจัยท่ีนํามาใชทดสอบไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ

วัดจาก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อัตราดอกเบี้ย อันดับ

ในตลาดหลักทรัพย และความสามารถในการทํากําไรของบริษัทซ่ึงวัดจากอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม (Return on Asset: ROA) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (Total Debt to 

Total Asset: D/A) สถิติท่ีใชคือ การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression) และการ

วิเคราะหถดถอยโดยใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square Regression: OLS) ผล

การศึกษาพบวาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับโอกาสใน

การรับรูการดอยคาของสินทรัพยท่ีเปนเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขามกับขนาดของการรับรูการดอยคาของสินทรัพย อัตราสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวมมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับขนาดของการรับรูการดอยคาของสินทรัพยรวม 

และสินทรัพยถาวร  

Laskaridou, Athanasios, and Stergios (2014) ศึกษาความสัมพันธระหวางการดอยคา

กับการจัดการกําไรโดยใชเกณฑคงคางท่ีใชดุลยพินิจ (DA: Discretionary Accrual)  ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกรีก กลุมตัวอยางท้ังหมด 236 บริษัท ไมรวมสถาบันการเงิน ประกันภัย 

และบริษัทท่ีขอมูลไมครบถวน  แบงบริษัทออกเปน 2 กลุมบริษัท คือ บริษัทท่ีมีการดอยคาของ

สินทรัพย กับบริษัทท่ีไมมีการดอยคาของสินทรัพย ในชวงป ค.ศ. 2005–2006 และระดับของกําไร

ท้ัง 2 กลุมวัดโดย 2 อัตราสวน คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset: ROA) และ

อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย (Return on Sales: ROS) เปนตัววัดประสิทธิภาพในการทํากําไร ผล

การศึกษาพบวา บริษัทท่ีมีการบันทึกการดอยคาของสินทรัพยจะมีกําไรท่ีต่ํากวาบริษัทท่ีไมไดบันทึก



 

845 

 

การดอยคาของสินทรัพยและบริษัทท่ีมีการบันทึกการดอยคาของสินทรัพยจะมีผลการดําเนินงานท่ีต่ํา

กวาบริษัทท่ีไมไดบันทึกการดอยคาของของสินทรัพย และผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย จะ

เกิดจากพฤติกรรมการลางบาง (Big bath) ของผูบริหารคือการทําใหมีผลขาดทุนจํานวนมากในปนี้ 

และเพ่ือเพ่ิมกําไรในอนาคต  

Wang, Chan, Lu, and Chang (2015) ศึกษาผลกระทบของการดอยคาของสินทรัพยท่ีมี

ตอการดําเนินงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไตหวัน โดยสํารวจการรับรูรายการการดอยคา

ของสินทรัพย เพ่ือสรางโอกาสในการจัดการกําไรโดยตรวจสอบจากผลการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนไป 

โดยใช แบบจํ าลองของ Data Envelopment Analysis (DEA) model เ พ่ือประเ มินผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไตหวัน ในชวงป ค.ศ.2004 – 2013 

สถิติท่ีใช คือ การทดสอบคา t-test โดยใช paired sample t-test เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานของ

บริษัทระหวางกอนและหลังการมีการดอยคาของสินทรัพย ผลการศึกษาพบวาผูบริหารท่ีมีการรับรู

การดอยคาของสินทรัพยจะมีผลการดําเนินของบริษัทต่ําลงเม่ือเทียบกับบริษัทท่ีไมไดมีการรับรูการ

ดอยคาของสินทรัพยซ่ึงสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในปท่ีมีการรับรู

การดอยคาของสินทรัพย และในปท่ีหลังจากการรับรูการดอยคาของสินทรัพย  

 

สมมติฐานของการศึกษา  

ผูศึกษาตั้งสมมติฐานเปนแบบสองทิศทาง เนื่องจากไมสามารถคาดการณไดวาอัตราสวน

ทางการเงินใดจะมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยคาดการณวาอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับผลกระทบจาก

การดอยคาและอัตราสวนทางการเงินท่ีปรับเอาผลกระทบจากการดอยคาออกจะแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ ดังนั้นจึงไดมีการตั้งสมมติฐานในรูปสมมติฐานแยง (Alternative Hypotheses) ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1    H1 : ROA ≠ ROA_Adjust 

สมมติฐานท่ี 2  H1 : ROE ≠ ROE_Adjust 

สมมติฐานท่ี 3 H1 : ROFA ≠ ROFA_Adjust 

สมมติฐานท่ี 4 H1 : FIXTURN ≠ FIXTURN_Adjust 

สมมติฐานท่ี 5 H1 : ASSETTURN ≠ ASSETTURN _Adjust 

สมมติฐานท่ี 6 H1 : NPM ≠ NPM_Adjust 

สมมติฐานท่ี 7 H1 : EPS ≠ EPS_Adjust 
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โดยท่ี  

ROA  คือ  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

ROA_Adjust  คือ  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

ROE  คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

ROE_Adjust  คือ  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

ROFA             คือ   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

ROFA_Adjust   คือ   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

FIXTURN         คือ   อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

FIXTURN _Adjust คือ  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

ASSETTURN        คือ  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

ASSETTURN _Adjust คือ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

NPM  คือ  อัตรากําไรสุทธิท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

NPM _Adjust  คือ  อัตรากําไรสุทธิท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

EPS  คือ  อัตรากําไรสุทธิตอหุนท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

EPS_Adjust  คือ  อัตรากําไรสุทธิตอหุนท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย กลุมอุตสาหกกรมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials Industry Group) จํานวนท้ังสิ้น 90 บริษัท  

โดยเลือกศึกษาจากบริษัทท่ีมีการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในชวงระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 

2557-2559  และตองเปนบริษัทท่ีมีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม รวมถึงไมไดเปนบริษัทท่ี

เขาขายอาจถูกเพิกถอน และไมเปนบริษัทท่ีเพ่ิงเริ่มเขาตลาดหลักทรัพยในชวงป พ.ศ. 2557-2559 

โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจากฐานขอมูล 

SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART)  จํานวนกลุมตัวอยางแสดงตามตาราง

ท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนกลุมตัวอยาง 

ลักษณะบริษัท จํานวน (บริษัท) 

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม 

สินคาอุตสาหกรรม 

90 

หัก บริษัทท่ีไมมีการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (36) 

หัก บริษัทท่ีไมมีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (9) 

หัก บริษัทท่ีเพ่ิงเขาตลาดหลักทรัพย (7) 

หัก บริษัทท่ีเขาขายอาจถูกเพิกถอน (1) 

บริษัทท่ีมีการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 37 

 

           จากตารางท่ี 1 เม่ือตัดบริษัทท่ีไมเขาเกณฑการเลือกตัวอยางทําใหจํานวนตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 37 บริษัท จํานวน 3 ป รวมท้ังสิ้น 111 ตัวอยาง 

 

2. ตัวแปรในการศึกษา 

การคํานวณอัตราสวนทางการเงินท่ีใชในการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ี

ไดรับผลกระทบจากการดอยคา และอัตราสวนทางการเงินท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก ดัง

แสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 อัตราสวนทางการเงินท่ีใชในการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดอยคา และท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

อัตราสวนทางการเงิน 

การคํานวณอัตราสวน

ทางการเงินท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดอยคา 

การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน 

ท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

1. อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (Return on 

Assets: ROA) (รอยละ) 

ROA 

 =  กําไรสุทธิ

สินทรัพยรวมเฉลี่ย
 x100 

ROA_Adjust = 

 กําไรสุทธ+ิขาดทุนจากการดอยคา−การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

สินทรัพยรวมเฉลี่ย±การเปลี่ยนแปลงคาเผื่อการดอยคาสะสม∗∗
 x100 

2. อัตราผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน (Return 

on Equity: ROE) (รอยละ) 

ROE  

=  
กําไรสุทธิ

สวนของผูถือหุนเฉลี่ย
 x100 

 

ROE_Adjust=
กําไรสุทธ+ิขาดทุนจากการดอยคา−การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

สวนของผูถือหุนเฉลี่ย
 x100 

3. อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถาวร (Return 

on Fixed Assets: ROFA) 

(รอยละ) 

ROFA 

 = 
กําไรสุทธิ

สินทรัพยถาวรเฉลี่ย
 x100 

 ROFA_Adjust = 
กําไรสุทธิ+ขาดทุนจากการดอยคา−การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

สินทรัพยถาวรเฉลี่ย±การเปลี่ยนแปลงคาเผื่อการดอยคาสะสม∗∗
 x100 

4. อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถาวร (Fixed 

Assets Turnover: 

FIXTURN) (เทา) 

FIXTURN 

 = 
รายไดจากการขายและบริการ

สินทรัพยถาวรเฉลี่ย
 

FIXTURN_Adjust = 
รายไดจากการขายและบริการ

สินทรัพยถาวรเฉลี่ย±การเปลี่ยนแปลงคาเผื่อการดอยคาสะสม∗∗
   

5. อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 

(Total Assets Turnover: 

ASSETTURN) (เทา) 

ASSETTURN 

 = 
รายไดจากการขายและบริการ

สินทรัพยรวมเฉลี่ย
 

ASSETTURN_Adjust = 

 
รายไดจากการขายและบริการ

สินทรัพยรวมเฉลี่ย±การเปลี่ยนแปลงคาเผื่อการดอยคาสะสม∗∗
   

6. อัตรากําไรสุทธิ  

(Net Profit Margin: 

NPM) (รอยละ) 

NPM  

=
กําไรสุทธิ

รายไดจากการขายและบริการ
x100 

NPM_Adjust= 
กําไรสุทธ+ิขาดทุนจากการดอยคา−การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

รายไดจากการขายและบริการ
 x100 

7. อัตรากําไรสุทธิตอหุน 

(Earnings Per Share: 

EPS) (บาท) 

EPS =  
กําไรสุทธิ

จํานวนหุน
 

EPS_Adjust= 
กําไรสุทธ+ิขาดทุนจากการดอยคา−การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

จํานวนหุน
   

**การเปล่ียนแปลงคาเผ่ือการดอยคาสะสม กรณีถาคาเผ่ือการดอยคาสะสมเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงคาเผ่ือการดอยคาสะสมจะเปน

บวก แตถากรณีคาเผ่ือการดอยคาสะสมลดลง การเปล่ียนแปลงคาเผ่ือการดอยคาสะสมจะเปนลบ 
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3. การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะห ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการคํานวณหาคาเฉลี่ย 

(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และคาสูงสุด–คาต่ําสุด (Max – Min) 

ของอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคาและท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

2. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดอยคา และอัตราสวนทางการเงินท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก โดยใชการ

ทดสอบแบบสองทาง (Two-Tailed Test) หากขอมูลอัตราสวนทางการเงินมีการกระจายแบบปกติ ใหใช

การทดสอบ paired samples t-test หากขอมูลอัตราสวนทางการเงินมีการกระจายแบบไมปกติ ใหใช 

Nonparametric test โดยใชการทดสอบคา Wilcoxon signed-ranks test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ 

3 ระดับ คือ 0.01 0.05 และ 0.10 

 

ผลการศึกษา 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาแสดงไดในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) - อัตราสวนประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน (Operating Efficiency Ratio)  

อัตราสวนทางการเงิน ตัวแปร คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

อัตราสวนทางเงินท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม (เทา) 

ASSETTURN 0.9051 0.4310 0.0655 2.1002 

อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถาวร (เทา) 

FIXTURN 4.4321 16.9660 0.1916 178.6074 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) - อัตราสวนประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) (ตอ) 

อัตราสวนทางเงินท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม (เทา) 

ASSETTURN__ 

Adjust 

0.8925 0.4354 0.0655 2.1002 

อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถาวร (เทา) 

FIXTURN_ 

Adjust 

3.5821 8.7062 0.1754 88.5639 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงวาผลการวิเคราะหขอมูลพบวาอัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนิน 

(Operating Efficiency Ratio) ซ่ึงไดแก อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets 

Turnover)  และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Turnover)  การดอยคาจะ

สงผลใหคาเฉลี่ยของอัตราสวนทางการเงินดังกลาวมีคาเพ่ิมข้ึนหรืออาจกลาวไดวาการดอยคาสงผล

ใหประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยดีข้ึน เนื่องจากมูลคาสินทรัพยมีมูลคาลดลงหลังจากการบันทึก

บัญชีการดอยคา ทําใหอัตราการหมุนของสินทรัพยถาวรและอัตราการหมุนของสินทรัพยรวมสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) - อัตราสวนความสามารถใน

การทํากําไร (Profitability Ratio) 

อัตราสวนทางการเงิน ตัวแปร คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

อัตราสวนทางเงินท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (รอยละ) 

ROA 1.2660 8.0734 -27.2953 32.1742 

อัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุน (รอยละ) 

ROE 3.6207 16.1169 -60.5715 74.0074 

อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถาวร (รอยละ) 

ROFA -15.6861 181.2266 -1341.0477 165.8173 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) NPM -1.4724 16.0046 -90.6404 30.8762 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท) EPS 2.3992 7.4879 -4.5278 52.0925 

อัตราสวนทางเงินท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (รอยละ) 

ROA_ 

Adjust 

1.3292 7.9153 -27.2953 32.1127 

อัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุน (รอยละ) 

ROE_ 

Adjust 

3.7970 15.6921 -60.5715 74.0074 

อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถาวร (รอยละ) 

ROFA_ 

Adjust 

-13.5891 145.6709 -1382.8764 120.2615 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) - อัตราสวนความสามารถใน

การทํากําไร (Profitability Ratio) (ตอ) 

อัตราสวนทางการเงิน ตัวแปร คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) NPM_ 

Adjust 

-1.2276 14.8778 -67.5565 30.8762 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท) EPS_ 

Adjust 

2.4268 7.4971 -4.5278 52.0925 

จากตารางท่ี 4 พบวา อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) ซ่ึงไดแก 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return 

on Equity) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Return on Fixed Assets) อัตรากําไรสุทธิ (Net 

Profit Margin) และอัตรากําไรสุทธิตอหุน (Earnings Per Share) การดอยคาจะสงผลใหคาเฉลี่ยของ

อัตราสวนทางการเงินดังกลาวทุกอัตราสวนมีคาต่ําลง  หรืออาจกลาวไดวาการดอยคาสงผลให

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทต่ําลง   

 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน (Results of Hypotheses Testing)  

การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดอยคา และอัตราสวนทางการเงินท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก โดยใชการ

ทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed test) ดังนี้      

1. อัตราสวนทางการเงินมีการกระจายแบบไมปกติ ใช Nonparametric test โดยใชการ

ทดสอบคา Wilcoxon signed-ranks test ดังแสดงในตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 5 คา Wilcoxon signed ranks test สําหรับอัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

FIXTURN_Adjust - 

FIXTURN 

Negative Ranks (FIXTURN_Adjust < FIXURN) 86 43.50 3741.00 

Positive Ranks (FIXTURN_Adjust > FIXURN) 0 0.00 0.00 

Ties (FIXTURN_Adjust = FIXURN) 25   

Total 111   

Z -8.054   

Asymp. Sig.(2-tailed) 0.000***   

หมายเหต ุ Mean of FIXTURN_Adjust = 3.5821  Mean of FIXTURN = 4.4321  Mean of  

FIXTURN_Adjust – FIXTURN = 0.8500 

*** ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01, **  ณ ระดับนัยสําคญัท่ี 0.05, *   ณ ระดับนัยสาํคัญท่ี 0.10 

 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา (FIXTURN) และ

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรท่ีไดเอาผลกระทบจากการดอยคาออก (FIXTURN_adjust) 

จากการทดสอบคา Wilcoxon signed ranks test พบวา คา Sig เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 

0.01 แสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H1 คือ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรท่ีไดรับผลกระทบจาก

การดอยคา และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก  มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 6 คา Wilcoxon signed ranks test สําหรับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร               

Ranks 

 
N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

ROA_Adjust - ROA Negative Ranks (ROA_Adjust < ROA) 34 26.00 884.00 

Positive Ranks (ROA_Adjust > ROA) 31 40.68 1261.00 

Ties (ROA_Adjust = ROA) 46   

Total 111   

Z -1.232   

Asymp. Sig.(2-tailed) .218   

ROE_Adjust - ROE Negative Ranks (ROE_Adjust < ROE) 25 23.62 590.50 

Positive Ranks (ROE_Adjust > ROE) 33 33.95 1120.50 

Ties (ROE_Adjust = ROE) 53   

Total 111   

Z -2.052   

Asymp. Sig.(2-tailed) 0.040**   

ROFA_Adjust - 

ROFA 

Negative Ranks (ROFA_Adjust < ROFA) 60 50.28 3017.00 

Positive Ranks (ROFA_Adjust > ROFA) 39 49.56 1933.00 

Ties (ROFA_Adjust = ROFA) 12   

Total 111   

Z -1.892   

Asymp. Sig.(2-tailed) 0.059*   

NPM_Adjust - NPM Negative Ranks (NPM_Adjust < NPM) 25 26.00 650.00 

Positive Ranks (NPM_Adjust > NPM) 33 32.15 1061.00 

Ties (NPM_Adjust = NPM) 53   

Total 111   

Z -1.591   

Asymp. Sig.(2-tailed) .112   

EPS_Adjust - EPS Negative Ranks (EPS_Adjust < EPS) 21 25.79 541.50 

Positive Ranks (EPS_Adjust > EPS) 32 27.80 889.50 

Ties (EPS_Adjust = EPS) 58   

Total 111   

Z -1.541   

Asymp. Sig.(2-tailed) 0.123   
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หมายเหตุ 

Mean of ROA_Adjust  = 1.3292; Mean of ROA = 1.2660; Mean of ROA_Adjust - ROA = 0.0632 

Mean of ROE_Adjust  = 3.7970; Mean of ROE = 3.6207; Mean of ROE_Adjust - ROE = 0.1763 

Mean of ROFA_Adjust= -13.5891; Mean of ROFA = -15.6861; Mean of ROFA_Adjust – ROFA = 2.0970 

Mean of NPM_Adjust = -1.2276; Mean of NPM = -1.4724; Mean of NPM_Adjust - NPM = 0.2448 

Mean of EPS_Adjust    = 2.4268; Mean of EPS = 2.3992; Mean of EPS_Adjust - EPS   = 0.0276 

*** ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01, **  ณ ระดับนัยสําคญัท่ี 0.05, *   ณ ระดับนัยสาํคัญท่ี 0.10 

 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา (ROA) และอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก (ROA_Adjust) จากการทดสอบคา 

Wilcoxon signed ranks test พบวา ผลกระทบดังกลาวไม มีนัยสํา คัญทางสถิติ  เนื่องจาก  

คา Sig เทากับ 0.218 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด แสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

ท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก มีคาเทากัน หรือไมมีความแตกตางกัน 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา (ROE) และอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก (ROE_Adjust) จากการทดสอบ

คา Wilcoxon signed ranks test พบวา คา Sig เทากับ 0.040 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา 

ยอมรับสมมติฐาน H1 คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก  มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา (ROFA) และอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก (ROFA_Adjust) จากการ

ทดสอบคา Wilcoxon signed ranks test พบวา คา Sig เทากับ 0.059  ซ่ึงมีคานอยกวา 0.10 

แสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H1 คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ดอยคา และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก  มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.10 

อัตรากําไรสุทธิท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา (NPM) และอัตรากําไรสุทธิท่ีเอาผลกระทบ

จากการดอยคาออก (NPM_adjust) จากการทดสอบคา Wilcoxon signed ranks test พบวา 

ผลกระทบดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากคา Sig เทากับ 0.112 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
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นัยสําคัญท่ีกําหนด แสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ อัตรากําไรสุทธิท่ีไดรับผลกระทบจากการดอย

คา และอัตรากําไรสุทธิท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก มีคาเทากัน หรือไมมีความแตกตางกัน  

อัตรากําไรสุทธิตอหุนท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา (EPS) และอัตรากําไรสุทธิตอหุนท่ี

เอาผลกระทบจากการดอยคาออก (EPS_Adjust) จากการทดสอบคา Wilcoxon signed ranks 

test พบวา ผลกระทบดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากคา Sig เทากับ 0.123  ซ่ึงมีคามากกวา

ระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด แสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ อัตรากําไรสุทธิตอหุนท่ีไดรับผลกระทบ

จากการดอยคา และอัตรากําไรสุทธิตอหุนท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก  มีคาเทากัน หรือไมมี

ความแตกตางกัน 

2. อัตราสวนทางการเงินมีการกระจายแบบปกติ ไดแก อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย

รวม ใชการทดสอบคา t-test แบบ Paired samples t-test ดังแสดงในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบคา Paired samples t-test สําหรับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

 

Paired Differences 

Mean 
Standard 

Deviation 

Standard 

Error Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

t df 
Sig.  

(2-tailed) 

Lower Upper 

ASSETTURN_Adjust 

ASSETTURN 

ASSETTURN_Adjust-

ASSETTURN  

0.8925 

0.9051 

-0.0126 

 

.03441 .00327 .00619 .01914 3.880 110 0.000*** 

หมายเหตุ 

ASSETTURN หมายถึง อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

ASSETTURN_Adjust หมายถึง อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมท่ีไดเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

*** ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01, **  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05, *   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.10 

จากการทดสอบคา Paired samples t-test พบวา คา Sig เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 

ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคากับ

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operating Efficiency 

Ratio) ซ่ึงไดแก อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) และอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Turnover) ท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา มีคา

มากกวาท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก หมายความวาการดอยคาจะสงผลใหประสิทธิภาพใน

การใชสินทรัพยดีข้ึน และอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) ซ่ึงไดแก 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return 

on Equity) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Return on Fixed Assets) อัตรากําไรสุทธิ (Net 

Profit Margin) และอัตรากําไรสุทธิตอหุน (Earnings Per Share) ท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา 

มีคานอยกวาอัตราสวนท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก หมายความวาการดอยคาจะสงผลใหผล

การดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจะต่ําลง 

ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของอัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ดอยคา และท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก โดยใชการทดสอบ paired samples t-test และ

การทดสอบคา Wilcoxon signed-ranks test พบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีไดรับผลกระทบจาก

การดอยคา และท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

ถาวร (Return on Fixed Assets)  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets 

Turnover) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) สวนอัตราสวน

ทางการเงินอ่ืนไมพบความแตกตางระหวางอัตราสวนทางการเงินทีไดรับผลกระทบจากการดอยคา

และท่ีเอาผลกระทบจากการดอยคาออก 

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

การดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ มีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

ของบริษัท บริษัทท่ีมีการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณจะมีผลการดําเนินงานท่ีต่ํากวาบริษัทท่ีไม

มีการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ผลการศึกษาพบวาอัตราสวนทางเงิน ไดแก อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 

(Return on Fixed Assets) ท่ีไดรับผลกระทบจากการดอยคา จะมีคานอยกวาอัตราสวนทางการเงินท่ี

เอาผลกระทบจากการดอยคาออก ซ่ึงมีผลทําใหผลการดําเนินงานของบริษัท และความสามารถในการ

ทํากําไรของบริษัทลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ Laskaridou et al. (2014) และ Wang et al. (2015)  
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             3.ขอเสนอแนะ 

                3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

                       จากการศึกษาพบวาการบันทึกการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ทําให

ความสามารถในการทํากําไรลดลง ผูบริหารควรมีการวางแผนในการบริหารสินทรัพยในอนาคต เพ่ือ

ไมใหเกิดการดอยคาในปหนา  เชน ผูบริหารอาจมีการวางแผนจําหนายสินทรัพยท่ีไมไดมีการใชงาน 

ท่ีอาจทําใหเกิดการดอยคาในอนาคตออกไป นอกจากนี้ อัตราสวนทางการเงินท่ีใชศึกษาอาจเปน

เพียงขอมูลเบื้องตนท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทานั้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห

หลักทรัพยควรประเมินถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และวิเคราะหปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

                     1.ควรพิจารณาอัตราสวนทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีศึกษาใน

งานวิจัยนี้ เพ่ือใหเห็นถึงผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทชัดเจนมากข้ึน  

                      2.ควรเพ่ิมการขยายขอบเขตของขอมูลโดยมีการเก็บขอมูลออกเปนรายไตรมาส

เพ่ือใหมีจํานวนขอมูลท่ีเพียงพอท่ีอาจสงผลใหการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาใหมีความชัดเจนมาก

ข้ึน อีกท้ังงานวิจัยในอนาคตสามารถศึกษาผลกระทบจากการดอยคากับกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนหรือ

เลือกศึกษาบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ  
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ผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงานที่ไมใช

ทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

The Effect of Financial Reporting Quality on Non-Financial Business 

Performance of the Startup Businesses in Bangkok 

 

กิตติยา จิตตอาจหาญ1 และชลิต ผลอินทรหอม2 

Kittiya Jitardhan1  and Chalit Polinhom2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผล

การดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม 

จํานวน 400 ชุด ทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพในเขตกรุงเทพมหานคร และ

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา คุณภาพของการรายงาน

ทางการเงิน ดานความเขาใจได ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ และดานความเชื่อถือได  สงผล

ตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถ

อธิบายอิทธิพลของผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

คิดเปนรอยละ 49.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ี ความเปรียบเทียบกันได ไม

สงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ:  คุณภาพของการรายงานทางการเงิน, ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน, ธุรกิจ
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Abstract 

 The research attempted to study the effect of financial reporting quality on 

non-financial business performance of the startup businesses in Bangkok. There were 

400 usable questionnaire responded from the entrepreneurs of startup businesses in 

Bangkok. The data were analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers 

also found that the financial reporting quality in term of understandability, relevancy 

and reliability affected non- financial business performance of the startup businesses 

in Bangkok at .05 level of significance: , explaining 49.4 % of the influence towards 

non- financial business performance of the startup businesses.  The independence of 

comparability did not affect non- financial business performance of the startup 

businesses in Bangkok. 

 

Keywords: Financial Reporting Quality, Non- financial Business Performance, Startup 

Businesses 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในอดีตรายงานการเงินหรืองบการเงินของกิจการในประเทศไทย ถูกจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ซ่ึงเปนมาตรฐาน

การบัญชีท่ีอางอิงมาจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Financial Reporting 

Standard: IFRS) เปนสวนใหญ โดยมีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภเปนผูกําหนดมาตรฐาน

ดังกลาว (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2562) ซ่ึงในอดีตมาตรฐานชุดนี้ถูกบังคับใชกับ

กิจการทุกขนาดในประเทศไทย เพียงแตสําหรับกิจการท่ีเรียกวา “กิจการท่ีไมใชบริษัทมหาชน” 

ไดรับการผอนปรนการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี จํานวน 8 ฉบับ เพ่ือเปนการลดภาระของกิจการ 

แตถึงจะมีการผอนผันใหมาตรฐานฉบับท่ียังบังคับใชอยูก็ยังมีสวนท่ียากตอการปฏิบัติเปนการสราง

ภาระและตนทุนใหแกกิจการกลุมนี้ซ่ึงภายหลังถูกจัดใหอยูในกลุมกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

(Non-Public Accountable Entities : NPAEs) ไมนอย อีกท้ังสภาวิชาชีพฯ ไดเล็งเห็นถึงความ

แตกตางของกิจการกลุมนี้ซ่ึงเปนแรงผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และตระหนักถึงความ

แตกตางกับกลุมกิจการท่ีเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ (Public Accountable Entities : 

PAEs) ไมวาจะเปนในดานของจํานวนผูมีสวนไดเสยีในกิจการ แหลงระดมทุน หรือความซับซอนของ

ธุรกรรม จึงไดมีการพิจารณาจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสยี
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สาธารณะข้ึน (Thai Financial Reporting Standard for Non-Public Accountable Entities: 

TFRS for NPAEs) และมีการประกาศใชในป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน (อรอนงค อรัญยถาวร, 

2558) 

ท้ังนี้ในความเปนจริงการเชื่อมโยงระหวางคุณภาพการรายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานทางการเงินไดรับการวิเคราะหและวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการศึกษาในอดีตในประเด็น

เหลานี้แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการรายงานทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ

ดําเนินงานทางดานการเงินของธุรกิจ เชน  อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ปริมาณการ

เติบโตของการลงทุ นกําไรตอหุน เปนตน (Bolo and Hassani 2007, Klai and Omri, 2011) 

อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมในปจจุบันแสดงขอคนพบท่ีขัดแยงกันกับการศึกษาในอดีต 

(Daw and Teru, 2015) โดยผูมีสวนไดสวนเสียหลายคนรูสึกวามาตรการเชิงการเงินแบบดั้งเดิมนั้น

ไมไดทํางานอยางเพียงพอตอการวัดลการดําเนินงานทางการเงินอีกตอไป (Hope et al., 2013) โดย

มีความคิดเห็นวาเชื่อวาการวัดคุณภาพรายงานทางการเงินในอดีตนั้นมีการเนนไปท่ีมาตรการทาง

การเงินมากเกินไป เชน รายไดและผลตอบแทนทางบัญชี ซ่ึงในปจจุบันการวัดคุณภาพการรายงาน

ทางการเงินยังตองคํานึงถึงการใหความสําคัญกับตัวขับเคลื่อนของมูลคา เชน ความพึงพอใจของ

ลูกคาและพนักงาน นวัตกรรมและคุณภาพ ซ่ึงความไมเพียงพอในมาตรการการวัดคุณภาพของการ

รายงานทางการเงินจึงนําไปสูการศึกษาถึงผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจ 

(Abdallah and Alnamri, 2015) 

ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน (Non-Financial Performance) เปนการวัดความพึง

พอใจของลูกคาสําหรับในภาคบริการโดยเฉพาะสําหรับวัดประสิทธิผลจากการดําเนินงาน (Nwaobia 

et al., 2016) ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดสอดคลองกับระบบบัญชีบริหารแบบใหมท่ีขยายผลจากตนทุน

ตามฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) หรือ ABC และเชื่อมโยงกับการบริหารตนทุนกิจกรรม 

(ABM) ดวยสารสนเทศตนทุนกิจกรรมบนฐานปจจัยตัวผลักดัน (Drivers) และทรัพยากรสวนท่ีไมได

แสดงผลรูปการเงิน (Non-Monetary Areas) (Chan-Jane and Chae-Jung, 2015) ดวยความ

ผิดพลาดของระบบบัญชีการเงินจึงไดเกิดแนวคิดการมุงการวัดผลทาง Non-Financial เพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล (Jaballah et al., 2014) นอกจากนี้ผูเขียนหลายคน (Ghosh and 

Wu, 2012) ระบุวาแมวามาตรคุณภาพการรายงานทางการเงินมีความสําคัญแตก็ไมเพียงพอสําหรับ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี ดังนั้นแลวคุณภาพการรายงานทางการเงินควรใหความสําคัญถึง

ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน ซ่ึง Kelly (2007) แสดงเหตุผลนี้โดยระบุวาบริษัท ไดมีการ

พัฒนาคุณคาผานกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญปจจัยเหลานี้รวมถึงนวัตกรรม 

คุณภาพผลผลิต และความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพการรายงานทางการเงินมีความสัมพันธกันกับ

การดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงินมีความสัมพันธอยางหลีกเลี่ยงไมได (Ahmed et al., 2018) 
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ท้ังนี้ธุรกิจสตารทอัพ หมายถึง องคกรธุรกิจท่ีแสวงหารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ท่ี

ทําซํ้าได (Repeatable) และ ขยายตัวได (Scalable) โดย “ทําซํ้าได” หมายถึง การท่ีผูบริโภคซ้ือ

สินคาหรือใชบริการจากธุรกิจนั้นซํ้าๆ ในอนาคต ซ่ึงจะทําใหธุรกิจสามารถสรางกําไรและเพ่ิมจํานวน

ลูกคาไดอยางตอเนื่อง “ขยายตัวได” หมายถึง ธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลา

อันสั้น (High Growth Rate) โดยสตารทอัพนี้เปนรูปแบบธุรกิจสมัยใหมท่ีตอบโจทยโลกในยุค

ดิจิตอล ซ่ึงเนนการสรางรูปแบบการทําธุรกิจท่ีสามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว 

จากขอมูลขางตนผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทาง

การเงินตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให

หนวยงาน องคกร ท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผูท่ีสนใจในการทําธุรกิจไดนําผลการศึกษาไปใชเปน

แนวทางในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต ท้ังนี้เนื่องดวยจากนี้ขอมูลทางการเงินถือ

เปนเครื่องมือทางการบริหารท่ีมีความสําคัญ เพราะชวยใหผูบริหารมีขอมูลในการตัดสินใจท่ีมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน

ของธุรกิจสตารจะกอใหเกิดประโยชนตอผูใชงบการเงินสําหรับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การดําเนิน

ธุรกิจท่ีถูกตอง ชัดเจน ลดความผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจของงธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงิน

ตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงาน

ท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยสํารวจ

ความความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถทราบจํานวนท่ี

แนนอน ทําใหการวิจัยในครั้งนี้จะกําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีท่ีไมทราบประชากร โดยใชสมมติฐาน

ท่ีกําหนดวาขอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ซ่ึงผูวิจัยไดใชสูตรการคํานวณ

ขนาดตัวอยาง โดยไดกําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดับความ
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เชื่อม่ันท่ี 95% หรือ 0.95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอยางได 5% หรือ 0.05 

จากการคํานวณพบวา ในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ณ ระดับ ความเชื่อม่ันท่ี 95% 

จะไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการปองกันความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงได

จัดทําแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางเพ่ิมข้ึนอีกรวมเปนท้ังหมด 400 ตัวอยาง 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 

3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทธุรกิจ ซ่ึงเปนคําถามปลายปด ประกอบดวยขอคําถามจํานวน               

5 ขอ 

สวนท่ี 2 ขอมูล คุณภาพของการรายงานทางการเงิน ประกอบไปดวย ความเขาใจได 

ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ความเปรียบเทียบกันได และความเชื่อถือได โดยเปนคําถามปลายปด 

ประกอบดวยคําตอบยอยท่ีแบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale)  

สวนท่ี 3 ขอมูล ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพใน

กรุงเทพมหานคร โดยเปนคําถามปลายปด ประกอบดวยคําตอบยอยท่ีแบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตร

วัดประมาณคา (Rating Scale) 

4. การเก็บขอมูล 

เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนวามีจํานวนเทาใด ผูวิจัยจึง เลือกใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือการเลือก

แจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจแบบ start-up ในประเทศไทย เปนวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยทําการแจกแบบสอบถามออนไลน เนื่องจากเปนวิธีท่ีกลุมตัวอยางสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย อีก

ท้ังยังเปนการลดระยะเวลาและประหยัดคาใชจายในการเก็บขอมูล 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของการรายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงานท่ี

ไมใชทางดานการเงิน ในสวนนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผล ของคุณภาพของการรายงานทางการเงิน ดังแสดงไดในตาราง

ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเก่ียวกับคุณภาพของการรายงาน

ทางการเงิน และผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน 

ปจจัย �̅�𝑥 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

คุณภาพของการรายงานทางการเงินดานความเขาใจได 3.41 .493 มาก 

คุณภาพของการรายงานทางการเงินดานความเก่ียวของ

กับการตัดสินใจ 
3.72 .996 

มาก 

คุณภาพของการรายงานทางการเงินดานความ

เปรียบเทียบกันได 
3.97 .602 

มาก 

คุณภาพของการรายงานทางการเงินดานความเชื่อถือได 4.07 .708 มาก 

ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน 3.78 .726 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพของการรายงานทาง

การเงินดานความเขาใจได ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ดานความเปรียบเทียบกันได และดาน

ความเชื่อถือได และระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดาน

การเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร  พบวา โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน 

(Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ไดผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงาน

ท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพของการ

รายงานทางการเงิน 

ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน 

B S.E. ß t Sig. 
Toleranc

e 
VIF 

คาคงท่ี .834 .348  2.394 .017 - - 

1. ความเขาใจได .535 .068 .364 7.921 .000* .908 1.101 

2. ความเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจ 
.168 .036 .231 4.730 .000* .803 1.246 

3. ความเปรียบเทียบกัน

ได 
-.038 .057 -.031 -.666 .506 .872 1.147 

4. ความเชื่อถือได .158 .045 .154 3.505 .001* .996 1.005 

Note: R2 = .494, AR2 = .244, F= 31.799, *p< .05 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

พบวา ผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน

ของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ความเขาใจได 

(Sig=.000) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Sig=.000) และความเชื่อถือได (Sig=.001) ในขณะท่ี 

ความเปรียบเทียบกันได (Sig=.506) ไมสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจ

สตารทอัพในกรุงเทพมหานคร  

 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใช

ทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร พบวา ความเขาใจได (ß = .364) สงผลตอ

ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา 

ไดแก ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (ß = .231) และความเชื่อถือได (ß = .154) ตามลําดับ  

สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = .494) แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของความเขาใจได ความ

เก่ียวของกับการตัดสินใจ และความเชื่อถือได สงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของ

ธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 49.4 

 นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา Variance Inflation Factor 

(VIF) ซ่ึงคา VIF ท่ีมีคาเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ดังนั้น กอนนําตัวแปร

อิสระใดๆ เขาสูสมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกอน ซ่ึง
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วิธีการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระมีอยูหลายแนวทาง (ประสิทธิ์ สันติกาญจน, 2551) โดย

งานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบความสัมพันธกันระหวางตัวแปรอิสระอยู 2 วิธี ไดแก  

  1. การตรวจสอบจากคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ  

  2. การตรวจสอบจากคา Tolerance ของตัวแปรอิสระ 

 ซ่ึงผลการวิเคราะห พบวา คา Tol ของตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ .803 - .996 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑข้ันต่ํา คือ > .40 (Allison, 1999) คา VIF ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 1.005 – 1.246 ซ่ึงมีคา

ไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันแตไมมีนัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr & 

Griffin, 2013, p. 590)  

 จากผลการทดสอบคาทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) 4 ดาน

ไดแก ความเขาใจได (X1) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (X2) ความเปรียบเทียบกันได (X3) และ

ความเชื่อถือได (X4) ท่ีสงผลตอการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพใน

กรุงเทพมหานคร (Ý) สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการเชิงเสนตรงท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 เพ่ือทํานายผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารท

อัพในกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้ 

 Ý = 0.834 + 0.535 X1 + 0.168 X2 + 0.158 X4  

จากสมการเชิงเสนตรงดังกลาว จะเห็นวา คาสัมประสิทธิ์ (B) ของความเขาใจได เทากับ 

.0.538 ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ เทากับ 0.168 และความเชื่อถือ เทากับ 0.158 ซ่ึงมีคา

สัมประสิทธิ์เปนบวก ถือวามีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจ

สตารทอัพในกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน  

 ในการศึกษาผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงานท่ีไมใช

ทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิเคราะหในกรอบ

แนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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หมายเหตุ:    หมายถึง มีอิทธิพล/สงผล 

  หมายถึง ไมมีอิทธิพล/ไมสงผล  

 *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 

 

 จากภาพท่ี 1  สรุปไดวา คุณภาพของการรายงานทางการเงิน ดานความเขาใจได ดานความ

เก่ียวของกับการตัดสินใจ และดานความเชื่อถือได  สงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน

ของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 

สมมติฐานขอท่ี 1 ความเขาใจไดสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจ

สตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา ความเขาใจไดสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของ

ธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เปนเพราะการมุงเนน

นําเสนอขอมูลในงบการเงินอยางถูกตองและครบถวนชวยใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจในขอมูล

ดังกลาว เพ่ือใหผูใชงบการเงินเขาใจในเนื้อหาประเด็นสถานการณท่ีเกิดข้ึนของกิจการไดอยาง

ครบถวน องคกรจึงตองมีการนําเสนอขอมูลไดมีการเปดเผยอยางเพียงพอสําหรับผูใชขอมูลทางการ

บัญชีท่ีมีความรู ความเขาใจ ทางบัญชี อยางสมควร และใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลท่ีจําเปน

เก่ียวกับกิจการเพ่ือใหผูใชงบการเงินไดรับประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอยางครบถวน 

ดังนั้นแลวความเขาใจไดจึงสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพใน

R2 = .494, AR2 = .244, F= 31.799 

 

 

ผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดาน

การเงินของธุรกิจสตารทอัพใน

กรุงเทพมหานคร 

ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

(ß = .231, Sig. = .000*) 

 

ความเขาใจได 

(ß = .364, Sig. = .000*) 

 

ความเปรียบเทียบกันได  

(ß = -.031, Sig. = .506) 

ความเชื่อถือได 

(ß = .154, Sig. = .001*) 
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กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ (2557) ท่ีอธิบายวา ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีท่ีผูใชงบการเงินใช 

ขอมูลดังกลาว ดังนั้น จึงตองมีขอสมมุติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเก่ียวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิง

เศรษฐกิจและการบัญชี รวมท้ังมีความต้ังใจตามควรท่ีจะศึกษาขอมูลดังกลาว จึงไมใชเหตุผลท่ีจะละ

เวนการแสดงขอมูลท่ีแมวาจะมีความซับซอน เพียงเพ่ือเหตุผลท่ีวาขอมูลดังกลาวยากเกินกวาท่ีผูใช

งบบางคนจะเขาใจ นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของ Ahmed, Maysam & 

Naim (2018) ศึกษาเรื่องผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงานท่ี

ไมใชทางการเงินและบทบาทขององคกร ผลการวิจัยพบวาองคประกอบของคุณภาพของการรายงาน

ทางการเงินในดานความเขาใจได มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน  

สมมติฐานขอท่ี 2 ความเก่ียวของกับการตัดสินใจสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดาน

การเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา ความเก่ียวของกับการตัดสินใจสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใช

ทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เปน

เพราะการใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจสามารถลด

ความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได นอกจากนี้แลวการนําเสนอขอมูลท่ีใหความรูเก่ียวกับ

ผลลัพธของการตัดสินใจในครั้งกอนสามารถนํามาใชกับการตัดสินใจในอนาคตไดดวย ดังนั้นแลวการ

นําเสนอขอมูลท่ีจะนําไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับปญหาท่ีเก่ียวของไดทันตามความตองการและ

ทันเวลา ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะตองชวยในการคาดคะเนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงผลการศึกษาครั้ง

นี้สอดคลองกับแนวคิดของ กฤชาภรณ อนุพันธ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย (2560) ท่ีอธิบายวา 

ขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินจะตองเปนขอมูลท่ีมีนัยสําคัญหากไมนําเสนอขอมูลนั้นจะมีผลตอ

การตัดสินใจหรือมีการตัดสินใจท่ีผิดพลาดขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจจะทําใหผูใชรายงาน

ทางการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ผลการศึกษายัง

สอดคลองกับการศึกษาของ Reza,  Mahmoud & Milad (2016) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห

เก่ียวกับความสําคัญของขอมูลท่ีไมใชทางการเงินในการรายงานของบริษัท ผลจากการศึกษาพบวา 

การใชขอมูลท่ีไมใชทางการเงินมีความสําคัญในการรายงานทางการเงินของบริษัท โดยมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

สมมติฐานขอท่ี 3 ความเปรียบเทียบกันไดสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงิน

ของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา ความเปรียบเทียบกันไดไมสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดาน

การเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เปนเพราะ ธุรกิจสตารทอัพเปนธุรกิจท่ีใชเงินใน

การดําเนินการไมมากเม่ือเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ ดังนั้นการนําเสนองบการเงินเปรียบเทียบในรอบ
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ระยะเวลาบัญชีท่ีแตกตางกัน หรือการเปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืนอาจจะไมไดเห็นถึงความแตกตางของ

ตัวเลขทางการเงินมากนัก ดังนั้นแลวจึงทําให ความเปรียบเทียบกันไดไมสงผลตอผลการดําเนินงานท่ี

ไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ

การศึกษาของ ท้ังนี้ กฤชาภรณ อนุพันธ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย (2560) ไดอธิบายวา ขอมูลท่ี

แสดงในรายงานทางการเงินจะตองจัดทําเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกันได การเปรียบเทียบรายงาน

ทางการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน ทําใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถประเมินและ

สามารถทราบแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการได 

สมมติฐานขอท่ี 4 ความเชื่อถือไดสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของ

ธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา ความเชื่อถือไดสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของ

ธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เปนเพราะ การนําเสนอ

ขอมูลทางการบัญชีท่ีแสดงถึงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงชัดเจนและแนนอนจะ

สามารถสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง ซ่ึงการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยยึดหลักความ

ระมัดระวังในการรับรูเก่ียวกับเรื่องท่ียังไมมีความแนนอน เพ่ือใหการนําเสนอขอมูลท่ีมีความ

นาเชื่อถือและปราศจากความลําเอียงเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับรายงานทางการเงิน ดังนั้น

แลวความเชื่อถือไดสงผลตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ (2557) ท่ีอธิบายวา ขอมูลท่ีนําเสนอตองปราศจากความผิดพลาดท่ีมีนัยสําคัญและความ

ลําเอียง ไมวาจะจงใจกระทําหรือไมจงใจ เพ่ือผูใชขอมูลสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปนตัวแทนอัน

เท่ียงธรรมของขอมูลท่ีตองการใหแสดงหรือควรแสดง Ahmed, Maysam & Naim (2018) ศึกษา

เรื่องผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงินและ

บทบาทขององคกร ผลการวิจัยพบวาองคประกอบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินในดาน

ความเชื่อถือได มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน 

 

ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษา ผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทางการเงินตอผลการดําเนินงานท่ี

ไมใชทางดานการเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร ผู มีสวนเก่ียวของสามารถนํา

ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานไดดังนี้ 

 1. ดานความเขาใจได ผูบริหารในธุรกิจสตารทอัพ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ควรมีการนําเสนอ

ขอมูลในงบการเงินท่ีชวยใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจในขอมูลดังกลาวอยางถูกตองและครบถวน มี
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การเปดเผยอยางเพียงพอสําหรับผูใชขอมูลทางการบัญชี รวมท้ังการนําเสนองบการเงินเพ่ือใหผูใชงบ

การเงินเขาใจในเนื้อหาประเด็นสถานการณท่ีเกิดข้ึนของกิจการไดอยางครบถวนเพ่ือใหผูใชงบ

การเงินไดรับประโยชนในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และคุณภาพรายงานทางการบัญชีชวย

สรางคุณคาการบริการใหเกิดข้ึนกับกลุมลูกคา 

 2. ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ผูบริหารในธุรกิจสตารทอัพ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

ควรมีการตระหนักถึงคุณคาของขอมูลท่ีนําเสนอในงบการเงิน มีความมุงม่ันในการนําเสนอขอมูลท่ีจะ

นําไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับปญหาท่ีเก่ียวของไดทันตามความตองการและทันเวลา และให

ความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยสามารถลดความไม

แนนอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได เพ่ือใหเรายงานทางการบัญชีทําใหเกิดการสรางความสัมพันธระยะ

ยาวกับกลุมลูกคา และลูกคาสามารถนํามาใชกับการตัดสินใจในอนาคตไดดวย 

 3. ดานความเชื่อถือได ผูบริหารในธุรกิจสตารทอัพ หรือผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ ควรให

ความสําคัญกับการเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง การ

นําเสนอขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือและปราศจากความลําเอียง และมุงเนนการนําเสนอขอมูลทางการ

บัญชีท่ีแสดงถึงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงชัดเจนและแนนอน เพ่ือใหรายงาน

ทางการบัญชีชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรตอไป 
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การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจจําหนายเคร่ืองกดบัตรคิว 

กรณีศึกษาบริษัท บัตรคิว จํากัด 

Tax Planning for Queuing System Business:  

A Case Study of Queuing Company  
 

ปยรัตน ดอกกุหลาบ1 จีรพร พวงทอง2 และไพบูลย ฉายรักษา3 

Piyarat Dokkularb1 Jeeraporn Puangthong2 and Paiboon Chayraksa3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทางในการวางแผนภาษีอากรใหกับบริษัท บตัร

คิว จํากัด โดยใชการสัมภาษณกรรมการผูจัดการ ผูจัดการท่ัวไป พนักงานแผนกบัญชี พนักงานแผนก

การเงิน พนักงานดูแลคลังสินคาและผูแทนสํานักงานบัญชี  และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวของ จากการศึกษาพบวา บริษัท บัตรคิว จํากัด มีปญหาท่ีตองทําการวางแผนภาษีอากรท้ังดาน

รายได และรายจาย โดยดานรายได บริษัทมีปญหาเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากบริษัทรับรูจุดรับผิดทางภาษีมูลคาเพ่ิมผิด บริษัทถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ี

จาย ท้ังท่ีไมตองโดนหัก รวมท้ังถูกหักในจํานวนท่ีไมถูกตอง นอกจากนี้บริษัทยังเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ท้ังท่ีไมตองเสีย สวนดานรายจายบริษัทมีปญหาเก่ียวกับรายจายตองหามทางภาษีอากรหลาย

ประเภท ไดแก รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว เบี้ยปรับเงินเพ่ิมทางภาษีอากร ภาษีซ้ือตองหาม 

รายจายซ่ึงพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ และเงินสํารองตางๆ จากปญหาดังกลาวผูศึกษาจึงไดเสนอแนว

ทางการวางแผนภาษีอากรท่ีจะทําใหบริษัทเสียภาษีอากรอยางถูกตองเปนจํานวนนอยท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : วางแผนภาษี เครื่องกดบัตรคิว 

 

Abstract 

The objective of this study is to prepare tax planning practices for a Queuing 

Company by conducting interview with a managing director, a general manager, an 

accounting officer, a financial officer, a warehouse officer and a representative from 

                                                           
1 อาจารยประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: piyarat_dok@utcc.ac.th 
2 ผูชวยผูจัดการบัญช ี
3 ที่ปรึกษาดานภาษีอากร บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จาํกัด 
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the accounting company. Moreover, this study collected data from the related 

documents. The study found that the Queuing Company has tax problems on both 

revenues and expenses. For revenues, the Company has problems about Value 

Added Tax, Income Tax Deducted at Source and Specific Business Tax since the 

Company is aware of wrong tax points for Value Added Tax, and the Company is 

deducted Income Tax Deducted at Source even it does not have to be deducted and 

it is deducted incorrect amount of tax. Furthermore, the Company pays Specific 

Business Tax even it does not have to pay. For expenses, the Company has problems 

about expenses not treated as expenses under the Revenue Code for several types 

that are expenses for personal, tax fine and surcharge, input tax not deductible, 

unidentified recipient expenses and reserves. Because of these tax problems, the 

researchers provide tax planning practices that can help the Company to comply with 

tax laws and can minimize amount of taxes. 

 

Keywords : Tax Planning, Queuing System 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) มีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

เปนอยางมาก เนื่องจากการวางแผนภาษีอากรคือ การศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับ

ภาษีอากร เพ่ือวางแนวทางปฏิบัติสําหรับอนาคตท้ังในระยะสั้น และระยะยาวเก่ียวกับการแกไข และ

ปองกันปญหาทางภาษีอากร เพ่ือใหการเสียภาษีอากร และการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางภาษีอากร

เปนไปโดยถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด โดยจํานวนภาษีท่ี

ตองเสีย จะตองมีจํานวนนอยท่ีสดุ โดยไมใชการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือ การหนีภาษี 

(Tax Evasion) แตเปนการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากรอยางครบถวน (สุเทพ พงษพิทักษ, 2007) 

ถึงแมการวางแผนภาษีอากรจะมีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจเปนอยางมาก แตก็ยังคงมีบริษัท

จํานวนมากท่ียังคงละเลยในเรื่องนี้ ซ่ึงบริษัท บัตรคิว จํากัด ก็เปนบริษัทหนึ่งท่ีไมมีการวางแผนภาษี

อากร เนื่องจากผูบริหารมองวาเปนบริษัทขนาดเล็ก ไมคุมคากับการลงทุนจางบุคลากรภายนอกมา

วางแผนภาษี ถึงแมวาบริษัทจะเปนผูนําในธุรกิจจําหนายเครื่องกดบัตรคิว และเปนผูเชี่ยวชาญในการ

ออกแบบระบบคิวอัตโนมัติ โดยมีกลุมลูกคาท่ีหลากหลาย เชน ธนาคาร โรงพยาบาล และ

มหาวิทยาลัย โดยลักษณะในการดําเนินธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ การขายสินคา ซ่ึง
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ไดแกเครื่องกดบัตรคิวและกระดาษท่ีใชสําหรับเครื่องกดบัตรคิว และการใหบริการซอมเครื่องกดบัตร

คิว เนื่องจากบริษัทกําลังเติบโตข้ึนเรื่อยๆ และวางแผนท่ีจะขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบาน อีก

ท้ังบริษัทมีรายจายตองหามตามประมวลรัษฎากรเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิทางภาษีสูง

กวากําไรสุทธิทางบัญชีในการยื่นภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทจึงเล็งเห็นความสําคัญของการวางแผน

ภาษี จึงเปนท่ีมาของการศึกษาเพ่ือวางแผนภาษีอากรใหกับบริษัท บัตรคิว จํากัด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาหาแนวทางการวางแผนภาษีท่ีถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหกับบริษัท 

บัตรคิว จํากัด  

  

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาแนวทางการวางแผนภาษี สําหรับธุรกิจขายเครื่องกดบัตรคิวของบริษัท บัตรคิว 

จํากัด ไดทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนภาษีอากร ภาษีอากรท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 1.   แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร 

      ความหมายของการวางแผนภาษีอากร 

       การเตรียมการเพ่ือเสียภาษีใหถูกตอง ครบถวน และประหยัดโดยชอบดวยกฎหมาย 

เพ่ือใหกิจการไดรับประโยชนสูงสุด ลดตนทุนใหต่ําลง และปองกันภาระท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

ของกิจการ ดังนั้งการวางแผนภาษี จึงไมใชการหลีกเลี่ยงภาษี หรือ หนีภาษี  (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 

2553; สมเดช  โรจนคุรีเสถียร  และคณะ, 2553; ฤกษฤทธิ์ เพชรวรกุล, 2553) 

       วัตถุประสงคของการวางแผนภาษีอาการ 

       1. เพ่ือใหการเสียภาษีอากรเปนไปโดยถูกตอง และครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยเสียเปนจํานวนนอยท่ีสุด 

 2. เพ่ือแกปญหาเก่ียวกับภาษีอากรในอดีต และปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุก

กรณี โดยมุงแกหรือปองกันท่ีสาเหตุแหงปญหา 

 3. เพ่ือประหยัดหรือลดคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการเสียภาษีอากรไมถูกตอง 

เชน เบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษี คาปรับทางอาญา 

4. เพ่ือไดรับสิทธิประโยชนเก่ียวกับภาษีอากรสูงสุด 

5. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปน และไมไดมาตรฐาน 
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6. เพ่ือเตรียมพรอมตอการเรียกตรวจสอบภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน

สรรพากร 

7. เพ่ือเสริมสรางระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ  (สมเดช  โรจนคุรีเสถียร  

และคณะ, 2553; สุเทพ พงษพิทักษ, 2007) 

                ลําดับข้ันตอนในการวางแผนภาษี 

       1. ข้ันตอนการศึกษาและจัดทําแผนภาษีอากร 

1.1 ข้ันตอนกอนการวางแผนภาษีอากร 

1.1.1 กําหนดบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการวางแผนภาษีอากร 

1.1.2 ศึกษารูปแบบการจัดองคการ ข้ันตอนการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเอกสาร

ทางธุรกิจ 

1.1.3 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับภาษีอากร 

1.1.4 ปญหาภาษีอากรของธุรกิจท่ีตองการจัดใหมีการวางแผน 

1.2 ข้ันตอนการวางแผนภาษีอากร 

1.2.1 กําหนดประเด็นภาษีอากรท่ีเก่ียวของ 

 1.2.2 ปญหาภาษีอากรท่ีเกิดข้ึน 

1.2.3 กําหนดเปาหมายของการแกไขปญหาภาษีอากร 

 1.2.4 ข้ันตอนการแกไขปญหาภาษีอากร 

2. ข้ันตอนการนําแผนภาษีอากรไปปฏิบัติ 

2.1 การปฏิบัติทางดานผูบังคับบัญชา 

2.2 การปฏิบัติทางดานผูรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผน 

3. ข้ันตอนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนภาษีอากร 

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติโดยรวม 

3.2 การประเมินอุปสรรค และปญหาในการปฏิบัติตามแผนภาษีอากร 

3.3 การประเมินความรูความสามารถของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตามแผนภาษีอากร                  

(สุเทพพงษ พิทักษ, 2007) 

 2.   ภาษีอากรท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ 

2.1  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

      เง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ทว ิ

      (1)  รายการท่ีระบุไวในมาตรา 65 ตรี ไมใหถือเปนรายจาย                            

      (9)  การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเม่ือเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับชําระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชี
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ใด ใหนํามา คํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  หนี้สูญรายใดไดนํามาคํานวณเปนรายได

แลว หากไดรับชําระในภายหลังก็มิใหนํามาคํานวณเปนรายได อีก (กรมสรรพากร, 2018)                                                                                        

  เง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจายตองหาม)  

(1) เงินสํารองตาง ๆ เปนรายจายตองหาม 19 นอกจาก เงินสํารองดังตอไปนี้สามารถ

นํามาเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิได คือ  

(1.1) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัย เพ่ือสมทบทุนประกันชีวิตไดไมเกินร            

อยละ 65 ของจํานวนเบี้ยประกันชีวิตท่ีไดรับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซ่ึงเอา

ประกันภัยตอออกแลว ถือเปนรายจายได 

(1.2) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพ่ือสมทบทุนประกันภัยอ่ืนท่ีกันไวกอน

คํานวณ กําไรเฉพาะสวนท่ีไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนเบี้ยประกันภัยท่ีไดรับ ในรอบระยะเวลา

บัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัย ซ่ึงเอาประกันตอออกแลว ถือเปนรายจายได 

(1.3) เงินสํารองท่ีกันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับหนี้ท่ี

เกิดจากการ ใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ใหกัน ไวตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายวาดวยการประกอบ

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แตกรณีเฉพาะสวนท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนจากเงิน

สํารองประเภทดังกลาวท่ีปรากฎในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชีกอน 

(2) เงินสํารองท่ีตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งและไดนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไร

สุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตอมาหากมีการตั้งเงินสํารองประเภทดังกลาว

ลดลง ใหนําเงินสํารองสวนท่ีตั้งลดลง ซ่ึงไดถือเปนรายจายไปแลวนั้น มารวมคํานวณเปนรายไดใน

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีตั้งเงินสํารองลดลงนั้น 

 (3) รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหา หรือการกุศลเวนแต

รายจาย เพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณะประโยชนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ

รัฐมนตรี ใหหักไดในสวนท่ีไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการ

กีฬาตามท่ีอธิบดี กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดอีกในสวนท่ีไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 

 (4)  คารับรองหรือคาบริการสวนท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย

กฎกระทรวง 

(5) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายในการตอเติมเปลี่ยนแปลง

ขยายออก ห รื อ ทํ า ใ ห ดี ข้ึ น ซ่ึ ง ท รั พ ย สิ น  แ ต ไ ม ใ ช เ ป น ก า ร ซ อ ม แ ซ ม ใ ห ค ง ส ภ า พ เ ดิ ม                                                

  (6) เบี้ยปรับและหรือเงินเพ่ิมภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัท

หรือหาง หุนสวนนิติบุคคล   
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(6 ทวิ) ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีชําระหรือพึงชําระ และภาษีซ้ือของบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติ คคลท่ีเปนผูประกอบการจดทะเบียน เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีซ้ือของผูประกอบการจด

ทะเบียนซ่ึงตองเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ภาษีซ้ือท่ีตองหามนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม

ตามมาตรา 82/5 (4) หรือภาษีซ้ืออ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา                                                                

     (13)  รายจ าย ซ่ึง มิ ใช รายจ ายเ พ่ือหา กํา ไรหรือเ พ่ือ กิจการโดยเฉพาะ                          

     (18) รายจายซ่ึงผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ (กรมสรรพากร, 2018ข)     

2.2 ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 มาตรา 78 

    (1) การขายสินคานอกจากท่ีอยูในบังคับตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ใหความรับผิด

ท้ังหมด เกิดข้ึนเม่ือสงมอบสินคา เวนแตกรณีท่ีไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดข้ึนกอนสงมอบสินคาก็

ใหถือวา ความรับผิดเกิดข้ึนเม่ือไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย 

        (ก) โอนกรรมสทิธสินคา 

    (ข) ไดรับชําระราคาสินคา หรือ 

    (ค) ไดออกใบกํากับภาษ 

    ท้ังนี้โดยใหความรับผิดเกิดข้ึนตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี 

  มาตรา 78/1 

         (1) การใหบริการนอกจากท่ีอยูในบังคับตาม (2) (3) หรือ (4) ใหความรับผิด

ท้ังหมด เกิดข้ึนเม่ือไดรับชําระราคาคาบริการ เวนแตกรณีท่ีไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดข้ึนกอน

ไดรับชําระราคาคาบริการก็ใหถือวาความรับผิดเกิดข้ึนเม่ือไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย 

         (ก) ไดออกใบกํากับภาษี หรือ 

         (ข) ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

         ท้ังนี้โดยใหความรับผิดเกิดข้ึนตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี 

  มาตรา 79 

ภายใตบังคับมาตรา 79/1 ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการ 

ไดแก มูลคา ท้ังหมดท่ีผูประกอบการไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการใหบริการ รวมท้ัง

ภาษี สรรพสามิตตามท่ีกําหนดในมาตรา 77/1 (19) ถามีดวย  มูลคาของฐานภาษีใหหมายความถึง 

เงิน  ทรัพยสิน คาตอบแทน คาบริการ หรือประโยชนใด ๆ ซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงินมูลคาของ

ฐานภาษีไมใหรวมถึง  

(1)  สวนลดหรือคาลดหยอน ท่ีผูประกอบการจดทะเบียนไดลดใหในขณะขาย

สินคา หรือใหบริการและไดหักสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวออกจากราคาสินคาหรือราคา

คาบริการ โดยได แสดงใหเห็นไวชัดแจงวาไดมีการหักสวนลดหรือคาลดหยอนไวในใบกํากับภาษีใน
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แตละครั้งท่ีออกแลว  ท้ังนี้ เวนแตสวนลดหรือคาลดหยอนในการขายสินคา หรือใหบริการของ

ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีมี สิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 หรือมาตรา 86/7 

ผูประกอบการจดทะเบียนจะไมแสดงสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาว ใหเห็นชัดแจงไวในใบกํากับ

ภาษีอยางยอก็ได 

(2)  คาชดเชยหรือเ งินอุดหนุนตามท่ีอธิบดี กําหนดโดยอนุ มัติรัฐมนตรี                      

      (3)  ภาษีขาย 

(4)  คาตอบแทนท่ีมีลักษณะ และเง่ือนไขตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(กรมสรรพากร, 2014ก)                                                                                       

  ป ร ะก าศอธิ บ ดี ก ร มส ร รพากร  เ ก่ี ย ว กั บภ า ษี มู ล ค า เ พ่ิ ม  ( ฉบั บ ท่ี  40)                                 

     19ขอ 2  คาตอบแทนท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการใหบริการ

ดังตอไปนี้ ไมตองนํามารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี  

(1) มูลคาของสินคาท่ีแถมพรอมกับการขายสินคา หรือการใหบริการไมวาสินคา

ท่ีแถมนั้น จะเปนสินคาประเภท และชนิดเดียวกับสินคาท่ีขายหรือบริการท่ีกระทําหรือไม แตมูลคา

ของสินคาท่ีแถมจะตองไมเกินมูลคาของสินคาท่ีขายหรือมูลคาของการใหบริการ  

(2) มูลคาของสินคาท่ีแจกหรือใหเปนรางวัลกับผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการท่ีซ้ือ

 สินคาหรือรับบริการในแตละวัน โดยมีมูลคารวมกันตามท่ีผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด 

แตมูลคาของสินคาท่ีแจกหรือใหเปนรางวัลตองมีมูลคาไมเกินมูลคาของสินคาท่ีขายหรือมูลคาของ

การใหบริการ 

 (6) มูลคาของสินคาท่ีแจกหรือใหเปนของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแหง

ขนบธรรมเนียมประเพณี เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต การเปดแนะนําสินคาใหมท้ังนี้ 

เฉพาะสินคาท่ีเปนปฏิทิน สมุดบันทึกประจําวัน (Diary) หรือสินคาท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน

ของขวัญหรือของชํารวยท่ีมีชื่อผูประกอบการ ชื่อการคา หรือเครื่องหมายการคาของผูประกอบการ

ปรากฏอยู โดยของขวัญหรือของชํารวยดังกลาว ตองเปนสิ่งของท่ีพึงใหแกกันตามประเพณีทางธุรกิจ

ท่ัวไป และตองมีราคาหรือมูลคาไมเกินสมควร       

    (8) มูลคาของอาหารและเครื่องดื่มท่ีนายจางจัดหาใหกับพนักงานหรือลูกจางใน

ระหวาง เวลาปฏิบัติงาน ตามระเบียบเก่ียวกับสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจาง โดยมูลคาของ

อาหารและเครื่องดื่มดังกลาวตองมีราคาไมเกินสมควร (กรมสรรพากร, 2017)                                           

  มาตรา 86/4                                                                                                                                   

   ภายใตบังคับมาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 ใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอย

ดังตอไปนี้                                                                                                                     

    (1) คําวา "ใบกํากับภาษี" ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด                                                      



 

880 

 

    (2) ชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีออก

ใบกํากับภาษีและในกรณีท่ีตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียน ตาม

มาตรา 86 วรรคสี่  หรือมาตรา 86/2 หรือผูทอดตลาดเปนผูออกใบกํากับภาษีในนามของ

ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ

ตัวแทนนั้นดวย 

(3) ชื่อ ท่ีอยู ของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ 

(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม ถามี                     

    (5)  ชื่ อ  ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค าของสินค าหรือของบริ การ                           

    (6) จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยให

แยกออกจากมูลคาของสินคาและหรือของบริการใหชัดแจง 

(7) วัน เดือน ป ท่ีออกใบกํากับภาษี 

(8) ขอความอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนด                                                                 

               รายการในใบกํากับภาษี ใหทําเปนภาษาไทย เปนหนวยเงินตราไทยและใชตัวเลข

ไทย หรือ อารบิค เวนแตในกิจการบางประเภทท่ีมีความจําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศ หรือ

เปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใหกระทําไดเม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบด ี(กรมสรรพากร, 2014ค) 

          ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เ ก่ียว กับภาษี มูลค า เ พ่ิม (ฉบับ ท่ี  4)                                 

  19ขอ 1 ภาษีซ้ือท่ีมิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีเพราะเหตุดังตอไปนี้           

   (1) เหตุจําเปนซ่ึงเกิดข้ึนตามประเพณีทางการคา 

(2) เหตุสุดวิสัย 

(3) ไดรับใบกํากับภาษีในเดือนภาษีอ่ืนท่ีมิใชเดือนภาษีท่ีระบุไวในใบกํากับภาษี           

  ขอ 2 ภาษีซ้ือท่ีมิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจําเปน

ตามขอ 1 ใหมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได แตตองไมเกินหกเดือนนับ

แตเดือนถัดจากเดือนท่ีออกใบกํากับภาษี 

การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบการจดทะเบียนระบุขอความวา “ถือเปน

ภาษีซ้ือในเดือนภาษี...” ไวในใบกํากับภาษีดังกลาว โดยขอความดังกลาวจะตีพิมพ จัดทําข้ึนดวย

ระบบ คอมพิวเตอร ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฏข้ึนดวย วิธีการ

อ่ืนใดใน ลักษณะทํานองเดียวกันก็ได (กรมสรรพากร, 2016)                                                                                         

  2.3  ภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย  

ขอหารือภาษีอากร เลขท่ี กค 0702/9274 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 การขาย

สินคาพรอมบริการติดตั้งโดยออกใบกํากับภาษีหรือใบแจงหนี้คาสินคาพรอมบริการติดต้ังรวมเปน
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ยอดเดียวกัน ผูจายเงินได ไมอยูในบังคับตองหักภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส แหง

ประมวลรัษฎากรประกอบคําสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2558 (กรมสรรพากร, 2017)    

ประกาศกรมสรรพากร   

เรื่อง การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร                 

  19ขอ 5  กรณีจายคาจางทําของ ถาผูจายเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือ

นิติบุคคลอ่ืน  ไดกําหนดใหหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 3.0 สําหรับการจายเงินไดดังกลาว

ใหแกผูรับดังตอไปนี้ 

(2) ผูรับซ่ึงเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยแตไม

ร วม ถึ ง มู ลนิ ธิ  ห รื อสมาคม  สํ าห รั บค า จ า ง ทํ าของ ทุกอย า ง  ( ก รมสรรพากร , 2014ค )                                                                                                           

       2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการกําหนดกิจการท่ี

ไดรับการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับท่ี 240)   

มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการดังตอไปนี้ 

 (32) กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยตามมาตรา 91/2 (5) แหงประมวล

รัษฎากรของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงมิไดประกอบกิจการตามมาตรา 91/2 (1) (2) และ 

(3) แหง ประมวลรัษฎากร สําหรับดอกเบี้ยท่ีไดรับ เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใหกูยืมเงินกันเอง                     

 “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวน

 นิติบุคคลจํานวนต้ังแตสองนิติบุคคลข้ึนไป ซ่ึงมีความสัมพันธกันโดยบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคลใดถือหุนหรือเปนหุนสวนอยูในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอีกแหงหนึ่งไมนอยกวารอย

ละยี่สิบหาของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น เปนเวลาไมนอย

กวาหกเดือนกอนวันท่ีมีการกูยืม โดยใหนับระยะเวลาของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมอันได

ควบเขากัน หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมผูโอนกิจการท้ังหมดรวมดวย (กรมสรรพากร, 

2018ค)  

 

3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาของ จิรัชญา  อรัญจารุ (2558)  ท่ีศึกษาการวางแผน

ภาษีอากรดานรายจายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย  กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จํากัด  พบวาบริษัท

ใชบริการสํานักงานบัญชีภายนอก ทําใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทไมใหความสําคัญตอการ

วางแผนภาษี ขาดความรูความเขาใจในขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังผูบริหารไมใหความสําคัญใน
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การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานบัญชีและภาษีอากร และไมให

ความสําคัญดานเอกสารหลักฐานทางบัญชีท่ีถูกตอง จึงทําใหบริษัทมีรายจายตองหามตามประมวล

รัษฎากรจํานวนมากท่ีตองปรับปรุงไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร บริษัท

จึงตองรับภาระภาษีเพ่ิมข้ึนพรอมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และคาปรับทางอาญาสงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ

ทางภาษีสูงกวากําไรทางบัญชี ในขณะท่ีราณี อมรศรีสุข (2551) ซ่ึงศึกษาการวางแผนภาษีอากรของ

ธุรกิจตัวแทนจําหนาย และศูนยบริการซอมรถยนต กรณีศึกษาบริษัท ไทย จํากัด  แลวพบวาปญหาท่ี

ตองมีการวางแผนภาษีอากรเกิดจากรายจายท่ีไมตรงรอบระยะเวลาบัญชี  รายจายอันมีลักษณะเปน

การสวนตัว  และรายจายซ่ึงพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ  เนื่องจากบุคคลากรระดับปฏิบัติการยังขาด

ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากรท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ  ขาดการฝกอบรมและพัฒนาความรู

เก่ียวกับภาษีอากรอยางตอเนื่อง  และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ชลิ

กา ชอฟาบัณฑิต (2550) ท่ีศึกษาการวางแผนภาษีของธุรกิจนําเขาไอศกรีม กรณีศึกษาบริษัท กขค 

จํากัด ยังพบวาปญหาท่ีตองมีการวางแผนภาษีอากรเกิดจากรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตาม

ประมวลรัษฎากร จากการรับคืนสินคาท่ีเสียหาย  และสินคาสูญหายจากคลัง  เกิดจากในการ

เบิกจายสินคาทุกครั้งไมมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวอยางถูกตอง  และเอกสารไมมีผูมี

อํานาจเซ็นอนุมัติทุกครั้ง  ดานตัดจําหนายสินทรัพยไมเปนไปตามกฎหมายภาษีอากรกําหนด  และมี

รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว เกิดจากการเบิกจายในการเดินทางของกรรมการ/ผูจัดการ  ไม

มีรายงานการประชุมอนุมัติ   และไมมีหลักฐานแนบทุกครั้ง สวนพัชรินทร หวยลึก (2552) ไดศึกษา

กลยุทธการวางแผนภาษีธุรกิจซอฟแวร กรณีศึกษาของ บริษัท รี้ด เร็กซ (ไทยแลนด) จํากัด แลว

พบวาปญหาท่ีตองมีการวางแผนภาษีของบริษัท นอกจากการบันทึกบัญชีผิดพลาดแลว ยังมีรายจาย

ตองหามตามประมวลรัษฎากร และการท่ีไมไดนําสิทธิประโยชนทางภาษีอากรมาใชใหเกิดประโยชน

อยางเต็มท่ี 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือการวางแผนภาษี

ใหกับธุรกิจจําหนายเครื่องกดบัตรคิว โดยทําการศึกษาในบริษัท บัตรคิว จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีผูวิจัย

สามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดสะดวก เพราะหนึ่งในผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบทําบัญชีใหกับบริษัทแหงนี้ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลใชการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังแบบปฐมภูมิ (Primary Data) และแบบทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยแบบปฐมภูมิใชการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย

กรรมการผูจัดการ ผูจัดการท่ัวไป พนักงานแผนกบัญชี พนักงานแผนกการเงิน พนักงานดูแล

คลังสินคา และผูแทนสํานักงานบัญชี โดยลักษณะการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
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(Semi-Structured Interview) ท่ีผูสัมภาษณมีการเตรียมคําถามบางสวนท่ีเก่ียวของไวลวงหนา และ

มีการถามคําถามอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา และเหมาะสมกับความรูความสนใจของผูให

สัมภาษณแตละคนเพ่ิมเติมขณะสัมภาษณ เพ่ือทราบถึงปญหา และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับภาษีอากร

ของบริษัท โดยผูสัมภาษณทําการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรระหวางการสัมภาษณ และทําการ

สรุปขอมูลทันทีหลังการสัมภาษณทุกครั้ง สวนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิใชการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารหลักฐานทางดานบัญชีของบริษัท ขอกฎหมาย ประมวลรัษฎากร หนังสือตอบขอ

หารือ คําพิพากษาศาลภาษี คําพิพากษาศาลฎีกา หนังสือ งานวิจัย บทความ เอกสาร/ขาวสารตีพิมพ

ตางๆ  หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาทําการประมวลผล เพ่ือสรุปปญหาท่ึตองวางแผนภาษีอากร 

กอนท่ีจะทําการวางแผนภาษีอากรใหกับบริษัท บัตรคิว จํากัด 

 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการศึกษา สามารถวางแผนภาษีอากรใหกับบริษัท บัตรคิว จํากัดไดดังตารางตอไปนี้ 

 

สรุปความเสี่ยงและปญหาดานภาษีอากรท่ีเกิดขึ้นกับบริษัท 

กิจกรรม ความเสี่ยงและปญหาดานภาษีอากรท่ี

เกิดขึ้นกับบริษัท 

แนวทางแกไขปญหาและการวางแผนภาษ ี

รายได 

1. รายไดจากการขายสินคา 

  1.1  รายไดจากการ

ขายเครื่องกดบัตรคิว

พรอมจอแสดงผล   

1. ภาษีมูลคาเพ่ิม  บริษัทรับรูรายไดเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมไมถูกตอง  เน่ืองจากรับรูจุด

ความรับผิดทางภาษีมลูคาเพ่ิมไมถูกตอง 

เปลี่ยนจดุความรับผดิทางภาษีมลูคาเพ่ิมใหเปนไป

ตามกฎหมายภาษีอากรกําหนด  ดังน้ันบริษัทตอง

รับรูความรับผดิทางภาษีมลูคาเพ่ิมเมื่อวันท่ีสงมอบ

สินคามิใชวันท่ีติดตั้งเสรจ็หรือวันท่ีรับชําระเงิน ตาม

มาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร 

2. ภาษีเงินไดหัก ณ  ท่ีจาย  บริษัทถูกหัก

ภาษีเงินได ณ ท่ีจาย  มากเกินกวาจํานวน

ท่ีตองเสีย  เน่ืองจากยอมใหลูกคาหักภาษี 

ณ ท่ีจาย จากยอดรวมของสินคา  คา

ซอฟแวร  และคาแรงติดตั้ง 

บริษัทไมควรแยกรายการคาสินคาและคาติดตั้ง 

รวมท้ังคาซอฟแวร  ออกเปนคนละรายการ  เพราะ

การขายสินคาพรอมบริการตดิตั้งโดยออกใบกํากับ

ภาษีหรือใบแจงหน้ีคาสินคาพรอมบริการตดิตั้งรวม

เปนยอดเดียวกันถือเปนการขายสนิคา ผูจายเงินได

ไมอยูในบังคับตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตาม

มาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับ

คําสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528  เพ่ือจะไมโดน

หักภาษี ณ ท่ีจาย   
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กิจกรรม ความเสี่ยงและปญหาดานภาษีอากรท่ี

เกิดขึ้นกับบริษัท 

แนวทางแกไขปญหาและการวางแผนภาษ ี

  1.2  รายไดจากการ

ขายกระดาษสําหรับ

เครื่องกดบัตรคิว   

ภาษีมูลคาเพ่ิม  บริษัทรับรูรายไดเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมไมถูกตอง  เน่ืองจากรับรูจุด

ความรับผิดทางภาษีมลูคาเพ่ิมไมถูกตอง 

เปลี่ยนจดุความรับผดิทางภาษีมลูคาเพ่ิมใหเปนไป

ตามกฎหมายภาษีอากรกําหนด  ดังน้ันบริษัทตอง

รับรูความรับผดิทางภาษีมลูคาเพ่ิมเมื่อวันท่ีรับชําระ

เงินมิใชวันท่ีสงมอบสินคา ตามมาตรา 78(1) แหง

ประมวลรัษฎากร 

2 .   ร าย ได จ ากการ

ใหบริการ 

1. ภาษีเงินไดหัก ณ  ท่ีจาย  บริษัทถูกหัก

ภาษี ณ ท่ีจายต่าํไป   เน่ืองจากรายได

คาบริการเกิดจากการซอมงาน  ซึง่

คาบริการซอมแซมดังกลาวถือเปนการจาง

ทําของโดยแทเน่ืองจากมุงท่ีผลสําเร็จของ

งาน  ซึ่งอยูในบังคับตองถูกหักภาษีเงินได 

ณ ท่ีจาย  ในอัตรารอยละ 3.0 ของเงินไดท่ี

เปนคาจางแรงงานและคาวัสดุอุปกรณ

รวมกัน โดยสวนใหญลูกคาจะหักแคคาแรง 

ซึ่งตองรับผิดทางแพงรวมกันท้ังผูจายเงินได

และผูมีเงินไดถือเปนลูกหน้ีสรรพากรรวม

ตามมาตรา 54 แหงประมวลรัษฎากร

ประกอบคําสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.91/2542 

บริษัทควรแจงใหลูกคาหักภาษี ณ ท่ีจายใหถูกตอง

จากจํานวนคาสินคาและคาแรง   

 2. ภาษีมูลคาเพ่ิม บริษัทเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมไปกอนท่ีควรจะเสีย 

เน่ืองจากไดออกใบกํากับภาษีเมื่อวันท่ีซอม

เสร็จ  ซึ่งยังไมไดรับชําระเงิน 

บริษัทควรเปลี่ยนวันรับรูจุดความรับผิดทาง

ภาษีมูลคาเพ่ิม  โดยออกใบแจงหน้ีเมื่อใหบริการ

ซอมเสร็จ แลวออกใบกํากับภาษีพรอมนําสง

ภาษีมูลคาเพ่ิมเมื่อวันท่ีไดรับชําระเงิน เพ่ือลดภาระ

การชําระคาภาษีมลูคาเพ่ิมกอนการรับชําระเงินและ

ลดการขาดสภาพคลองทางการเงิน  

3.  รายไดดอกเบ้ียรับ

จากบริษัทในเครือ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  บริษัทเสียภาษีท่ีไมควร

จะเสยี เน่ืองจากบริษัทนํารายไดดอกเบ้ีย

ยื่นเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ   

บริษัทไมควรนํารายไดดอกเบ้ียรับจากบริษัทในเครือ  

มายื่นเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเน่ืองจากไดรับการยกเวน 

เพ่ือลดภาระคาใชจายในสวนน้ีใหกับบริษัท 
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ดานรายจาย 

1. รายจายตองหามท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 1.1.รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว  หรือรายจายซึ่งมิใชรายจายเพ่ือหากําไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ เปนรายจาย

ตองหามตามมาตรา  65  ตรี (3) และ (13) แหงประมวลรัษฎากร 

   1.1.1 คาประกัน ภัย

รถยนตและคา นํ้ามัน

ของกรรมการ   

คาใชจายดังกลาวใบเสร็จออกเปนช่ือ

กรรมการ  เน่ืองดวยรถไมไดเปนช่ือบริษัท   

กําหนดรายจายคาประกันภัยรถยนตและคานํ้ามัน

ของกรรมการไวในขอตกลงสญัญาจาง  ซึ่งรายจายท่ี

จายใหกรรมการ  หากมรีะบุไวตามขอตกลงในสัญญา

จางก็สามารถถือเปนรายจายได 

   1.1.2 สวัสดิการให

พนักงาน 

บริษัทไมกําหนดเปนนโยบายบริษัทท่ี

ชัดเจน 

รายจายดังกลาวตองกําหนดเปนนโยบายบริษัท  และ

ตองสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน  จึงจะสามารถถือ

เปนรายจายได 

1.2 เบ้ียปรับเงินเพ่ิมทางภาษีอากร เปนรายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี (6) แหงประมวลรัษฎากร 

   1.2.1 จ า ก ภ า ษี      

มูลคาเพ่ิม (ภ.พ.30) 

1. เกิดจากบริษัทรับรูรายไดเสยี

ภาษีมูลคาเพ่ิมไมถูกตอง(รับรูจุดความรับ

ผิดทางภาษีมลูคาเพ่ิมไมถูกตอง)  กรณี

รายไดจากการขายเครื่องกดบัตรควิพรอม

จอแสดงผล  และรายไดจากการขาย

กระดาษสําหรบัเครื่องกดบัตรคิว   

แกไขตามรายละเอียดของรายได  กรณีรายไดจาก

การขายเครื่องกดบัตรคิวพรอมจอแสดงผล  และ

รายไดจากการขายกระดาษสําหรบัเครื่องกดบัตรคิว   

2. นําสงภาษีไมครบ  เน่ืองจากขาดการ

กระทบยอดเพ่ือใหมั่นใจวาไดยื่นภาษี

ถูกตองครบถวน 

วางแนวปฏิบัติการกระทบยอดภาษีเพ่ือใหมั่นใจวาใน

แตละเดือนไดนําสงภาษีถูกตองตรงเดือน 

   1.2.2. ภาษีหัก ณ ท่ี

จาย (ภ.ง.ด.3, 53) 

นําสงภาษีไมครบ  เน่ืองจากขาดการ

กระทบยอดเพ่ือใหมั่นใจวาไดยื่นภาษี

ถูกตองครบถวน 

วางแนวปฏิบัติการกระทบยอดภาษีเพ่ือใหมั่นใจวาใน

แตละเดือนไดนําสงภาษีถูกตองตรงเดือน 

1.3 ภาษีซื้อ เปนรายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) แหงประมวลรัษฎากร 

   1.3.1 ก ร ณี         

ใบกํากับภาษีมี 

บริษัทไดนําใบกํากับภาษีซื้อท่ีขอความไม

ถูกตอง เชน ช่ือของ 

บริษัทควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานเรือ่งคุณสมบัติภาษี

ซื้อท่ีไมตองหามตามมาตรา 82/5 แหง 

ขอความไมถูกตองหรือ 

ไมสมบูรณในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญ 

บริษัทไมถูกตอง  หรือท่ีอยูไมตรงกับ

บริษัท  มาเปนภาษีซื้อมาหักภาษีขายใน

แตละเดือนภาษี 

ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 42)  

และบริษัทควรตรวจสอบคณุสมบัติใบกํากับภาษี

กอนท่ีจะนํามาเปนภาษีซื้อในแตละเดือน  หากไม

ถูกตองก็ขอใหผูขายหรือผูใหบริการออกใหใหมโดย

สงตนฉบับคืน  เพ่ือขอใบใหมท่ีถูกตอง 
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   1.3.2. ภาษีซื้อท่ีเกิน 

6 เดือนนับแตเดือนถัด

จ า ก เ ดื อ น ท่ี อ อ ก

ใบกํากับภาษี 

บริษัทไมไดนําภาษีซื้อมาหักภาษีขาย

ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

บริษัทควรออกแนวทางในการปฏบัิติงานโดยควร

จัดทํารายงานคมุภาษีซื้อท่ียังไมใชสิทธ์ิ  โดยรวบรวม

ขอมูลจากรายการจายเงินออก  และตรวจสอบวา

รายการใดท่ีมีภาษีซื้อ  เพ่ือนํามาถือเปนภาษีซื้อใน

เดือนถัดไป  แตตองไมเกิน 6 เดือนนับแตเดือนถัด

จากเดือนท่ีออกใบกํากับภาษี   

1.4 รายจายซึ่งพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ เปนรายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี (18) แหงประมวลรัษฎากร 

   1.4.1 บิลเงินสด   เกิดจากการท่ีชางไปบริการงานลูกคาและ

ตองมีการซื้ออุปกรณเพ่ิมเติม  ตามรานคา

ใกลเคียงซึ่งเปนรานท่ีไมสามารถออก

ใบกํากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินได  ออก

ไดแคบิลเงินสด   

ท้ัง 2 กรณีมักจะขอเอกสารท่ีถูกตองจากผูขายไดยาก  

ดังน้ันบริษัทควรจัดทําเอกสารภายใน  ตามท่ีสํานัก

มาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ออกเปนคูมือการ

จัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสามารถเปน

รายจายทางภาษีได  เชน  

1. ใบรับเงิน   ตามมาตรา  105  ทวิ  ใชในกรณีผูรับ

เงินยินยอมออกใบรับเงิน 

2. ใบสําคัญรับเงิน  ใชในกรณีผูรบัเงินไมสามารถออก

ใบเสร็จรับเงินใหได  แตยินยอมท่ีจะลงลายมือช่ือใน

ชองผูรับเงิน 

3. ใบรับรองแทนใบสําคัญรับเงิน  ในกรณีกิจการ

จายเงินคาซื้อสินคาหรือบริการเบ็ดเตล็ดแตไม

สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายหรือผูใหบริการ

ได  ตองใหพนักงานของกิจการเปนผูรับรองการ

จายเงินดังกลาว  และใหผูมีอํานาจอนุมัต ิ

   1.4.2 ไ ม มี เ อกสาร

หลักฐาน 

กรณีเดนิทางไปดูงานตางประเทศ และได

มีการใชบัตรเครดติการดเพ่ือชําระ

คาใชจายตางๆ แตไมไดเก็บเอกสาร

หลักฐานไว 

2. ขอควรระวังในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)  หมายถึง  รายจายตองหามตามประมวลรัษฎากรท่ีเกิดจาก

ความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร   

2.1. เงินสํารองตางๆ เปนรายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี (1) แหงประมวลรัษฎากร 

  2.1.1 หน้ีสงสัยจะสูญ   บริษัทมีการตั้งหน้ีสงสัยจะสญู  ตาม

มาตรฐานการบัญชี 

ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลรายจายตองบวก

กลับเพ่ือเสยีภาษี  ซึ่งการวางแผนภาษีท่ีดีกอนจะสิ้น

รอบบัญชีหากกิจการเห็นวาบริษัทมีกําไรและมีภาระ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคอนขางสูง  บริษัทพิจารณา

ลูกหน้ีท่ีไมสามารถเก็บเงินไดแนแลว  แลวดําเนินการ

ติดตามทวงถามตามท่ีกฎหมายกําหนดกอนท่ีจะสิ้น

รอบบัญชีน้ัน  ก็จะถือเปนรายจายทางภาษีไดซึ่งจะ

ชวยลดภาษีเงินไดนิตบุิคคลได 
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   2.1.2. สํ า ร อ ง ผ ล 

ประโยชนพนักงาน   

บริษัทตั้งสํารองตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน 

การตั้งสํารองดังกลาวตอนคํานวณภาษีเงินไดนิติ

บุคคลตองนํารายจายสวนน้ีบวกกลับเพ่ือเสยีภาษี  

แตหากไดมีการจายจริงรายจายดังกลาวสามารถเปน

รายจายทางภาษีไดจึงไมตองบวกกลับ 

 

2.2. คารับรอง  เปน

รายจายตองหามตาม

มาตรา 65 ตรี (4) แหง

ประมวลรัษฎากร 

กรณีท่ีพาลูกคาไปเลี้ยงรบัรองมีเพียง

ใบเสร็จรับเงินมาเปนเอกสารการบันทึก

บัญชี  แตไมมหีลักฐานการอนุมัตโิดยผูมี

อํานาจ  อาจจะมองเปนรายจายสวนตัวก็

เปนได 

พาลูกคาไปเลี้ยงรับรอง บริษัทควรจัดทําเอกสารตาม

หลักฐานดังน้ี 

1. ตองหลักฐานวาเลีย้งรับรองลูกคารายใด  และตอง

มีการอนุมัตหิรือสั่งจาย  โดยมีการอนุมัติกรรมการ

หรือผูเปนหุนสวนหรือผูจดัการท่ีมอํีานาจ 

2. ตองมีหลักฐานของผูรับเงิน  เชน ใบรับ  ใบกํากับ

ภาษี  หรือใบเสร็จรับเงิน  เปนตน  

   

2.3.  ร า ย จ า ย อั น มี

ลักษณะเปนการลงทุน 

เปนรายจายตองหาม

ตามมาตรา 65 ตรี (5) 

แหงประมวลรัษฎากร 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายใหรับรูเปน

สินทรัพยท่ีมลูคา 1,500 บาท  หากมี

มูลคาต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดจะถือเปน

รายจายเพ่ือหากําไร  ในทางภาษีอากรไม

ยอมรับหลักการรายจายท่ีมีนัยสาํคัญ 

กรณีบริษัทมีการซื้ออุปกรณสํานักงานท่ีมีมูลคาไมสูง  

ควรมีหลักเกณฑกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม

และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือท่ีจะเปนเหตุผล

ประกอบใหกับเจาหนาท่ีกรมสรรพากรพิจารณาใหถือ

เปนรายจายได 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา บริษัท บัตรคิว จํากัด ขาดการวางแผนภาษีจึงสงผลใหบริษัทมีปญหา

เก่ียวกับภาษีอากรท้ังดานรายได และรายจาย โดยดานรายได บริษัทมีปญหาเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากบริษัทรับรูจุดรับผิดทางภาษีมูลคาเพ่ิมผิด 

บริษัทถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ท้ังท่ีไมตองโดนหัก และถูกหักในจํานวนท่ีไมถูกตอง นอกจากนี้

บริษัทยังเสียภาษีธุรกิจเฉพาะท้ังท่ีไมตองเสีย สวนดานรายจายบริษัทมีปญหาเก่ียวกับรายจาย

ตองหามทางภาษีอากรหลายประเภท ไดแก รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว เบี้ยปรับเงินเพ่ิม

ทางภาษีอากร ภาษีซ้ือตองหาม รายจายซ่ึงพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ และเงินสํารองตางๆ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลิกา ชอฟาบัณฑิต (2550), ราณี อมรศรีสุข (2551), พัชรินทร หวยลึก 

(2552) และจิรัชญา อรัญจารุ (2558) ท่ีพบวารายจายตองหามทางภาษีอากรเปนสาเหตุสําคัญท่ีทํา

ใหบริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในจํานวนท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ดานบริษัท ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการวางแผนภาษีอากร โดยเริ่มจากการกําหนด

เปนนโยบายของบริษัท การสรรหาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี 

รวมท้ังมีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 

 2.   ดานพนักงานระดับปฏิบัตการ พนักงานควรใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง 

เก่ียวกับความรูดานการบัญชี และภาษีอากร เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบมีความถูกตองตามหลักการบัญชี 

และภาษีอากร 
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การศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อ  การจายเงิน  และการบันทึกบัญชี 

กรณีศึกษา : บริษัท  สิ่งทอ  ABC  จํากัด  (มหาชน) 

A Study of Internal Control System in Purchasing, Payment and Accounting: 

A Case Study of ABC Textile Public Company Limited 
 

ปยรัตน  ดอกกุหลาบ1 ธีร  หลักฐาน2 และจิตรัตน ชางหลอ3 

Piyarat Dokkularb1 Thee Laktan2 and Chitrath Changlaw3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ การ

จายเงิน และการบันทึกบัญชี ของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับกรอบการ

ควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013: Internal Control – Integrated Framework) โดย

ใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และการรวบรวมเอกสารหลักฐาน

ท่ีเก่ียวของ จากการศึกษา พบวา บริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอสอดคลองกับ COSO 

2013 ครบท้ัง 5 องคประกอบ ไดแก 1) สภาพแวดลอมการควบคุม ซ่ึงบริษัทไดแสดงออกถึงความ

ยึดม่ันในความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม คณะกรรมการมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ีกํากับดูแล 

โครงสรางองคกรมีความเหมาะสม มีความมุงม่ันท่ีจะจูงใจ พัฒนาและรักษาไวซ่ึงพนักงาน และ

ผลักดันใหทุกคนในองคกรรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  2) การประเมินความเสี่ยง บริษัทมีการ

กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน มีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม มีการพิจารณาโอกาสท่ี

จะเกิดการทุจริต และมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอยูเสมอ  3) กิจกรรม

การควบคุม บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคโนโลยี และนโยบายท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได  

4) สารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีขอมูลเก่ียวของกับการควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพสําหรับใชใน

การสื่อสารกับท้ังภายในและภายนอกบริษัท 5) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล บริษัทมีการ

ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะไดสื่อสาร

ขอบกพรองท่ีพบตอผูรับผิดชอบและผูบริหารไดทันเวลา 

 

คําสําคัญ: ระบบการควบคุมภายใน  กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ โคโซ 

_______________________________ 
1อาจารยประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mial : piyart_dok@utcc.ac.th 
2ผูตรวจสอบภายใน 
3อาจารยประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to study the internal control system in 

purchasing, payment and accounting in ABC Textile Public Company Limited by 

comparing with the Internal Control-Integrated Framework (COSO 2013). The data is 

collected from the semi-structured interview, participant observation and related 

documents. It found that the Company's practices comply with 5 components of the 

Internal Control - Integrated Framework. First, control environment, the Company 

demonstrates commitment to integrity and ethical values, exercise oversight 

responsibilities, establishes structure, authority and responsibility, tries to attract, 

develop and retain employees, and enforces accountability for internal control to 

employees. Second, risk assessment, the Company specifies clear objectives, 

identifies and analyzes risks, assesses fraud risk, identifies and assesses important 

changes. Third, control activities, the Company has control activities that technology 

is used to support and deployed through policies. Forth, information and 

communication, the Company has quality internal control information that can used 

to communicate both inside and outside the Company. The last one, monitoring 

activities, the Company conducts internal control evaluations to evaluate and 

communicate deficiencies to responsible people and managers. 

 

Keywords: Internal Control System, Internal Control-Integrated framework, COSO 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ระบบการควบคุมภายใน ถือเปนหลักปฏิบัติท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการดําเนิน

ธุรกิจของทุกองคกร การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสําคัญตอการสงเสริมการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานขององคกรท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สะทอนใหเห็นถึงความโปรงใส และชวยสรางความเชื่อถือใหกับรายงานทางการเงิน (จารุณี วงศลิมป

ยะรัตน, 2558) ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญในเรื่องของบรรษัทภิบาลมากข้ึน โดยเฉพาะ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยถือเปนองคกรท่ีตองดําเนินงานภายใตหลักหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได มีความเปนธรรมกับผูมี

สวนไดสวนเสียทุกกลุมและเจริญเติบโตอยางยิ่งยืน โดยบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) ก็เปน
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บริษัทหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ท่ีดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จนกระท่ังไดรับการประเมินการ

กํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณา

การ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมภายในท่ี

มีอยูของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือเผยแพรความรูใน

เรื่องการควบคุมภายในท่ีดีของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) แกผูสนใจไดนําไปใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายขององคกรตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ การจายชําระเงิน และการบันทึกบัญชี

ของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ  

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ  การจายเงิน  และการบันทึกบัญชี 

กรณีศึกษา : บริษัท  สิ่งทอ  ABC จํากัด  (มหาชน) ทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบการควบคุม

ภายใน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

     ความหมายของการควบคุมภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดรวมกันโดยคณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจน

พนักงานขององคกรทุกระดับชั้น เพ่ือใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา วิธีการหรือการ

ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 3 ประการ คือ  ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (จันทนา  สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่น

เพชร, 2557) 

 กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ  

แนวคิดของการควบคุมภายในซ่ึงมี 5 องคประกอบหลัก ซ่ึงเชื่อมโยงหลักการควบคุม

ภายใน 17 หลักการ (Principle) ดังตารางตอไปนี้ 
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     ตารางแสดงองคประกอบและหลักการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 2013 

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม 

หลักการท่ี 1 องคกรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม 

หลักการท่ี 2 
คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและทําหนาท่ีกํากับดูแลและ

พัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน 

หลักการท่ี 3 

ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจสั่งการและ

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการ 

หลักการท่ี 4 
องคกรแสดงถึงความมุงม่ันใจการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ 

หลักการท่ี 5 
องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

หลักการท่ี 6 
องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอใหสามารถบรรลุและ

ประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

หลักการท่ี 7 
องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร 

หลักการท่ี 8 
องคกรไดพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงท่ี

จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

หลักการท่ี 9 
องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบ

การควบคุมภายใน 

หลักการท่ี 10 องคกรมีมาตรการควบคุมท่ีชวยลดความเสี่ยงท่ีจะไมบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกรใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

หลักการท่ี 11 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดวยเทคโนโลยี เพ่ือชวย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม 

หลักการท่ี 12 
องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซ่ึงไดกําหนดสิ่งท่ีคาดหวัง

และข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือใหนโยบายท่ีกําหนดไวสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักการท่ี 13 
องคกรมีสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการควบคุม

ภายในสามารถดําเนินไปตามท่ีกําหนดไว 

หลักการท่ี 14 

องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ

ตอการควบคุมภายในท่ีจําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ

ดําเนินไปตามท่ีวางไว 

หลักการท่ี 15 
องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอ

การควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 

หลักการท่ี 16 
องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือใหม่ันใจวาการควบคุม

ภายในยังดําเนินไปอยางครบถวนเหมาะสม 

หลักการท่ี 17 

องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอ

บุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 

ท่ีมา : จันทนา สาขากร และคณะ (2557) หนา 11-12  

 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

     จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาของศรีจริยา ภาคีโชติ (2557) ซ่ึงไดทําการประเมิน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทางดานบัญชีและการเงินของบริษัท 

เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด พบวาดานสภาพแวดลอมการควบคุม ควรพัฒนาและเพ่ิมการ

พัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน และการแบงแยกหนาท่ีในการ

รับผิดชอบใหชัดเจน ดานการประเมินความเสี่ยง ควรระบุปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายในท่ี

จะมีผลกระทบตอการทําบัญชีและการเงินและกําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ควรจัดทําวิธีและข้ันตอนปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ
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เปนปจจุบัน ดานการติดตามและการประเมินผล ควรพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารกับภายนอก

องคกรและพัฒนาเว็บไซตใหรองรับการบริการ สําหรับดานกิจกรรมควบคุม ควรพัฒนาและวาง

ระบบการควบคุมภายในโดยใหมีการสื่อสารกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานบัญชีการเงินใหเขาใจ

ขอบกพรองของการควบคุมภายในทุกระดับ และการติดตามการควบคุมภายในตองมีความตอเนื่อง  

    ในขณะท่ีนพวรรณ ฟูติตระกูล (2544) ไดทําการเปรียบเทียบแนวคิดดานการควบคุม

ภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา ระบบการ

ควบคุมภายในของธนาคารออมสินมีความคลายคลึงกันในแตละองคประกอบของ COSO แตจะมี

ความแตกตางในสวนของปจจัยยอยขององคประกอบ ไดแก ไมมีวิธีการท่ีชัดเจนในการสราง

บรรยากาศในการควบคุม ขาดแคลนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบัญชีของสํานักงานสาขา ไมมีการ

กําหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบท่ีมีตอการปฏิบัติงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

โยกยาย รวมถึงการปรับโครงสรางองคกร ดานกิจกรรมการควบคุมไมมีความแตกตางกันมากนัก 

ดานสารสนเทศและการสื่อสารมีการนําเอาระบบเครือขายสื่อสารภายในองคกรมาใชเพ่ือใหเกิด

ระบบการสื่อสารท่ัวถึงท้ังองคกร ท้ังจากลางสูบนและจากบนลงลาง และการติดตามประเมินผล มี

ความคลายคลึงกับแนวคิดของ COSO  

   นอกจากนี้ชุลีกาญจน ไชยเมืองดี (2548) ซ่ึงศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการเงิน

และบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวามหาวิทยาลัยมีองคประกอบดานสภาพแวดลอมท่ี

ดี แตบุคลากรและผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจและตระหนักถึงจริยธรรมจรรยาในการปฏิบัติงานอยาง

แทจริง  มีองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยงท่ีดี ยกเวนการมีสวนรวมในการระบุปจจัยเสี่ยง

ของบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกองคกร มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี แตยังไมมีการนําผลการ

ปฏิบัติจริงไปเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน มีการสารสนเทศและการสื่อสารท่ีดี 

แตการประมวลผลขอมูลและใหสารสนเทศในบางเรื่องยังไมทันกาลซ่ึงอาจสงผลตอการตัดสินใจของ

ผูบริหาร มีการติดตามและประเมินผลท่ีดียกเวนบางปงบประมาณยังไมไดดําเนินการติดตาม

ประเมินผลเนื่องจากเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษามี 2 ประเภท คือ 

1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงไดจากการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับผูปฏิบัติ

หนาท่ีดานการจัดซ้ือ ดานการเงินและบัญชี ของบริษัท สิ่งทอ ABC  จํากัด (มหาชน) รวม 7 ทาน 

โดยเปนผูบริหารระดับผูอํานวยการฝาย จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและ
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การเงิน ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และ ผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑดาน

การจัดซ้ือ นอกจากนี้ยังมีผูบริหารระดับผูจัดการแผนก จํานวน 4 ทาน ไดแก ผูจัดการแผนกบัญชี 

ผูจัดการแผนกการเงิน ผูจัดการแผนกลูกหนี้เจาหนี้ และผูจัดการแผนกจัดซ้ือ เพ่ือทราบทัศนคติการ

บริหารจัดการ โครงสรางองคกร นโยบายและวิธีการติดตามการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ 

นโยบายดานการควบคุมภายใน นโยบายปฏิบัติงานดานการจายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดทํา

รายงานทางการเงิน แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงาน  

แนวทางและวิธีปฏิบัติทางดานการจัดซ้ือ การจายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานทางการ

เงินระดับหนวยงาน ตลอดจนการใชเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน และ

การสังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยเปนการสังเกตวิธีการ ข้ันตอนการทํางานท่ีเกิดข้ึนภายในบริษัท 

สิ่งทอ ABC  จํากัด (มหาชน) 

2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด 

(มหาชน) เอกสารวิชาการ ตํารา และการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต  

 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมจากแหลงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ไดถูกนํามาทําการวิเคราะหตาม

ข้ันตอน ตอไปนี้ 

1.  ศึกษาลักษณะดําเนินงาน การจัดโครงสรางองคกร นโยบายและวิธีการติดตามการ

ควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ การจายเงิน และการบันทึกบัญชี นโยบายดานการควบคุมภายใน 

นโยบายปฏิบัติงานดานการเงิน-บัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือใหทราบถึงวิธีการ

กําหนดนโยบายและการติดตามของฝายบริหาร 

2.  ศึกษาแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงาน  แนวทาง

และวิธีปฏิบัติทางดานจัดซ้ือ การเงิน บัญชี และการจัดทํารายงานทางการเงินระดับหนวยงาน และ

การใชเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหไดทราบถึงวิธีปฏิบัติจริง

ของผูปฏิบัติงาน 

3.  การวิเคราะหระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ การจายเงิน และการบันทึกบัญชีท่ี

ดําเนินงานอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบแนวทางการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุม

ภายในแบบบูรณาการ กับแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ การจายเงิน และ

การบันทึกบัญชีของบริษัท สิ่งทอ ABC  จํากัด (มหาชน) พบวา แนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม
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ภายในดานการจัดซ้ือ การจายเงิน และการบันทึกบัญชีของบริษัท สิ่งทอ ABC  จํากัด (มหาชน) อัน

ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ

สื่อสาร และการติดตามและประเมินผล บริษัท สิ่งทอ ABC  จํากัด (มหาชน) ไดจัดวางระบบใหมี

ความสอดคลองกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการดังตอไปนี้ 

 1. ดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

     โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติท่ีดีและมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 1 ถึงหลักการท่ี 5 

ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ยกเวนหลักการท่ี 2 และหลักการท่ี 4 ซ่ึงมีขอควร

ปรับปรุงบางประการ สรุปไดดังนี ้

หลักการท่ี 1 บริษัทมีความยึดม่ันตอคุณคาดานความซ่ือสัตยและจริยธรรมอยางชัดเจนดัง

จะเห็นไดจากการท่ีบริษัทกําหนดจริยธรรมและขอหามตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรในของเอกสาร

สําคัญตาง ๆ ของบริษัท เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง  เอกสารหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ประกาศภายในองคกร เปนตน เพ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ

และยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันท่ัวท้ังองคกร  แนวการปฏิบัติขางตนถือวามีความสอดคลองกับ

หลักการท่ี 1 ซ่ึงกําหนดใหองคกรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม    

หลักการท่ี 2 คณะกรรมการของบริษัทมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร กรรมการของ

บริษัททุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด คณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระและเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมากประสบการณมีความรูความ

เชี่ยวชาญดานรายงานทางการเงินและมีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมกันทําหนาท่ีกํากับดูแลและดําเนินงานดานการควบคุม

ภายในตาง ๆ เชน การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อยางไร

ก็ตามดานความเปนอิสระของกรรมการ พบวา กรรมการจํานวน 4 ทาน จากท้ังหมด 15 ทานเปน

ผูบริหารของบริษัทซ่ึงถือวายังไมสอดคลองกับหลักการท่ี 2 โดยสมบูรณ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท

ควรประกอบดวยกรรมการท่ีมีความอิสระจากฝายบริหารโดยแทจริง เพ่ือสนับสนุนและสรางเสริม

สภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดีและสนับสนุนใหการทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

หลักการท่ี 3 โครงสรางองคกรของบริษัทเปนแบบกระจายอํานาจ มีการแบงแยกหนาท่ี 

กําหนดสายการรายงาน และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานภายในองคกรอยาง

ชัดเจน โครงสรางองคกรท้ังหมดอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท  การปฏิบัติ

ดังกลาวจึงถือไดมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 3 ซ่ึงวาดวยการจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน 

และการกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม   
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หลักการท่ี 4 ดานการจูงใจ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร บริษัทมีความมุงม่ันในการจูง

ใจท่ีดี เชน กําหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัส คาตอบแทน และ

คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน เชน สวัสดิการพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนโครงการตาง ๆ 

ควบคูกับการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบ เชน การจัดฝกอบรมใหกับ

พนักงานอยางสมํ่าเสมอตามแผนฝกอบรมประจําป การมอบทุนการศึกษาแกพนักงานเพ่ือศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโท และการสงพนักงานไปศึกษาดูงานตางประเทศ ฯลฯ ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีดี แต

ดานการรักษาบุคลากรของบริษัทพบวายังคงตองมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ซ่ึงเห็นไดจากการท่ีบริษัทมี

อัตราการลาออกพนักงานสูงกวาผลสํารวจอัตราการลาออกในอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศไทย 

สะทอนใหเห็นวาการรักษาบุคลากรของบริษัทยังไมมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ บริษัทควรปรับปรุงการ

รักษาพนักงานอยางตอเนื่องเพ่ือรักษาพนักงานใหคงอยูกับมากยิ่งข้ึน และจะทําใหบริษัทมีการปฏิบัติ

ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับหลักการท่ี 4 ไดอยางสมบูรณ  

หลักการท่ี 5 ดานการกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมภายในมีการ

ปฏิบัติท่ีดี โดยบริษัทกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในใหแกบุคลากร

ของบริษัททุกระดับอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรในเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก กฎบัตรของ

คณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร กฎ

บัตรของสํานักงานตรวจสอบ ประมวลจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ระเบียบ

การมอบอํานาจ ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง ใบกําหนดหนาท่ีงาน  คูมือการปฏิบัติงาน และวิธี

ปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรของบริษัททุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดการปฏิบัติดังกลาวจึงถือไดมีความสอดคลองกับ

หลักการท่ี 5 ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

 2. ดานการประเมินความเส่ียง  

    โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติท่ีดีและมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 6 ถึงหลักการท่ี 9 

ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังนี้ 

หลักการท่ี 6 บริษัทไดกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางชัดเจนและเปนลาย

ลักษณอักษร เชน การจัดซ้ือมีคุณภาพและสงมอบทันเวลา การจายเงินถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

และเปนไปตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนด  การบันทึกบัญชีถูกตองตามหลักการบัญชี การจัดทํางบ

การเงินถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ เปนตน การปฏิบัติ

ดังกลาวขางตนมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 6 เก่ียวของกับการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอ  

หลักการท่ี 7 บริษัทไดระบุปจจัยและวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร เชน การพ่ึงพาลูกคานอยราย การถูกยกเลิกใหใชเครื่องหมายการคารับ
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อนุญาต การเปดเสรีการคาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พฤติกรรมผูบริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  การฝาฝนกฎระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การทุจริตคอรรัปชั่น นอกจากนั้นไดระบุความเสี่ยงตามระบบงาน 

เชน การสั่งซ้ือมีปจจัยเสี่ยงเก่ียวกับรานคาผลิตวัตถุดิบไมไดคุณภาพตามท่ีบริษัทตองการ  การ

จายเงินมีปจจัยเก่ียวกับการบันทึกขอมูลเจาหนี้การคาไมถูกตอง หรือรับวางบิลผิดพลาด  หรือระบบ

ธนาคารขัดของ  การบันทึกบัญชีมีปจจัยเสี่ยงเก่ียวกับบุคลากรในสายงานบัญชีขาดทักษะความรูท่ี

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน เปนตน ซ่ึงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ จะถูกจัดนํามาลําดับความสําคัญเพ่ือ

พิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือใหความเสี่ยงนั้นอยูใน

ระดับท่ีบริษัทยอมรับได การปฏิบัติขางตนมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 7 วาดวยการระบุปจจัย

และวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคครอบคลุมท้ังองคกร  

หลักการท่ี 8 บริษัทมีการพิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในข้ันตอนการจัดซ้ือ 

การจายเงิน และการบันทึกบัญชีอยางเพียงพอและครอบคลุมทุกข้ันตอนงาน ตัวอยางของความเสี่ยง

ท่ีอาจเกิดการทุจริต เชน สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการขอซ้ือ การสั่งซ้ือ การจายเงิน การบันทึกบัญชี 

มีความผิดพลาด  ระเบียบการจายเงินขาดความรัดกุมเพียงพอ การควบคุมท่ีมีอยูไมเพียงพอ

เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานปจจุบัน การละเวนหรือการปฏิบัติขามข้ันตอนการควบคุมภายใน  

การพยายามทุจริตคอรรัปชั่นของพนักงาน เปนตน ซ่ึงความเสี่ยงดังกลาวขางตนจะพิจารณาจาก

เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) รวมกับสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัท และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูประเมินโอกาสเกิดทุจริตและกําหนดมาตรการปองกันแกไขการทุจริตของบริษัท ซ่ึง

ถือเปนการปฏิบัติท่ีดีและมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 8 ซ่ึงเก่ียวของกับการพิจารณาความเสี่ยงท่ี

จะเกิดการทุจริต  

หลักการท่ี 9 บริษัทระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในองคกรและปจจัย

ภายนอกองคกรท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายในของบริษัท เชน การปรับกลยุทธหรือนโยบาย

การดําเนินธุรกิจ การเขาลงทุนในตางประเทศ การขยายฐานการผลิต การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร การ

ปรับโครงสรางองคกร ฯลฯ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ไดมีแผนการบริหารความเสี่ยงอยางครบถวนและมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนผูกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ อีก

ท้ังมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกปเพ่ือใหบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอตอความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซ่ึงถือเปนการปฏิบัติท่ีดีและมีความสอดคลองกับ

หลักการท่ี 9 ซ่ึงเก่ียวของกับการท่ีองคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจกระทบ

ตอการควบคุมภายใน 
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3. ดานกิจกรรมการควบคุม  

   โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติท่ีดีและมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 10 ถึงหลักการท่ี 

12 ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังนี้ 

หลักการท่ี 10 บริษทมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีชวยลดความเสี่ยงท่ีจะไมบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร ไดแก การรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา การเพ่ิมชองทางการจัด

จําหนาย การสรางนวัตกรรมวัตถุดิบและสินคา การยกระดับคุณภาพบริการ การรวมทุนในประเทศ

เพ่ือนบาน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยสรีระลูกคาและพฤติกรรมผูบริโภค การปองกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) การทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายโดยหนวยงาน Compliance Unit  ดําเนินธุรกิจตาม

หลักกํากับดูแลกิจการ มีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  การเปนสมาชิกโครงการแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) การเผยแพรคูมือ แนวปฏิบัติ และระเบียบ

ปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นแกบุคคลภายในและภายนอกองคกร นอกจากนี้

ในปจจัยความเสี่ยงตามระบบงานดานการจัดซ้ือ การจายเงิน และการบันทึกบัญชีซ่ึงมีแนวทาง

กําหนดกิจกรรมการควบคุม ไดแก การอนุมัติใหความเห็นชอบ  การพิสูจนรายการ  การควบคุม

ขอมูลหลัก  การกระทบยอด และการควบคุมตรวจตรา ตัวอยางของกิจกรรมการควบคุม เชน ความ

เสี่ยงดานการอนุมัติสั่งซ้ือไมถูกตองกําหนดกิจกรรมควบคุมโดยการกําหนดวงเงินและรายชื่อผูมี

อํานาจลงนามอนุมัติการสั่งซ้ือ  ความเสี่ยงดานการจายชําระหนี้ไมถูกตองกําหนดกิจกรรมควบคุม

ดวยการตรวจสอบซํ้าโดยผูจัดการแผนกการเงิน การพิสูจนรายการและยอดเงินกอนการจายเงิน  

ความเสี่ยงดานการบันทึกบัญชีผิดพลาดกําหนดกิจกรรมควบคุมดวยการตรวจสอบซํ้าโดยผูจัดการ

แผนกบัญชี และฝกอบรมพนักงานบัญชีผูรับผิดชอบใหมีทักษะความรูอยางสมํ่าเสมอ เปนตน การ

ปฏิบัติของบริษัทถือวามีความสอดคลองกับหลักการท่ี 10 ซ่ึงเก่ียวของกับการท่ีองคกรมีมาตรการ

ควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

หลักการท่ี 11 บริษัทมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปลอดภัยและ

พรอมใชงานระบบเทคโนโลยีท่ีมีความเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีการกําหนดนโยบายดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูควบคุม

และรับผิดชอบดานเทคโนโลยีของบริษัทและเปนผูจัดหา พัฒนา และบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท มีการกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย เชน การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง

ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร เปนตน ซ่ึงการปฏิบัติขางตนถือวาเปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักการ

ท่ี 11 ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดและพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ัวไปดวยเทคโนโลยี  ดานกิจกรรมการ

ควบคุมผานทางนโยบาย  
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หลักการท่ี 12 บริษัทไดกําหนดกิจกรรมการควบคุมข้ึนตามกระบวนการและข้ันตอนการ

ทํางานดานการจัดซ้ือ การจายเงิน การบันทึกบัญชี โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน

และผูบริหารอยางเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบเอกสารตาง ๆ ไดแก นโยบายการกํากับดูแล

กิจการ นโยบายการจัดซ้ือจัดจาง นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และใบกําหนดหนาท่ีงาน  เปนตน มีสํานักงานตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบและประเมินทบทวน

กิจกรรมการควบคุมในแตละระบบงานอยางสมํ่าเสมอ ทําใหกิจกรรมการควบคุมของบริษัทมีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด ซ่ึงถือเปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักการท่ี 12 ท่ี

เก่ียวของกับการจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย 

 4. ดานสารสนเทศและการส่ือสาร  

   โดยภาพรวมดานสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีการปฏิบัติท่ีดีและมีความสอดคลอง

กับหลักการท่ี 13 ถึงหลักการท่ี 15 ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังนี้ 

หลักการท่ี 13 บริษัทกําหนดใหมีสารสนเทศท่ีจําเปนตอการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ดานการจัดซ้ือ การจายเงิน และการบันทึกบัญชี ตองสามารถเขาถึงอยางสะดวก ปลอดภัย มี

คุณภาพ คือ ถูกตอง แมนยํา เปนปจจุบัน มีการจัดเก็บเหมาะสมปลอดภัย มีความเพียงพอตอการ

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสมเหตุสมผลสะทอนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงและสามารถพิสูจน

ได  สารสนเทศท่ีไดมาตองพิจารณาถึงตนทุนกับประโยชนท่ีไดรับ ขอมูลมีความจําเปน สําคัญ และ

เพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานตาง ๆ มีรายละเอียดตามควร และตรวจสอบยอนหลังได นอกจากนี้

บริษัทยังมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับมาตรการปองกันและการรักษาความ

ปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสารสนเทศของบริษัทมีคุณภาพและมี

ความเพียงพอตอการตัดสินใจของผูเก่ียวของ ถือเปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักการท่ี 13 ท่ี

เก่ียวของกับการมีสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ    

หลักการท่ี 14 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศเก่ียวกับการควบคุมภายในดานการ

จัดซ้ือ การจายเงิน และการบันทึกบัญชีตอบุคคลภายในองคกรในรูปแบบการสื่อสารสนเทศตาง ๆ 

เชน หนังสือคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ จดหมาย อีเมล เว็บไซตบริษัท ระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท 

บอรดประชาสัมพันธ  ฯลฯ และมีนโยบายเก่ียวกับการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing 

Policy) โดยจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษซ่ึงผูแจงเบาะแสสามารถแจงโดยตรงไปยังกรรมการ

ตรวจสอบ ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  สํานักงานตรวจสอบภายใน คณะทํางานดานตอตานการ

คอรรัปชั่น  และเลขานุการบริษัท ซ่ึงบุคคลดังกลาวขางตนไดกําหนด ชื่อ ท่ีอยู เบอรโทรศัพทและ

อีเมลเปนการโดยตรง เพ่ือทําหนาท่ีในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือการทุจริต

เก่ียวกับการจัดซ้ือ การจายเงิน และการบันทึกบัญชีท้ังนี้ขอมูลของผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนจะ
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ถูกรักษาไวเปนความลับอยางปลอดภัย การปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักการท่ี 

14 ท่ีเก่ียวของกับการท่ีองคมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ   

หลักการท่ี 15 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับประเด็นท่ี

อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายในของบริษัทผานชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เชน การประชุม

ผูถือหุน เว็บไซตบริษัท  รายงานประจําป หนังสือชี้แจง ฯลฯ เพ่ือใหหนวยงานภายนอกเขาใจ

เหตุการณ กิจกรรม หรือสถานการณตาง ๆ ของบริษัท อีกท้ังมีแผนกนักลงทุนสัมพันธซ่ึงเปน

หนวยงานกลางในการสื่อสารและใหขอมูลท่ีถูกตองระหวางบริษัทกับบุคคลภายนอกองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหการสื่อสารกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

การปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักการท่ี 15 ซ่ึงเก่ียวของกับการสื่อสารประเด็น

ท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายในตอหนวยงานภายนอก 

 5. ดานการติดตามและประเมินผล  

    โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติท่ีดีและมีความสอดคลองกับหลักการท่ี 16 ถึงหลักการท่ี 

17 ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังนี้ 

หลักการท่ี 16 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน บริษัทมีการปฏิบัติโดย

กําหนดใหผูบังคับบัญชาในแตละสายงานตรวจสอบซํ้าควบคูกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

ตรวจจับขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานไมครบถวนหรือการยกเวนการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายใน อีกท้ังมีสํานักงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน ประเมินความเพียงพอเหมาะสม 

และขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ โดยจะดําเนินการตรวจตามแผนการ

ตรวจสอบประจําปและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบผานท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน การปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ

หลักการท่ี 16 ซ่ึงเก่ียวของกับการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการท่ี 17 การประเมินและการสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน สํานักงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินการควบคุมภายในของบริษัท 

และมีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีการรายงาน

ผลการตรวจสอบและหารือแนวทางปรับปรุงแกไขตอผูรับผิดชอบและกรรมการบริหารท่ีกํากับดูแล 

สรุปผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหรับทราบเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงหากพบขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบทันที การปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติท่ี

สอดคลองกับหลักการท่ี 17 ซ่ึงเก่ียวของกับการประเมินและการสื่อสารขอบกพรองของการควบคุม

ภายในอยางทันเวลาตอบุคคลท่ีรับผิดชอบ ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา บริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) มีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอสอดคลองกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ครบท้ัง 5 องคประกอบ ไดแก 1) 

สภาพแวดลอมการควบคุม ซ่ึงบริษัทไดแสดงออกถึงความยึดม่ันในความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ีกํากับดูแล โครงสรางองคกรมีความเหมาะสม มี

ความมุงม่ันท่ีจะจูงใจ พัฒนาและรักษาไวซ่ึงพนักงาน และผลักดันใหทุกคนในองคกรรับผิดชอบตอ

การควบคุมภายใน  2) การประเมินความเสี่ยง บริษัทมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน มีการระบุและ

วิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม มีการพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต และมีการระบุและ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอยูเสมอ  3) กิจกรรมการควบคุม บริษัทมีการควบคุมความ

เสี่ยงโดยใชเทคโนโลยี และนโยบายท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได  4) สารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมี

ขอมูลเก่ียวของกับการควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพสําหรับใชในการสื่อสารกับท้ังภายในและภายนอก

บริษัท 5) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล บริษัทมีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะไดสื่อสารขอบกพรองท่ีพบตอผูรับผิดชอบและผูบริหาร

ไดทันเวลา ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยของ นพวรรณ ฟูติตระกูล (2544), ชลุีกาญจน ไชยเมืองดี (2548) 

และศรีจริยา ภาคีโชติ (2557) ท่ีพบขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในท้ังจากตัวระบบเอง 

และจากผูปฏิบัติท่ีปฏิบัติไมครบถวน  ปฏิบัติไมเพียงพอ และปฏิบัติไมสอดคลองกับกรอบการควบคุม

ภายในของโคโซตามท่ีควรจะเปน อยางไรก็ตาม การท่ีกรรมการบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) 

บางทานยังไมมีความเปนอิสระจากฝายบริหารโดยแทจริงอาจทําใหสภาพแวดลอมการควบคุมของ

บริษัทปฏิบัติไดไมสอดคลองเทาท่ีควรตามแนวทางของกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ซ่ึง

อาจสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทได อีกท้ัง บริษัทควรปรับปรุงระบบสวัสดิการพนักงานใหมีความ

เพียงพอเหมาะสมและตรงกับความตองการของพนักงานมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมกิจกรรมเชิงสงเสริม

ความผูกพันธท่ีดีระหวางพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับผูบังคับบัญชาใหมากยิ่งข้ึนและจัด

กิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง แนวทางปรับปรุงแกไขขางตนจะสนับสนุนใหบริษัทสามารถรักษาไว

ซ่ึงพนักงานรายวันท่ีมีทักษะ ความรู ความชํานาญใหคงอยูกับบริษัทตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1.  บริษัทควรปรับปรุงความเปนอิสระของกรรมการ เพ่ือสรางเสริมการควบคุมภายในดาน

สภาพแวดลอมการควบคุมของบริษัทใหดียิ่งข้ึน และสนับสนุนใหการทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและ

การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2.  บริษัทควรเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาพนักงานรายวันใหคงอยูกับบริษัท ลดอัตราการ

ลาออกของพนักงานรายวัน จะสงผลทําใหบริษัทสามารถประหยัดตนทุนสรรหาคัดเลือก และตนทุน

การฝกอบรมพนักงานรายวันลงได 

3.  บริษัทควรเพ่ิมมาตรการสงเสริมดานการตระหนักถึงคุณคาของการควบคุมภายในและ

เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองกับการควบคุมภายใน เนื่องจากอาจยังมีบุคลากรจํานวนมากท่ีอาจไม

เขาใจหรือมีความเขาใจผิดถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซ่ึง

จะสงผลใหสภาพแวดลอมของการควบคุมของบริษัทท่ีมีอยูดียิ่งข้ึน 
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การสอบถามความคิดเห็นจากผูปกครองตอการจัดเก็บภาษีเงินได                     

จากโรงเรียนกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

The Study of Parents’ Opinions on New Tax Law on  

Income of Tutorial Schools in Bangkok Area 
 

สโรชา  อุปะละ1 และจิตรัตน  ชางหลอ2 

Sarocha Upara1 and Chatrath Changlaw2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาบทบัญญัติกฎหมายภาษีอากรเก่ียวกับโรงเรียนกวด

วิชาท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และ (2) ศึกษาผลกระทบและความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดเก็บภาษี

เงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช

การสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักวิชาการดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับโรงเรียน

กวดวิชาจํานวน 1 คน และผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเรียนโรงเรียนกวดวิชาจํานวน 7 คน นําขอมูลท่ี

ไดมาทําการวิเคราะห และนําเสนอขอมูลแบบการบรรยายเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา (1).บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับโรงเรียนกวดวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผล

ใหโรงเรียนกวดวิชามีภาระภาษีจากเงินไดสวนกําไรสุทธิหรือผลตอบแทน และเงินปนผลหรือเงินสวน

แบงของกําไรของโรงเรียนกวดวิชา (2).ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวด

วิชา พบวา คาธรรมเนียมการเรียนกวดวิชามีการปรับเพ่ิมข้ึน มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

โดยใหมีการเรียนเฉพาะบางรายวิชาหรือเรียนทางอินเตอรเน็ตทดแทน โดยผลกระทบดังกลาวมีผลตอ

โรงเรียนกวดวิชาขนาดใหญและเล็กแตกตางกัน ผูปกครองสวนใหญคาดวาการผลักภาระภาษีไปใหแก

ผูปกครองดังกลาวจะสงผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเรียนโรงเรียนกวดวิชาในอนาคต และ 

(3).ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา พบวา เห็นดวยกับ

การจัดเก็บภาษี เพราะเปนการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดานการเขาถึงบริการกวดวิชาและแกไข

ปญหาระบบการเรียนการสอนในระบบปกติ โดยผูปกครองตองการใหมีหนวยงานรัฐเขามากํากับดูแล
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เรื่องการกําหนดคาเรียนใหอยูในอัตราท่ีเหมาะสม และเรื่องการจัดตั้งข้ึนอยางไมถูกกฎหมายของ

โรงเรียนกวดวิชา เพ่ือใหมีการจัดเก็บภาษีอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

 

คําสําคัญ: โรงเรียนกวดวิชา ภาษีเงินได กฎหมายภาษีใหม การยกเวนภาษี 

 

Abstract 

The objectives of this study is to (1) study the change in income tax law 

regulating the tutorial schools (2) study the effects and parents’ opinions on income 

tax collection on income of tutorial schools in Bangkok area.  This qualitative research 

includes interviews of a tutorial school legal expert and seven parents whose children 

have enrolled in tutorial schools.  We analyzed those obtained information, reviewed 

existing literatures and discussed the results.   

Results of this study suggest that (1) Because of the change in law that regulates 

tutorial schools, these schools need to file taxes of their profits, dividends, and the 

share of profits, (2) Tax collection of tutorial schools has an effect on an increase in 

course registration fee.  This forces the schools to adjust their cirriculums, offer limited 

live courses and more online courses.  This effects, however, depend on size of the 

schools.  It can be predicted that parents will have more burden from the tax 

collection of these schools and this might affect the parents’ decision to support their 

children to attend tutorial schools in the future.  (3) Most parents agree with tutorial 

school tax collection. They think it decreases the disparity for their children to attend 

tutorial school and solves the difference of teaching methods in regular schools.  They 

suggest that there should be some regulatory agencies that monitor the registration 

fee of tutorial schools and in order to promote fairness of tax collection, the 

government agencies should also take care of tutorial schools that are not legally 

established. 

 

Keywords: Tutorial School, Income Tax, New Tax Law, Tax Examption 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 ในปจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และดานสังคมไป

อยางรวดเร็ว ทําใหสงผลกระทบกับการพัฒนาคุณภาพดานทรัพยากรมนุษย เนื่องจากการพัฒนา

ประเทศ หรือการพัฒนาทรัพยากรดานตางๆนั้น จําเปนตองอาศัยทรัพยากร เขามาชวยในการพัฒนา 

ปรับปรุงใหดีมากยิ่งข้ึน โดยการศึกษาก็ถือเปนหนึ่งในรากฐานท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย จากสภาวะการณในปจจุบันมีการแขงขันทางดานการศึกษาสูง ซ่ึงในประเทศไทยนั้น

ก็ไดมีการสงเสริม จัดทําแผนพัฒนาทางดานการศึกษาโดยตลอด รวมถึงประชาชนท่ีไดสนับสนุนให

บุตรหลานมีการศึกษาระดับสูง โดยนักเรียนและผูปกครองใหความสนใจกับโรงเรียนกวดวิชาในเรื่อง

ของการสรางโอกาส สรางคุณภาพทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนจากการเรียนในโรงเรียนระบบปกติ ทําให

แนวโนมจํานวนโรงเรียนกวดวิชา และจํานวนนักเรียนกวดวิชานั้นเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยจากสถิติ

ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวาในชวง พ.ศ.2552-2556 ใน

กรุงเทพมหานคร มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชา ในป พ.ศ.2552 จํานวน 345 แหง เพ่ิมข้ึนเปน 565 แหง 

ในป พ.ศ.2556 แลวมีแนวโนมเพ่ิมสูงเรื่อย ๆ ในแตละป (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน, 2557) โดยในอดีตโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชา มีการไดรับยกเวนภาษี เพราะถือ

เปนการบริการดานการศึกษา แตตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนมา กฎหมายใหมท่ีออก

โดยมติคณะรัฐมนตรีมีผลบังคับใช โดยท่ีประชุมใหความเห็นชอบในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากเปนการ

ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยอยางหนึ่ง  

ดังนั้นจึงตระหนักถึงความสําคัญเรื่องผลของการเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา จาก

ขางตนจึงมีความสนใจศึกษาผลกระทบและความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชา 

ศึกษาบทบัญญัติกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยทําการศึกษาวาเม่ือมีการจัดเก็บภาษีนั้นจะสงผล

กระทบดานราคาคาเรียน หรือสงผลตอผูบริโภคท่ีใชบริการโรงเรียนกวดวิชาอยางไรบาง โดยศึกษา

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการจัดเก็บภาษีเงินไดจาก

โรงเรียนกวดวิชา กลุมประชากรท่ีทําการศึกษาคือ ผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเรียนโรงเรียนกวดวิชา 

ทําการศึกษาในสวนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับโรงเรียนกวดวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบและความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียน

กวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 กฎหมายภาษีอากรท่ีปรับปรุง มีผลใชบัง คับตั้ งแตวันท่ี  11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

(กรมสรรพากร, 2558) 

 1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา หมายถึง โรงเรียนท่ีไดรับอนุญาตและจัดตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเสริมความรูบางรายวิชาตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. กรณีการคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับปภาษีท่ีกฎหมายมีผลบังคับใชให

ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

              2.1  ใหผูมีเงินไดจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา ซ่ึง

เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหงประมวลรัษฎากร นําเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 

11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป มารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดและใหหักรายจายไดตามความ

จําเปนและสมควร โดยใหนํารายจายท้ังสิ้นท่ีเก่ียวกับเงินไดไปหักจากเงินไดนั้น ท้ังนี้ใหนํามาตรา 65 

ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร มาใชบังคับโดยอนุโลม 

              2.2  ใหผูมีเงินไดประเภทเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร ท่ีไดรับจากบริษัทหรือหาง

หุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา ซ่ึงเขาลักษณะเปน

เงินไดตามมาตรา 40 (4) (ข) แหงประมวลรัษฎากร นําเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร เฉพาะท่ี

จายจากกําไรจากการประกอบกิจการดังกลาวตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป มารวม

คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดโดยไมสามารถหักคาใชจายได ในกรณีท่ีไมสามารถแยกไดวาเงินปนผล

หรือเงินสวนแบงของกําไรนั้น จายจากกําไรจากการประกอบกิจการในชวงเวลาใด ใหเฉลี่ยตาม

สัดสวนของกําไรของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผล หรือ

เงินสวนแบงของกําไรนั้น 

 3. กรณีการคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีกฎหมายมีผล

บังคับใชใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 

              3.1  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนํารายไดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจาก

การประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 

พ.ศ.2558 มารวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และใหนํารายจายท้ังสิ้นท่ีเก่ียวกับ

รายไดดังกลาวมาหักจากรายไดนั้น ตามเง่ือนไขในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวล

รัษฎากร 

              3.2  ภายใตบังคับมาตรา 65 ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร ใหบริษัท หรือหางหุนสวน

นิติบุคคลนําเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร ท่ีไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีประกอบ
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กิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา เฉพาะท่ีจายจากการประกอบกิจการท่ีไดกระทํา

ตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มาถือเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิในกรณีท่ีไมสามารถ

แยกไดวาเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรนั้น จายจากกําไรจากการประกอบกิจการในชวงเวลาใด 

ใหเฉลี่ยตามสัดสวนของกําไรของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงิน

ปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร 

              3.3  ใหมูลนิธิหรือสมาคมนํารายไดกอนหักรายจายใดๆ จากการประกอบกิจการโรงเรียน

เอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป มารวม

คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล (คําชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การเสียภาษีเงินไดจากกิจการ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา, 2558) 

 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

         กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือศึกษาบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนกวดวิชาท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสัมภาษณนักวิชาการดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับโรงเรียนกวดวิชาจํานวน 1 คน และ

ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครอง เก่ียวกับผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา 

ท้ังหมดรวมจํานวน 7 คน โดยเปนผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเรียนโรงเรียนกวดวิชา ในระดับชั้นอนุบาล

ศึกษา จํานวน 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  2 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 

คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 คน โดยทําการศึกษาในสวนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากในพ้ืนท่ีนี้เปนเมืองใหญและเปนศูนยรวมของโรงเรียนกวดวิชาหลายสถาบัน ท่ีมีจํานวน

นักเรียนเขามาเรียนเปนจํานวนมาก 

        เครื่องมือท่ีใชในการศึกษานี้ คือ การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) 

สัมภาษณเปนรายบุคคล มีการกําหนดขอคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ ลักษณะของคําถามเปนคําถาม

ปลายเปด ทําใหผูใหสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นไดหลากหลายแงมุม   

        นอกจากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภมิูจากการสัมภาษณดังท่ีกลาวขางตน ผูศึกษาไดศึกษา

ขอมูลทุติยภูมิจาก เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงการคนควา

ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือสรุปภาระภาษีของโรงเรียนกวดวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงไป มาประกอบการ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูปกครอง เก่ียวกับผลกระทบ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

การจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา และนําเสนอขอมูลแบบบรรยายเชิงพรรณาตามกรอบ

สัมภาษณ รวมถึงการสรุปผลท่ีไดจากการศึกษา 
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สรุปผลการศึกษาและอภิปายผล 

         บทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา พบวา เดิมกอนออกกฎหมายใหมีจัดเก็บ

ภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชานั้น มีการยกเวนภาษีแกโรงเรียนกวดวิชา แตในปจจุบันบทบัญญัติ

กฎหมายไดเปลี่ยนแปลงไป โดยถือวาโรงเรียนกวดวิชามีลักษณะประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยแสวงหา

กําไร จึงออกกฎหมายกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชาในป พ.ศ.2558 โดยมี

การออกกฎหมายใหมจํานวน 4 ฉบับดวยกัน แตมีกฎหมายจํานวน 3 ฉบับเทานั้นท่ีเก่ียวของกับ

โรงเรียนกวดวิชา คือ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 

ฉบับท่ี 588 พศ.2558 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย การยกเวน

รัษฎากร ฉบับท่ี 590 พศ.2558 และ กฎกระทรวง ฉบับท่ี 307 พศ.2558 ออกตามความในประมวล

รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

         ผลกระทบของบทบัญญัติกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปในมุมมองของนักวิชาการ จากผล

การศึกษาพบวา ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 

 1. ผลกระทบดานโรงเรียนกวดวิชา ซ่ึงผลกระทบดานโรงเรียนกวดวิชาเปนปญหาเรื่องการทํา

ความเขาใจของกฎหมายซ่ึงโรงเรียนกวดวิชามีความคิดเห็นวาไมเปนธรรม และจากการเก็บภาษีอาจ

ทําใหมีปญหาโรงเรียนกวดวิชาเรื่องการจัดตั้งข้ึนโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  

 2. ผลกระทบดานผูปกครอง อาจทําใหมีผลกระทบในเรื่องปญหาการผลักภาระภาษีใหแก

ผูปกครองโดยเฉพาะเรื่องคาธรรมเนียมการเรียนกวดวิชา 

        ความเห็นคิดเห็นตอบทบัญญัติกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปในมุมมองของนักวิชาการ จาก

ผลการศึกษา พบวา  

 1. การจัดเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชาท่ีเกิดข้ึนไมสามารถทําใหเด็กนักเรียนกลับเขามา

เรียนในระบบปกติได เนื่องจากการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชามีผลสัมฤทธิ์เรื่องเรียนเพ่ือสอบ

เปนท่ีนาพึงพอใจแกนักเรียน  

 2. เม่ือมีเรื่องของการจัดเก็บภาษีเกิดข้ึนแลวสงผลใหโรงเรียนกวดวิชามีคาธรรมเนียมการ

เรียนท่ีเพ่ิมข้ึน หากเปนกลุมลูกคาท่ีมีความสามารถจายคาเรียนไดก็ยังคงสงบุตรหลานเรียนกวดวิชา

เชนเดิม แตในกลุมชนชั้นกลาง หรือกลุมต่ํากวาชนชั้นกลาง อาจทําใหเกิดเปนปญหาในเรื่องของความ

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการกวดวิชา 

         ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา 

 1. จากผลการศึกษาผูปกครองมีมุมมองตอโรงเรียนกวดวิชาพบวา เปนเรื่องของการเรียนเพ่ือ

การสอบ ซ่ึงเปนการเรียนเฉพาะบางรายวิชา ครูผูสอนมีคุณภาพ รวมท้ังมีเทคนิควิธีการสอนท่ีงายแก
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การเขาใจ สงผลใหเด็กนักเรียนมีผลการเรียนดี และชวยเสริมความรู เพ่ิมความม่ันใจใหแกเด็ก

นักเรียนมากยิ่งข้ึน โดยการเรียนในระบบปกตินั้นยังไมเพียงพอ        

 2. ดานความจําเปนดานการเรียนกวดวิชานั้น ความคิดเห็นของแตละบุคคลแตกตางกัน ดาน

ผลลัพธของการเรียนกวดวิชาพบวา นักเรียนท่ีเรียนกวดวิชามีทักษะพัฒนาการดีข้ึนมีความรับผิดชอบ 

และมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน ในสวนดานปจจัยท่ีมีผลตอการสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนกวดวิชา คือ 

ปจจัยดานครูท่ีมีคุณภาพ ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา ปจจัยดานคาใชจายในการเรียน

กวดวิชา และปจจัยดานสถานท่ีเรียนใกลบาน 

       ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา 

 1. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการจัดเก็บภาษี พบวา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือราคาคาเรียนท่ี

มีการปรับเพ่ิมราคาข้ึน และมีผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาจะมีการผลักภาระ

ภาษีใหแกผูปกครอง สวนผลกระทบดานอ่ืน ๆ นั้นไมมี 

 2. เรื่องการจัดเก็บภาษีมีผลตอการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเรียนโรงเรียนกวดวิชาหรือไม 

พบวา มีผูปกครองสวนใหญเห็นวาการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชามีผลตอการตัดสินใจใน

การสงบุตรเรียนโรงเรียนกวดวิชา หากไดรับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีท่ีเกิดข้ึนพบวา ผูปกครองมี

วิธีการรับมือแกไขปญหา โดยเลือกเรียนจากอินเตอรเน็ตแทนการเรียนกวดวิชา หรือเลือกเรียนเฉพาะ

บางรายวิชาท่ีสําคัญ   

      ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา 

 1. จากผลการศึกษา พบวา ผูปกครองท้ังหมดเห็นดวยกับการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียน

กวดวิชา เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชามีลักษณะการประกอบธุรกิจแสวงหากําไร มีรายไดสูง จึงควรตอง

จัดเก็บภาษี  

 2. ดานปญหาความเหลื่อมล้ําดานการเขาถึงบริการกวดวิชา และดานการแกไขระบบการ

เรียนการสอนในระบบปกติผูปกครองมีความคิดเห็นแตกตางกัน ในสวนความคิดเห็นเพ่ิมเติมพบวา 

ผูปกครองตองการใหรัฐบาลเขามาตรวจสอบดูแลในเรื่องของโรงเรียนกวดวิชาท่ีจัดต้ังข้ึนแบบไมถูก

กฎหมาย เพ่ือใหมีการจัดเก็บภาษีอยางท่ัวถึงและเปนธรรม รวมถึงการกํากับดูแลเรื่องราคาคาเรียนให

อยูในระดับราคาท่ีเหมาะสม ไมแพงเกินไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. เม่ือมีการจัดเก็บภาษีเงินไดจากโรงเรียนกวดวิชา ควรมีหนวยงานตรวจสอบดูแลเรื่องการ

จดทะเบียนจัดตั้งเปนโรงเรียนกวดวิชาอยางถูกตองตามกฎหมาย ตรวจสอบเรื่องการหลบเลี่ยงภาษี

ของโรงเรียนกวดวิชาท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือใหมีการจัดเก็บภาษีอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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 2. เรื่องราคาคาธรรมเนียมการเรียนกวดวิชา ควรมีวิธีการกําหนดราคาใหชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบและกําหนดราคาใหอยูในอัตราท่ีเหมาะสม ท่ีผูปกครองยอมรับได เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ

ของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเรียนโรงเรียนกวดวชิา และเพ่ือไมใหโรงเรียนกวดวิชามีการคากําไรเกิน

ควร   

 3. เรื่องการพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนการสอนในระบบปกติ การพัฒนา

บุคคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ ใหมีขอสอบท่ีเปนมาตรฐาน ควรมีการนําเทคโนโลยีมาใชควบคู

กันไปกับระบบการเรียนการสอน รวมท้ังควรนําภาษีจากการจัดเก็บจากโรงเรียนกวดวิชามาชวย

สงเสริมใหมีการฝกอบรมครู หรือนํามาชวยพัฒนาระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนระบบปกติ ซ่ึง

หากการพัฒนาในระบบปกติเปนไปในทิศทางท่ีดี จะสงผลใหเด็กนักเรียนกลับ  เขามาเรียนในระบบ

ปกติมากข้ึน และเปนการแกไขปญหาการกวดวิชา 

 

เอกสารอางอิง 

กรมสรรพากร. (2558)...ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา. (ออนไลน). คนเม่ือ 2 เมษายน 2559, จาก 

http://www.rd.go.th/ 

กรมสรรพากร. (2557).. .ภาษีเงินไดนิติบุคคล . (ออนไลน). คนเม่ือ 2 เมษายน 2559, จาก

http://www.rd.go.th/  

กรมสรรพากร. (10 กันยายน 2558)...คําช้ีแจงกรมสรรพากร เรื่อง การเสียภาษีเงินไดจากกิจการ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาภาษีเงินไดนิติบุคคล. (ออนไลน).  คนเม่ือ 10 

เมษายน 2558, จาก 

 http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/1242258r18.pdf 

ราชกิจจานุเบกษา.  (11 มกราคม 2551). .พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550. (ออนไลน).  

คนเม่ือ 25  มีนาคม 2559, จาก   

 http://www.mof.go.th/home/projectM/accmaster/doc4/school50.pdf 

ราชกิจจานุเบกษา.  (19 สิงหาคม 2542)...พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. 

(ออนไลน).  คนเม่ือ 25 มีนาคม 2559, จาก   

 http://www.mua.go.th/users/hecommission/doc/law/law%20edu%20%202542

.pdf 

ราชกิจจานุเบกษา.  (8 ธันวาคม 2558)...ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง 

การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของ

โรงเรียนนอกระบบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ..2558. (ออนไลน).  คนเม่ือ 28 มีนาคม 2559, จาก  

http://www.rd.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.mof.go.th/home/projectM/accmaster/doc4/school50.pdf


 

913 
 

  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/323/7.PDF 

ราชกิจจานุเบกษา.  (10 กรกฎาคม 2558)...กฎกระทรวง ฉบับท่ี 307 (พ.ศ.2558) ออก ตามความ  

ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร. (ออนไลน).  คนเม่ือ 29 มกราคม 2559, 

จากhttp://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/r307.pdf 

ราชกิจจานุเบกษา.  (10 กรกฎาคม 2558)...พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 588) พ.ศ.2558.  (ออนไลน).  คนเม่ือ 29 มกราคม 

2559, จากhttp://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.html 

ราชกิจจานุเบกษา.  (10 กรกฎาคม 2558)...พระราชกฤษฎีกา ออกความในประมวลรัษฎากร วา

ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 589) พ.ศ.2558.  (ออนไลน).  คนเม่ือ 29 มกราคม 

2559, จากhttp://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.html 

ราชกิจจานุเบกษา.  (10 กรกฎาคม 2558)...พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 590) พ.ศ.2558.  (ออนไลน).  คนเม่ือ 29 มกราคม 

2559, จากhttp://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.html 

ราชกิจจานุ เบกษา.  (9 มิถุนายน 2554).. .พระราชบัญญัติ  โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2)     

 พ.ศ.2554. (ออนไลน).  คนเม่ือ 29 มกราคม 2559, จาก http://www.mof.go.th/ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน.  (6 พฤศจิกายน 2557).. .สถิติโรงเรียน

 เอกชน.  (ออนไลน).  คนเม่ือ 28 มกราคม 2558, จาก http://www.opec.go.th/sthiti-

 rongreiyn-xekchn  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  (2557)...รายงานการวิจัย 

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาการกวดวิชา.  กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. ถายเอกสาร. 

 
 

http://www.opec.go.th/sthiti-


 

914 
 

เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ 

Tools Used For Strategic Cost Management 
 

ชลิต ผลอินทรหอม1 และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล2 

Chalit Polinhom1 and Pravas Penvutikul2 

 

บทคัดยอ 

สภาวะการแขงขันทางการคา ทําใหธุรกิจสวนใหญตองปรับเปลี่ยนโครงสรางและรูปแบบ

การผลิตและการบริหารใหยืดหยุนตามสภาพการตลาด จึงกอใหเกิดการนําเอาแนวคิดของการ

บริหารตนทุนยุคใหม มาทําการพัฒนาหลักการและการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธข้ึนมาใหม โดยใช

เครื่องมือในการบริหารเชิงกลยุทธท่ีถือเปนเครื่องมือตนทุน ไดแก ตนทุนคุณลักษณะ ตนทุนคุณภาพ 

ตนทุนเปาหมาย ตนทุน/การบริหารฐานกิจกรรม ตนทุนวงจรชีวิต และการจัดการหวงโชคุณคา 

นํามาเปนเครื่องมือเพ่ือใหผูบริหารไดทราบถึงขอมูลหลักและขอมูลรองในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

นําไปสูโอกาสในการทํากําไร และอุปสรรคตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกรในอนาคต โดยสามารถ

ทําใหผูบริหารใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา

ขอมูลตนทุนไปประยุกตใชในลักษณะท่ีแตกตางกัน ซ่ึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารตนทุน

การผลิตแบบใหมใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน ทําใหผูบริหารยังตองรูจักใช

วิธีการวิเคราะหและการวางแผนตนทุนท่ีถูกตองและเหมาะสมและเทาทันกับสถานการณ เพ่ือ

นําไปใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ ดวยการพัฒนาระบบการบริหารแบบด้ังเดิม ใหเปนระบบการ

บริหารตนทุนเชิงกลยุทธสมัยใหม เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

คําสําคัญ: การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ ตนทุน 
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Abstract 

Trade competitions caused businesses to adjust their structures, production 

and management to be flexible to suit market conditions. That caused the 

introduction of new cost management concepts or principles in strategic cost 

management. By using strategic cost management concepts or principles like Attribute 

Costing, Activity Based Costing/Management, Product Life Cycle Costing, Quality 

Costing, Target Costing and Value Chain Management, executives get key information 

and relative information for their operations, leading to seeing opportunities to make 

profits and various obstacles that might affect the organizations in the future. This 

urges the management to pay attention on external and internal environments and; 

in particular, the application of cost data to use in different ways. This changes of 

concepts or principles of strategic cost management to be in line with current market 

conditions enable management to know the accurate and appropriate costs for 

analysis and planning in situations. They can also improve their decision-makings by 

changing traditional management systems into a modern strategic cost management 

system in order to keep their paces in rapid changes. 

 

Keywords: Strategic Cost Management, Cost 

 

บทนํา 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูงอยางในปจจุบัน องคการจะมุงเนนการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน เพ่ือใหสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จ การสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันนั้น เกิดจากกลยุทธการบริหารความแตกตางของผลิตภัณฑและการบริหาร

รวมไปถึงการบริหารตนทุนขององคการเม่ือเทียบกับคูแขง ท้ังนี้ ความแตกตางท่ีประสบความสําเร็จ

จะสรางมูลคาใหกับลูกคาและชวยใหองคการสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑของตนเหนือคูแขงขัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารตนทุนท่ีเปนเครื่องมือสําคัญ ท่ีจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ

สามารถบรรลุเปาหมายดานผลกําไรและบรรลุความยั่งยืนในระยะยาว และสามารถแขงขันไดโดย

เสนอราคาท่ีต่ํากวาตนทุนระดับเปาหมาย การบริหารตนทุนเชงิกลยุทธจะเปนประโยชนในการสราง

มูลคาหรือการลดตนทุน เชนเดียวกับแนวคิดการวางตําแหนงเชิงกลยุทธ การวิเคราะหหวงโซคุณคา 
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การวิเคราะหคุณคาสําหรับลูกคา และการบริหารตนทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Blocher et al. 

2013, Hansen & Mowen 2013) 

การบริหารเชิงกลยุทธเปนเรื่องของการตั้งเปาหมาย การวางแผน และนําแผนเหลานี้ไป

ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงการบริหารเชิงกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

ความสําเร็จขององคการ ดวยสภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงในปจจุบัน ทําใหการบริหาร

ตนทุนเชิงกลยุทธมีความสําคัญ และมีการขับเคลื่อนกันอยางมากกวาท่ีเคย ดังนั้น การบริหารเชิงกล

ยุทธ จะมุงเนนไปท่ีการบริหารตนทุน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหองคการไดรับ

ประโยชนสูงสุด (Wilson, RMS & Chua, 1993) ท้ังนี้ การบริหารตนทุนเปนกระบวนการวางแผน

คุณภาพและการลดตนทุนท่ีจัดการตนทุนตั้งแตตน ซ่ึงระบบการบริหารตนทุนท่ีวางแผนไวอยางดีจะ

ชวยปรับปรุงคุณภาพ ราคา และความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ ดังนั้น การบริหารตนทุน

จึงถือเปนเครื่องมือทางการเงิน ท่ีเรียกวา การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ และแนนอนวาเครื่องมือ

ดังกลาวสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการไดเปนอยางดี 

 

แนวทางการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ 

การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ ถือเปนแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารใหสามารถนํา

ขอมูลไปใชในการตัดสินใจในการบริหารไดเปนอยางมาก ซ่ึงบางสวนของการบัญชีรวมสมัย คําวา 

“การบริหารตนทุน” ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพท่ีทําใหองคการสามารถบรรลุความสามารถ

ในการแขงขันและอยูในโลกธุรกิจ ท้ังนี้ ปจจุบันการแขงขันมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยท่ัวโลกไดให

ความสนใจวิธีการวิเคราะหหวงโซคุณคา การวิเคราะหผลประโยชนกับตนทุน ตนทุนฐานกิจกรรม 

ตนทุนเปาหมาย วิธีการท่ีทันสมัยเหลานี้ เปนแนวทางของการบริหารเชิงกลยุทธ และเปนเครื่องมือท่ี

ชวยในการใหขอมูลท่ีถูกตองและทันเวลา (Gaurav, 2011) ซ่ึงการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธเปน

วิธีการท่ีทันสมัยในการทําบัญชี ซ่ึงจะชวยใหองคการจัดเตรียมขอมูลตนทุนท่ีชวยใหฝายบริหาร

สามารถตัดสินใจไดพรอมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนากลยุทธ เพ่ือใหบรรลุขอดีในการแขงขันของ

องคการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ท้ังยังชวยใหเกิดความเขาใจในเชิงลึกเก่ียวกับโครงสรางตนทุน

สิ่งเหลานี้ จะชวยใหองคการสามารถกาวไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (Al-Ashmawy, 

2007) ซ่ึงองคการสามารถใชกลยุทธการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ โดยใชเทคนิค ดังตอไปนี้ 

(Moslem Sedaghati, Hamid Ravanpak Noodezh, Ali Amiri, 2015) 1) การใชสิ่งอํานวยความ

สะดวก การปรับปรุงกระบวนการผลิตขนาดใหญ 2) การลดตนทุนการผลิต 3) การบริหารคุณภาพ

โดยรวม 4) การใชแบบจําลองและการควบคุมตนทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดการเคลื่อนยายท่ีไมจําเปน  
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จากการใชเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ และกําหนดวงจรบริหารธุรกิจสิ่งเหลานี้จะนําไปสู 

“ระบบการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ” โดย McNair (2000) จําแนกออกเปน 7 ประการดังนี้ 1) จุด

สนใจการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธแบบดั้งเดิม จะเนนท่ีความสัมพันธภายใน คือ สนใจตนทุนปจจุบัน

ของการผลิตในขณะนั้น การจัดสรรทรัพยากรท่ีใชรวมกันใหกับผลิตภัณฑและบริการตางๆ  แลวดู

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมหลักท่ีปฏิบัติกันมาในการบริหารตนทุนตลอดชวง

ศตวรรษท่ี 20 แตในโลกของการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธในศตวรรษท่ี 21 จะมุงท่ีความสัมพันธ

ภายนอก คือ เปรียบเทียบระหวางตนทุนกับประโยชนท่ีเกิดข้ึน 2) แนวโนมและมุมมองการบริหาร

ตนทุนเชิงกลยุทธแบบดั้งเดิม มุงเนนไปท่ีแนวคิดเรื่องมูลคาเพ่ิมสนใจการขายนอยกวาตนทุนการซ้ือ

วัตถุดิบ ขอผิดพลาดนี้มาจากความเชื่อท่ีวาองคการสามารถมีอิทธิพลตอตนทุนเปนหลัก แตดวย

แนวคิดสมัยใหมเรื่องหวงโซคุณคา ความเขาใจผิดไดรับการแกไขหลายประการ ไดแก ทําใหเกิดการ

แยกแยะความแตกตางระหวางการจัดหาวัตถุดิบกับปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เชน การบํารุงรักษาหรือ

การใหคําปรึกษาอยางมืออาชีพ สามารถจัดหาไดโดยวิธีการท่ีแตกตางจากการซ้ือวัตถุดิบ หวงโซ

คุณคายังทําใหเห็นถึงศักยภาพในการใชประโยชนจากความเชื่อมโยงระหวางองคการกับผูจําหนาย 

หรือระหวางองคการกับลูกคาในการลดตนทุนหรือเพ่ิมความแตกตาง นอกจากนี้ หวงโซคุณคายังทํา

ใหเกิดการสํารวจความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ เชน 

บางครั้งการซ้ือวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงกวาสามารถลดเศษเหลือท้ิงไดมากกวา และทําใหตนทุนรวมลดลง 

ดังนั้น การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธสมัยใหม แนวโนมและมุมมองเปลี่ยนไปเปนการวิเคราะหหวงโซ

คุณคาอยางมีความหมายมากข้ึน โดยมุงเนนท้ังการลดตนทุน การปรับปรุงผลกําไร และการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน 3) ภาระหลักการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธแบบดั้งเดิม มักถูกครอบงํา

ดวยการกําหนดประมาณตนทุน การปรับปรุงการใชงาน การหาวิธีท่ีดีกวาในการใชทรัพยากร แต

ดวยแนวคิดแบบใหม องคการจําเปนตองเขาใจถึงตนทุนของการดําเนินการวา นอกจากความแมนยํา

ของตัวเลขแลว ตองคํานึงถึงความเก่ียวของสัมพันธดานตาง ๆ ดวย เปาหมายของการบริหารตนทุน

เชิงกลยุทธในศตวรรษท่ี 21 คือ ทําความเขาใจและวัดผลตนทุนและความสัมพันธกับรายได ซ่ึงจะ

กําหนดตําแหนงการแขงขันขององคการและความสําเร็จในระยะยาว จะเห็นไดชัดวา ทุกองคการ

ไมไดมีตนทุนเทากัน ตนทุนบางอยางนําไปสูการสรางมูลคาและสรางผลกําไรใหกับลูกคาโดยตรง การ

รูวาตนทุนของกิจกรรมใดไดสรางผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแกองคการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) ตัว

ผลักดันตนทุนในการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธแบบดั้งเดิม ความสนใจตนทุนไปอยูท่ีวาตัวผลักดัน คือ 

ผลลัพธหรือจํานวนหนวยท่ีได จึงสนใจการเฉลี่ยตนทุนตอหนวยผลผลิต แตการบริหารตนทุนเชิงกล

ยุทธสมัยใหม การทําความเขาใจพฤติกรรมตนทุนเปนเรื่องสําคัญ โดยการทําความเขาใจวาตนทุน

เปนผลมาจากตัวผลักดันหรือปจจัยหลายอยางท่ีสัมพันธกันในรูปแบบท่ีซับซอนกวา 5) ขอบเขตของ

ความรูการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธแบบดั้งเดิม ถือเปนสวนขยายของการบัญชีและการเงินในรูปแบบ
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ตาง ๆ ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีไมดี นักวิเคราะหตนทุนมักรูสึกวาเปนโลกของการเงินและการบัญชี 

การบริหารตนทุนเปนเพียงแหลงท่ีมาของงบประมาณท่ีประมาณการและจัดสรรตนทุน ตนทุนเปน

เพียงสวนเล็ก ๆ ของโลกการเงิน แตการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธสมัยใหมไดฉีกกรอบของการเงิน

และการบัญชีมาสูโลกของการตลาดและเศรษฐศาสตรมากข้ึน วาแตละวันองคการไดสรางมูลคาอะไร

ข้ึนบาง และสรางข้ึนสําหรับลูกคาหรือไม ลูกคายินดีจะจายเพ่ือสิ่งนี้หรือไม การบริหารตนทุนเชิงกล

ยุทธสมัยใหมนี้ จึงพยายามชวยองคการใหเขาใจและใชประโยชนจากทรัพยากรและความสามารถ

ของตนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธจะชวยลดชองวาง

ระหวางการเงินกับการตลาด ระหวางมูลคาของลูกคากับมูลคาของผูถือหุน 6) ความรับผิดชอบการ

บริหารผูจัดการฝายการเงินแบบด้ังเดิม มักจะเปนผูติดตามมากกวาเปนผูนําท่ีตอบสนองตอคําขอ

และเหตุการณมากกวาท่ีคาดการณไวในบทบาทปฏิกิริยานี้ การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธมักตองการ

ความไวใจไดของขอมูลทางบัญชีและขอมูลการดําเนินงานท่ีผสมผสานกันระหวางรายงานและการ

วิเคราะห การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธแบบดั้งเดิมมีแนวโนมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมและใหความ

ชวยเหลือในข้ันตอนการยุบเลิกแทนท่ีจะเปนข้ันตอนการริเริ่มโครงการ แตในศตวรรษท่ี 21 การ

บริหารตนทุนเชิงกลยุทธมุงมาสูการประเมินเพ่ือสรางอนาคตมากข้ึน ในสภาพแวดลอมใหมนี้ 

ผูเชี่ยวชาญดานตนทุนทางธุรกิจตองเปนผูทํางานเชิงรุก แสดงทักษะความเปนผูนําขณะทํางานกับทีม

และกับหนวยงานอ่ืนๆ ในองคการ เพ่ือหาแนวทางใหมๆ ใหกับองคการในการแขงขัน ผูเชี่ยวชาญ

ดานการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธจะตองมีความสามารถท่ีโดดเดนซ่ึงจะชวยใหองคการสามารถระบุ

โอกาสและประเมินความเปนไปได 7) บทบาทหลักบันทึกตาง ๆ แสดงใหเห็นวาบทบาทสําคัญของ

การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธแบบดั้งเดิมในองคการ คือ เปนหนึ่งในเจาหนาท่ีตรวจสอบหาขอเท็จจริง

และแสวงหาความจริง สนใจการควบคุมภายในและแนะนํารูปแบบการควบคุมการบริหารท่ี

หลากหลาย เม่ือรายงานบัญชีตนทุนมาวางบนท่ีโตะของผูจัดการการเงินมักมาพรอมกับขอโจมตี

อยางฉับพลันวามีขอผิดพลาดบางอยางเกิดข้ึน แตในศตวรรษท่ี 21 ไดแสดงใหเห็นวา มีการละท้ิง

บทบาทนักวิเคราะหแบบเดิม สรางพ้ืนท่ีสรางโอกาสในการใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนตออนาคต

ขององคการมากข้ึน  

สําหรับการบริหารตนทุนท่ีเปนเครื่องมือท่ีสําคัญนี้มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “การ

บริหารตนทุนเชิงกลยุทธ” โดยการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธดังกลาว จะประกอบไปดวย 

องคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการ ไดแก  

 

 

 



 

919 
 

1.ตนทุนคุณลักษณะ  

ตนทุนคุณลักษณะ (Attribute Costing) หรือ ท่ี เรียกว า  ตน ทุนของคุณสมบัติ คุณ

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑท่ีดึงดูดลูกคา ตนทุนคุณลักษณะเหลานี้ถูกมองวา เปนวัตถุตนทุน     

โดยเทคนิคนี้ข้ึนอยูกับความคิดท่ีวาผลิตภัณฑเปนท่ีพึงปรารถนา เนื่องจากคุณสมบัติท่ีลูกคาใหไว 

(Lancaster, 1979) การคํานวณตนทุนทําใหนักบัญชีใชขอมูลเชิงกลยุทธและขอมูลคาใชจาย สิ่ง

เหลานี้ จะสงผลตอการคิดตนทุนของคุณลักษณะหรือลักษณะท่ีจัดหาโดยผลิตภัณฑและการ

ตรวจสอบและรายงานคาใชจายเหลานี้อยางสมํ่าเสมอ โดยคุณสมบัติท่ีสามารถคํานวณได ไดแก ตัว

แปรประสิทธิภาพการดําเนินงานความนาเชื่อถือ การจัดเตรียมการรับประกันระดับของการตกแตง

และการตกแตงการประกันการจัดหา และการบริการหลังการขาย ดังนั้น ตนทุนคุณลักษณะ 

(Attribute Costing ) หมายถึง การคิดตนทุนของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑท่ีดึงดูดลูกคา 

คุณสมบัติท่ีสามารถคํานวณได ไดแก ตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความนาเชื่อถือ การ

จัดเตรียมการรับประกันระดับของการตกแตง และการตัดประกันการจัดหาและการบริการหลังการ

ขาย ท่ีมีหัวใจสําคัญอยูท่ีการสรางสรรคคุณสมบัติจนลูกคาเกิดความเต็มใจท่ีจะจายเงินในการซ้ือ

ผลิตภัณฑนั้น ๆ (Ramljak and Rogosic, 2012)  

 

2.ระบบตนทุน/การบริหารฐานกิจกรรม  

ระบบตนทุน/การบริหารฐานกิจกรรม (Activity Based Costing/Management) หมายถึง 

การคิดตนทุนการผลิตทางออมของผลิตภัณฑโดยใชตัวผลักดันตนทุน เพ่ือแทนท่ีระบบตนทุนแบบ

ดั้งเดิม  ท่ีมักไมสามารถใหรายละเอียดของตนทุนและขอมูลท่ีมีคุณภาพสําหรับการตัดสินใจ ระบบ

ตนทุน/การบริหารฐานกิจกรรม และระบบตนทุนเปาหมายตางก็ถือไดวาเปนแนวคิดการบริหาร

ตนทุนเชิงกลยุทธสมัยใหม ระบบตนทุนฐานกิจกรรมเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับ

ระบบตนทุนแบบดั้งเดิม ซ่ึงไมสามารถกําหนดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑหรือบริการไดอยางถูกตอง 

และไมสามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจในการดําเนินงาน ดวยความบกพรอง

เหลานี้ ผูบริหารจะสามารถตัดสินใจไดโดยอาศัยขอมูลท่ีไมถูกตอง ความเสี่ยงนี้จะสูงข้ึนสําหรับ

องคการท่ีมีผลิตภัณฑหรือบริการหลายประเภท ระบบตนทุนฐานกิจกรรมจะชวยใหองคการบรรลุ

แนวทางการแกปญหาเหลานี้ ดวยความตองการทรัพยากรขององคการนอยลง (Kaplan & Cooper, 

1998) ระบบตนทุนฐานกิจกรรมมีแนวคิดท่ีสําคัญ คือ กิจกรรมเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดตนทุนจึงปนสวน

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเขาสูกิจกรรมท่ีเก่ียวของ โดยอาศัยตัวผลักดันตนทุนท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนแลวจึงคิดตนทุนเขาสูตัวผลิตภัณฑ ระบบตนทุนฐานกิจกรรม มีการแบงกิจกรรมออกเปน 4 

ระดับ (ดวงฤทัย ณ นครพนม, 2549) คือ 1) กิจกรรมระดับหนวย (Unit-Level Activities) คือ 
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กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสําหรับแตละหนวยของผลผลิต กอใหเกิดตนทุนตามหนวยของผลผลิต (Unit-

Level Cost) โดยตนทุนฐานกิจกรรมจะผันแปรโดยตรงกับหนวยของผลิตภัณฑ 2) กิจกรรมระดับ

กลุม (Batch-Level Activities) คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสําหรับแตละกลุม (Batch) โดยไมได มี

ความสัมพันธโดยตรงกับจํานวนหนวยผลิตในกลุมเหลานั้น ทําใหเกิดตนทุนฐานกิจกรรมตามกลุม 

(Batch Level Cost) เชน ตนทุนการจัดเตรียมเครื่องจักร ตนทุนการอบเซรามิกโดยใชเตาเผา เปน

ตน 3) กิจกรรมระดับผลิตภัณฑ (Product-Level Activities) คือ กิจกรรมท่ีกระทําโดยรวมเพ่ือ

สนับสนุนการผลิตและขายผลิตภัณฑแตละชนิดท่ีแตกตางกันได ท้ังนี้ไมไดมีความสัมพันธใดๆ กับ

จํานวนหนวยผลิตหรือจํานวนกลุม แตกิจกรรมเหลานี้จะเพ่ิมมากข้ึนตามความหลากหลายของ

ประเภทและลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ เชน ตนทุนการออกแบบและทําผลิตภัณฑตัวอยางตาม

คําสั่งผลิตของลูกคา เปนตน และ 4) กิจกรรมระดับอํานวยการ (Facility-Level Activities) คือ 

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดตนทุนท่ีใชประโยชนรวมกัน (Common Cost) หรือตนทุนฐานกิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการผลิตโดยท่ัวไป (Facility Level Cost) ท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน โดยไมได มี

ความสัมพันธใด ๆ กับจํานวนหนวยผลิต จํานวนกลุม หรือความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ 

เชน ตนทุนการรักษาความปลอดภัยโรงงาน ตนทุนบํารุงรักษาโรงงาน ตนทุนการบริหารโรงงาน เปน

ตน การคิดตนทุนตามกิจกรรม จึงเปนเครื่องมือตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีใชรวมกับเครื่องมือตนทุน

อ่ืน ๆ เพ่ือวัดตนทุนศูนยรวมกิจกรรม ทรัพยากรท่ีใชในกิจกรรม เชื่อมโยงกิจกรรมกับทรัพยากร 

เชื่อมโยงกิจกรรมกับศูนยรวมกิจกรรม การประยุกตใชการคิดตนทุนฐานกิจกรรมและการบริหารเชิง

กิจกรรมจะชวยปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การเพ่ิมความไดเปรียบใน

การแขงขัน และคุณคาขององคการ 

 

3.ระบบตนทุนเปาหมาย  

ระบบตนทุนเปาหมาย (Target Costing) หมายถึง การกําหนดตนทุนเปาหมายเปนเทคนิค

ท่ีสําคัญในการบริหารตนทุนผลิตภัณฑระหวางข้ันตอนการออกแบบ โดยคํานวณตนทุนเปาหมายท่ี

ตองการใหเปนจากราคาขายในตลาดลบดวยกําไรท่ีตองการตั้งแตในข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือใหไดผลกําไรท่ีเพียงพอเม่ือนําผลิตภัณฑนั้น ๆ เขาสูตลาดโดยท้ังระบบ การนําแนวคิดตนทุน

เปาหมายไปสูแนวทางปฏิบัติ (Install a comprehensive target costing approach within an 

organization) การนําแนวคิดตนทุนเปาหมายไปสูแนวทางปฏิบัติไดมีดวยกัน 10 ข้ันตอน ดังนี้ 1) 

การสรางทัศนคติและวัฒนะธรรมองคกร สิ่งแรกเริ่มท่ีสําคัญท่ีสุดจะตองดําเนินการ คือ การท่ีจะทํา

ใหมีการเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑจากท่ีมีแนวคิดมุงไปท่ีผลิตภัณฑดานเทคนิคเปนแนวคิด

ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑมุงไปท่ีใหผลิตภัณฑมีราคาขายเปนราคาตลาด และสนองตอบตอความตองการ
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ของลูกคา เปนพ้ืนฐานเบื้องตนในการจัดการตนทุนเปาหมายใหมีการออกแบบผลิตภัณฑกําหนด

ความตองการของผลิตภัณฑ (Product Requirements) และการผลิตผลิตภัณฑ 2) การตั้งม่ันให

ผลิตภัณฑมีเปาหมายราคาขายเปนราคาตลาด ราคาเปาหมายเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีตองรักษาไว

ซ่ึงเปนการรักษาตําแหนงในตลาด (Market Share) ตองใชราคาขายเปนกลยุทธในแผนการตลาด 

โดยตองคํานึงถึงราคาขายของคูแขง ราคาขายท่ีเหมาะสมในตลาดและความยืดหยุนของความ

ตองการ (Demand) ผลิตภัณฑ การตอบสนองตอราคาเปาหมายใหไดโดยการวิเคราะหตลาด 

วิเคราะหกําลังซ้ือของลูกคาและวิเคราะหคูแขง 3) การกําหนดตนทุนเปาหมาย การตั้งม่ันท่ีตนทุน

เปาหมาย นั้นตองกําหนดตนทุนเปาหมายใหไดกอน โดยใชตารางการคํานวณราคาตนทุนเปาหมาย 

โดยกําหนดคาแตกตางระหวางราคาตนทุนกับราคาขาย (Profit Margin) คาประกันการสํารองจาย 

คาใชจายในการดําเนินงานท่ีไมสามารถควบคุมได ถาเสนทางการเกิดตนทุนนี้รวมคาใชจายในการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมก็ใหนํามาคิดดวย คาใชจายตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้ จะถูกหักออกจากราคาขาย 

ดังนั้น จะเห็นไดวาตนทุนเปาหมายจะมีระดับท่ีต่ําลงตามข้ันตอนตลอดเสนทางการเกิดตนทุน ทําให

สามารถเห็นภาพการเกิดตนทุนในทุกข้ันตอนและสามารถออกแบบกระบวนยอยของการผลิตให

สอดคลองกับตนทุนเปาหมายได 4) สรางสมดุลระหวางตนทุนเปาหมายกับความตองการ ตนทุน

เปาหมายคาสุดทายเปนตนทุนเปาหมายท่ีมีความสมดุลกับความตองการของผลิตภัณฑ จะสามารถ

เห็นความชัดเจนของการเกิดตนทุนตลอดเสนทาง ทําใหเห็นโอกาสท่ีจะควบคุมตนทุนไดในแตละ

กิจกรรมสามารถกําหนดรายละเอียดของการใชวัสดุรายละเอียดของการปฏิบัติท้ังนี้ตองสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคา และมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาอยางถูกตอง ท้ังทางดานการใช

ประโยชนจากผลิตภัณฑคุณภาพของผลิตภัณฑ 5) การกําหนดกระบวนการท่ีทําใหเกิดตนทุนและ

โครงสรางองคกร กระบวนการท่ีกําหนดในแตละข้ันตอนนั้น จะตองถูกวิเคราะหดวยเครื่องมือหลาย

ชนิดใชในการตัดสินใจเลือกกระบวนการท่ีทําใหเกิดตนทุนผลิตภัณฑ เลือกกิจกรรมในแตละข้ันตอน

เลือกวิธีการปฏิบัติท่ีทําใหเกิดตนทุนตามเปาหมายดวย นั่นก็คือ ทําใหสามารถท่ีจะควบคุมตนทุน

เปาหมายไดตลอดกระบวนการไดทุกข้ันตอนไดทุกกิจกรรม ท่ีสามารถควบคุมไดพรอมกันนี้ตองมีการ

กําหนดโครงสรางองคกรใหมีความมุงม่ันในการควบคุมตนทุนเปาหมายดวย โดยใหมีลักษณะเปน

ความรวมมือกันเปนทีม อันประกอบไปดวย การตลาดวิศวกรรมการผลิต การจัดซ้ือและการบริหาร

การเงิน ตองพรอมใจกันมุงม่ันเปนความรับผิดชอบตนทุนผลิตภัณฑรวมกัน ใหถือเปนหนาท่ีท่ีกําหนด

อยางชัดเจน 6) การระดมสมองและการวิเคราะหเพ่ือใหเกิดทางเลือก การระดมสมองและการ

วิเคราะหนับวาเปนสิ่งสําคัญอันดับสองท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดทําตนทุนเปาหมายรอง

จากการสรางทัศนคติและวัฒนะธรรมองคกร การระดมสมองจากคนในหลายๆ หนวยงาน จาก

แนวคิดนอกกรอบ การคิดแบบสรางสรรคทําใหเกิดทางเลือกใหมๆ อยูเสมอ การตัดสินใจเลือก

กระบวนการ ข้ันตอนหรือกิจกรรมใดจําเปนตองวิเคราะหเพ่ือใหไดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด สามารถ
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สนองตอบตอตนทุนเปาหมายและตรงตามความตองการของลูกคา 7) แบบจําลองเสนทางของการ

เกิดตนทุนเปาหมายเพ่ือการตัดสินใจแบบจําลองเสนทางของการเกิดตนทุนเปาหมาย เพ่ือการ

ตัดสินใจและตารางแสดงเสนทางการเกิดตนทุน เพ่ือกําหนดตนทุนเปาหมายเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ

มาก ทําใหสามารถประเมินผลแนวคิดสามารถเห็นภาพการเกิดตนทุนในแตละข้ันตอนไดอยาง

งายดาย สามารถกําหนดทางเลือกและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 8) การใชเครื่องมือในการลดตนทุน 

เครื่องมือตาง ๆ ไดถูกสรางข้ึนมา เพ่ือชวยใหการออกแบบกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรม

การสรางกระบวนการผลิต กระบวนการประกอบ กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการทดสอบ การ

สรางแบบจําลอง และมาตรฐานชิ้นสวนลวนแลวแตมีเครื่องมือชวยดําเนินการท้ังสิ้น ดังนั้น การท่ีจะ

ควบคุมตนทุนแตละกระบวนการใหไดตามเปาหมาย ตองรูจักเลือกเครื่องมือมาใชใหเหมาะสมและใช

เครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพและเชนเดียวกันกับการวิเคราะหคุณคา การวิเคราะหคุณสมบัติการ

ใชงานของผลิตภัณฑจําเปนตองวิธีการท่ีเหมาะสม มีฐานขอมูลท่ีดีเจาหนาท่ีวิเคราะหไดรับการอบรม

อยางดีและตองสนับสนุนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหดวย 9) การลดตนทุนโดยออม ตนทุน

ผลิตภัณฑจะประกอบไปดวยตนทุนโดยออมประมาณ 30-50% ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองคนหาใหพบและจัดการกับตนทุนโดยออมเหลานี้ โดยการทวนสอบกระบวนการตาง ๆ วามี

ตนทุนแฝงอยูหรือไมและทําการการลดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไมไดสรางคุณคาลง แตก็มีกิจกรรมการ

พัฒนาบุคคลากร ซ่ึงดูเหมือนวาเปนตนทุนท่ีไมเก่ียวของกับผลิตภัณฑโดยตรงแตในระยะยาวถึงจะ

กระทบ ดังนั้น การพิจารณาตองคํานึงถึงผลในระยะยาวดวย การใชการคิดคํานวณตนทุนตาม

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (Activity-Based Costing: ABC) และการทําความเขาใจลําดับชั้นในการเกิด

ตนทุน จะเปนตัวขับเคลื่อนในการตัดสินใจวาผลกระทบจากตนทุนโดยออมท่ีควรหลีกเลี่ยง 10) การ

วัดผลและธํารงรักษาตนทุนเปาหมาย การเฝาติดตามผลของการเกิดตนทุนมีความจําเปนอยางยิ่ง

เพ่ือใหทราบวาตรงตามท่ีกําหนดเปาหมายหรือไม ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับปรุงและพัฒนาไดอยาง

ตอเนื่อง การจัดการท่ีมุงผลสําเร็จในการทําตนทุนผลิตภัณฑตรงตามตนทุนเปาหมายตองมีการ

ทบทวนและวัดผลระหวางการออกแบบกิจกรรมและระหวางรอยตอของกิจกรรม พรอมท้ังสื่อสารผล

ของการทําตนทุนเปาหมายใหผูเก่ียวของทราบอยูเสมอเพราะจะทําใหเกิดพลังรวมอันจะนําไปสู

ความสําเร็จ 

 

4.ตนทุนคุณภาพ (Quality Costing) 

ตนทุนคุณภาพ (Quality Costing) หมายถึง ตนทุนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ของ

องคการเพ่ือกอใหเกิดคุณภาพในทุก ๆ กระบวนการดําเนินงานขององคการ รวมถึงตนทุนความ

เสียหายท่ีเกิดจากการท่ีไมสามารถทําไดตามขอกําหนดหรือตามท่ีลูกคาตองการได  เปนตนทุนท่ีเกิด
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จากการทํากิจกรรมตาง ๆ ขององคการเพ่ือกอใหเกิดคุณภาพในทุก ๆ กระบวนการดําเนินงานของ

องคการ (Crandall & Julien, 2010) แนวคิดตนทุนคุณภาพ ประกอบดวยตนทุนทางตรงและตนทุน

ทางออม ซ่ึงตนทุนทางตรงเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการขององคการ เพ่ือสรางสินคา

ใหมีคุณภาพ ซ่ึงคาใชจายกลุมนี้สามารถวัดผลเปนตัวเงินไดเหมือนกับตนทุนทางการผลิตอ่ืน ๆ โดย

ตนทุนคุณภาพทางตรงนี้ สามารถแบงไดเปน 3 กลุมคือ 1) ตนทุนคุณภาพดานการปองกัน 

(Prevention Costs) ตนทุนกลุมนี้ปองกันการเกิดความผิดพลาด ความสูญเสียในกระบวนการ

ดําเนินงาน และเพ่ือลดการเกิดคาใชจายในการปองกัน เม่ือมีการลงทุนในตนทุนคุณภาพดานการ

ปองกันท่ีมากพอ ก็จะทําใหตนทุนคุณภาพดานการตรวจสอบ และตนทุนคุณภาพดานความเสียหาย

ลดลง ตนทุนกลุมนี้สวนใหญจะเกิดในกระบวนการดําเนินงานกอนท่ีจะทําการผลิต (Juran & Gryna, 

1988) 2) ตนทุนคุณภาพดานการตรวจสอบ (Appraisal Costs) ตนทุนกลุมนี้เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการวัดผล การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของสินคาและบริการ

เพ่ือเปนการยืนยันวาสินคาและบริการนั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีองคการกําหนดไวหรือไม 

และ 3) ตนทุนคุณภาพดานความเสียหาย (Failure Costs) คือ ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดใน

การดําเนินงานรวมถึงการท่ีผลิตภัณฑมีความบกพรองไมตรงตามความตองการของลูกคาโดย

พิจารณาท้ังลูกคาภายในองคการและลูกคาภายนอกดวย โดยตนทุนกลุมนี้สามารถแบงออกเปน 2 

ชนิด ไดแก 1) ตนทุนคุณภาพดานความเสียหายภายใน (Internal Failure Costs) คือ ตนทุนท่ีเกิด

จากของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดําเนินงานขององคการและสามารถตรวจพบกอนจะสงสินคาไป

ถึงมือลูกคา และ2) ตนทุนคุณภาพดานความเสียหายภายนอก (External Failure Costs) คือ ตนทุน

ท่ีเกิดจากความเสียหายของผลิตภัณฑท่ีพบหลังจากท่ีสงผลิตภัณฑไปใหลูกคาแลว และตนทุน

คุณภาพทางออม (Indirect Quality Costs) คือ ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสินคาขององคการไมมี

คุณภาพซ่ึงสงผลกระทบตอความรูสึกและความสัมพันธระหวางองคการกับลูกคาท่ีเก่ียวของกับ

ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือขององคการ ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพ

ของผลิภัณฑอยางตอเนื่องเพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคการ 

 

5.ตนทุนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle Costing) 

ตนทุนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle Costing) หมายถึง เปนแนวคิดการ

คํานวณตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินงานระยะยาวโดยจะนําเอาตนทุน

ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑมาคิดเปนตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการ เหมาะสําหรับใชในการกําหนด

ราคาขายผลิตภัณฑและการวัดประสิทธิภาพการทํากําไรของผลิตภัณฑหรือบริการในระยะยาว เปน

แนวคิดการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินงานระยะยาวโดยจะ
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นําเอาตนทุนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑมาคิดเปนตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการ (Freiberg & 

Sujova, 2011) แนวคิดนี้จึงถือวาผลิตภัณฑท่ีผลิตไดนั้นจะประกอบไปดวยตนทุนท่ีสําคัญ 3 สวน

ดังนี้ 1) ตนทุนกอนการผลิต (Upstream Costs) คือ ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาและ

ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการออกแบบผลิตภัณฑ 2) ตนทุนการผลิต (Manufacturing Costs) คือ ตนทุน

วัตถุดิบ คาแรงงานและตนทุนในการผลิต และ 3) ตนทุนหลังการผลิต (Downstream Costs) คือ 

ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการตลาดและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ และตนทุนท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ

ลูกคา (Simões, Costa Pinto, Simoes, & Bernardo, 2013) ตนทุนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product 

Life Cycle Costing) จะมีบทบาทสําคัญการสนับสนุนกลยุทธและการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ 

แนวคิดตนทุนวงจรชีวิตผลิตภัณฑมีประโยชนสําคัญ 2 ดาน ไดแก ดานการลดตนทุน และดานการ

เพ่ิมรายได ในแงการลดตนทุนไมใชการควบคุมตนทุนตลอดอายุการใชงาน กลยุทธการลดตนทุน 

ควรชัดเจนวา จะตองดําเนินการในชวงเริ่มตนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ซ่ึงการบริหารในชวงนี้สามารถ

ลดตนทุนสําหรับข้ันตอนการผลิตและการบริโภคในภายหลังได เนื่องจาก 90% ของตนทุนในวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑถูกกําหนดข้ึนในระหวางข้ันตอนการพัฒนา ในแงการเพ่ิมรายได การสรางรายไดได

มากหรือนอยข้ึนอยูกับวาอยูในชวงไหนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ซ่ึงก็อยูท่ีการตลาดและผลกระทบใน

แงมูลคาตอลูกคา เชน กลยุทธการกําหนดราคาก็แตกตางกันไปในแตละชวงชีวิตผลิตภัณฑ ชวงตน

อาจตั้งราคาสูงไดเนื่องจากลูกคายังสนใจตัวผลิตภัณฑและยังไมใหความสําคัญกับราคามากนัก เม่ือ

ถึงชวงอ่ิมตัว ลูกคาใหความสําคัญกับท้ังตัวผลิตภัณฑและราคา องคการจึงอาจเพ่ิมคุณสมบัติ ความ

ทนทาน ตอการบํารุงรักษา หรือดัดแปลงผลิตภัณฑใหเขากับแตละกลุมลูกคา และพอถึงชวงตกตํ่า 

องคการอาจตองหันไปหาลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑกลุมใหมสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ  

สําหรับประโยชนจากวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ การท่ีวงจรชีวิตผลิตภัณฑตางๆ มีแนวโนมสั้นลง 

การแขงขันในระดับโลก ความซับซอนของหวงโซอุปทาน และความตองการของลูกคาหลากหลายข้ึน 

ลวนสรางความทาทายตอการนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดใหประสบความสําเร็จ การจะเพ่ิมรายได สวน

แบงตลาด คุณภาพ และความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑ องคการตองมีความเปนเลิศใน

การปฏิบัติงานตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑและท่ัวท้ังองคการ สิ่งสําคัญท่ีสุดในบรรดาเครื่องมือเหลานี้ 

คือ การคิดตนทุนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การกําหนดตนทุนเปาหมาย และการคิดตนทุนและการบริหาร

เชิงกิจกรรม คุณลักษณะท่ัวไปของเครื่องมือเหลานี้ คือ การใหขอมูลตนทุนผลิตภัณฑท่ีถูกตองเพ่ือให

ทราบกําไรท่ีเปนจริงของผลิตภัณฑ เพ่ือเนนการบริหารตนทุนในระยะปานกลางหรือระยะยาว  
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6.การจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain Management) 

การจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain Management) หมายถึง แนวคิดท่ีเนนถึงบทบาท

ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแขงขัน ซ่ึงแนวคิดนี้จะแบงกิจกรรมขององคการออกเปนกิจกรรม

ตางๆ ท่ีแตกตางกันดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ คุณคาท่ีองคการสรางข้ึนจะวัดไดจากจํานวนเงินท่ีผู

ซ้ือยินดีจะจายสําหรับผลิตภัณฑหรือบริการขององคการนั้นๆ เปนวิธีการประเมินความไดเปรียบใน

การแขงขันโดยกําหนดขอไดเปรียบเชิงกลยุทธและขอเสียของกิจกรรมในวงจรท่ีกอใหเกิดผลิตภัณฑ

หรือบริการและเสนอขายใหแกผูใชปลายทาง ดวยการศึกษาหวงโซคุณคาขององคการ ตนทุนตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ กิจกรรมหวงโซสามารถนํามากําหนดโครงสรางตนทุนขององคการได (Shank, J. K. 

and Govindarajan, V. 2012) ความสํา คัญของการบริหารหวงโซ อุปทาน (Supply Chain 

Management) การเลือกตําแหนงทางยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมนั้น จะตองใหผูบริหารเขาใจถึง

กิจกรรมท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายได การแสวงหาตําแหนงทางยุทธศาสตรท่ีเขมแข็งจะประสบ

ความสําเร็จนั้น จะตองทําความเขาใจหวงโซคุณคาในอุตสาหกรรม องคการทุกแหงประกอบดวย

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต การตลาด การสงมอบ และการ

สนับสนุนผลิตภัณฑหรือบริหารหวงโซคุณคาขององคการ ประกอบดวย ชุดของกิจกรรมท่ีสรางมูลคา

หวงโซคุณคาครอบคลุมถึงกําไรดวย เนื่องจากกําไรนั้นเปนสวนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากตนทุนในการดําเนิน

กิจกรรมสรางคุณคาท้ังหมดขององคการ ดังนั้น กําไรจึงเปนสวนหนึ่งของราคา หรือตนทุนท่ีผูซ้ือตอง

จายใหองคการเพ่ือแลกกับผลิตภัณฑหรือบริการขององคการ  

ดังนั้น แนวคิดการวิเคราะหหวงโซคุณคา คือ การแยกแยะหวงโซของกิจกรรมท่ีดําเนินการ

ตั้งแตการรับวัตถุดิบไปจนถึงสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคาท่ีใชงาน แนวคิดนี้ เปนสวนหนึ่งของ

ยุทธศาสตรเพ่ือทําความเขาใจกับพฤติกรรมตนทุนและแหลงท่ีมาของความแตกตาง การวิเคราะห

หวงโซคุณคาชวยใหองคกรเห็นกรอบของกิจกรรมภายในและภายนอกองคการ และทําใหความ

แข็งแกรงและความสามารถตาง ๆ ในการแขงขันขององคการรวมเขาดวยกัน ชวยใหเห็นมูลคาของ

แตละกิจกรรมท่ีเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑและบริการ ความสามารถขององคการในการดําเนินกิจกรรมท่ี

สรางมูลคาและจัดการความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมเหลานี้ เปนแหลงท่ีมาของความไดเปรียบใน

การแขงขัน การวิเคราะหหวงโซอุปทานเปนวิธีการประเมินความไดเปรียบในการแขงขัน โดยระบุขอ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธและขอเสียของกิจกรรมท้ังวงจรท่ีชวยกันสรางผลิตภัณฑท่ีองคการนําเสนอและ

สงมอบตอผูใชปลายทาง เปาหมายขององคการ คือ การเพ่ิมมูลคาสูงสุดและในเวลาเดียวกันเพ่ือลด

ตนทุนโดยการลดตนทุนและตัวผลักดันตนทุนในทุกกิจกรรมของการสรางคุณคา การวิเคราะหหวงโซ

คุณคาไดเปดโอกาสใหมีการบริหารดวยเครื่องมือวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ 

เดิมทีนั้นการแขงขันระหวางองคการสวนใหญจะใชราคา คุณภาพการผลิต คุณภาพการบริการ และ
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วิธีการทางการตลาด แตดวยการวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาองคการคูแขง องคการจะสามารถระบุจุด

แข็งและความสามารถในการแขงขันของคูแขง และเม่ือวิเคราะหหวงโซคุณคาในองคการเอง องคการ

ก็จะสามารถวิเคราะหหาจุดแข็งและโอกาสในการสรางจุดแข็งท่ีจะเปนความไดเปรยีบในการแขงขัน

ใหกับองคการ (Kirli & Gumus, 2011) 

การวิเคราะหหวงโซคุณคา คือ วิธีการประเมินความไดเปรียบในการแขงขันโดยกําหนดขอ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธและขอเสียของกิจกรรมวงจรท่ีกอใหเกิดผลิตภัณฑหรือบริการ และเสนอขาย

ใหแกผูใชปลายทาง ดวยการศึกษาหวงโซคุณคาขององคการ ตนทุนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทุก ๆ กิจกรรม

หวงโซสามารถนํามากําหนดโครงสรางตนทุนขององคการได หวงโซคุณคานี้ข้ึนอยูกับ "การสราง

มูลคา" ในทางกลับกันการบัญชีบริหารแบบดั้งเดิมใหความสนใจเรื่อง "การเพ่ิมมูลคา" ซ่ึงเปนแนวคิด

ท่ีแคบมากสําหรับสภาพแวดลอมการแขงขันในปจจุบัน การบัญชีตนทุนในวันนี้ตองเขาใจถึงหลาย

หนาท่ีของหวงโซคุณคาขององคการ ตั้งแตการผลิต การตลาด การจัดจําหนาย และการบริการลูกคา 

นักบัญชีขององคการตองกาวไปไกลกวาวิธีการตนทุนการผลิตแบบดั้งเดิม สูแนวทางท่ีครอบคลุมมาก

ข้ึน วิธีการคิดตนทุนผลิตภัณฑนี้ควรจะคํานึงถึงตนทุนของกิจกรรมตาง ๆ ในหวงโซคุณคาท่ีกําหนด

ข้ึนดวยการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต การจัดจําหนาย การขาย และการบริการดวย 

 

บทสรุป 

สภาพการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันท่ีตลาดเปนของผูบริโภค ความตองการสินคาและ

บริการมีความหลากหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบอินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีสื่อสารไร

สายตาง ๆ ทําใหผูผลิตและลูกคาสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมา

กอน ประกอบกับเง่ือนไขการลงทุนและการคาระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป เปนการเปดเสรี

ทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ภายใตกรอบการคาตาง ๆ โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหมี

สินคาหรือบริการ ปริมาณ เวลา คุณภาพ ราคา และสถานท่ีตามความตองการของลูกคา สภาพการณ

เชนนี้ ผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลทางการบัญชีโดยขอมูลทางดานตนทุนท่ี

สอดคลองกับทิศทางของการบริหารงาน ขอมูลตนทุนนั้นจะเปนประโยชนก็ตอเม่ือสามารถใช

สนับสนุนฝายบริหาร โดยความสัมพันธระหวางการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธไดสัมพันธกับตนทุน

คุณลักษณะท่ีเปนตนทุนของคุณสมบัติคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑท่ีดึงดูดลูกคา ตนทุนคุณภาพ 

เปนตนทุนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เพ่ือกอใหเกิดคุณภาพทุก ๆ กระบวนการ

ดําเนินงานขององคการท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญและใสใจ โดยจะนําขอมูลดังกลาวไปใชในการ

วางแผนบริหารจัดการองคการตอไป และเม่ือพิจารณาถึงระบบตนทุนฐานกิจกรรมและตนทุนตาม

เปาหมายสามารถใชงานรวมกันไดภายใตการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑตลอดวงจรชีวิต และจัดไดวา
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เปนการบริหารจัดการตนทุนเชิงกลยุทธท่ีโดดเดน องคการสามารถบรรลุเปาหมายการบริหารตนทุน

ระยะยาว โดยมุงเนนท่ีตลาดไดอยางประสบความสําเร็จ หากรวมเอาเครื่องมือการบริหารตนทุนตาง 

ๆ ดังกลาวมาใชใหสอดคลองกันในทุกชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ไดแก ชวงการวิจัยและพัฒนา 

(กอนการผลิต) ชวงผลิต และชวงการบริการลูกคาและการจําหนายผลิตภัณฑ (หลังการผลิต) รวมไป

ถึงการระบุหวงโซคุณคาท่ีเปนการหาความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขงขององคการ องคการ

ตองดําเนินกิจกรรมเหลานี้ดวยตนทุนท่ีต่ํากวาหรือนําไปสูความแตกตาง โดยการบริหารตนทุนเชิงกล

ยุทธใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองเขาใจองคการในมุมกวาง กวางออกไปกวาแคตัวองคการ มองให

ออกวาองคการประกอบดวยหวงโซคุณคาอยางใดท่ีเชื่อมโยงเอากิจกรรมท่ีสรางมูลคาจากแหลง

วัตถุดิบข้ันพ้ืนฐานซ่ึงอาจไดจากซัพพลายเออร ผานไปยังผลิตภัณฑ และสงมอบใหถึงมือผูบริโภค

ภายนอก 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลลัพธจากการพัฒนากีฬาวอลเลยบอล 

ทีมหญิง ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

นักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง 21 คน นักศึกษา 393 คน และสัมภาษณเชิงลึกผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล 3 คน รวมท้ังใชขอมูลงบประมาณประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต  ใน

การวิเคราะหตนทุนและผลลัพธ ประยุกตจากเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานคะแนนดุลยภาพ 

(Balanced  Scorecard) ผลการศึกษาพบวา ตนทุนจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลเฉลี่ยตลอด

ระยะ 5 ปท่ีศึกษา (ป2556-2560) ประกอบดวย ตนทุนการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล ปละ

1,493,825.00 บาท ผลลัพธท่ีไดรับในมุมมองทางดานการเงินเฉลี่ยตลอดระยะเวลาปท่ีศึกษา ปละ 

2,610,064.60 บาท โดยรวมแลวการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลของมหาวิทยาลัยทําใหเ กิด

ประโยชนท้ังตอมหาวิทยาลัยและนักกีฬามากกวาตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

 

คําสําคัญ:  ตนทุนและผลลัพธ คะแนนดุลยภาพ การพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

Abstract 

 This research aims at studying costs and benefits of the Girls Volleyball Team 

Development in Rangsit University. This research employs a questionnaire as a tool 

to obtain data collected from 21 Rangsit University volleyball athletes, 393 Rangsit 

                                                           
1 อาจารยประจาํ คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  

(E-mail: wattana.s@rsu.ac.th) 
2 อาจารยประจํา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  

(E-mail: phatnatcha.c@rsu.ac.th) 
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University students, and 3 persons from related parties. The data obtained from the 

questionnaire has been analyzed for the benefits of volleyball sport development 

and the information extracted from annual budget of Rangsit University has been used 

for cost and benefit analysis through the application of the Balance Scorecard 

Technique. The results reveal that the average cost of volleyball sport development 

over 5 academic years (2013-2017) amounts to 1,493,825.00 baht per year. On the 

other hand, the benefits gained from volleyball sport development amount to 

2,610,064.60 baht per year. In conclusion, the benefits of volleyball sport 

development for Rangsit University outweigh the cost of development. 

 

Keywords: Cost and Benefit, Balance Scorecard, Volleyball Sport Development, 

Rangsit University   

 

บทนํา 

ในปจจุบันเยาวชนไทยไดใหความสนใจในการเลนกีฬาวอลเลยบอลเปนอยางมาก ภายใต

การสนับสนุนของหนวยงานของภาครัฐ และเอกชน ท่ีชวยกันสนับสนุนไมวาจะเปนการจัดการ

แขงขันตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา จนถึงการจัดการแขงขันกีฬา

วอลเลยบอลหญิงชิงแชมปโลกในประเทศไทย  

การพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล  เปนกระบวนการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของ

นักกีฬาเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับการแขงขัน  กระบวนการพัฒนาทักษะ ประกอบดวย การสรรหา

ตัวนักกีฬา การใหโอกาสทางการการศึกษา การเตรียมตัวฝกซอม คารักษาพยาบาล นักกายภาพ 

สวัสดิการหอพักนักกีฬา ผูฝกสอนท้ังทีมชายและทีมหญิงการแขงขันเพ่ือเปนการเก็บเ ก่ียว

ประสบการณจนนําไปสูความสําเร็จ ในการพัฒนานักกีฬา บุคลากรตองมีความพรอม และมีเงินทุนท่ี

พรอมสําหรับการสนับสนุนในการพัฒนา  

นอกจากนี้ชมรมวอลเลยบอล จึงไดมีโครงการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลของ ม.รังสิต อัน

กอใหเกิดประโยชนท้ังตอมหาวิทยาลัย และผูมีสวนเก่ียวของ ไดแกนักกีฬาวอลเลยบอลของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัยโดยประโยชนท่ีไดรับดังกลาว นอกจาก 

ชื่อเสียง ภาพลักษณท่ีดีแกองคกร ดานความสัมพันธระหวางตางประเทศ ดานการทองเท่ียว ดานของ

นักกีฬาเองยังไดรับโอกาสเชิญใหไปรวมในสโมสรตางๆ ซ่ึงสงผลใหไดรับคาตอบแทนในรูปของตัวเงิน  
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตนทุนและผลลัพธจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลของ

มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการบริหารจัดการตนทุนนักกีฬา และการสงเสริม

กีฬาวอลเลยบอลในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการพัฒนาความเขมแข็ง 

ของทีมชาติไทยตอไปในอนาคต และเพ่ือเปนแหลงขอมูลใหแกมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรือผูสนใจใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริมพัฒนานักกีฬาตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือวิเคราะหตนทุนการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

2.  เพ่ือคํานวณหาตนทุนเฉลี่ยตอปโดยประมาณของการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง                  

ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

3.  เพ่ือศึกษาผลลัพธท่ีไดรับจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง ของมหาวิทยาลัย

รังสิต 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นพดล โชติวรวรรณ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ทุนมนุษยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประมาณคาทุนมนุษยของประเทศไทยในชวงป 2520-

2551 ตามแนวคิด Income approach 2) ศึกษาบทบาทของการสะสมทุนมนุษยตอการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจดวยวิธี Growth accounting 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางทุนมนุษยกับผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศตอแรงงาน ดวยวิธีเทคนิค Cointegration และ Vector Error Correction 

Model ผลการศึกษาพบวา ระดับทุนมนุษยในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในชวงป พ.ศ.2520-

2551 โดยมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 0.5-1.1 ตอป และมีการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วตั้งแตป พ.ศ. 

2542 ภายหลังการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 และเริ่มมีการปฏิรูป

การศึกษาข้ึน สวนผลการศึกษาบทบาทการสะสมทุนมนุษยตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงป 

พ.ศ.2520-2551 พบวา การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนผลมาจากการเติบโตของทุนมนุษยเพียงรอยละ 

8-16 เม่ือเทียบกับบทบาทของทุนทางกายภาพ รอยละ 53 และประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม รอย

ละ 31-39 อยางไรก็ตาม  เม่ือแบงชวงเวลาการศึกษาเปน 3 ชวง คือ พ.ศ.2520-2529, พ.ศ.2530-

2539 และ พ.ศ.2542-2551 พบวาทุนมนุษยมีบทบาทตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนจาก

รอยละ 7-19 ในชวงป 2520-2529 เปนรอยละ 12-21 ในชวงป 2542-2551 ควบคูไปกับบทบาท

ของประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนเชนกัน จากรอยละ 33-45 ในชวงป 2520-2529 เปนรอยละ 63-

72 ในชวงป 2542-2551 ในขณะท่ีทุนทางกายภาพมีบทบาทลดลงอยางมากจากรอยละ 48 ในชวงป 
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2520-2529 เปนรอยละ 16 ในชวงป 2542-2551 นอกจากนี้ยังพบวา ในระยะยาวทุนมนุษยและทุน

ทางกายภาพมีผลกระทบตอการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตมากกวาทุนกายภาพ 

 สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินการดานตนทุน

มนุษยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 

ดังนี้ คือ 1) เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของพนักงาน สายการบินในประเทศไทยและ2)เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินการดานทุนมนุษย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของสาย

การบินในประเทศไทย กลุมตัว อยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูโดยสารท่ีใชบริการเท่ียวบินระหวาง

ประเทศของสายการบินระดับชาติแหงหนึ่งจํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามโดยศึกษาตามแนวทางทฤ ษฎีการวัดคุณภาพการบริการ ของ Parasuraman ประกอบ

ไปดวย 5 มิติหลักไดแก ความนาเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความ

ม่ันใจ (Assurance) การเอาใจใส (Empathy) และการสัมผัสได (Tangibles) ตามลําดับ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหจอมูลใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแกคาความถ่ี (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) ใชสถิติ เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) หรือสถิติเชิงทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ การวิเคราะหสหสัมพันธ

(Pearson Correlation)เ พ่ือทดสอบสมมติฐานผลการวิจัย ใชส ถิติ เชิ งอนุมาน (Inferential 

Statistics) หรือสถิติเชิงทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ T-test ทดสอบความแตกตาง ระหวาง

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไปเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ความแตกตางของการรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานสายการบินในประเทศไทย และโดยใช

สถิติ Least-Significant Different (LSD) ทําการเปรียบเทียบระดับความแตกตางเปนรายคู ซ่ึง

ผลการวิจัย พบวาคุณภาพการบริการของพนักงานสายการบินในประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา ขางตนไดนําไปประยุกตเปนขอเสนอแนะเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินการดาน

ทุนมนุษยคือ 1) การบริหารทุนมนุษยองคธุรกิจสายการบินควรใชหลักการใหเกิดความเชื่อมโยง

ระหวางคนกับกระบวนการผานกิจกรรมการวางแผนและสรรหาทุนมนุษยกิจกรรมการสรางความ

ผูกพันของทุนมนุษย, กิจกรรมประเมินสมรรถนะทุนมนุษยและกิจกรรมการใหพนจากการปฏิบัติ

หนาท่ี 2) การพัฒนาทุนมนุษยในองคกรธุรกิจสายการบินควรจัดประสบการณการเรียนรูใหแก

พนักงาน เนนพัฒนา บุคลากรทุกระดับโดยการพัฒนาปจเจกบุคคล, การพัฒนาอาชีพ และการ

พัฒนาองคกร 3) การพัฒนาองคกร องคกรธุรกิจสายการบินในประเทศไทยควรนาแนวคิดองคกร

แหงการเรียนรู มาประยุกตใชเพ่ือใหเกิด เพ่ือเพ่ิมพูน ประสิทธิภาพและปรับปรุงองคกรใหมี

ความสามารถในการแขงขัน 

วัฒนา  ศรีถาวร (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ตนทุนและประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา
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นักกีฬาเชียรลีดด้ิงของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและประโยชนท่ีไดรับ

จากการพัฒนากีฬาเชียรลีดด้ิงของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากนักกีฬาเชียรลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต  26 คน  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต  

394 คน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนานักกีฬาเชียรลีดดิ้ง 4 คน นํามาวิเคราะหประโยชนท่ี

ไดรับใชขอมูลงบประมาณประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการวิเคราะหตนทุนวิธีการวิเคราะหตนทุน

และประโยชน ท่ีไดรับประยุกตจากเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานคะแนนดุลยภาพ 

(Balanced  Scorecard) โดยผลการศึกษาพบวา ตนทุนการพัฒนานักกีฬาเชียรลีดดิ้งเฉลี่ยตลอด

ระยะ 5 ปท่ีศึกษา (ป2553-2557) ประกอบดวย ตนทุนคงท่ีในสวนของการพัฒนานักกีฬาเชียรลิดดิ้ง 

ปละ 2,812,500.00 บาท ตนทุนผันแปรในสวนของการสง เสริมนักกีฬาเขาแขง ขัน ปละ 

1,981,180.00 บาท และตนทุนการเรียนรูและการเติบโตขององคกร ปละ 1,059,822.67 บาท 

ประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีไดรับ  ในมุมมองทางดานการเงินเฉลี่ยตลอดระยะเวลาปท่ีศึกษา(ป2553-

2557) ประกอบดวย เงินรางวัลจากการแขงขัน ปละ 35,200.00 บาท คาตอบแทนจากการแสดงโชว 

ปละ 270,250.00 บาท และมูลคาการประชาสัมพันธ (Public Relations Value) 13,858,901.25 

บาท โดยรวมแลวการพัฒนานักกีฬาเชียรลีดดิ้งของมหาวิทยาลัยทําใหเกิดประโยชน ท้ังตอ

มหาวิทยาลัยและนักกีฬามากกวาตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

 

วิธีการวิจัย 

 แนวคิดท่ีใชในการวิเคราะหตนทุนและผลลัพธท่ีไดรับจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล 

ทีมหญิงของมหาวิทยาลัยรังสิต นํามาจากเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานคะแนนดุลยภาพ 

(Balanced  Scorecard) (Kaplan and Norton,1996) ซ่ึงในงานวิจัยนี้แบงการวิเคราะหตนทุน

และผลลัพธออกเปน 4 มุมมอง ไดแก มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานการเรียนรูและ

การเติบโตขององคกร  มุมมองดานการเงิน  และมุมมองดานความพึงพอใจ 

 ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 

 ประชากรและกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้คือ นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงของมหาวิทยาลัย

รังสิตท้ังหมด 21 คน โดยใชในการศึกษาท้ังจํานวน 21 คน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวอลเลยบอล จํานวน 393 คน  

 ผู ใหขอมูลสําคัญ คือ บุคคลท่ีเ ก่ียวของ ในการพัฒนาทีมวอลเลยบอลหญิงของ

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสัมภาษณจากบุคลากรสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ไดแก ผูชวย

อธิการบดีฝายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ผูฝกสอนนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงมหาวิทยาลัยรังสิต  และ

บุคลากรประจําสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต รวมจํานวน 3 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมตนทุนและผลลัพธในการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีม

หญิงของมหาวิทยาลัยรังสิต แบงออกเปน 2 ตอนไดแก  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนและคาใชจายในการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง 

มหาวิทยาลัยรังสิต แบงออกเปน 2 มุมมอง ไดแก มุมมองดานกระบวนการภายใน คือ ตนทุนและ

คาใชจายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการพัฒนานักกีฬาเริ่มตั้งแตการสรรหานักกีฬา ให

ทุนการศึกษาและสวัสดิการฝกซอม ประเมินผลนักกีฬา เตรียมความพรอมสําหรับการแขงขัน และ

เขารวมการแขงขัน และมุมมองดานการเรียนรูและเติบโตขององคกร ไดแกการจัดหาผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง การเพ่ิมขีดความสามารถของนักกีฬาและความพรอมสําหรับดานสถานท่ีในการฝกซอม 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับผลลัพธจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง มหาวิทยาลัยรังสิต 

แบงออกเปน 2 มุมมอง ไดแก มุมมองดานการเงิน ไดแกเงินรางวัลจากการแขงขัน และรายไดของ

นักกีฬาจากการเลนใหกับสโมสร และมุมมองดานลูกคา ไดแกความพึงพอใจของนักกีฬาวอลเลยบอล

ทีมหญิง นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีม

หญิง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปน

คําถามปลายปด (close-ended question) ประกอบดวย 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับความรู 

และทักษะในกีฬาวอลเลยบอลและความพึงพอใจของนักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง สวนชุดท่ี 2 เปน

คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาวอลเลยบอลท่ีมีตอการพัฒนานักกีฬา

วอลเลยบอลหญิง นอกจากนี้มีการเก็บรวมรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

กับการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง ของมหาวิทยาลัยรังสิต  

2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลเก่ียวกับตนทุนในการพัฒนานักกีฬา

วอลเลยบอลทีมหญิงของมหาวิทยาลัยรังสิต ไดจากขอมูลการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา            

นักวอลเลยบอลและการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล และงบประมาณการจัดสงนักกีฬาวอลเลยบอลเขา

รวมการแขงขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และขอมูลตนทุนและผลประโยชนอ่ืนท่ี

เก่ียวของ โดยแหลงขอมูลมาจากชมรมวอลเลยบอลของมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ขอมูลเก่ียวกับ

มูลคาการประชาสัมพันธ  (Public Relations Value) จากความสําเร็จในการแขง ขัน กีฬา

วอลเลยบอลท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีแหลงขอมูลจากสํานักงานประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงจัดเก็บขอมูลเปนรายปในชวงระยะเวลา 5 ป ตั้งแต ป 2556 ถึง ป 2560 
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. ในการวิเคราะหตนทุนการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง ซ่ึงจัดเปนมุมมองดาน

กระบวนการภายใน และตนทุนการเรียนรูและการเติบโตขององคกร ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉลี่ย และอัตรารอยละ โดยพิจารณาตนทุนตามรายการคาใชจายในระบบจากการจัดสรร

งบประมาณของมหาวิทยาลัยรังสิต จําแนกเปนตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปรตามกิจกรรมการ

แขงขันกีฬาวอลเลยบอล 

 2. การวิเคราะหผลลัพธท่ีไดรับจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล ตามมุมมองดานการเงิน 

และมุมมองดานความพึงพอใจ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และอัตรารอยละ ในการวิเคราะห

ระดับของความรู ทักษะ และความพึงพอใจของนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง และความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาวอลเลยบอลท่ีมีตอการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลหญิง  

 3. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีการถอดความหมายจากบทสัมภาษณท่ี

บันทึกไว 

 

ผลการวิจัย 

 ตนทุนและผลลัพธจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิงมหาวิทยาลัยรังสิต สําหรับ

ปงบประมาณ 2556-2560 จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเปนการวิเคราะหมุมมองดาน

กระบวนการภายใน  และมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกร จากการศึกษาพบวา

ตนทุนและคาใชจายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานักกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเขาแขงขัน ท่ี

เปนสวนสําคัญ คือ งบประมาณการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล(ทุนการศึกษา, สวัสดิการหอพัก) 

รองลงมาคือ งบประมาณการสงเสริมนักกีฬาวอลเลยบอลเขาแขงขันในระดับประเทศ ตนทุนหลักคือ 

คาอาหาร คาพาหนะ และคาสมัคร สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1   

 

 

 

 

ตาราง 1 ตนทุนการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง มหาวิทยาลัยรังสิต 

ตนทุนการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง มหาวิทยาลัยรังสิต 
ปการศึกษา 2556-2560 

บาท/ป % 

1. ตนทุนเก่ียวกับกระบวนการภายใน     
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     1.1 งบประมาณการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล    1,453,825.00  97.32% 

     1.2 งบประมาณการสงนักกีฬาวอลเลยบอลเขาแขงขัน         26,000.00    1.74% 

 2. ตนทุนการเรียนรูและการเติบโตขององคกร        14,000.00    0.94% 

                                รวม     1,493,825.00  100.00% 

  

 จากตารางจะเห็นวาตนทุนการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิงเฉลี่ยตลอดระยะ 5 ปท่ี

ศึกษา (ป2556-2560) ประกอบดวย  1. ตนทุนเก่ียวกับกระบวนการภายใน แบงเปนตนทุนคงท่ีใน

สวนของการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง ปละ 1,453,825.00 บาท(97.32%) และตนทุนผัน

แปรในสวนของการสงเสริมนักกีฬาเขาแขงขัน ปละ 26,000.00 บาท(1.74%) และ2. ตนทุนการ

เรียนรูและการเติบโตขององคกร ปละ 14,000.00 บาท(0.94%) 

ผลลัพธท่ีไดรับจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง เปนมุมมองทางดานการเงินซ่ึง

วัดเปนตัวเงินไดแก เงินรางวัลจากการแขงขัน รายจายท่ีประหยัดได (เนื่องจากไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอก) และมูลคาการประชาสัมพันธ (Public Relations Value) วัดจากมูลคา

โฆษณาของสื่อ ดังสรุปในตารางท่ี 2  และมุมมองดานความพึงพอใจของผูเก่ียวของซ่ึงถือเปนผลลัพธ

อ่ืนท่ีไดรับ ไดแก ความรูและทักษะท่ีเกิดข้ึนภายในตัวนักกีฬาซ่ึงเปนผลจากการพัฒนานักกีฬา

วอลเลยบอลทีมหญิง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเก่ียวของ ไดแกนักศึกษา บุคลากร

มหาวิทยาลัยรังสิต  
 

 

ตาราง 2 ผลลัพธท่ีไดรับ 

ผลลัพธท่ีเปนตัวเงิน 
ปการศึกษา 2556-2560 

บาท/ป % 

   1 เงินรางวัลจากการแขงขัน     189,000.00    7.24% 

   2 คาตอบแทนจากการเลนกับสโมสร  

   3 รายจายท่ีประหยัดได 

    212,000.00 

  1,176,400.00 

  8.12% 

45.07% 

   4. มูลคาการประชาสัมพันธ    1,032,664.60 39.57% 

รวม   2,610,064.60  100.00% 

จากตารางแสดงใหเห็นวาผลลัพธท่ีไดรับ  ในมุมมองทางดานการเงินเฉลี่ยตลอดระยะเวลาป

ท่ีศึกษา (ป2556-2560) ประกอบดวย เงินรางวัลจากการแขงขัน ปละ 189,000.00 บาท(7.24%) 

คาตอบแทนจากการเลนกับสโมสร ปละ 212,000.00 บาท(8.12%) รายจายท่ีประหยัดได ปละ
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1,176,400.00 บาท (45.07%) และมูลคาการประชาสัมพันธ (Public Relations Value) ปละ

1,032,664.60 บาท(39.57%)  

ผลลัพธท่ีไดรับดานความพึงพอใจ ในงานวิจัยนี้พบวานักกีฬาทุกคน(100%) มีความรูและ

ทักษะดานกีฬาวอลเลยบอลท่ีเพ่ิมข้ึนระดับดีมากหลังจากไดเขารับการพัฒนา  ความพึงพอใจของ

นักกีฬาท่ีมีตอการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลอยูในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี

เรียนวิชา ESS118 (วอลเลยบอล) มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีตอการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลสวนใหญ 

81.6% อยูในระดับดีมาก  ตลอดจนความคิดเห็นของผูบริหารของมหาวิทยาลัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การสงเสริมกีฬาวอลเลยบอล  เปนความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดใหโอกาสนักกีฬาวอลเลยบอลและผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพสูวงการวอลเลยบอลตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย  

การใชเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานวิธีคะแนนดุลยภาพ (Balanced  Scorecard) 

ทําใหสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถเปรียบเทียบตนทุนและผลลัพธท่ีไดรับจากการพัฒนา

นักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง  ตนทุนในการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง ประสบความสําเร็จ

สามารถสรางผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติในชวงเวลาป 2556 ถึง ป 2560 เริ่มจากมุมมอง

ด านกระบวนการภาย ใน  ประกอบด วยการลง ทุนด าน พัฒนาทรัพยากรบุ คคล และ

กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะกีฬาวอลเลยบอล มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแตป 2556 ถึง ป 2560 

แบงเปน  2 สวนคือ งบประมาณการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล เทากับ 1,493,825.00 บาทตอป 

ในจํานวนนี้การลงทุนดานทรัพยากรบุคคลท่ีมากท่ีสุด คือการใหทุนการศึกษาแกนักกีฬา  ลําดับ

รองลงมาคือคาใชจายดานสวัสดิการหอพักซ่ึงท้ังสองสวนนี้ มีลักษณะเปนคาใชจายคงท่ีเม่ือ

เปรียบเทียบกับกิจกรรมการแขงขัน  แตในสวนของงบประมาณการสงเสริมนักกีฬาวอลเลยบอลเขา

แขงขันโดยเฉลี่ยปละ 26,000.00 บาท  ตนทุนสวนนี้จะมีลักษณะตนทุนผันแปรซ่ึงสวนใหญเปน

คาใชจายเก่ียวกับ คาอาหาร คาพาหนะและคาสมัครท่ีจะเกิดข้ึนในแตละครั้งท่ีมีการสงนักกีฬาเขา

แขงขัน   

ในมุมมองดานการเติบโตองคกร  ประกอบดวยตนทุนกระบวนการเรียนรูและการเติบโตของ

สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลการพัฒนาของนักกีฬามหาวิทยาลัย

รังสิต ต้ังแตป 2556-2560 มหาวิทยาลัยรังสิตลงทุนในสวนนี้เฉลี่ยปละ 14,000.00 บาท ซ่ึงใน

จํานวนนี้คาเวชภัณฑ เปนคาใชจายท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด  รองลงมาเปนคากายภาพบําบัด ลําดับถัดมา

คือ คาเอกสาร 
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ดังนั้น ตนทุนการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลเฉลี่ยตลอดระยะ 5 ปท่ีศึกษา(ป2556-2560) 

ประกอบดวย ตนทุนคงท่ีในสวนของการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล ปละ 1,453,825 บาท ตนทุน

ผันแปรในสวนของการสงเสริมนักกีฬาเขาแขงขัน ปละ 26,000 บาท และตนทุนการเรียนรูและการ

เติบโตขององคกร ปละ 14,000 บาท 

ในสวนของผลลัพธท่ีไดรับซ่ึงเปนมุมมองดานการเงิน และมุมมองดานความพึงพอใจ ใน

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบคะแนนดุลยภาพ  ไดแสดงใหเห็นวานักกีฬาไดรับประโยชนมาก

ท่ีสุด  โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองจนถึงข้ันกาวเขาสูอาชีพในดานความรู ความสามารถและทักษะ

กีฬาวอลเลยบอล  ซ่ึงนักกีฬาทุกคนไดรับจากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล นอกเหนือจาก

คุณลักษณะภายใน เชน  ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี เปนตน สิ่งเหลานี้ไม

อาจประเมินคุณคาเปนตัวเงินได  ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงไดจําแนกผลลัพธท่ีไดรับออกเปนผลลัพธ

ทางเศรษฐกิจท่ีไดรับ จากการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง ของมหาวิทยาลัยรังสิต  

ประกอบดวยผลลัพธทางเศรษฐกิจท่ีเปนตัวเงินไดแก เงินรางวัล คาตอบแทนจากการเลนกับสโมสร 

รายจายท่ีประหยัดไดและมูลคาการประชาสัมพันธ (Public Relations Value) ท่ีประเมินจาก

คาใชจายในการทําขาวของสื่อมวลชนทุกชนิด  ซ่ึงจะเห็นไดวาตลอดระยะเวลาศึกษา(ป2556-2560) 

มีเงินรางวัลจากการแขงขันปละ 189,000.00 บาท คาตอบแทนจากการเลนกับสโมสร ปละ 

212,000.00บาท รายจายท่ีประหยัดไดปละ1,176,400.00 บาท และมูลคาการประชาสัมพันธ 

(Public Relations Value) ปละ 1,032,664.60 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีกลาวถึง

ขางตน กลาวไดวาการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล มีความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ 

นอกจากการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนกับผลลัพธเชิงเศรษฐกิจท่ีไดรับแลว การพัฒนา

นักกีฬาวอลเลยบอลยังกอใหเกิดผลลัพธอ่ืนท่ีไดรับ หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดแกตัวนักกีฬาวอลเลยบอล

ความพึงพอใจของนักกีฬา และความรูสึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีตอการพัฒนากีฬา

วอลเลยบอล ตลอดจนความคิดเห็นของผูบริหารของมหาวิทยาลัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสงเสริม

กีฬาวอลเลยบอล เปนความรูสึกภาคภูมิใจของบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยรังสิต ไดแก 

การทําใหนักกีฬามีทักษะและความสามารถเพ่ิมมากข้ึนท้ังทางดานรางกายและจิตใจจนประสบ

ผลสําเร็จในดานการแขงขันและประสบความสําเร็จในการใชชีวิตในอนาคต รวมท้ังการเผยแพร

ความรูแกทีมท่ีสนใจแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณใหแกมหาวิทยาลัย สรางประสบการณให

นักกีฬา ชวยใหมีความพรอมสําหรับการแขงขันพรอมท้ังเปนการเปดโลกทัศนใหแกผูฝกสอนไดเห็น

วิถีการเลนของทีมตางชาติ เทคนิคการฝกซอม การจัดการแขงขัน เพ่ือผลิตนักกีฬาของชาติตอไป 

นอกจากนี้ ทีมวอลเลยบอลของมหาวิทยาลัยรังสิตยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศอีกดวย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
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 1. ผลการวิจัยท่ีไดสามารถใหแนวทางและขอเท็จจริงบางประการท่ีอาจจะเปนประโยชนตอ

สถาบันการศึกษาหรือองคกรอ่ืนท่ีตองการการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลใหประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 1. 

ตองเริ่มมาจากการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับนักกีฬาวอลเลยบอลโดยสนับสนุนใหนักกีฬา

วอลเลยบอลท่ีมีความสามารถใหไดรับทุนการศึกษา รวมถึงสวัสดิการหอพัก ซ่ึงเปนจุดแข็งท่ีทําให

มหาวิทยาลัยรังสิตไดรับนักกีฬาท่ีมีความสามารถ 2. ตองจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ท่ี

จะเขามาพัฒนาทีมวอลเลยบอล ของมหาวิทยาลัยรังสิต ใหมีความพรอมสําหรับการแขงขัน ไมวาจะ

เปนการบริหารจัดการดานการฝกซอม ดานวิทยาศาสตรการกีฬา ดานการแพทย รวมถึงดานการ

บริหารจัดการองคกรใหมีความเหมาะสม 3. การเตรียมความพรอมดานสถานท่ีการฝกซอมท่ีไดรับ

มาตรฐานสากล เพ่ือความปลอดภัยสําหรับนักกีฬา และสามารถจัดการแขงขันใหแกบุคคลภายนอก

ท่ีมีความสนใจกีฬาวอลเลยบอล  

 2. สําหรับการศึกษาในครั้งตอไป ประเด็นการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนานักกีฬาวอลเลยบอล

ในอนาคต คือ การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จของการเปนนักกีฬาวอลเลยบอล

ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายประกอบดวยสถาบันการศึกษาท่ีประสบ

ความสําเร็จในระดับโลก รวมท้ังการนําผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลดังกลาวมาเปรียบเทียบหาความ

แตกตางของแตละสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา

ทีมนักกีฬาวอลเลยบอลของไทยใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   
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ความเกี่ยวของของมูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระตอหุน

กับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของมูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน 

และกระแสเงินสดอิสระท่ีใชรวมกันในการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 กลุมตัวอยางท่ีศึกษามีท้ังสิ้น 27 บริษัท (135 ชุด

ขอมูล) ศึกษาในชวงป 2556-2560 รวมระยะเวลา 5 ป การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา

และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุ 

 ผลการวิจัยพบวามูลคาตามบัญชีตอหุนและกําไรตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม

กับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

คําสําคัญ: ราคาหลักทรัพย, มูลคาตามบัญชีตอหุน, กําไรตอหุน, กระแสเงินสดอิสระตอหุน 

 

Abstract 

 This research aims to explore the value relevance between book value per 

share, earning per share, and free cash flows per share with stock price of listed 

companies in SET50 index of the stock exchange of Thailand (SET). Sample of 135 

data sets are selected from 27 companies listed in SET50 index between 2013 - 2017 
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and these data sets had been analyzed by descriptive statistics and multiple 

regressions. 

 The results reveal that book value per share and earning per share form 

positive (direct) relationship with stock price, in the other hands, free cash flows per 

share forms a negative (indirect) relationship with stock price. All these relationships 

are statistical significance. 

 

Keywords:  stock price, book value per share, earning per share, free cash flows per 

share 

 

บทนํา 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เปนแหลงระดมทุนท่ีสําคัญของไทยเปดทําการซ้ือ

ขายครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2518 รวมแลวเปนเวลากวา 44 ป เม่ือป พ.ศ. 2541 ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดมีการพัฒนาดัชนีหุนข้ึนเพ่ือใหนักลงทุนใชเปนขอมูลอางอิงในการประกอบการ

ตัดสินใจ ในประเทศไทยมีดัชนีราคาหุนท่ีเปนท่ีรูจักคือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET index) ซ่ึงเปนดัชนีราคาหุนท่ีแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุนท้ังหมดท่ีจดทะเบียนอยู

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนดัชนีตัวชี้ภาวะตลาดหุนในขณะนั้น ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยไดพัฒนาดัชนีราคาหุนท่ีเนนเฉพาะหุนท่ีสะทอนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย 

50 อันดับแรกท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยซ่ึงมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ เปนบริษัทจดทะเบียน

ท่ีมีมูลคาทุนตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง และมีสภาพคลองในการซ้ือขายสูงอยาง

สมํ่าเสมอ (เพชรี ขุมทรัพย,2549) ท่ีรูจักกันในนามของดัชนี SET50 ซ่ึงถือเปนทางเลือกหนึ่งใหนัก

ลงทุนไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ีถูกจัดอยูในกลุมดัชนี SET50  

การลงทุนในหลักทรัพยนักลงทุนยอมหวังกําไรจากผลตางของราคาหลักทรัพย ท่ี

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงนักลงทุนจะใชขอมูลตาง ๆ ในการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยโดยอาจเลือก

บริษัทท่ีถูกจัดอันดับท่ีมีสภาพคลองสูง 50 อันดับแรกเนื่องจากเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการ

ของตลาด และใชขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในการประกอบการตัดสินใจควบคูไปดวย

ท่ีเรียกวาการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงมีงานวิจัยเชิงประจักษในอดีตพบวาขอมูลทางบัญชีท่ีมีผลตอ

การกําหนดมูลคาหลักทรัพยในเชิงบวก (ขอมูลทางบัญชีเพ่ิมข้ึนสงผลใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึน) 

ไดแก มูลคาตามบัญชี และกําไรสุทธิ  Alali and Foote (2012) พบวา กําไรตอหุนกับมูลคาตาม

บัญชีตอหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
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การศึกษาของ Chebaane and Othman (2014) และ Elshandidy (2014) พบวาขอมูลทางบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียนไดแก กําไรตอหุนและมูลคาตามบัญชีตอหุนมีความเก่ียวของในการกําหนด

มูลคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ระหวางประเทศ โดยท่ีงานวิจัยเหลานี้ไดใชแบบจําลองของ Ohlson (1995) ในการทดสอบ 

แบบจําลองของ Ohlson เปนวิธีการประเมินมูลคาหุนท่ีใชขอมูลทางบัญชีไดแกมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยสุทธิหรือสวนของผูถือหุนท่ีรายงานไวในงบแสดงฐานะการเงิน และกําไรสุทธิในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแบบจําลองนี้ไดพัฒนามาจากแบบจําลอง Dividend Discount Model 

(DDM) เนื่องจากจากแบบจําลอง DDM มีขอจํากัดในเรื่องของเงินปนผล ถามีกลุมบริษัทท่ีไมได

ประกาศจายเงินปนผลจะทําใหการประเมินมูลคาหุนของกิจการเหลานั้นอาจเปนไปไดยาก (สมชาย 

สุภัทรกุล,2546) ดังนั้นแบบจําลองของ Ohlson จึงเปนท่ีนิยม และนอกจากนั้นมีนักวิจัยนํา

แบบจําลองของ Ohlson มาประยุกตเพ่ือประเมินมูลคาหุนเนื่องจากบุคคลเหลานั้นเชื่อวายังมีขอมูล

อ่ืนท่ีสามารถกําหนดราคาหลักทรัพยได กฤตพงศ วัชระนุกุลและกนกอร แกวประภา (2558) ไดใช

ขอมูลตามแบบจําลองของ Ohlson คือมูลคาตามบัญชี กําไรสุทธิ และนําขอมูลอ่ืนมาประยุกตใน

แบบจําลองไดแกกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมาทดสอบ

ความสามารถในการกําหนดราคาหลักทรัพย พบวา มูลคาตามบัญชี กําไรสุทธิ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยได  

จากงานวิจัยในอดีตหลายฉบับพบวากระแสเงินสดเปนขอมูลท่ีนักลงทุนใชในการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพย จากงานวิจัยของ ณัฐกานต วัชรชัยทโลสถ (2549) พบวากระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน และรายการคงคางรวมเปนขอมูลทางบัญชีท่ีนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยใชเพ่ือการตัดสินใจลงทุน นลินรัตน วรรัตนโภคา (2549) และพัชรสุดา ปญญาชื่นสกุลสุข (2551) 

พบวา กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพยไดดีกวา

รายการคงคาง ไพฑูรย กอบกาญจนพฤติและภิมุข จันทรงาม (2558) พบวา กระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย ปราณญาดา สถาปนรัตนกุล (2558) พบวา

รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 

ดังนั้นจึงสรุปไดวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดหรือกลาวไดวา

เปนขอมูลท่ีนักลงทุนสามารถใชในการประกอบการตัดสินใจลงทุนได 

นอกจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานยังมีนักวิจัยท่ีใชกระแสเงินสดอิสระมาทําการ

ทดสอบความสามารถในการอธิบายหลักทรัพย ซ่ึงกระแสเงินสดอิสระเปนกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานสุทธิท่ีเหลืออยูหลังจากการหักรายจายฝายทุน (Capital Expenditures) ท่ีกิจการ

สามารถนําไปใชจายไดตามดุลยพินิจของผูบริหาร อุษณี วรพันธพิทักษ (2549) พบวาตัววัดผลการ

ดําเนินงานกระแสเงินสด ไดแก กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหา
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เงิน กระแสเงินสดอิสระ และตัววัดผลการดําเนินงานกําไร ไดแก กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คา

เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษี กําไรกอนรายการพิเศษ และกําไรสุทธิ

มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตัว

วัดผลจากการดําเนินงานกําไรสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดดีกวาตัววัดผลดําเนินงานกระแสเงิน

สด อาษาฒ สุวรรณพฤกษ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และนีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง (2557) 

พบวากระแสเงินสดอิสระสงผลและมีอิทธิพลทางตรงตอราคาของหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET100 นอกจากนั้นธวัชชัย วรสุนทร และอุษณา แจง

คลอย (2558) ไดศึกษาความสัมพันธของกระแสเงินสดอิสระกับผลตอบแทนจากหลักทรัพย : 

หลักฐานเชิงประจักษบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม SET100 พบวา

ความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดอิสระกับผลตอบแทนจากหลักทรัพย พบวากระแสเงินสดอิสระ มี

ความสัมพันธในเชิงลบกับผลตอบแทนจากหลักทรัพย ดังนั้นขอมูลกระแสเงินสดอิสระอาจเปนขอมูล

หนึ่งท่ีนักลงทุนตองนํามาวิเคราะหเพ่ือใชในการตัดสินใจรวมกับขอมูลมูลคาตามบัญชี กําไรสุทธิ และ

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ท้ังนี้การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมดัชนี SET50 ซ่ึงการ

ลงทุนในกลุมดัชนี SET50 นี้จะมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนสูง ไมวาจะเปนเงินปนผลท่ีไดรับจาก

การถือครองหลักทรัพยหรือกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย เนื่องจากราคานั้นมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient market) กลาวคือราคาหลักทรัพย

สามารถปรับเปลี่ยนไดทันทีเม่ือไดรับขาวสารหรือขอมูลใหม และราคาหลักทรัพยในปจจุบันจะ

สะทอนขอมูลขาวสารท้ังหมดท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย และจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยจึง

มีความเสี่ยงท่ีทําใหผลตอบแทนท่ีไดรับอาจไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ผูลงทุนจึงจําเปนตองศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย (ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรู

ตลาดทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2556) 

จากท่ีมาและความสําคัญของปญหาจึงเปนเหตุใหศึกษาความเก่ียวของของมูลคาตามบัญชี

ตอหุน กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระตอหุนกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 เพ่ือตองการทราบถึงความสามารถของขอมูลทางบัญชี

ไดแก มูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระตอหุนท่ีใชกําหนดราคาหลักทรัพย

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีการซ้ือขายหลักทรัพยสูงสุด 50 อันดับ

แรก 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของมูลคาตามบัญชีและกําไรตอหุนท่ีใชรวมกันในการอธิบาย

ราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของมูลคาตามบัญชี กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระท่ีใช

รวมกันในการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมดัชนี SET50 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผลการวิจัยจะเปนแนวทางใหนักลงทุนไดใชขอมูลทางบัญชี ไดแก มูลคาตามบัญชีตอหุน 

กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระ ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 มูลคาตามบัญชีตอหุนและกําไรตอหุนมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

1. มูลคาตามบัญชีตอหุน 

2. กําไรตอหุน 

3. กระแสเงินสดอิสระตอหุน 

ราคาหลักทรัพย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. แหลงขอมูล 

การเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยขอมูลท่ีสําคัญสําหรับใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยมูลคาตามบัญชีตอหุน 

(Book value per share: BV) กําไรตอหุน (Earnings per share: EPS)  กระแสเงินสดอิสระตอหุน 

(Free Cash Flow per share: FCF) และราคาตลาดของหลักทรัพย (Market Price: P) ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 ระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง 2560 

โดยใชแหลงขอมูลจาก SET-SMART ท่ีจัดทําข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจาก

เว็บไซต MORNINGSTAR 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย กลุมดัชนี SET50 จํานวน 50 บริษัท โดยไมรวมบริษัทท่ีจัดอยูในกลุมธุรกิจการเงิน 

กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาคัดเลือกดวยวิธีเจาะจงเฉพาะบริษัทฯ ท่ีมีคุณลักษณะตรงตามท่ี

กําหนด ดังนี้ 1) เปนบริษัทท่ีถูกจัดอยูในกลุมดัชนี SET50 ตลอดระยะเวลา 5 ปอยางตอเนื่อง 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 – 2560  และ 2) เปนบริษัทท่ีมีขอมูลงบการเงิน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ในฐานขอมูลบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครบถวน 

ตลอดระยะ 5 ป จากคุณลักษณะขางตน ทําใหไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 27 บริษัท (135 ตัวอยาง) ดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 

กลุมตัวอยาง จํานวน 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET 50 50 

2. หัก บริษัทท่ีจัดอยูในกลุมดัชนี SET50 ไมครบตลอดระยะเวลา 5 ป (17) 

3. หัก บริษัทท่ีอยูในกลุมธุรกิจการเงิน (6) 

รวม 27 

กลุมตัวอยางระหวางป 2556-2560 135 
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3. ตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัว

แปรอิสระ (Independent Variables) ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

3.1 ราคาหลักทรัพย (Price: P) หมายถึง ราคาตลาดของหลักทรัพย ณ วันท่ีบริษัทนําสงงบ

การเงินประจําป 

3.2 มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value Per Share: BV) หมายถึง มูลคาของหุนสามัญ

หรือมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท (Net Asset Value) ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทผูออก

หลักทรัพย ท่ีคํานวณไดจากการนําสินทรัพยรวมหักหนี้สินรวมเทากับสวนของผูถือหุนและหารดวย

จํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัทจดทะเบียน 

มูลคาตามบัญชีตอหุน = สวนของผูถือหุน / จํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว 

3.3 กําไรตอหุน (Earnings Per Share: EPS) หมายถึง กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทตอหุนสามัญของกิจการท่ีซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพย กําไรตอหุนสามารถคํานวณไดดังนี้ 

กําไรตอหุน = กําไรสุทธิ / จํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว 

3.4 กระแสเงินสดอิสระตอหุน (Free Cash Flow Per Share: FCF) หมายถึง เงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงานท่ีเหลืออยูหลังจากหักรายจายฝายทุน (Capital Expenditures) ซ่ึงกิจการ

จําเปนตองลงทุน เพ่ือใหไดมาซ่ึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงกระแสเงินสด

อิสระสามารถคํานวณไดดังนี้ 

กระแสเงินสดอิสระตอหุน (FCF)  =  (เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน – รายจาย

ฝายทุน) / จํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาในครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจาก จากเว็บไซต 

SET Market Analysis and Reporting Tool (http://www.setsmart.com) ซ่ึ ง ป ร ะกอ บ ด ว ย

มูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และราคาหลักทรัพย และจากเว็บไซต MORNINGSTAR 

(https://www.morningstar.com) ไดแกขอมูลกระแสเงินสดอิสระตอหุนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 ในระหวางป 2556 – 2560 

5. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห

ความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis)  โดยการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติท่ีใชในการศึกษาเพ่ือบรรยายถึง

ลักษณะของประชากรท่ีศึกษา  ซ่ึงแสดงดวย รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาต่ําสุด (Min) 

คาสูงสุด (Max) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation)  
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแสเงิน

สดอิสระตอหุนกับราคาหลักทรัพย ซ่ึงเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) สามารถสรางสมการวิเคราะหความสัมพันธไดดังนี้ 

Pit = β0 + β1BVit + β2EPSit + ε it    ___(1) 

Pit = β0 + β1BVit + β2EPSit + β3FCFit + ε it  

 ___(2) 

โดยท่ี 

Pit = ราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัท i ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกลุมดัชนี SET50 ในปท่ี t ณ วันสงงบการเงิน 

BVit = ราคาตามบัญชีตอหุนของบริษัท i ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกลุมดัชนี SET50 ในปท่ี t 

EPSit = กําไรตอหุนของบริษัท i ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกลุมดัชนี SET50 ในปท่ี t 

FCFit = กระแสเงินสดอิสระตอหุนของบริษัท i ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกลุมดัชนี SET50 ในปท่ี t 

β 0 β1 β2 β3 =    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

ε it = คาความคลาดเคลื่อนในการเก็บขอมูลบริษัท i ในปท่ี t 

 

ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน โดยสวนท่ี 1 เปนการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือ

บรรยายคุณลักษณะเบื้องตนของตัวแปนท่ีศึกษา และสวนท่ี 2 เปนการวิเคราะหการวิเคราะหความ

ถดถอยเชิงพหุเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผลการวิจัยมีดังนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา พบวา ราคาตลาดของหลักทรัพยมีคาตํ่าสุด 

คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.30, 532.00, 99.97 และ 122.87 ตามลําดับ 

มูลคาตามบัญชีตอหุนมีคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.28, 

285.29, 44.43 และ 62.59 ตามลําดับ กําไรตอหุนมีคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ -8.24, 46.74, 6.03 และ 9.59 ตามลําดับ และกระแสเงินสดอิสระมีคาต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ -9.17, 67.20, 4.91 และ 10.31 ตามลําดับ 

ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P 135 3.30 532.00 99.97 122.87 

BV 135 0.28 285.29 44.43 62.59 

EPS 135 -8.24 46.74 6.03 9.59 

FCF 135 -9.17 67.20 4.91 10.31 

 

สวนท่ี 2 เปนการวิเคราะหการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังตารางท่ี 3 – 4 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามตัวแบบสมการท่ี 1  

ตัวแปร 
Pit= β0 + β1BVit + β2EPSit + ε it  __(1) 

Coefficients t Sig. 

Constant 23.652 3.856 .000 

BV 0.726 5.918 .000 

EPS 7.304 9.114 .000 

 F = 237.965** Sig. = .000 

 R2 = 0.783 Adjusted R2 = 0.780 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา มูลคาตามบัญชีตอหุน (BV) และกําไรตอหุน (EPS) มีความสัมพันธเชิง

บวกกับราคาหลักทรัพย (P) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .01 (คา Sig. ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 

.01) โดยตัวแปรอิสระท้ังสองตัวแปรสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยได ซ่ึงมีคา 

Adjusted R2 เทากับ 0.780  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามตัวแบบสมการท่ี 2 

ตัวแปร 
Pit= β0 + β1BVit + β2EPSit + β3FCFit + ε it   __(2) 

Coefficients t Sig. VIF 

Constant 22.446 3.759 .000 - 

BVS 0.872 6.772 .000 2.771 

EPS 8.144 9.843 .000 2.687 

FCF -2.101 -2.993 .003 2.235 

 F = 242.97** Sig. = .000 

 R2 = 0.646 Adjusted R2 = 0.644 

 จากตารางท่ี 4 พบวา มูลคาตามบัญชีตอหุน (BV) กําไรตอหุน (EPS) มีความสัมพันธใน

ทิศทางเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย (P) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .01 (คา Sig. ท่ีคํานวณได

ต่ํากวา .01) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) มีความสัมพันธในทิศทางเชิงลบกับราคาหลักทรัพย (P) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .01 (คา Sig. ท่ีคํานวณไดต่ํากวา .01) โดยตัวแปรอิสระท้ังสามตัว

แปรสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยได ซ่ึงมีคา Adjusted R2 เทากับ 0.644 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาความเก่ียวของของมูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระตอ

หุนกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี SET50 

ระหวางป 2556-2560 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

จากสมการตัวแบบความสัมพันธ ท่ี 1 พบวามูลคาตามบัญชีตอหุนและกําไรตอหุนมี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig. ท่ีคํานวณได <.01) หรือกลาวได

วามูลคาตามบัญชีตอหุนและกําไรตอหุนสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยได 78% (Adj. R2 = 0.780) 

จากผลการศึกษาดังกลาวจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1  

 จากสมการตัวแบบความสัมพันธท่ี 2 พบวามูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแส

เงินสดอิสระตอหุนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig. ท่ีคํานวณได 

<.01) หรือกลาวไดวามูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระตอหุนสามารถ

อธิบายราคาหลักทรัพยได 64.40% (Adj. R2 = 0.644) โดยกระแสเงินสดอิสระตอหุนมีความสัมพันธ

กับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 
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 นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวามูลคาตามบัญชีตอหุนและกําไรตอหุนมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย ในขณะท่ีกระแสเงินสดอิสระตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางตรง

ขามกับราคาหลักทรัพย 

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาถึงความเก่ียวของของมูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแส

เงินสดอิสระตอหุนกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมดัชนี SET50 พบวามูลคาตามบัญชีตอหุนและกําไรตอหุนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยใน

ทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Alali and Foote (2012) พบวา กําไรตอหุนกับมูลคา

ตามบัญชีตอหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย Chebaane and Othman (2014) และ 

Elshandidy (2014) พบวาขอมูลทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไดแก กําไรตอหุนและมูลคาตาม

บัญชีตอหุนมีความเก่ียวของในการกําหนดมูลคาหลักทรัพย ดังนั้นถาบริษัทมีมูลคาตามบัญชีและ

กําไรตอหุนเพ่ิมข้ึนจะสงผลตอราคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึน  

และจากผลการศึกษาท่ีพบวากระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศ

ทางตรงขาม ผลการวิจัยดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต อุษณี วรพันธพิทักษ (2549) 

อาษาฒ สุวรรณพฤกษ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และนีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง (2557) พบวา

กระแสเงินสดอิสระสงผลและมีอิทธิพลทางตรงตอราคาของหลักทรัพย อาจเปนเพราะนักลงทุนอาจ

มองวากิจการท่ีมีกระแสเงินสดอิสระมากอาจจะนําไปใชจายอยางอ่ืนสูงกวาจะนําไปลงทุน จึงทําให

อาจพลาดโอกาสในการสรางกําไรในอนาคต ดังนั้นอาจกลาวไดวาบริษัทท่ีมีกระแสเงินสดอิสระ

เพ่ิมข้ึนจะสงผลตอราคาหลักทรัพยใหลดลง (ธวัชชัย วรสุนทร และอุษณา แจงคลอย,2558)  

ดังนั้นจึงสรุปไดวามูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน และกระแสเงินสดอิสระตอหุนมีความ

เก่ียวของกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี 

SET50 

 

ขอเสนอแนะ  

 งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเพียงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนี 

SET50 เทานั้น การศึกษาในอนาคตควรศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ท้ังหมด และอาจศึกษาขอมูลทางบัญชีอ่ืนเพ่ิมเติม เชน อัตราสวนกระแสเงินสดตาง ๆ วามี

ความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพยหรือไม ท้ังนี้ผลการวิจัยเก่ียวกับกระแสเงินสดอิสระอาจ
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ยังไมชัดเจนในทิศทางความสัมพันธเนื่องจากไมสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ดังนั้นจึงควรศึกษาโดย

ขยายกลุมตัวอยางเพ่ิมข้ึนในการศึกษาครั้งตอไป 
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ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ กับ คาธรรมเนียมการสอบบัญชี :

กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับป 2560 

The Relationship between corporate governance and audit fees: 

Proper Case of the firm listed in the stock exchange of  

Thailand for 2017 
 

วิรัฐถยา  โพธิสิทธิ์1 วศินี ธรรมศิริ2 และนพดล ยุทธสุขประเสริฐ2 

Virattaya Potisit1 Wasinee Thammasiri2 and Noppadol Yuthsukpreser2 

 

บทคัดยอ 

             งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง การกํากับดูแลกิจการ กับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับป 

2560 ในการศึกษา เริ่มจากการรวบรวม คะแนน CG Score จากรายงานการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท จดทะเบียนในประเทศไทย ป 2559(t-1) จาก  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

( IOD) สวนขอมูลตัวแปรตาม(คาสอบบัญชี)และตัวแปรควบคุมอ่ืน จะเปนการเก็บขอมูล จาก 

Setsmart และ แบบ56-1 กับ แบบ56-2 สําหรับป 2560 ผลการศึกษาพบวา คะแนน CG Score มี

ความสัมพันธเชิงลบกับคาสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะ

จายคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีต่ํากวาบริษัทท่ีมีคุณภาพการกํากับดูแลกิจการต่ํากวา เหตุผลท่ีอาจ

อธิบายไดคือ บริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความเสี่ยงนอยลง ผูสอบบัญชีจึงคิดคาธรรมเนียม

สอบบัญชีนอยลง 

 

คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ,CG score,คาสอบบัญชี 
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Abstract 

This research investigates the relationship between corporate governance and 

audit fees for the listed firm in Thailand during the year 2017, Researcher started by 

collecting CG Scores are collected from corporate governance report of Thai list 

Company 2016(t-1). This report was published by Thai institute of Directors (IOD), the 

dependent variable (Audit fees) and other control variables collected from Setsmart 

and Form 56-1, and 56-2 for the year 2017. The results show a statistically significant 

negative relationship between audit fees and   CG Score. This can be interpreted as 

auditor lower audit fees when the firm have better corporate governance. One 

explanation can be that firm with good corporate governance have lower risk. As a 

result, the auditors charge lower audit fees. 

 

Keywords: Corporate governance, CG score, Audit fee   

        

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากบทความเผยแพร  ของ TSQC1  ท่ีมีการกลาวถึง  การกําหนดคาสอบบัญชีในประเทศ

และตางประเทศซ่ึงเผยแพรเม่ือ ป 2560 กลาววา  มีการแขงขันในดานราคาในการกําหนด

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีใหอยูในอัตราตํ่า เพ่ือรักษาลูกคาหรือเพ่ือตองการดึงดูดลูกคารายใหม 

จากการเผยแพรขอมูลนี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาท่ีตามมา คืออาจนํามาซ่ึงคุณภาพการสอบบัญชีท่ี

ลดลง เพราะเม่ือมีการกําหนดคาสอบบัญชีในอัตราท่ีต่ํา การกําหนดตนทุนคาแรง ในดานการสอบ

บัญชี ก็จะต่ําลงไปดวย หรือมีการคัดเลือกผูสอบท่ีนอยประสบการณ เพ่ือใหไดตนทุนคาใชจายในการ

สอบบัญชีท่ีต่ําลง นํามาซ่ึงผลกําไรใหกับสํานักงานสอบบัญชี ในทางกลับกัน หากมีการกําหนดอัตรา

คาสอบบัญชีท่ีสูงเกินไป ก็นําไปสูความเสี่ยงในเรื่องของความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

จากขาวการตกแตงงบการเงินท่ีเปนท่ีรูจักกัน อยาง Enron ท่ีพบหลักฐานการขาดความเปน

อิสระของ บริษัทผูสอบบัญชี จากขาวท่ีเผยแพรผานทางเว็บไซตจาก Los Angeles Times ท่ีมีการ

เปดเผยวา  Arthur Andersen ไดใหการรับรองรายการในงบการเงินท่ีตกแตงข้ึนมาของ Enron จาก

การสืบสวนพบวาArthur andersen มีความสัมพันธท่ีผิดปกติ ในลักษณะ Conflict interrest กับ 

Enron โดยพบวา รายไดคาบริการท่ี Arthur andersen ไดรับจากEnron คิดเปน 50%ของรายได

รวมของ Arthur andersen โดยในป 2000 จํานวนคาสอบบัญชีท่ีไดรับจาก Enron อยูท่ี 25ลาน
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ดอลลาร เม่ือเทียบกับราคาคาสอบบัญชีในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทในกลุม Blue chips 

ท่ีมีคาบริการสอบบัญชีเฉลี่ยอยูท่ี 3ลานดอลลารและ 9ลานดอลลารตามลําดับ        

ผลจากการขาดการตรวจสอบขอมูลทางการเงินโดยผูสอบบัญชีท่ีมีการกําหนดคาบริการท่ี

ถูกตองเหมาะสมตามบริบทของแตละกิจการก็จะนําไปสูการขาดความเชื่อม่ันของนักลงทุนท้ังในไทย

และตางประเทศวาผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระ รวมถึงมุมมองของนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียท่ีมี

ตอคณะกรรมการของกิจการวาขาดการบริหารกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในอดีตมีหลายงานวิจัยท่ีพบ

ปจจัยท่ีสงผลตอคาบริการสอบบัญชี เชน ขนาดของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร โครงสราง

การถือหุน แตยังไมมีการหาความสัมพันธของคุณภาพของการกํากับดูแลกิจการ ท่ีจะสงผลตอคา

สอบบัญชีในประเทศไทย  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาตัววัดระดับของการกํากับดูแลกิจการวามีความสัมพันธกับ คาสอบบัญชีซ่ึงเปน

หนึ่งในกระบวนการท่ีสําคัญของการกํากับดูแลกิจการอยางไร  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีตามระดับ

ความสามารถในการกํากับดูแลกิจการ 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลทางบัญชีการเงิน จัดวาเปนขอมูลท่ีมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางการกํากับดูแล

กิจการ โดยบทบาทท่ีสําคัญเชน บทบาทในการเปนเครื่องมือการกํากับดูแลการบริหารงานของ

ผูบริหาร(สมชาย, 2552, หนา 366)โดยขอมูลทางบัญชีของกิจการเปนเครื่องมือในการพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนของผูบริหาร และการเปลี่ยนผูบริหารใหม ,เปนขอมูลท่ีมีบทบาทในการตัดสินใจ

ของผูบริหาร คณะกรรมการ นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนและสรางมูลคา

อยางยั่งยืน(สมชาย, 2552, หนา 366) ฉะนั้น ความถูกตองเชื่อถือได และการเขาถึงขอมูล จึงเปน

คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีทําใหผูบริหารและผูมีสวนไดเสีย สามารถพิจารณาและตัดสินใจไดถูกตอง

เหมาะสม(สมชาย, 2552, หนา 368) และเพ่ือใหขอมูลทางบัญชีการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได จึง

จําเปนตองมีการตรวจสอบ,สอบทานโดย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลทาง

การเงินนี้ในรายงานประจําป ซ่ึงในกระบวนการนี้ไมวาจะเปนการเปดเผยขอมูลในเชิงปริมาณหรือ

เชิงคุณภาพ ก็จะสงผลใหภาพลักษณของกิจการ มีความโปรงใสมากข้ึน(สมชาย, 2552, หนา 371)  
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ลดปญหา Moral Hazard คือปญหาของความไมเทาเทียมระหวางผูบริหารและผูถือหุน และยังชวย

ลดอีกปญหาหนึ่ง คือ Adverse selection คือความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูถือหุนดวย

กันเองซ่ึงปญหานี้เกิดระหวางผูถือหุนรายใหญกับผูถือหุนรายยอย  

ขอมูลจากงบการเงินจึงเปนขอมูลสําคัญท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนใหเกิดการกํากับดูแลกิจการ ที

ดี ดังนั้น จึงตองไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในการแสดงความเห็นวางบการเงิน

ของบริษัทนั้นถูกตองตามควรตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม จึงกอใหเกิดกระบวนการใน

การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีข้ึน เพ่ือใหไดผูสอบบัญชีท่ีมีความเปน

อิสระ มีความรูความสามารถ และมีการกําหนดคาสอบบัญชีท่ีเหมาะสม 

จากท่ีผูวิจัยกลาวไวในหัวขอความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย ในเรื่องของการกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ท่ีอาจมีการตกลงกันระหวางผูสอบบัญชีและลูกคาของผูสอบบัญชี 

โดยปจจุบันไมไดมีการออกกฎเกณฑเพ่ือควบคุมดานการกําหนดคาสอบบัญช(ีธเรศ, 2560) ซ่ึงหากมี

การกําหนดคาสอบบัญชีท่ีสูงหรือต่ําไปไมสอดคลองกับบริบทของกิจการ  ก็อาจจะสงผลใหมี

กระบวนการตรวจสอบขอมูลทางการเงินท่ีไมเหมาะสมสงผลเสียตอคุณภาพการสอบบัญชี  

คุณภาพการสอบบัญชี   

ปจจุบันไดมีมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีใชในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 2 ฉบับ คือ 

มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับท่ี 220 และ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1(ศิลปพร, 2552) 

โดยมีรายละเอียดขอกําหนดวา ใหสํานักงานมีการกําหนดควบคุมคุณภาพ เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวา 

สํานักงานและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และไดกําหนดใหสํานักงานมีนโยบาย ให

ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําคัญของคุณภาพในการปฏิบัติงาน,กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพหรือ

สํานักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี(สภาวิชาชีพบัญชี, 2555)   

ในการดําเนินการสอบบัญชี  นอกจากการ  ใชดุลยพินิจ  เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ   หรือ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพแลว ผูสอบบัญชีควรมีการประเมิณความเสี่ยงในการสอบบัญชี กอนท่ีจะมี

การตอบรับงาน เนื่องจากในการรับงานบางครั้งท่ีอาจมีความเสี่ยงสูงเชน กิจการมีหนี้สินจํานวนมาก,

ประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงาน,ถูกควบรวมกิจการ ประสบปญหาฟองรองจากการทุจริต ฯ  

หากกิจการใดท่ีมีความเสี่ยงตามนี้   แนนอนวายอมมีผูมีสวนไดเสีย ท่ีตองการความนาเชื่อถือตอ

รายงานทางการเงินมากข้ึน(นิพันธ และ ศิลปพร, 2559) 

ความเส่ียงในการสอบบัญชี 

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นไมเหมาะสมเม่ืองบการเงินนั้น

แสดงขอมูลทางการเงินท่ีขัดกับขอเท็จจริงอยางมีสาระสําคัญ(Material Misstatement)(นิพันธ และ 

ศิลปพร, 2559)  

ความเสี่ยงจากการสอบบัญชีแบงเปน 3 ประเภท คือ 
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1. ความเสี่ยงสืบเนื่อง  ความเสี่ยงท่ียอดคงเหลือในแตละบัญชีท่ีปรากฏในรายงานทางการ

เงินหรือการเปดเผยขอมูลในแตละรายการนั้นขัดตอขอเท็จจริงอยางมีนัยยะสําคัญ โดยไมไดคํานึงถึง

การควบคุมภายในท่ีมีอยูของกิจการนั้น โดยในประเมิณความเสี่ยงสืบเนื่องนั้น แบงตามระดับความ

เสี่ยงไดเปน 2 ระดับ คือความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับงบการเงิน คือการดูวาในงบการเงินมีความเสี่ยง

ตอการแสดงขอมูลท่ีขัดจากขอเท็จจริงอยางมีสาระสําคัญ และความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับท่ีผูบริหาร

ไดรับรองไว เปนการประเมิณความเสี่ยงในระดับยอยในสวนของแตละประเภทรายการบัญชี ปจจัยท่ี

ใชในการประเมิณความเสี่ยงสืบเนื่องของท้ัง 2 นั้น มีดังนี้ ลักษณะทางธุรกิจของกิจการ ,ผูบริหารท่ี

ขาดความซ่ือสัตยรวมถึงประสบการณและการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ,สถานการณท่ีอาจสงผลให

ผูบริหารแสดงขอมูลทางการเงินท่ีขัดตอขอเท็จจริง หรือคาตอบแทนของผูบริหารท่ีผันแปรตามผล

ประกอบการ,สถานการณทางเศรษฐกิจ ภาวะการแขงขัน ,ความซับซอนของรายการ (นิพันธ และ 

ศิลปพร, 2559)  

2. ความเสี่ยงจากการควบคุม เปนความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายใน หรือระบบบัญชี

ของกิจการท่ีไมสามารถตรวจพบความผิดปกติของรายการ หรือการแกไขขอบกพรองของรายการได 

เชน การท่ีกิจการไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการกําหนดหนาท่ีตางๆในองคกรโดยเฉพาะทางดานบัญชี

การเงิน,การกําหนดอํานาจหนาท่ีในกระบวนการตางๆทางดานบัญชีและการเงินไวแคเฉพาะบางคน

หรือบางกลุมมากเกินไป(นิพันธ และ ศิลปพร, 2559)  

3. ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ เปนความเสี่ยงท่ี เกิดจากวิธีการตรวจสอบของผูสอบท่ีไม

สามารถตรวจสอบความผิดปกติของยอดคงเหลือแตละบัญชี หรือการเปดเผยขอมูล สาเหตุจากความ

เสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึนได   จาก  การเลือกตัวอยางท่ีทําให   ไมสามารถพบการแสดงขอมูล   ท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงได,วิธีการตรวจสอบท่ีไมมีประสิทธิภาพคือไมตรงประเด็นกับวัตถุประสงคท่ีตองการ

ตรวจสอบ(นิพันธ และ ศิลปพร, 2559)    

การวัดคุณภาพการสอบบัญชี  

นักวิจัยท่ีศึกษาคุณภาพการสอบบัญชี แบงการวัดคุณภาพเปน 2 ประเภทคือ 1. การวัด

ทางตรง เชน ในรายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 2. การวัดทางออม เชนขนาด

ของบริษัทผูสอบบัญชี, คาธรรมเนียมการสอบบัญชี และ คาธรรมเนียมการใหบริการอ่ืนท่ีไมใชคา

สอบบัญชี(ณัฐณิชา, 2559) 

คาธรรมเนียมการใหบริการของผูสอบบัญชี แบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ คาธรรมเนียม

การสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนท่ีไมใชคาสอบบัญชี ซ่ึงทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได

กําหนดใหบริษัทจดทะเบียน ตองเปดเผยขอมูลในสวนนี้ไวในรายงานประจําป(56-1)(พชร, 2559) 

 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี(Audit Fees) เปนคาบริการตรวจสอบสอบทานภายในชวง

ระยะเวลาการตรวจสอบ(พชร, 2559) 
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คาบริการอ่ืน(Non-Audit Fee) เปนคาบริการอ่ืนตามท่ีมีการตกลงกัน เชน บริการท่ีปรึกษา

ดานภาษีอากร,บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือการวางระบบบัญชีเปนตน(พชร, 2559)    

ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี มีผูท่ีศึกษาวิจัยในประเทศไทย แลว

พบวามีปจจัยตางๆเหลานี้ท่ีสงผลตออัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

1. ขนาดของกิจการ (Firm Size) หลักๆแลว การกําหนดคาสอบบัญชีจะพิจารณาจาก

ปริมาณงานท่ีตรวจสอบ หรืออีกนัยนึงคือ การท่ีกิจการ มีขนาดใหญ ปริมาณของสินทรัพยท่ีมากก็จะ

สงผลใหปริมาณงานท่ีตรวจสอบก็จะมีมากข้ึน (นุปกรณ, 2556) 

2.ความซับซอนของกิจการลูกคา (Complexity) ความซับซอนของกิจการลูกคา ดูจาก

ลักษณะท่ัวไปของกิจการลูกคา เชน ความซับซอนของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการลูกคา, จํานวน

โกดังสินคา จํานวนอุตสาหกรรมของลูกคา หลายงานวิจัยวัดความซับซอนนั้นจาก อัตราสวนสินคา

คงเหลือและลูกหนี้การคาตอสินทรัพยรวม (Niemi, 2005) 

3. ความเสี่ยงของกิจการลูกคา (Risk) ในหลายงานวิจัยใชอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว ในการ

วัดความเสี่ยงของลูกคา จากการศึกษาในอดีตพบวา ความเสี่ยงของกิจการมีความสัมพันธกับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี (นุปกรณ, 2556) กลาวคือเม่ือกิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนต่ํา ยอม

สะทอนถึงปญหาสภาพคลองของกิจการ สงผลใหผูสอบตองยกระดับในการตรวจสอบในความเสี่ยง

ดานสภาพคลองท่ีสูงข้ึน 

4. ความสามารถในการทํากําไร ในบริษัทท่ีมีความสามารถในการทํากําไรต่ําจะสะทอนถึง

ปญหาการดําเนินงานตอเนื่องสงผลใหมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชีในอัตราท่ีสูงข้ึน 

(นุปกรณ, 2556) 

5. ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี จากงานวิจัยท่ีมีการศึกษาพบวา ขนาดของ สํานักงาน 

สอบบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาสอบบัญชีตามผลการวิจัยของ Niemiในป 2004  

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ        

Sherliza และ Nurul(2015)งานวิจัยในประเทศมาเลเซียของ Sherliza Puat Nelson, and 

Nuru มีการศึกษาความสัมพันธของโครงสรางของความเปนเจาของตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

โดยมีการกําหนดตัวแปรตน 3 ตัวแปรคือ บริษัทท่ีมีผูบริหารเปนผูถือหุนใหญ(Managerial Owner 

ship)บริษัทท่ีมีผูถือหุนชาวตางชาติเปนผูถือหุนใหญ(Foreign ownership)และบริษัทท่ีมีผูถือหุน

ขาราชการเปนผูถือหุนใหญ(Government Ownership) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา บริษัทท่ีมีผูถือหุนเปน

รั ฐบาลหรือข าราชการเปนผู ถือหุน ใหญ (Government Ownership)กับบริ ษัท ท่ี มีผู ถื อหุ น

ชาวตางชาติเปนผูถือหุนใหญ(Foreign ownership)มีความสัมพันธในทิศทางบวกอยางมีนัยยะสําคัญ
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สะทอนถึงการใหความสําคัญในการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีซ่ึงเปนหนึ่งในกลไกท่ีสําคัญในการ

กํากับดูแลกิจการ(CG)(พิชญณัฏฐ และ ชุติมา, 2559)  

ชลธิชา(2558) งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ

องคกร และลักษณะหนี้สิน กับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  ท่ีศึกษาความสัมพันธของการจัดอันดับ ในองคกรและประเภทของหนี้สินท่ีมีตอ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ตัวแปรควบคุมกําหนดใหเปนตามงานวิจัยกอนหนานี้ท่ีมีการศึกษาถึง

ความสัมพันธของคาสอบบัญชีตอปจจัยอ่ืนเชน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย สินทรัพยรวมของ

บริษัท สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ(Big 4)หรือขนาดเล็กจากการวิจัยพบวา กิจการท่ีมีการจัดอัน

อับความนาเชื่อถือ และกิจการท่ีมีสัดสวนของหนี้สินไมหมุนเวียนในปริมาณมากจะสงผลใหมีคาสอบ

บัญชีสูงเนื่องจากความซับซอนของบัญชีหนี้สินไมหมุนเวียนมีมากกวา หนี้สินหมุนเวียน          

ธเรศ(2560) งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะของการกระจุกตัวของ

โครงสรางผูถือหุนกับคาสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย โดยการรวบรวมขอมูลตัวอยาง 

ระหวาง ป 2556 ถึง ป 2559 ตัวแปรตนคือสัดสวนการกระจุกตัวของผูถือหุน สวนตัวแปรตามคือ 

คาสอบบัญชี และตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ,สัดสวนของสินคาคงเหลือและลูกหนี้การคาตอ

สินทรัพย,อัตราสวนสภาพคลอง,สัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ฯ ผลจากการศึกษาพบวา 

กิจการท่ีมีโครงสรางการถือหุนแบบกระจุกตัว มีความสัมพันธในเชิงลบตอคาสอบบัญชี ทําใหได

ทราบวา ผูถือหุนในกรณีท่ีมีโครงสรางการถือหุนแบบกระจุกตัว สวนใหญผูถือหุนเหลานั้นจะเขามา

เปนผูบริหารจัดการเองสงผลใหเกิดตนทุนในการติดตามตรวจสอบท่ีต่ํา 

งานวิจัย ของ Effiezal Aswadi Abdul Wahab,Mazlina Mat Zain และ Kieran James, 

2011 เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและคาสอบบัญชีของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยของประเทศมาเลเซีย โดยเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางในชวงเวลากอน ท่ีมีการ

นํา CG Code มาใชและหลังจากท่ีมีการนําCG Code มาใชผลจากการวิจัยพบวา CG Index เปนไป

ในทิศทางบวกอยางมีนัยยะสําคัญตอคาสอบบัญชี  ในชวงป 1999-2000 และในชวงป 2001-2002 

มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม สะทอนใหเห็นถึงผลจากการนําหลักการกํากับดูแลกิจการมา

ใชในประเทศมาเลเซีย ทําใหตนทุนในการตรวจสอบลดลง              

การกํากับดูแลกิจการ กับความสําคัญของการสอบบัญชี 

การกํากับดูแลกิจการตามความหมายของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดให

ความหมายไววา คือ กระบวนการสรางความสัมพันธในเชิงการกํากับดูแลรวมถึงกํากับการตัดสินใจ

ของบุคลากรในองคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย(พิชญณัฏฐ 

และ ชุติมา, 2559) โดยปจจุบันไดมีการออกหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหคณะกรรมการไดนําไป



 

960 
 

ปรับใชเพ่ือใหกิจการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน นาเชื่อถือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียท่ี

ในปจจุบันเริ่มมีการใหความสําคัญกับ การกํากับดูแลกิจการมากข้ึน(สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2560)โดยมีดานท่ีมีการใหความสําคัญกับการสอบบัญชีคือ

กําหนดให คณะกรรมการมีการพิจารณาการเปดเผยขอมูลทางการเงินในประเด็นตางๆนี้ คือ 

ความเห็นของผูสอบบัญชีและ ขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานรายงานทางการเงินหรือในชองทางอ่ืน,มี

การใหมีการตั้งหนวยงานการตรวจสอบใหมีความเปนอิสระแยกตางหากจากองคกร ,ใหมีการเปดเผย

รายละเอียดในหนังสือการประชุมผูถือหุน ในสวนของผูสอบบัญชี คาตอบแทนการสอบบัญชี และ

ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 

2560)  

จากบทบาทหนาท่ีของกรรมการตอรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีเพ่ือใหไดขอมูลท่ี

ถูกตองครบถวนทําให ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่องของ การกํากับดูแลกิจการ(CG)  ท่ีสงผลตอคา  ธรรม

เนียมการสอบบัญชี จากการท่ีหนึ่งในหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการคือ เรื่องของการสอบ

บัญชี(ศิลปพร, 2550)  และเม่ือผูวิจัยศึกษางานวิจัยในอดีต  ยังไมมีการศึกษาถึงความ สัมพันธของ

การกํากับดูแลกิจการกับคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี จึงนําไปสูท่ีมาของงานวิจัยนี้ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการ และคาธรรมเนียมการ

สอบบัญชี  โดยการตั้งสมมติฐานภายใตทฤษฎี Agent theory โดยคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี

เปนตนทุนของความขัดแยง(Agency Cost)โดยรายละเอียดของการวิจัยเปนดังนี้   

          ประชากรและกลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยท่ีตองการศึกษาใน ป 2560 จาก เว็บไซต ของ Setsmart โดย เลือกรายชื่อบริษัทท่ีมี

ท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยยกเวน หลักทรัพยท่ีจัดอยูในประเภทกองทุนและสถาบันการเงิน,บริษัทท่ี

อยูระหวางฟนฟูกิจการ, บริษัทท่ีปดงบไมตรงกับรอบระยะเวลาบัญชี (31 ธันวาคม 2560)   

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  

ตัวแปรตน  1.  คะแนนการกํากับดูแลกิจการ กําหนดตัวยอเปน CG Score  สืบเนื่องจาก 

ตามปกติ ในการกําหนดคาสอบบัญชีประจําปในแตละครั้งของบริษัทจดทะเบียน จะถูกกําหนดโดย

มติท่ีประชุมลวงหนากอนปท่ีจะทําการทดสอบ หมายความวา คาสอบบัญชีท่ีกําหนดข้ึนของ บริษัท

ในแตละปนั้นเกิดจากการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของปกอนหนา ฉะนั้น ในการเก็บขอ

มูลคา CG score จึงเก็บขอมูลจากผลการประเมิณ ในป 2559 โดยจากการตรวจสอบการเปดเผย

ขอมูล พบวาขอมูลท่ีมีการเผยแพรนั้น มี 4 ระดับเทานั้นคือ  บริษัทท่ีไดคะแนนระดับ ดีเลิศ(5) ,ดี

t-1 
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มาก(4),ดี(3) ยกเวนกิจการท่ีไดคะแนนในระดับ พอใช,ผาน และ ไดคะแนน ตํ่ากวา 50 คะแนน 

หรือไมไดรับการประเมิณจะไมถูกเปดเผย(N/A)  จึงตองกําหนดตัวแปร Dummy ใหกับ บริษัทจด

ทะเบียนท่ีไดรับคะแนน CG score ในระดับตางๆดังนี้โดยกําหนดให บริษัทท่ีไดคะแนนระดับ ดีเลิศ

(5)ใหคาเปน 3 ,ดีมาก(4)ใหคาเปน 2,ดี(3) ใหคาเปน1 บริษัทท่ีต่ํากวา3เปนตนไปกําหนดคาเปน 0    

ตัวแปรตาม   จากการศึกษาในสวนของงานวิจัยหลายๆงานวิจัยถึงปจจัยตางๆท่ีสงผลตอ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ผูวิจัยจึงกําหนดตัวแปรตามออกมาไดดังนี้ 

1. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fees)กําหนดอักษรยอตัวแปรเปน (LAF) การวัดคาดู

จากในรายงานประจําป ท่ีทางตลาดหลักทรัพยกําหนดใหตองมีการเปดเผยขอมูล แลวทําการ Log 

ธรรมชาติของคานั้นกอนทําการวิเคราะห 

        ตัวแปรควบคุม จากการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีพบ ความสัมพันธท่ีมีตอคาธรรมเนียมในการ

สอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีไมใชการสอบบัญชี จึงไดตัวแปรควบคุมดังนี้ 

 1. อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยในท่ีนี้ กําหนดตัวยอเปน DEPT จากการศึกษาในงานวิจัย

กอนหนานี้ท่ีพบความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยยะสําคัญเม่ือ มีอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยท่ี

สูงข้ึนจะสงผลใหมีการกําหนดอัตราคาสอบบัญชีท่ีสูงข้ึน (Yatim, 2006) 

 2. อัตราสวน สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ในท่ีนี้กําหนดตัวยอเปน (C.RATIO) 

จากการศึกษาในงานวิจัยกอนหนานี้ท่ีพบความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยยะสําคัญเม่ือ กิจการมี

แนวโนมขาดสภาพคลองคือ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนลดลง จะสงผลใหมี

การกําหนดอัตราคาสอบบัญชีท่ีสูงข้ึน (Abdul Wahab, 2011) 

 3. อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย ในท่ีนี้กําหนดตัวยอเปน (ROA) จากการศึกษาในงาน 

วิจัยกอนหนานี้เชนกันท่ีพบวา เม่ือกิจการมีความสามารถในการทํากําไรต่ํา (Profitability) จะสง ผล 

ใหมีการกําหนดคาสอบบัญชีในอัตราท่ีสูง (Joshi และ Bastaki, 2000) 

 4. ขนาดของกิจการ (Firm Size) กําหนดตัวยอเปน LASSET จากงานวิจัยอ่ืนๆท่ีพบความ 

สัมพันธของขนาดของสินทรัพยตอคาสอบบัญชีการวัดคา ดูจากขอมูลทางการเงินใน Setsmartโดย

เอามูลคา ของสินทรัพยรวมมาทําการลอการิธึมธรรมชาติกอนการวิเคราะห 

5. ประเภทสํานักงานสอบบัญชี กําหนดตัวยอเปน AREP จากการวิจัยของ Niemi ในป 

2004 และงานวิจัยอ่ืนท่ีพบความสัมพันธของขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ดังนั้นในการวัดคา ดูจาก

ขอมูลรายงานประจําป ในสวนของการเปดเผยขอมูลผูสอบบัญชี โดยดูวาหากเปนผูสอบบัญชีใน

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big4) ใหคา เปน 1 และหากเปนสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน (Non-Big4) 

ใหคาเปน 0 

6. ผลการดําเนินงานของกิจการ กําหนดตัวยอใหเปน Profit/Loss จากงานวิจัยของ (ธเรศ

,2560) ท่ีผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธเปนบวกอยางมีนัยสําคัญ คือ ยิ่งกิจการมีผลขดทุน ยิ่งทํา
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ใหผูสอบบัญชีตองใชความระมัดระวังในการตรวจสอบมากข้ึน ฉะนั้นในการวัดคาจะดูจากขอ มูลใน 

Setsmart โดยเม่ือพบวา บริษัทตัวอยางมีผลการดําเนินงานในป 2560เปนผลขาดทุน จะกําหนดให

เปน1 และหากบริษัทใดมีกําไรจะกําหนดใหเปน 0  

 

สมมติฐานการวิจัย   

H1 : คะแนนการกํากับดูแลกิจการ(CG Score)มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคา 

ธรรมเนียมการสอบบัญช(ีLAF) 

H0: คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CG Score) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคา

ธรรม เนียมการสอบบัญชี(LAF) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

         ผูวิจัยใชแหลงขอมูล คาสอบบัญชี จาก แบบ 56-1 และ 56-2 ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

สําหรับป 2560  รวมถึง คาคะแนน CG score ยอนหลังของป 2559 และ จากฐานขอมูลของ 

Setsmart สําหรับขอมูลตัวแปรควบคุม โดยจํานวนตัวอยางท่ีใชท้ังหมดสรุปไดดังนี้  จํานวนบริษัท

ท้ังหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประจําป 2560  จํานวน 531 บริษัท หัก 

บริษัทท่ีจัดอยูในกลุมธนาคาร 11  บริษัท หัก บริษัทท่ีจัดอยูในกลุมธุรกิจ,หลักทรัพยประกันภัย 44  

บริษัท,หัก บริษัทท่ีไมมีขอมูล 31 บริษัท ,หักบริษัทท่ีถูกเพิกถอน หรือ อยูระหวางฟนฟูกิจการ 8 

บริษัท,  หัก บริษัทท่ีปดงบไมตรงงวด วันท่ี 31 ธ.ค. 2560 27  บริษัทและหัก บริษัท ท่ีทดสอบแลว

พบปญหา Outlier 10  บริษัทรวมท้ังสิ้น 400 บริษัท 

 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยใชโปรแกรม SPSS for Window ในการวิเคราะหโดยเริ่มจาก 

1. วิเคราะหทดสอบสมมุติฐาน ตามวิธี Pearson correlation เพ่ือทดสอบวามีความสัมพันธ 

ณ ระดับนัยสําคัญหรือไม และเม่ือตรวจสอบความสัมพันธระหวางคูตัวแปรระหวางตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรควบคุมมีปญหา multicollinearity หรือไม 

       2. วิ เคราะห การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เ พ่ือทําการวิ เคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และใหไดผลเชิงประจักษวาตัวแปรใดบางท่ีจะ

สงผลตอ คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี จากสมมติฐานทําใหไดสมการในการวิเคราะหดังนี้   

 LAF=β0+βCGScore +βDEPT+βINVREC+βC.RATIO+βROA+βFsize+βAREP+ε     (1) 

 
t-1 
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ผลการวิจัย  

ตารางท่ี  1 แสดง คาสอบบัญชี แยกตามกลุมอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม จํานวนบริษัท คาสอบบัญชีสูงสุด คาสอบบัญชีต่ําสุด 
คาสอบบัญชี

เฉล่ีย 
SD 

การเกษตร 41 14,730,000 825,000 3,448,715.24 2,900,994.98 

อุปโภคบริโภค 29 10,890,000 940,000 2,406,155.26 1,918,653.13 

สินคาอุตสาหกรรม 73 8,210,000 570,000 2,211,643.84 1,531,650.80 

กอสรางอสังหาริมทรัพย 86 55,930,000 747,000 5,023,617.39 6,643,036.61 

ทรัพยากร 40 133,019,764 1,000,000 8,942,377.82 20,977,600.67 

บริการ 96 25,604,438 680,000 3,959,146.66 3,880,863.59 

เทคโนโลยี 35 29,800,000 1,256,510 5,429,240.11 5,876,284.76 

รวม 400 133,019,764 570,000 4,488,699.47 6,247,012.08 

จากตารางแรกพบวา คาสอบบัญชีในกลุมธุรกิจทรัพยากร มีคาสอบบัญชีเฉลี่ยสูงสุดเม่ือ

เทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีคาสอบบัญชีต่ําสุดคือ กลุมสินคาอุตสาหกรรม 

 

ตารางท่ี  2 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรแบบ Pearson correlationสําหรับป 2560 

จากตารางท่ี 2 พบวา คา สหสัมพันธระหวางคาสอบบัญชี(LAF)กับขนาดของบริษัท

(LASSET) มีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญ ท่ี ระดับ 0.01 สวนความสัมพันธของคาสอบบัญชีกับ 

CG score พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญท่ี ระดับ 0.01 คาสหสัมพันธท่ี 0.171 

  LAF CG score LASSET Profit/loss AREP ROA C.RATIO DEPT  
CG score .171**               

 
LASSET .680** .365**             

 
Profit/loss 0.030 .194** .237**           

 
AREP .355** .228** .324** 0.095         

 
ROA -0.048 .162** .152** .645** 0.095       

 
C.RATIO -.254** -.175** -.251** 0.086 -0.095 .103*     

 
DEPT .328** 0.031 .324** -.198** 0.042 -.276** -.498**   

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 

0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 3 แสดงถึงผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ สําหรับป 2560 จาก Model   

LAF=β0+βCGScore +βDEPT +βINVREC +βC.RATIO+βROA+βFsize+βAREP+ε          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา คาสอบบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม กับ คาสอบบัญชี 

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้ง และยังพบวา ขนาดของกิจการ(LASSET) ,ขนาดของสํานักงานสอบ

บัญชีมีความสัมพันธกับคาสอบบัญชีในทิศทางเดียวกัน สวน อัตราผลตอบแทนสินทรัพย(ROA) , 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน(C.RATIO),อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย(DEPT) และ ผลการดําเนินงานของ

กิจการ(Profit/Loss) ไมมีความสัมพันธกับคาสอบบัญชีอยางมีนัยยะสําคัญ 

 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหสหสัมพันธท่ีสงผลตอคาสอบบัญชี สําหรับป 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 Parameter Estimate Standard Error       t Value      Pr>ItI 

1 (Constant) 6.930 0.477 14.531 0.000 

CG score -0.072 0.030 -2.412 0.016 

LASSET 0.350 0.023 15.260 0.000 

Profit/loss -0.083 0.089 -0.939 0.348 

AREP 0.285 0.062 4.573 0.000 

ROA -0.008 0.004 -2.153 0.032 

C.RATIO -0.013 0.011 -1.236 0.217 

DEPT 0.002 0.001 1.126 0.261 

a. Dependent Variable: LAF 

  LAF CG score LASSET Profit/loss AREP ROA C.RATIO DEPT 

CG score .196*               

LASSET .697** .475**             

Profit/loss -.193* -.175* -.243**           

AREP 0.123 .197* .245** -0.105         

ROA 0.015 0.101 0.065 -.623** 0.141       

C.RATIO -.222** -0.081 -.212* 0.045 -.277** -0.079     

DEPT .311** 0.081 .380** 0.156 .235** -.176* -.561**   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

t-1 

R-Square 0.523    F-Value 61.3837  Sig  0.000       N = 400 

 

           

b 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุแบบสําหรับขอมูล ป 2559  

Model  LAF=β0+βCGScore +βDEPT +βINVREC +βC.RATIO+βROA+βFsize+βAREP+ε      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นอกจากนี้ผูวิจัย เก็บขอมูล คาสอบบัญชี และตัวแปรควบคุมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในป 

2559 สวนขอมูล CG scoreท่ีเก็บไดตองเปนขอมูลท่ีมีการประกาศประจําป 2558 ผลลัพธท่ีได คือ 

คา CG Score มีความสัมพันธกับ คาสอบบัญชีในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยยะสําคัญ สอดคลอง

กับผลการวิจัย ท่ีผูวิจัยไดทําไว ใน ป 2560 

 

อภิปรายผล 

          ผลจากการศึกษา ความสัมพันธระหวาง คาคะแนนการกํากับดูแลกิจการกับคาสอบบัญชี 

พบวา มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยยะสําคัญ สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

หมายความวา หากกิจการ มีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการไปปฏิบัติแลวจะสงผลตอการลดตนทุน

ดานการตรวจสอบบัญชีท่ีลดลง เพราะการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการนั้น จะสงผลใหระบบ

บัญชีสารสนเทศ มีความนาเชื่อถือ สงผลใหไดงบการเงินท่ีมีคุณภาพ และมีความถูกตองนาเชื่อถือใน

สายตาของผูสอบบัญชีรวมถึงลดความเสี่ยงท่ีงบการเงินจะมีขอผิดพลาดอยางมีสาระสําคัญ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Effiezal Aswadi Abdul Wahab,Mazlina Mat Zain และ Kieran 

James, 2011 ท่ีพบวา ภายหลังจากท่ี กิจการ ใน มาเลเซียไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการมาบังคับ

ใชสงผลให คาสอบบัญชีลดลง  ในสวนของการวิจัยชิ้นนี้ พบวา ชวงเวลาในการกําหนดคาสอบบัญชี

และการเลือกบริษัทผูสอบบัญชี ในแตละบริษัท จะมีการลงมติเห็นชอบรวมกัน ในการกําหนดคาสอบ

บัญชีข้ัน ต่ําสุด/สูงสุด ตั้งแตปลายปกอนหนาป ท่ีจะทําการทดสอบแลว  ฉะนั้นผลตอบแทนท่ีไดรับ 

 Parameter Estimate Standard Error       t Value      Pr>ItI 

1 (Constant) 5.273 0.984 5.359 0.000 

CG score -0.148 0.062 -2.366 0.019 

LASSET 0.442 0.046 9.507 0.000 

Profit/loss -0.183 0.180 -1.015 0.312 

AREP -0.109 0.134 -0.809 0.420 

ROA -0.006 0.007 -0.859 0.392 

C.RATIO -0.026 0.022 -1.199 0.233 

DEPT                            0.000                  0.004 0.002 0.999 

a. Dependent Variable: LAF 

b R-Square 0.522   F-Value 19.935 Sig 0.000    N = 136 

t-1 
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จากการ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ จะไมไดสงผลใหเห็นทันท่ีท่ีนําหลักการนี้มาใช แตจะ

สงผลตอการลดตนทุนดานการตรวจสอบของกิจการลงในระยะยาว   

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1.  ในความเปนจริงแลว คา CG Scoreแบงเปน 5 ระดับดวยกัน แตการเปดเผยคะแนนของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ  สมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย( IOD)  นั้นทําการเปดเผยเพียง 4 ระดับ ดังท่ีกลาวในหัวขอระเบียบวิธีการวิจัย 

สงผลให ในการวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธ คาท่ีไดมายังไมสงผลตอคาสอบบัญชีมากนัก หาก

เทียบกับ ตัวแปรควบคุมอ่ืนท่ีพบวามีความสัมพันธกับคาสอบบัญชี อยางมีนัยยะสําคัญเชนกัน ฉะนั้น

ในการวิจัยครั้งตอไปควรทดลองใชตัวแปรอ่ืนในการวัดผลการกํากับดูแลกิจการ ในการทดสอบ

ความสัมพันธกับคาสอบบัญชี เชน ลักษณะโครงสรางการถือหุน ,ลักษณะการใหสิทธิแกผูถือหุนใน

การออกเสียงลงคะแนน ,การเปดเผยนโยบาย/โครงการตาง ๆท่ีมีการคํานึงถึง ผูมีสวนไดเสีย,การ

เปดเผยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของบริษัท ท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน(เปดเผยสวนแบงการตลาด

,ความพึงพอใจของลูกคา), สัดสวนคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ควรมีการเก็บขอมูลแบบ Time series เชน ศึกษา ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา เปน

ชวงเวลานับแต ป 2559 ถึง 2561 เพ่ือใชในการวิเคราะหแนวโนมของความสัมพันธของตัวแปรท่ี

ศึกษาเทียบรายป 

วาในแตละชวงเวลาวา มีความสัมพันธกันอยางไร และมีแนวโนมของความสัมพันธเปน

อยางไร 
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ความสมัพันธระหวางเร่ืองสาํคัญจากการสอบบัญชีกบัคาธรรมเนยีมการสอบบัญชีของ 

บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

The Relationship between Key Audit Matters and Audit Fees: Evidence from SET100 

Listed Company in Thailand 
 

ปาวิณี  สุดใจ1 วศินี ธรรมศิริ2 และนพดล ยุทธสุขประเสริฐ2 

Pawinee Sudjai1 Dr.Wasinee Thammasiri2 and Noppadol Yuthsukprasert2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

ประจําป พ.ศ. 2560 โดยศึกษาขอมูลจากรายงานทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

โดยเก็บขอมูล สํานักงานสอบบัญชีจากรายงานผูสอบบัญชี และคาธรรมเนียมการสอบบัญชีจาก

รายงานประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 80 บริษัท จํานวนเรื่องสําคัญ 

จากการสอบบัญชีอาจแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีผูสอบบัญชีพบในระหวางปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ผลการศึกษา ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางจํานวนเรื่องสําคัญจาก

การสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 

คําสําคัญ: เรื่องสําคัญจากการสอบบัญชี คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

  

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the relationship between key audit 

matters and audit fees of listed companies in the Stock Exchange of Thailand, SET100 

Index for the year 2017. The information used in this study is from financial reports 

for the year ended December 31st, 2017. Audit firm information is collected from the 
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auditor's report and audit fees are collected from the shareholders' meeting report. 

There is a total of 80 sample companies. The number of key audit matters can be an 

indicator of company risk that the auditors find during the audit. The results do not 

show a significant relationship between the number of key audit matters and the 

audit fees. 

 

Keywords: Key Audit Matters, Audit Fees 

 

บทนํา 

จากอดีตท่ีผานมา รายงานของผูสอบบัญชีไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะเห็นวาแตเดิมนั้น

รูปแบบของรายงานของผูสอบบัญชีในรูปแบบมาตรฐานและมีการแสดงขอมูลงบการเงินวาถูกตอง

ตามท่ีควรหรือไม โดยความเห็นของผูสอบบัญชีสวนใหญไมแตกตางกันและมิไดแสดงขอมูลเพ่ิมเติมท่ี

เปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงินเทาท่ีควร ท้ัง ๆ ท่ีปจจุบันธุรกิจมีความสลับซับซอน

มากยิ่งข้ึน ประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ เพียงแตเรื่องบางประเด็นอาจเปนเรื่องท่ีสําคัญแตไมได

กลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงจะเปนประโยชนใหผูใชงบการเงินเขาใจกิจการใหดียิ่งข้ึนหรือ

เนนใหผูใชงบการเงินรับรูความเสี่ยงของกิจการ  

สภาวิชาชีพฯ (2559) ไดจัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับการนํารายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม

มาปฏิบัติใช มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของกับรายงานของผูสอบ

บัญชีแบบใหม ท้ังดานประโยชน ผลกระทบตอภาระหนาท่ีของผูเก่ียวของท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงความ

กังวลเก่ียวกับการนําเสนอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ในรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม 

ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบวา 1) สวนใหญเห็นวารายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมคอนขางมี

ประโยชนมากกวาแบบเดิม โดยผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบสวนใหญไดแสดงความเห็นวา 

รายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมนี้ เปนการใหขอมูลท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนสามารถนําไปวิเคราะหหรือทําให

เขาใจรายงานทางการเงินไดดีข้ึน กระตุนใหผูใชรายงานทราบถึงความเสี่ยงท่ีตองใหความสําคัญ และ

แสดงถึงคุณคาในงานสอบบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และเพ่ิมความ

ระมัดระวังรอบคอบท้ังผูปฏิบัติงานและผูใชรายงาน สวนผูสอบบัญชีมีความเห็นตรงกันวาเปนการให

ขอมูลท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนและกระตุนใหทราบเรื่องความเสี่ยง 2) สวนใหญเห็นวารายงานของผูสอบบัญชี

แบบใหมจะเพ่ิมภาระหนาท่ีและคาใชจายคอนขางมาก 3) ความกังวลเก่ียวกับการนําเสนอ เรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีความกังวลระดับปานกลาง โดยเปนความกังวลในเรื่องความ

เหมาะสมเก่ียวกับความลับของกิจการ ความเพียงพอในการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจตอผูใช
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รายงานทางการเงิน ภาระหนาท่ี เวลา และคาใชจายท่ีอาจเพ่ิมข้ึนจากการนําเสนอ KAM และผูสอบ

บัญชีใชดุลยพินิจในการนําเสนอซ่ึงอาจเกิดความแตกตางของแตละผูสอบบัญชีในการเปดเผย KAM 

ของอุตสาหกรรม 

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (2559) กลาวถึงคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ 

(International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)) ว า เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง ป ญ ห า

ดังกลาวจึงจัดทําการสํารวจขอมูลข้ึนและไดรายงานท่ีวาผูใชงบการเงินตองการขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง

และเก่ียวของกับกิจการนั้นๆ รวมถึงประเด็นท่ีสําคัญท่ีตองใชดุลยพินิจของหลายฝายท่ีเขามา

เก่ียวของและรายการสําคัญทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหวางปเนื่องจากปจจุบันรายงานทางการเงินมี

ความยุงยากและสลับซับซอน ผูใชงบการเงินจึงตองการไดขอมูลท่ีงายตอความเขาใจ และเปน 

ประโยชนตอการตัดสินใจดวยเชนกัน  

ในขณะท่ีผูกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีหรือ IAASB มีความเชื่อวา KAM จะทําใหรายงาน

ของผูสอบบัญชีมีคุณคาในการสื่อสารตอผูใชงบการเงิน เนื่องจากรายงานของผูสอบบัญชีจะมี KAM 

เฉพาะกิจการท่ีไมเหมือนกันอีกตอไปนั้น สมพงษ พรอุปถัมภ (2559) ไดกลาวถึง วามีนักวิจัยสงสัยวา 

IAASB กลาวไวถึง KAM มีประโยชนจริงหรือไม จึงไดทําการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) กับนักลงทุนมืออาชีพจํานวน 89 คนจากประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

อังกฤษและประเทศอ่ืนๆ พบวาการเขียน KAM ของผูสอบบัญชีจะมีผลตอผูใชงบการเงินในการ

ประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจของบริษัทและความเชื่อม่ัน ผูใชงบการเงินใหความสําคัญและเห็น

ประโยชนของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ การนําเสนอ KAM ของผูสอบบัญชี คือ ตองอธิบายวา

ทําไมเรื่องตาง ๆ ท่ีนําเสนอถึงเปน KAM สําหรับกิจการท่ีตรวจสอบ โดยตองเขียนใหเปนเรื่องหรือ

ความเสี่ยงเฉพาะกิจการท่ีตรวจสอบ (Entity specific risk) ซ่ึงความเสี่ยงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

(Industry specificc risk) อาจเปนขอบงชี้ในการพิจารณาวาเปน KAM หรือไม  

จะเห็นไดวาการสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เปนเรื่องใหมทําเผยแพรเปนภาษาอังกฤษในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดย International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) และ

ไดแปลเปนภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เปน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต” โดยมาตรฐานฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดใน

หรือหลังวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงถือเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดในรายงานแบบใหม 

จากเหตุผลดังกลาวงานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาความสัมพันธของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบบัญชี 

(KAM) กับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fees) ของบริษัทกลุม SET100 ประจําป 2560 วามี

ความสัมพันธกันอยางไร โดยทําการวิเคราะหถึงจํานวนและหัวขอKAM กับ Audit Fees  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET100  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การทําวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงความสัมพันธเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการ

สอบบัญชี ทําใหทราบจํานวนและหัวขอของการเปดเผยขอมูลเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงาน

ผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET100 และทําใหทราบ

ความสัมพันธเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET100 

 

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

การสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต” มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดใน

หรือหลังวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กําหนดวัตถุประสงคของผูสอบบัญชี คือการกําหนดเรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบ (KAM) และแสดงความเห็นตองบการเงิน รวมถึงสื่อสารเรื่องเหลานั้นโดย

อธิบายไวในรายงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (2559)  

เรื่องสําคัญจากการสอบบัญชี (Key Audit Matters หรือ KAM) หมายถึง เรื่องตางๆ ท่ีมี 

นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปจจุบันซ่ึงพิจารณาตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพของผูสอบบัญชี โดยเลือกมาจากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล 

จากบทความของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1 (TSQC 1) ไดกลาวถึงคาธรรมเนียม

การสอบบัญชี (Audit fees) ไววาการกําหนด Audit fees ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ขอมูลหลักท่ี

ผูสอบบัญชีใชในการพิจารณา Audit fees รวมถึงปจจัย ดังนี้ 

1) ขอมูลธุรกิจท่ัวไปของลูกคา หมายถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจของ ลูกคา หากมีความ

ซับซอน มีปริมาณ รายการคาระหวางกิจการท่ีเก่ียวของมาก หรือมีบริษัทยอย บริษัทรวมท่ีมี

ผลกระทบ ตอการจัดทํางบการเงินรวม ความจําเปน ตองใชผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบดาน 

สารสนเทศและดานอ่ืนๆ มีผลตอประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี  
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2) ขอมูลทางการเงินและอ่ืนๆ ไดแก ขอมูลทางการเงินของกิจการปกอนและประมาณการป

ปจจุบัน รูปแบบของรายงานผูสอบบัญชี และผลการตรวจสอบในปกอน เพ่ือใหทราบถึงปริมาณ 

รายการท่ีตองตรวจสอบ และขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก ความยุงยากและซับซอนของมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 

ขอบังคับ หรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวของท้ังของเดิมและของใหม  

3) พิจารณาผลจากการประเมินความเสี่ยงในข้ันตอนการตอบรับงานตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1 (TSQC 1) รวมถึงพิจารณาระบบงานของลูกคา ความรู  

ความสามารถของผูบริหารและผูรับผิดชอบทางบัญชี  

4) ประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงาน สอบบัญชีของผูสอบบัญชีและผูชวยในแตละระดับ 

เริ่มตั้งแตกระบวนการ วางแผนงานสอบบัญชี ตารางเวลา การปฏิบัติงาน และวันท่ีคาดวาตองออก 

รายงานของผูสอบบัญชี  

5) ความพรอมของบุคลากร ท่ีมีอยูในชวงเวลานั้นๆ ประกอบดวย บุคลากรท่ีมีประสบการณ

เก่ียวของกับงาน กรณีท่ีมีการใชบุคลากรท่ีมีประสบการณนอยจําเปนตองใหมีการควบคุมงานอยาง

เหมาะสมโดยผูท่ีมีประสบการณสูงกวา  

ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ของ ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน (2551) ไดกลาวถึงความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีไดรวมถึงความเสี่ยงในการท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินไมถูกตอง 

เชน ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงิน โดยท่ีไมทราบวางบการเงินนั้นมี

ขอผิดพลาดท่ีเปนสาระสําคัญอยู และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประกอบดวยความ

เสี่ยง 3 ประเภท ดังนี้  

1) ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk)  

2) ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control Risk  

3) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ (Detection Risk)  

ซ่ึงผูสอบบัญชีไมสามารถขจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ใหหมดไปท้ังหมดได แต

สามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได อาจทําไดดวยการท่ีผูสอบบัญชีปฏิบัติการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

จันทรเพ็ญ  ธงไชย, มนทิพย  ตั้งเอกจิต, รวี  ลงกานี และสุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ (2551) ได

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพยแหง

ประเทศไทย ใชเกณฑเลือกตัวอยางเปดเผยจํานวนเงินคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปในงบ

การเงินประจําป พ.ศ. 2548 - 2550 มีท้ังหมด 525 ตัวอยาง พบวาตัวอยางไมมีการใชบริการดาน

อ่ืนๆ จาก 345 บริษัท และจํานวน 180 บริษัทมีการใชบริการดานอ่ืนๆจากสํานักงานสอบบัญชีของ

กิจการ และกิจการท่ีมีขนาดใหญข้ึนมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชี Audit Fees ท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้พบวา

ปจจัยดานลักษณะของกิจการลูกคา ไดแก ขนาดกิจการ ความซับซอนกิจการ ความเสี่ยงในการ
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ดําเนินงาน การใชบริการดานอ่ืนๆ จากสํานักงานสอบบัญชี BIG 4 ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะไมใหบริการใน

ดานอ่ืนๆ แกกิจการท่ีสํานักงานสอบบัญชี BIG 4 เปนผูตรวจสอบบัญชีเพราะสงผลตอความเปนอิสระ

ในการปฏิบัติของผูสอบบัญชีและเพ่ือเปนการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของสํานักงานสอบบัญชี 

ดังนั้นจึงสงผลตอการกําหนด Audit Fees ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือกิจการท่ีเลือกใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี BIG 4 มี Audit Fees ท่ีเพ่ิมข้ึน 

วลัยพร  สวัสดิ์มงคล (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีของบริษัทในกลุม SET100 ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 

ใชขอมูลคาธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fees) เปนกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น 75 บริษัท พบวา 

บริษัทผูสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4 Audit Firm) จํานวน 56 บริษัท สําหรับบริษัทผูสอบบัญชีขนาด

เล็ก (Non-Big 4 Audit Firm) จํานวน 19 บริษัท จะเห็นวาบริษัทท่ีตรวจสอบบัญชีสวนใหญเปน

บริษัทผูสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4 Audit Firm) ทําหนาท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET100 เนื่องจากมีความนาเชื่อถือในดาน

ประสบการณการทํางาน และในเรื่องของขีดจํากัดปริมาณงานท่ีสามารถทําได ทําใหบริษัทผูสอบ

บัญชีขนาดใหญ (Big 4 Audit Firm) ถูกรับเลือกใหตรวจสอบบัญชีมากกวาบริษัทผูสอบบัญชีขนาด

เล็ก (Big 4 Audit Firm) คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคือ ขนาดกิจการ (สินทรัพยรวม มูลคาราคา

ตลาดของหุนทุน รายไดรวม) และความเสี่ยงของกิจการมีความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีคือ เม่ือกิจการมีขนาดและความเสี่ยงของกิจการท่ีเพ่ิมข้ึน จะสงผลทําใหคาธรรมเนียมสอบ

บัญชีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากกิจการท่ีมีขนาดและความเสี่ยงมาก ผูสอบบัญชีตองมีการวางแผนการ

ตรวจสอบเพ่ือใหครอบคลุมความเสี่ยงนั้น ทําใหตองใชเวลาในการตรวจสอบคอนขางมาก ปริมาณ

งานมากตองใชจํานวนผูสอบบัญชีมากข้ึนมีผลใหตนทุนจากการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนสงผลให

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงข้ึน ดังนั้น การกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีจากขนาดและความ

เสี่ยงของกิจการจึงเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการพิจารณาเพ่ือกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (Bryan et al., 2018) 

ภคินี  ปสันนจิตต (2558) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพงานสอบบัญชีกับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET100 

ป 2556  พบวา คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี(Audit Fees)ไมมีความสัมพันธกันกับคุณภาพงานสอบ

บัญชี โดยผลการศึกษาไมสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีพบวารายการคงคางท่ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจ

ของผูบริหารมีความสัมพันธกับ Audit Fees คาดวาเนื่องมาจากปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนด Audit 

Fees ของบริษัทสอบบัญชีในประเทศไทยไมไดพิจารณาเรื่องคุณภาพของขอมูลในรายงานทางการ

เงิน แตผลการวิจัยในอดีตตางก็พบวาบริษัทสอบบัญชีจะคํานึงถึงขนาดกิจการ ความซับซอนของ

กิจการและความเสี่ยงในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการในการพิจารณา Audit Fees และตัวแปร
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ควบคุมท่ีนําพิจารณารวมกันในการศึกษาครั้งนี้พบวามีตัวแปรควบคุมท่ีมีความสัมพันธกับ Audit 

Fees คือ ขนาดของกิจการ ประเภทอุตสาหกรรมกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซ่ึงมี

ความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ ธงไชย 

(2551) สวนตัวแปรควบคุมท่ีมีทิศทางความสัมพันธในทางตรงกันขามกับ Audit Fees ไดแก 

อัตราสวนสินคาคงเหลือบวกดวยลูกหนี้การคาตอสินทรัพยรวม และผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 

ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ และประเภทอุตสาหกรรม 

เนื่องจากเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) กับคาสอบบัญชี Audit Fees นาจะมี

ความสัมพันธกันนั้น ซ่ึงสอดคลองของ ปริย เตชะมวลไววิทย (2560) ไดกลาวไววา เรื่องสําคัญท่ี

ผูสอบบัญชีท่ีจะสื่อสารเหตุการณหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินเปน

เรื่องเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญของกิจการ หรือเปนเรื่องท่ีผูสอบบัญชีตองใชดุลยพินิจอยางมากใน

การตรวจสอบ เชน คดีความท่ีอยูระหวางการฟองรอง ความไมแนนอนในการวัดมูลคาสินทรัพย การ

ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคท่ีใชในการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน และความเสี่ยงจากการ

เลือกวิธีรับรูรายได และคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ (2560) กลาววา เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) เปนเรื่องท่ีผูสอบบัญชีตองใหความ

ใสใจเปนพิเศษตามแนวคิดซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาการตรวจสอบใชเกณฑความเสี่ยง และเรื่องท่ีให

ความใสใจเปนพิเศษจะเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของผูสอบบัญชีท่ียากและซับซอนและสง

ผลกระทบตอกลยุทธการตรวจสอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชความพยายามและเวลาในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลองกับ จันทรเพ็ญ ธงไชย และคณะ (2551) พบวามีปจจัยท่ีมีผลตอ

การกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ไดแก ขนาดกิจการ ความซับซอนกิจการ ความเสี่ยงใน

การดําเนินงาน และวลัยพร  สวัสดิ์มงคล (2552) พบวาความเสี่ยงของกิจการมีความสัมพันธกับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคือ เม่ือกิจการมีขนาดและความเสี่ยงของกิจการท่ีเพ่ิมข้ึน จะสงผลทําให

คาธรรมเนียมสอบบัญชีสูงข้ึนเชนกัน 

ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร (2560) ไดศึกษาถึง “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ”ในหนารายงาน

ผูสอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในหนารายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมและขอมูลในงบการเงิน 

กับการตอบสนองของนักลงทุน โดยจะใชขอมูลของ ป พ.ศ. 2559 เปนเกณฑหลักในการทดสอบ

สมมติฐาน เนื่องจากปดังกลาวเปนปแรกท่ีหนารายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม มีการกลาวถึงเรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบ พบวา ขอมูล “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” ในหนารายงานของผูสอบบัญชี

แบบใหม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบสนองของตลาดดานปริมาณอยางมีนัยสําคัญ แตไมพบ

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบสนองของตลาดดานราคาอยางมีนัยสําคัญ สวนขอมูลผลการ

ดําเนินงานในงบการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบสนองของตลาดดานราคาอยางมีนัยสําคัญ 
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เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน  ภักดี 

(2562) ไดศึกษาถึง “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบบอกอะไร” มีวัตถุประสงคเพ่ือความสัมพันธของ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบกับผลการดําเนินงาน จํานวนวันในการออกรายงาน คาสอบบัญชี และ

ระดับการจัดการกําไรของบริษัท และศึกษาความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญในการตรวจสอบกับ

คุณลักษณะของจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชเกณฑเลือกตัวอยางจากบริษัทจด

ทะเบียนท้ังหมด ไมรวมตลาด เอ็ม เอ ไอ บริษัทท่ีเขาขายถูกเพิกถอนแตกําลังอยูระหวางฟนฟูกิจการ 

บริษัทท่ีอยูในธุรกิจการเงิน กองทุน และประกันภัย บริษัทท่ีมีขอมูลไมครบถวน ในป พ.ศ. 2559 

และ 2560 โดยมีบริษัทรวมท้ังสิ้น 872 ตัวอยาง ซ่ึงแยกเปนบริษัทจดทะเบียนในป พ.ศ. 2559 

จํานวน 436 บริษัทและ ป พ.ศ. 2560 จํานวน 436 บริษัท พบวา จํานวนเรื่องสําคัญในการ

ตรวจสอบมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานและมีความสัมพันธเชิงบวกกับคาสอบบัญชี 

ระยะเวลาการออกรายงานของผูสอบบัญชี และระดับของการจัดการกําไรของบริษัท สวนผลการวิจัย

ดานคุณลักษณะของบริษัท พบวาสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญมีความสัมพันธเชิงลบกับจํานวน

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ จํานวนหนารายงานผูสอบบัญชีและภาวะผลขาดทุนของบริษัทมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

วิธีการวิจัย (Research Design) 

การศึกษาในครั้งนี้  คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม  

SET100 ประจําป พ.ศ. 2560 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET100 ไดแก งบการเงินขอมูลสินทรัพยรวม  อัตราสวนทาง

การเงินอ่ืน ๆ  จํานวน/การสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชีหรือสํานักงาน

บัญชี คาธรรมเนียมสอบบัญชีจากรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   

ตัวแปรตามท่ีใช คือ คาธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fees) หมายถึง จํานวน Audit 

Fees ท่ีบริษัท SET100 จายใหแกผูสอบบัญชีหรือสํานักงานบัญชีเพ่ือเปนคาตอบแทนในการใช

บริการตรวจสอบบัญชี  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  

ตัวแปรอิสระท่ีใชวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่องสําคัญในการสอบบัญชี (KAM) หมายถึง จํานวนและ

หัวขอเรื่องสําคัญในการสอบบัญชีท่ีเปดเผยในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัท SET100 

ซ่ึงเรื่องสําคัญในการสอบบัญชี (KAM) เปนเรื่องใหมท่ีกําหนดใหผูสอบบัญชีแสดงขอมูลสําคัญไววรรค
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แยกตางหาก ซ่ึงอดีตท่ีผานมาเรื่องสําคัญท่ีพบในการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี จะเขียนไวใน

กระดาษทําการของผูตรวจสอบบัญชีเทานั้น จากบทความของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ (2559) กลาวไววา เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินของงวดปจจบุนัซ่ึงพิจารณาตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชี 

โดยเลือกมาจากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล” ระบุ

ไววาชวยใหผูสอบบัญชีมีความเขาใจกิจการหรือสภาพแวดลอมของกิจการและระบุถึงแหลงท่ีมาของ

หลักฐานการสอบบัญชีและไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเก่ียวกับการสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมถึงชวยในการ

จัดหาขอมูลเก่ียวของกับรายการหรือเหตุการณใดโดยเฉพาะ 

เนื่องจากเรื่องสําคัญในการตรวจสอบบัญชี (KAM) เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนใหม เม่ือป พ.ศ. 2559 

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม เก่ียวกับเรื่องท่ีผูสอบ

บัญชีตรวจพบวามีประเด็นเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีของกิจการ ซ่ึงประเด็นท่ีพบจากการ

ตรวจสอบงบการเงินและประเด็นเรื่องสําคัญท่ีพบในปบัญชีปจจุบันท่ีตรวจสอบ อาจจะสงผลกับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fees) ผูสอบบัญชีอาจใชเปนเหตุในการเรียกเก็บเงินคาสอบ

บัญชีในปบัญชีถัดไปหรือไม หรือประเด็นเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีท่ีพบเรื่องตาง ๆ อาจไมสงผล

หรือไมมีความสัมพันธกับคาสอบบัญชี   

สมมติฐานของงานวิจัย 

H1 เรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีมีความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ตัวแปรควบคุม (Control Variable)  

ตัวแปรควบคุมท่ีใชวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขนาดของกิจการ เชนเดียวกับงานวิจัยในอดีต ของ

จันทรเพ็ญ  ธงไชย และคณะ (2551), ภคินี  ปสันนจิตต (2558) และ Rusmanto and Waworuntu 

(2015) อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย สอดคลอง

กับขอมูลท่ีผานมาของ ภคินี  ปสันนจิตต (2558)  

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ เพ่ือหาความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจากการ

สอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุม SET100 เพ่ือหาวาเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีมีผลตอการกําหนดคาตอบแทนการใชบริการ 

งานตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีและขนาดของกิจการ (สินทรัพยรวม) อัตราสวนหนี้สิน
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ตอสินทรัพย อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 

อัตรากําไรสุทธิ/อัตราขาดทุนสุทธิ ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี  

ทดสอบสมมติฐานผานตัวแปร ดังนี้ 

LFEES  =   β0+β1KAM+β2LFSIZE+β3DEBT+β4CRATIO+β5ROA+β6LOSS+β7BIG4 

โดยกําหนดคา  

          FEES       : คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (หนวย: บาท) 

                             โดยวดัไดจากลอกการิทึมของคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี(LFEES)                                      

  KAM       : เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบวัดคาโดยจํานวนเรื่องท่ีพบ (หนวย: จํานวน) 

  FIRM SIZE   : ขนาดของกิจการ ซ่ึงวัดคาโดยใชสินทรัพยรวม (หนวย: บาท) 

        โดยวัดไดจากลอกการิทึมของสินทรัพยรวมของกิจการ (LSIZE) 

  DEBT       : อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (หนวย: รอยละ) 

          C. RATIO     : อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (หนวย: เทา) 

  ROA       : อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (หนวย: รอยละ) 

   LOSS       : อัตราขาดทุนสุทธิ (แทนคา 0/1) โดยกําหนดให 

             - อัตราขาดทุนสุทธิของกิจการ แทนคาเทากับ 1     

             - อัตรากําไรสุทธิของกิจการ แทนคาเทากับ 0 

   BIG 4         : ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี (แทนคา 0/1) โดยกําหนดให  

- ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชี BIG 4 แทนคาเทากับ  1 

- ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบัญชีท่ีไมใชกลุม BIG 4 แทนคาเทากับ 0 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชี ขนาดของกิจการ ความ

เสี่ยงของกิจการ ผลกําไรของกิจการกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 ประจําป พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีจํานวน กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษามีจํานวนท้ังสิ้น 80 บริษัท   
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ตารางท่ี  1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

คําอธิบาย จํานวน (บริษัท) 

บริษัทท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100  

ป พ.ศ. 2560 (รวมบริษัทสํารองในกลุม SET100 จํานวน 5 บริษัท)   

105 

หัก บริษัทท่ีอยูในกลุมธุรกิจการเงินและ ประกันภัยและประกันชีวิต (10) 

หัก บริษัทท่ีไมไดมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (6) 

หัก บริษัทท่ีมีขอมูลไมครบถวน (9) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 80 

 

การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ไดแกคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) โดยแสดงไวในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรในการศึกษา 

Variable Mean Std. Deviation 

         LFEES 14.661 0.538 

         FEES  2,690,910 1,542,537 

         KAM  2.380 1.048 

         LFSIZE 24.625 1.390 

         DEBT 52.561              17.299 

         C. RATIO  1.778  0.955 

         ROA  9.354 10.316 

         LOSS  0.060  0.244 

         KAMREV  0.550  0.501 

         BIG 4  0.880  0.333 

จากตารางขางตน พบวา คาเฉลี่ยของคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเทากับ 2,690,910 บาท 

โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1,542,537 และเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.38 เรื่อง โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.05  

 



 

980 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการ 

             สอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

Correlations 

 KAM LFSIZE DEBT C.RATIO ROA LOSS KAMREV BIG 4 

KAM     1        

LFSIZE  0.363**    1       

DEBT  0.027  0.289**    1      

C.RATIO -0.090 -0.099 -0.483**     1     

ROA -0.134 -0.283* -0.309**   0.191    1    

LOSS  0.056 -0.006  0.023   0.003 -0.401**    1   

KAMREV  0.109 -0.287** -0.004  -0.005  0.054  0.130     1  

BIG 4  0.100  0.007 -0.068   0.042 -0.144 -0.059   0.114    1 

LFEES  0.291**  0.410**  0.331**  -0.184 -0.098  0.034  -0.069 -0.038 

**. Correlations is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlations is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlations) ระหวางตัวแปร 2 

ตัวแปร เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา เรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ ตัวแปรอ่ืนๆไมพบวามีคา correlation ท่ีสูง

จนอาจเกิดปญหา multicollinearity 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีท่ีมีตอคาธรรมเนียมการ 

สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

สมการสถิติ คือ LFEES = β0+β1KAM+β2LFSIZE+β3DEBT+  

β4CRATIO+β5ROA+β6LOSS+β7KAMREV+β8BIG4 

 

Variable Coefficient Std. Error t. Sig. 

         Constant 11.223 1.174 9.557 0.000 

         KAM 0.098 0.059 1.668 0.100 

         LFSIZE 0.113 0.049 2.310 0.024 

         DEBT 0.008 0.004 2.047 0.044 

         C. RATIO      -0.020 0.066    -0.305 0.761 

         ROA 0.006 0.007 0.989 0.326 

         LOSS 0.155 0.256 0.605 0.547 

         KAMREV      -0.021 0.121    -0.175 0.862 

         BIG 4      -0.026 0.172    -0.151 0.880 

R-Square 0.260    

F. Value 3.112      

Sig.  0.002 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.002 คาสัมประสิทธิ์การ  

ตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.260 พบวา จํานวนเรื่องสําคัญจากการตรวจสอบมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 

0.098 โดยไมพบวามีความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(P-value 0.1) ด ว ย ส ม ก า ร ส ถิ ติ ห ลั ก คื อ LFEES=β0+β1KAM+β2LFSIZE+β3DEBT 

+β4CRATIO+β5ROA+β6LOSS+β7KAMREV+β8BIG4 พบว าตั วแปร อิสระจากสมการนี้  

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรตามได 26% (Sig. = 0.002 หรือ 0.01) แตตัวแปรท่ี

ทําการศึกษาคือ จํานวนเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชี (KAM) ไมพบวามีความสัมพันธ กับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี (FEES) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตตรงกันขามกับงานวิจัยของ เกรียง

ไกร  บุญเลิศอุทัย และคณะ (2562) พบวาจํานวนเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการ

สอบบัญชี มีความสัมพันธเชิงบวก (ระดับนัยสําคัญ 0.01) ตัวแปรท่ีมีความสําคัญกับคาธรรมเนียม

การสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ขนาดของกิจการ (SIZE) และอัตราสวนหนี้สินตอ
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สินทรัพยรวม (DEBT) โดยมีความสัมพันธเชิงบวกกิจการท่ีมีขนาดใหญและมีอัตราหนี้สินตอสินทรัพย

รวมท่ีมากข้ึนจะจายคาธรรมเนียมการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีมากกวาบริษัทท่ีมีขนาดเล็กและมี

อัตราหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมต่ํากวา ผลจากการศึกษาเปนไปตามงานวิจัยกอนหนาซ่ึงอธิบายวา 

ขนาดของกิจการท่ีมีขนาดใหญยอมมีปริมาณรายการคาจํานวนมากและอาจมีผลตอการพิจารณา

จํานวนขนาดตัวอยางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีท่ีมีมากข้ึน และเม่ือกิจการมีขนาด

และความเสี่ยงมาก ผูสอบบัญชีตองวางแผนการตรวจสอบบัญชีเพ่ือใหควบคุมความเสี่ยงนั้น ทําให

ตองใชเวลาในการตรวจสอบคอนขางมาก ปริมาณงานมากตองใชจํานวนผูสอบบัญชีมากข้ึน สงผลตอ

การพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ จันทรเพ็ญ  ธงไชย และคณะ  

(2551), วลัยพร สวัสดิ์มงคล (2552), ภคินี  ปสันนจิตต (2558), Rusmanto and Waworuntu 

(2015) และเกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย และคณะ (2562) สวนงานวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยในท่ี

ผานมา พบวาขนาดของกิจการกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  

จากงานวิจัยกอนหนานี้มีการศึกษาแลวพบวา ความผิดพลาดจากการรับรูรายได ความ

ผิดพลาดท่ีเกิดจากงบการเงิน แตละหัวขอในเรื่องสําคัญในการตรวจสอบนั้น นักลงทุนใหความสําคัญ

ท่ีแตกตางกันไป หรือผูสอบบัญชีใหความสําคัญไมเหมือนกันบางเรื่อง เชนเรื่องรายไดซ่ึงเปนบัญชี

หลักของกิจการมีผลตอกําไร ซ่ึงกําไรของกิจการนักลงทุนใหความสนใจ เพราะฉะนั้นเรื่องรายไดจึง

เปนความเสี่ยงมากกวาเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเรื่องอ่ืน เพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงขอศึกษาเรื่องสําคัญ

ในการตรวจสอบท่ีเปดเผยมีหัวขอเก่ียวกับรายไดหรือไม  

 

ตารางท่ี 5  เรื่องสําคัญในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีกับความเส่ียงเรื่อง การรับรูรายได  

ความผิดพลาดท่ีเกิดจากงบการเงิน แตละหัวขอในเรื่องสําคัญในการตรวจสอบนั้น นักลงทุน

ใหความสําคัญท่ีแตกตางกันไป หรือผูสอบบัญชีใหความสําคัญไมเหมือนกันบางเรื่อง เชนเรื่องรายได

ซ่ึงเปนบัญชีหลักของกิจการมีผลตอกําไร ซ่ึงกําไรของกิจการนักลงทุนใหความสนใจ เพราะฉะนั้น

เรื่องรายไดจึงเปนความเสี่ยงมากกวาเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเรื่องอ่ืน เพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงขอ

ศึกษาเรื่องสําคัญในการตรวจสอบท่ีเปดเผยมีหัวขอเก่ียวกับรายไดหรือไม  
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KAMREV 

คําอธิบาย จํานวน (บริษัท) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 80 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ – การรับรูรายได 44 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ – ไมมีการรับรูรายได 36 

จากตารางท่ี 5 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีท่ีเปดเผยขอมูลเรื่อง การรับรู

รายได (KAMREV) มีจํานวนท้ังสิ้น 44 บริษัท และ 36 บริษัท ท่ีไมไดเปดเผยขอมูลเรื่องสําคัญ การ

รับรูรายได จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 80 บริษัท ซ่ึงเรื่องสําคัญท่ีมีการเปดเผยการรับรูรายได

มากท่ีสุดสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(Bryan et al., 2018) ไดกลาววา รายได ท่ีเกิดข้ึนและความผันผวนของรายได เ ก่ียวของกับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ซ่ึงมีความสัมพันธเปนชวงเวลาของลักษณะรายไดท่ีอาจสงผลกระทบตอ

การรับรูของผูสอบบัญชีเปนความเสี่ยงโดยธรรมชาติผูตรวจสอบบัญชีควรทําการทดสอบท่ีครอบคลุม

มากข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงโดยรวมท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ ความสัมพันธของรายไดและความผัน

ผวนของรายไดตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบนั้น พบวาความสัมพันธเชิงลบ (บวก) ระหวางการเพ่ิม

รายได (ความผันผวน) ท่ีลดลง ความผันผวนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูสอบบัญชีมีผลตอคาสอบบัญชี   

  

อภิปรายผล  

ผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 ไมพบความสัมพันธระหวางจํานวนเรื่อง

สําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนเรื่องสําคัญจากการตรวจสอบอาจจะ

ไมใชตัวบงชี้ความเสี่ยงของกิจการโดยผลการศึกษาครั้งนี้ ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว คือ 

จํานวนเรื่องสําคัญในการสอบบัญชีมีความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  

 จากการศึกษาตัวแปรควบคุม พบวา ขนาดของกิจการและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ จันทรเพ็ญ  

ธงไชย และคณะ (2551), วลัยพร สวัสดิ์มงคล (2552), ภคินี  ปสันนจิตต (2558) และ Rusmanto 

and Waworuntu (2015) พบวาขนาดของกิจการและมีความเสี่ยงในการตรวจสอบท่ีมากนั้น สงผล

ตอการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยไมสอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมาของ ณัฏฐ

พัชร  ธรรมนุสาร (2553) ไมพบความสัมพันธระหวางอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมกับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี และอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน อัตราผลตอบแทน
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ตอสินทรัพย อัตราขาดทุนสุทธิ และขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ไมพบความสัมพันธ กับ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี  

 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากการศึกษา ความสัมพันธเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม SET100 เปนการศึกษาเฉพาะกลุม

ตัวอยางในป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีชัดเจน หากในอนาคตมีการศึกษางานวิจัย

ความสัมพันธเรื่องสําคัญจากการสอบบัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม SET100 โดยการเปลี่ยนชวงป พ.ศ. อ่ืน ๆ หรือทําการศึกษา

หลาย ๆ ป เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธใหไดความสัมพันธท่ีชัดเจนมากข้ึน และควรศึกษาถึงหัวขอ

แตละหัวขอของ KAM กับความสัมพันธกับคาสอบบัญชี 

 

เอกสารอางอิง 
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ยุทธศาสตรความรวมมอืทางการคาระหวางไทยและเมียนมา:  

สินคาประมงและแปรรูป 

The Cooperation Strategies between Thailand and Myanmar:  

Fishery Products 
 

เติมธรรม สิทธิเลิศ1 และสุภาวดี เหลาฤทธิรัตน2 

Termdham Sitthilert1 and Supavadee Laudhittirut2 

 

บทคัดยอ 

การเชื่อมโยงทางการคาระหวางประเทศไทยกับเมียนมา ในสินคาประมงและแปรรูป 

สามารถทําไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ซ่ึง

มีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเมียนมา ซ่ึงก็จะชวยแกปญหาของท้ังสองประเทศ โดยทางไทยยังคงขาดแคลน

สินคาประมงเพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบการผลิตสินคาแปรรูปเบื้องตน และการใชบริโภคท่ัวไป ในขณะท่ี

เมียนมาเองมีปริมาณสินคาประมงจํานวนมากท่ียังตองการตลาดท่ีม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงความรวมมือ

ทางการคาในสินคาประมงควรไดรับการวางแนวทางในเชิงกลยุทธ ผลจากการวิเคราะหศักยภาพ

ความรวมมือกันระหวางไทยกับเมียนมาในงานวิจัยนี้ ทําใหไดยุทธศาสตรความรวมมือทางการคา

ระหวางไทยและเมียนมา ในสินคาประมงและแปรรูป โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน 3 ดาน คือ ดาน

การเชื่อมโยงวัตถุดิบ ดานการพัฒนาระบบและกลไกสงเสริมการคา และดานการขยายตลาดและเพ่ิม

มูลคาสินคาประมง โดยแตละยุทธศาสตรไดกําหนดกลยุทธสงเสริม และแผนดําเนินการท่ีเปน

รูปธรรม 

 

คําสําคัญ: ยุทธศาสตรสินคาประมง ความรวมมือไทยและเมียนมา  

 

Abstract 

 Trade links between Thailand and Myanmar In fishery products can be done 

effectively and efficiently, especially in the lower central region 2 which has areas 

adjacent to Myanmar. This will help solve the problems of both countries, in which 

Thailand still lacks fishery products to be used as raw materials for the production 
                                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, termdhams@hotmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, supavadee2308@hotmail.com 
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and general consumption while Myanmar has a large amount of fishing products that 

still require a stable and sustainable market. Thus the trade cooperation in fishery 

products should be strategized. The cooperation potential analysis provides strategies 

into 3 areas: raw materials trade system development and market expansion and 

value-added augmentation. Each strategy has concrete promotional and action plans  

 

Keywords: Strategies for Fishery Products, Cooperation between Thailand and 

Myanmar   

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

กลไกหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยคือการสรางความรวมมือในลักษณะหุนสวน

ยุทธศาสตรในภูมิภาคอาเซียนและเชื่อมโยงถึงตลาดโลก ดังปรากฏในนโยบายของรัฐบาลดานการ

สงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการสรางความไววางใจกับประเทศ

เพ่ือนบานผานการคาท่ีสรางประโยชนใหกับท้ังสองฝายเสมือนเปนระบบเศรษฐกิจเดียวกัน รวมถึง

นโยบายท่ีจะผลักดันใหอาเซียนเชื่อมโยงกันในหวงโซมูลคาและขยายโอกาสสูสากลมากข้ึน  

ไทยและเพ่ือนบานมักมีสินคาใกลเคียงกันและแขงขันกันเอง ดังนั้นการบูรณาการทาง

เศรษฐกิจภายใต ประชาคมอาเซียนจึงจําเปนตองมีการวางแผนรวมกันและนําจุดแข็งมาเสริม

ความสามารถทางการแขงขันใน กลุมสินคาศักยภาพรวม โดยเฉพาะกลุมจังหวัดของไทยกับเพ่ือน

บานท่ีมีทรัพยากรและมีความโดดเดนทางวัฒนธรรมใกลเคียงกัน รวมท้ังมีความสัมพันธแบบเมืองคู

มิตร (Sister Cities) และการมีขอตกลงรวมระหวางหอการคาจังหวัดของไทยและเพ่ือนบานไวเปน

พ้ืนฐานแลว ท้ังนี้รัฐบาลและภาคเอกชนไดวางยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจกลุมจังหวัดไว ซ่ึงป 

2559-2560 มีการพัฒนาเครือขายแบบประชารัฐเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรแบบมีสวนรวม 

ซ่ึงแตละจังหวัดสามารถมาตอยอดไปสูเครือขายในระดับระหวางประเทศได   

การเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 และประเทศเมียนมานั้น พบวาสินคา

ท่ีสําคัญท่ีสมควรใหความสําคัญโดยวางแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธใหเกิดความชัดเจนคือสินคา

ประมง เนื่องจากปจจุบันสินคาประมงเปนสินคาท่ีประเทศไทยขาดแคลนในการนํามาเปนวัตถุดิบการ

ผลิตสินคาแปรรูปเบื้องตน และการนํามาใชในการบริโภคท่ัวไป ในขณะท่ีเมียนมามีแหลงสินคา

ประมงท่ีสมบูรณและตองการตลาดท่ีม่ันคง การวิเคราะหศักยภาพความรวมมือฯ เพ่ือใหได

ยุทธศาสตรความรวมมือทางการคาระหวางไทยและเมียนมา ในสินคาประมง ยอมเกิดประโยชนตอ

การกําหนดแนวนโยบายของภาครัฐท่ีจะดําเนินการตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธความรวมมือทางการคาระหวางไทยกับ

เมียนมาในสินคาประมงเพ่ือใหเกิดผลประโยชนรวมกัน กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาสินคาประมงและแปรรูปของไทยและเมียนมา 

2. การวิเคราะหศักยภาพการเชื่อมโยงการคาระหวางไทยและเมียนมาในสินคาประมงและ

แปรรูป โดยแบบจําลองไดมอนด  (Diamond Model)  

3. การสรางยุทธศาสตรและกลยุทธการเชื่อมโยงสินคาประมงและแปรรูป โดย TOWS Matrix 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไทยและเมียนมา ท่ีมีการประมงเปนเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก 

จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดวย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ และเมืองมะริดของประเทศเมียนมา 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ สวนสําคัญคือตองการเสนอภาพความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจสินคา

ประมงและแปรรูปท้ังในดานหวงโซอุปทาน ศักยภาพของความรวมมือ และการกําหนดยุทธศาสตร

และกลยุทธเพ่ือการพัฒนาความรวมมือ ดังนั้นเนื้อหาท่ีเก่ียวของจึงเปนแนวคิดหลักท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก 

1) แนวคิดวาดวยหวงโซอุปทาน 

2) การวิเคราะหศักยภาพการแขงขันตามแนวคิดของ Diamond Model  

3) การวิเคราะหสภาพแวดลอมดวย SWOT analysis และการสรางยุทธศาสตร โดยใช 

TOWS Matrix ซ่ึงเปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ท่ีไดมาจาก

การวิเคราะห SWOT   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวของกับสินคาประมงและแปรรูป โดยเฉพาะของพ้ืนท่ีในกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และเมืองมะริด เมียนมา เพ่ือใหเขาใจบริบททางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ 
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2. สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีกําหนด ซ่ึงอยูในหนวยงานราชการ สมาคมและ

สถานประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของกับประมงและแปรรูป รวมท้ังสิ้น 9 ราย 

3. จัดระดมความคิดเห็นกับกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในภาคสินคาประมงและแปรรูป ท้ังจาก

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหไดความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นของแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงทาง

การคาระหวางไทยและเมียนมา ในสนิคาประมงและแปรรปู  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแนวคําถาม (guidelines) ปลายเปดแบบก่ึงมีโครงสราง 

เพ่ือใชเปนกรอบในการสอบถาม แตสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมคําถามไดตามประสบการณของผูให

ขอมูลแตละราย มีประเด็นเก่ียวของกับการประมงของกลุมจังหวัด ลักษณะและการจัดการหวงโซ

อุปทาน ปญหาดานการผลิต และการคาของไทย การตลาดและชองทางการจําหนาย สถานภาพและ

ศักยภาพการความรวมมือระหวางไทยและเมียนมาท่ีสามารถพัฒนาได นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ 

รวมถึงประสบการณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ในการวิเคราะหขอมูล ใชขอมูลท่ีไดจากการเก็บและรวบรวมขอมูลนํามาสรางแผนภาพแนว

ทางการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาสินคาประมงและแปรรูปของไทยและเมียนมา วิเคราะหศักยภาพการ

เชื่อมโยงการคาระหวางไทยและเมียนมาในสินคาประมงและแปรรูป โดยแบบจําลองไดมอนด  

(Diamond Model) และสรางยุทธศาสตรและกลยุทธการเชื่อมโยงสินคาประมงและแปรรูป โดย 

TOWS Matrix 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ขอมูลพ้ืนฐานของสินคาประมงและแปรรูป 

สินคาประมงและแปรรูปเปนสินคาเปาหมายของการศึกษา เนื่องจากเปนสินคาท่ีมี

ความสําคัญและไดรับการสนับสนุนจากท้ังไทยและเมียนมา สําหรับประเทศไทยสินคาประมงและ

แปรรูปถือวาเปนภาคเศรษฐกิจหลักหนึ่งของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2  เนื่องดวยภูมิภาคของ

จังหวัดทุกจังหวัดติดกับทะเล อยางไรก็ตามจากการท่ีมีการสงออกสินคาประมงเปนจํานวนมาก อีก

ท้ังปญหาดานการประมง ทําใหผูผลิตแปรรูปเบื้องตนและโรงงานแปรรูปสินคาประมง รวมถึง

กิจกรรมรานอาหารและการทองเท่ียว ขาดแคลนวัตถุดิบประมง ซ่ึงสอดรับกับภาคเศรษฐกิจประมง

ของจังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา ท่ีจัดไดวาเปนเมืองทาการประมงท่ีมีความสําคัญของประเทศ 

ประชากรประมาณรอยละ 50 ประกอบอาชีพทําการประมง และมะริดมีความอุดมสมบูรณดาน

วัตถุดิบประมงเปนอยางมาก  

1.1  ขอมูลดานการผลิต 
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ประเทศไทยนับวาเปนประเทศหนึ่งท่ีเปนผูนําในภาคการประมงของโลก โดยขอมูลจาก 

FAO (The State of World Fisheries and Aquaculture) รายงานวาเม่ือป 2557 ไทยติดอันดับ 

1 ใน 20 ของการประมงโลก โดยสามารถผลิตสัตวน้ําได 2.7 ลานตัน ประกอบดวยผลผลิตสัตวน้ํา

จากการจับจากธรรมชาติ 1.77 ลานตัน และจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 0.93 ลานตัน สําหรับในป 

2559 ไทยมีผลผลิตสัตวน้ําจากการจับสัตวน้ําประมาณ 1.74 ลานตน และจากการเพาะเลี้ยง 0.91 

ลานตัน รวมเปน 2.65 ลานตน เปนผลผลิตท่ีไดจากการทําประมงทะเล 1.54 ลานตัน (รอยละ 

58.18) และจากการทําประมงน้ําจืด 0.199 ลานตัน (รอยละ 73.51) จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝง 0.518 ลานตัน (รอยละ 19.58) และจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 0.39 ลานตัน (รอยละ 

14.73) สถานการณการผลิตสัตวน้ําในป 2559 แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 1  ปริมาณสัตวน้ําจําแนกตามวิธีการทําประมง ป 2549-2560 

ท่ีมา: กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคประมง ณ ราคาประจําป 2559 มีมูลคา 

111,343 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.29 ของ GDP ภาคเกษตร หรือรอยละ 0.78 ของ GDP รวมของ

ประเทศ 

เม่ือพิจารณาถึงเฉพาะมูลคาการผลิตภาคการประมงของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 

พบวามีสัดสวนรอยละ 18.12 ของภาคประมงท้ังประเทศ จากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด

และกลุมจังหวัด ป 2556 มีมูลคาการผลิตภาคประมงคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.94 ของมูลคาผลผลิต

มวลรวมของกลุมจังหวัด โดยจังหวัดในกลุมท่ีมีมูลคาการผลิตภาคการประมงสูงสุดคือสมุทรสาคร แต

หากคิดเปนสัดสวนเทียบตอ GDP รวม จําแนกรายจังหวัดพบวาประจวบคีรีขันธมีสัดสวนดังกลาวสูง

ท่ีสุด ตารางท่ี 5.1 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 จากสาขาการ

ประมง พ.ศ. 2556 โดยจําแนกรายจังหวัด 
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ตารางท่ี 1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 และรายจังหวัด จากสาขา

การประมง พ.ศ. 2556    

     (หนวย: ลานบาท) 

จังหวัด 
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ของจังหวัด ป 2556 

มูลคาการผลิต

ภาคการประมง 

% ภาคการประมงตอ

ผลิตภัณฑมวลรวม 

สมุทรสาคร 317,810 12,989 4.08 

สมุทรสงคราม 18,352 356 1.93 

เพชรบุรี 58,663 688 1.17 

ประจวบคีรีขันธ 71,476 4,383 6.13 

ภาคกลางตอนลาง 2 466,301 18,417 3.94 

ภาพรวมประเทศไทย 12,910,038 101,628 0.78 

สัดสวนกลุมจังหวัดตอ

ประเทศ 

รอยละ 3.61 รอยละ 18.12 - 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

สินคาประมงของกลุมจังหวัด เชื่อมโยงสูภาคอุตสาหกรรมอาหารภายในกลุมจังหวัดเปนสวน

ใหญ ปจจุบัน ประจวบคีรีขันธมีอุตสาหกรรมเก่ียวของกับการแปรรูปอาหารทะเลคืออุตสาหกรรมกุง

และปลาหมึกอบแหง 8 โรง อุตสาหกรรมปลาปน 4 โรง อุตสาหกรรมน้ําปลา 4 โรง ในขณะท่ีโรงงาน

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาประมง สวนใหญอยู ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนศูนยกลางของ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการประมงไดแกการ

ประกอบการหองเย็น การแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑ การนําเขาและสงออกสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

และการผลิตอาหารสัตวน้ํา 

ในการจัดการดานวัตถุดิบเพ่ือการผลิตนั้น นอกเหนือจากนําเขาวัตถุดิบโดยตรงจากแหลง

วัตถุดิบแลว บางโรงงานเลือกซ้ือวัตถุดิบท่ีตลาดรับซ้ือขายเพ่ือนําไปแปรรูป และกระจายสินคา ซ่ึง

สวนหนึ่งผานศูนยกระจายสินคาหรือรานคา และมีผูขายปลีกอาหารทะเลสดมาซ้ือสินคาประมงสด

เพ่ือไปขายปลีกใหกับผูบริโภคดวย สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมน วัตถุดิบสวนใหญไดจากการทําประมง

ชายฝง โดยการออกหาวัตถุดิบในทะเลรัศมีไมเกิน 2 กิโลเมตร ท่ีระดับน้ําทะเลสูงไมเกิน 1-2 เมตร 

เม่ือแปรรูปออกมาแลวจะขายใหแกคนในทองถ่ิน นักทองเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด หรือ

สงใหแมคาคนกลางขายตอ และบางสวนมีผูบริโภคมาซ้ือท่ีวิสาหกิจชุมชนโดยตรง  
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ปจจุบัน การผลิตสินคาประมงและแปรรูปของไทยมีปญหาวัตถุดิบขาดแคลน ท้ังในการแปร

รูปข้ันตน การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการใชในกิจการทองเท่ียวและรานอาหาร จึงตองมี

การนําเขาสินคาประมงมาเปนวัตถุดิบท้ังกุง ปลา ปลาหมึก หอย ฯลฯ โดยวัตถุดิบนอกจากมาจาก

เมียนมาแลว ยังมาจากอีกหลายประเทศ เชน อินโดนีเซีย กาตาร สิงคโปร มาเลเซีย จีน เปนตน 

วัตถุดิบจากเมียนมาสวนใหญเปนประเภทปลาท่ีจะนําไปผลิตเปนปลากระปองในโรงงาน

อุตสาหกรรม ซ่ึงแมวาวัตถุดิบจากเมียนมาเม่ือนํามาแปรรูปหรือประกอบอาหารแลว รสชาติจะไมดี

เทากับวัตถุดิบท่ีไดจากประเทศไทย แตดวยความพรอมของอุตสาหกรรมประมงของไทยท่ีมีศักยภาพ

ดีท่ีสุดในอาเซียน และอุตสาหกรรมแปรรูปสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาประมงไดอยางมี

ศักยภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล จึงเปนท่ียอมรับของตลาดตางประเทศ การนําเขาวัตถุดิบจาก

เมียนมาจึงมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมประมงของไทยเปนอยางมาก  

1.2  การคาระหวางประเทศ 

ป 2559 การสงออกสินคาประมงของไทยมีมูลคา 220,997 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ท่ี

มีมูลคา 2508,155 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.17 โดยผลิตภัณฑกุง ทูนากระปอง ผลิตภัณฑ

ปลา และผลิตภัณฑหมึก มีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 21.43, 3.53, 2.21 และ 2.11 ตามลําดับ 

ในชวงครึ่งปแรกของป 2560 การสงออกสินคาประมงของไทยปริมาณ 744,655 ตัน เปนมูลคา 

105,605 ลานบาท ลดลงในเชิงปริมาณแตเพ่ิมข้ึนในเชิงมูลคา เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 

2559 และในครึ่งปหลัง คาดวาการสงออกมีการขยายตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคากุงและผลิตภัณฑ 

เนื่องจากมีความตองการซ้ือของประเทศคูคามากในชวงปลายป ท้ังนี้ภาพรวม ป 2560 การสงออก

สินคาประมงของไทยคาดวานาจะมีมูลคารวมประมาณ 240, 000 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2559 

ประมาณ 8-9% เนื่องจากการฟนตัวของผลผลิตกุงทะเล การแกปญหาอยางตอเนื่องดานการทํา

ประมงทะเล รวมท้ังการตรวจสอบยอนกลับท่ีเปนระบบมากข้ึน เปนการสรางความเชื่อม่ันดานการ

ผลิตท่ีไดมาตรฐานของสินคาประมงไทย ใหกับประเทศคูคา ภาพท่ี 5.2 แสดงปริมาณและมูลคาการ

สงออกสินคาประมงและแปรรูปของไทย ป 2549-2560 (มิถุนายน) 
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ภาพท่ี 2 แสดงปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาประมงและแปรรูปของไทย ป 2549-2560 (มิ.ย.) 

ท่ีมา: กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

ทางดานการนําเขาสินคาประมงของไทยป 2549 ไทยนําเขาสินคาประมงคิดเปนมูลคา 

112,717 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558 รอยละ 24.89 ท้ังนี้ เปนการนําเขาวัตถุดิบเพ่ือการผลิต

สงออกเปนสําคัญ เชน ทูนาสดแชเย็นแชแข็งมีมูลคาการนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.99 ซ่ึงสวนใหญใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตทูนากระปอง สวนป 2560 คาดวาอาจมีการนําเขาสินคาประมงลดลงจากป 

2559 เล็กนอย โดยจะมีมูลคาการนําเขาประมาณ 107,000 ลานบาท ภาพท่ี 5.3 แสดงปริมาณและ

มูลคาการสงออกสินคาประมงและแปรรูปของไทย ป 2549-2560 (มิถุนายน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาสินคาประมงและแปรรูปของไทยป 2549-2560 (มิ.ย.) 

ท่ีมา: กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

สินคาอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูปบางสวนสงไปขายในกลุมประเทศตะวันออกกลาง ซ่ึง

ไมมีปญหาการกีดกันทางการคาเหมือนกลุมประเทศในโซนยุโรป จึงประสบปญหาประการสําคัญคือ
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ไมมีวัตถุดิบ โรงงานจึงมีความตองการนําเขาสินคาประมงจากเมียนมาเปนอยางมาก และหาก

สามารถเปดดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหเปนดานถาวรได ก็จะเปนการสนับสนุนใหภาค

ประมงของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 มีโอกาสขยายตัวในการผลิตเพ่ือสงออกไดเพ่ิมข้ึน จาก

การท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธมีพ้ืนท่ีติดกับจังหวัดมะริด ซ่ึงเปนเมืองทาการประมงท่ีมีความสําคัญของ

เมียนมา 

การขนสงสินคาประมงจากเมียนมา สวนใหญใชทางเรือเขาสูประเทศไทยทางจังหวัดระนอง 

จากมะริดไประนองใชระยะเวลาในการขนสงทางเรือประมาณ 20-22 ชั่วโมง และหากเปนฤดูมรสุม

จะใชระยะเวลาในการขนสงถึง 30-45 ชั่วโมง วัตถุดิบประมงท่ีนําเขามาตองแชแข็งตั้งแตอยูในเรือ

จนกระท่ังสงมอบใหผูรับซ้ือตอ สวนใหญของวัตถุดิบประมงจากมะริดท่ีสงเขามาทางระนองจะขนสง

ทางรถมาท่ีจังหวัดสมุทรสาครซ่ึงเปนแหลงสินคาประมงและแปรรูปของไทย เพ่ือเขาสูโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือเขาสูแหลงตลาดซ้ือขาย แหลงซ้ือขายแหลงใหญท่ีสมุทรสาครคือตลาดทะเลไทย ซ่ึง

จัดเปนศูนยกลางการคาวัตถุดิบประมงและผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปครบวงจรท่ีใหญท่ีสุดของ

ประเทศ และเปนจุดการรับซ้ือและขนถายวัตถุดิบประมงท่ีสําคัญ 2 จุดใหญ คือ ทาเทียบเรือประมง

ระนอง และสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร 

หากมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงระหวางเ มืองมะริด -ดานสิ งขร จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ จะชวยใหการขนสงสินคาประมงผานทางดานสิงขรได ซ่ึงจะลดระยะเวลาการขนสง

เหลือเพียงประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง และขนสงวัตถุดิบประมงตอมายังอําเภอมหาชัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดวยระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.5-4 ชั่วโมง เม่ือรวม

ระยะทางท้ังหมดคือ 480 กิโลเมตร ดังนั้นหากสามารถชักชวนนักธุรกิจของมะริดใชเสนทางดาน

สิงขรเปนหลักในการสงผานสินคา ก็จะชวยลดระยะทางจาก 850 กิโลเมตร เหลือเพียง 480 

กิโลเมตร และเวลาในการขนสงจากเดิม 34-42 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 11 ชั่วโมง และกรณีท่ีมี

การพัฒนาเสนทางจะลนระยะเวลาเดินทางลงได คือ ใชระยะเวลา 6-7 ชั่วโมง เทานั้น ขอมูลดังกลาว

แสดงในตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

996 
 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาเดินทางของการขนสงทางรถยนตระหวางมะริด-

ระนอง-มหาชัย กับ มะริด-ดานสิงขร-มหาชัย หากมีการเปดดานสิงขรเปนดานถาวร 

จุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุดการ

เดินทาง 

พาหนะ ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

ระยะเวลาเดินทาง (ชั่วโมง) 

มะริด-ระนอง (ทางเรือ) – 

มหาชัย 

   

มะริด-ระนอง เรือประมง 300 (ขอมูล

ประมาณ) 
20-22 (หนามรสุม 30-45) 

ระนอง-มหาชัย รถ 550 10-12  

(12-15 วิ่งและพักตามกฎ

หมาย) 

รวม  850 30-34, 32-37, 40-57  

แลวแตกรณ ี

มะริด-ดานสิงขร-มหาชัย    

มะริด-ดานสิงขร รถ 200 3-4 

ดานสิงขร-มหาชัย รถ 208 3.5-4 

รวม*  480 6.5-8 

* กรณีท่ีมีการพัฒนาเสนทาง จะลนระยะเวลาเดินทางลงได คือ ใชระยะเวลา 6-7 ชั่วโมง 

ท่ีมา:  โครงการการศึกษาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพตามชายแดนมนเสนทางมะริด สาธารณรัฐแหง            

เมียนมา-ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ, สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยแหงชาติ, 

กันยายน 2557  

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการของมะริดทราบถึงขอไดเปรียบดังกลาว แตมีเหตุผลเปน

อุปสรรคสําคัญ 2 ประการ ท่ีสงผลใหเลือกใชการขนสงทางเรือไปยังจังหวัดระนองมากกวา คือ 

ประการแรก จังหวัดระนองมีความสามารถในการรับซ้ือสินคาประมงท่ีมากกวาเนื่องจากเปนตลาด

ใหญ และประการท่ี 2 การขนสงสินคาประมงผานดานสิงขรประสบปญหาดานการรักษาคุณภาพ

สินคา (ความสด) เนื่องจากเสนทางระหวางมะริดสูดานสิงขรอยูระหวางการกอสราง จึงตองใชเวลา

ในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง ทําใหสินคาไมผานมาตรฐานเพ่ือเขาสูกระบวนการแปรรูปได ท้ัง

บริเวณดานสิงขรในปจจุบันยังไมมีหองเย็นสําหรับการรักษาและถนอมคุณภาพสินคาประมง 

ถึงแมวาผูประกอบการของท้ังสองฝายทราบถึงศักยภาพดังกลาว แตยังไมสามารถ

ดําเนินการดานการพาณิชยได อันเนื่องมาจากอุปสรรค 4 ประการ ไดแก 
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(1) สินคาท่ีนําเขาจากดานสิงขรมีราคาสูงกวาสินคาท่ีนําเขาจากจังหวัดระนองเนื่องจาก 

การซ้ือขายผานดานสิงขรจะตองผานพอคาคนกลาง 

(2) ผูประกอบการของดานสิงขรยังไมไดจดทะเบียนเปน ผูสงออกจึงทําใหไมสามารถใช

สิทธิพิเศษทางดานภาษีไดอยางเต็มท่ี 

(3) การขาดความเชื่อม่ันในดานการบริหารจัดการ 

(4) การขาดสื่อประชาสัมพันธขอกําหนด กฎเกณฑ ทางการคา สงผลใหพอคาแมคาขาด

ความเชื่อม่ัน  

นอกจากนี้การใชเสนทางผานทางดานสิงขรสงผลดีตอการขนสงสินคาและกิจกรรมทางโลจิ

สติกส ในดานการเชื่อมโยงสองคาบสมุทรระหวางอาวไทยและอันดามัน เนื่องจากจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีทาเทียบเรือน้ําลึกอยูท่ีอําเภอบางสะพาน และมีโครงการจะสรางทาเรือข้ึนท่ีอาว

คลองวาฬ เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางขนสงไปถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในขณะท่ีเมืองมะริดอยูติดทะเล

อันดามัน ซ่ึงเปนเสนทางขนสงสินคาไปทางตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และยุโรป ทําใหเกิดการ

เชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางประเทศไทยและเมียนมาไดอีกเสนทางหนึ่ง 

2. แนวทางการเช่ือมโยงหวงโซมูลคาสินคาประมงและแปรรูปของไทยและเมียนมา 

การเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในสินคาประมงและแปรรูป ระหวางกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 

2 และจังหวัดมะริด ซ่ึงจําแนกหวงโซมูลคาท่ีมีการเชื่อมโยงออกเปนระดับตนน้ํา (Upstream) กลาง

น้ํา (Midstream) และปลายน้ํา (Downstream)   

o ข้ันตนน้ํา เปนการผลิตระดับในระดับการผลิตวัตถุดิบ เพ่ือการผลิตและบริโภคท้ัง

ภายในประเทศและเพ่ือการแปรรูปสงออก ผูเก่ียวของคือผูประกอบการประมงซ่ึงเปนผูปอนสินคา

ประมงสด  

o ข้ันกลางน้ํา เปนกิจกรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายสินคาประมงท่ียังไมไดแปรรูป 

ไดแก ตลาดกลางท่ีรวบรวมสินคาทะเลเพ่ือกระจายไปสูโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูคารายยอย 

ผูเก่ียวของคือผูประกอบการตลาดกลาง รวมไปถึงสถานประกอบการท่ีแปรรูปสินคาประมงใน

รูปแบบตางๆ เชน แปรรูปเบื้องตนในรูปแบบการแชแข็ง แปรรูปเปนสินคาประเภทตางๆ อาทิ ปลา

กระปอง กะป เปนตน  

o ข้ันปลายน้ํา เปนกิจกรรมดานการบริโภคภายในประเทศ และการสงออก ผูเก่ียวของคือ 

รานอาหาร ผูกระจายสินคาไปยังผูบริโภคในภูมิภาคตางๆ การจําหนายในสถานท่ีทองเท่ียว การใชใน

โรงแรม และผูสงออก 

แนวทางการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานในสินคาประมงและแปรรปู ระหวางกลุมจังหวัดภาค

กลางตอนลาง 2 และจังหวัดมะริด แสดงดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4  แนวทางการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา ท่ีไดจากการจําลองการเชื่อมโยงหวงโซในสินคาประมงและแปรรูปของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 กับมะริด 

ท่ีมา: ขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณเชิงลึก การจดัระดมความคิดเหน็ 

ตนน้ํา ปลายน้ํา 

ภาคีสนับสนุน  

- หอการคาจังหวัด 

- หอการคามะริด 

กลางน้ํา 

IUU - ศปมผ. 
- กรมประมง 

Cocerns: 
• ความม่ันคง 
• คุณภาพสินคา 
• กฎระเบียบ 
• การสอบยอนกลับ 
• ศุลกากร 
• ดานสิงขร 
• เกาะสอง 
• จุดผอนปรน 
• ระยะทาง 
• ความม่ันคงชายแดน 

นําเขา 
วัตถุดิบ มะริด เมียนมา 

• Logistics 
• การเชื่อมโยง 
• ชองทางการ

จําหนาย 

ตลาดกลาง 

- ตลาดทะเลไทย 
- ตลาดปลาสหกรณ
ประมงแมกลอง 

- (จัดต้ัง) ตลาด
กลางสัตวนํ้า
ประจวบคีรีขันธ 
(ทาเรือคลองวาฬ) 

สหกรณ 

โรงงานแปรรูปสินคา (SMEs) 

• มี technology, knowhow 
ท่ีดี 

•  มีโรงงานแปรรูปท่ีทันสมัย
จํานวนมาก 

สินคาทีเกียวของ 
- เกลือทะเล  - บริการโลจิสติกส  
- หองเย็น 
     ฯลฯ  

การสงออก 

- ตลาดท่ีเขมงวดดานมาตรฐาน (ผานการสอบ
ยอนกลับ –traceability) เชน EU, USA. 
• มาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL + IUU 

- ตลาดท่ีไมเขมงวดดานมาตรฐาน เชน ตุรกี 
ตะวันออกกลาง จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต 
• มาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL 

- ประเทศมุสลิม (ปลาอินทรียสดขนาด 3 
กิโลกรัม/ตัว ขึ้นไป) 

การบริโภคภายในประเทศ 

 - ภาคกลาง 

 - ตลาดภูมิภาค (ขยายตลาด+สงออก) 
- ทองเท่ียว รานอาหาร โรงแรม 

ภาคีสนับสนุน  
- Trader  
- หอการคาจังหวัด / YEC 
- กระทรวงพาณิชย 
- การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 

ภาคีสนับสนุน  
- หอการคาจังหวัด       - สหกรณประมง 
- สํานักงานพาณิชยจังหวัด      - วิสาหกิจชุมชน 
- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด      - กรมพัฒนาชุมชน 
- BIZ club                
- สถาบันการศึกษา/สถาบันวิชาการ เชน ม.ราชภัฎเพชรบุรี ม.

เชียงใหม (สมุทรสาคร) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

- อื่นๆ 

แนวทางการเช่ือมโยงหวงโซอุปทานในสินคาประมงและแปรรูป ระหวางกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 และจังหวัดมะริด 
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3. การวิเคราะหศักยภาพการเช่ือมโยงการคาระหวางไทยและเมียนมาในสินคาประมง

และแปรรูป โดยแบบจําลองไดมอนด  (Diamond Model) และการสรางกลยุทธ โดยใช 

TOWS Matrix 

 การวิเคราะหศักยภาพฯ โดยใชกรอบของ Diamond model ประกอบดวย เง่ือนไขดาน

อุปสงค เง่ือนไขดานปจจัยการผลิต อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนับสนุน และบริบทการแขงขันและ

กลยุทธทางธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีปจจัยท่ีมีผลตอตัวกําหนดท้ัง 4 ขางตน ท่ีสําคัญคือการบริหารและ

บทบาทของรัฐ ผลการวิเคราะหแสดงไดดังภาพท่ี 5 และผลการวิเคราะหยุทธศาสตรการเชื่อมโยง

สินคาประมงและแปรรปู โดย TOWS Matrix แสดงดังตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะหศักยภาพของสินคาประมงและแปรรูปในการเชื่อมโยงการคาระหวางไทย

และเมียนมา  โดยแบบจําลองไดมอนด  (Diamond Model) 

ท่ีมา: ประมวลจากขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณเชิงลึก 

 

ปจจัยการผลิต 

• ภาคการผลิตของไทยขาดปจจยั
การผลิตคือสินคาประมงสด 

• ประมงชายฝง ลดจํานวนลงอยาง
รวดเร็ว จึงควรมีการฟนฟ ู

• สินคาประมงจากเมียนมามีจํานวน
มาก แลมีตลาดประเทศไทยเปน
ตลาดหลัก 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนับสนุน 
• อุตสาหกรรมและบริการท่ีเก่ียวของใน

พ้ืนท่ี มีอยูมากและมีคุณภาพ
มาตรฐานท่ีดี เชน เกลือทะเล บรกิาร
หองเย็น บริการดานโลจิสติกส เปนตน 

• โรงงานแปรรูปสินคาประมงในพ้ืนท่ีมี
จํานวนมาก 

• บริการตัวกลางในการจําหนายวัตถุดิบ
คือตลาดกลางท่ีมีอยู สามารถรองรับ

 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

• ความตองการบริโภคสินคาประมงและ
แปรรูปยังมีอยูมากทั้งในและตางประเทศ 

• อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาประมงมีความ
ตองการสินคาประมงสดเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

• ตลาดสินคาประมงมีขอจํากัดจากการขาด
วัตถุดิบ โดยเฉพาะในระดับที่ไมมีปญหา 

 

บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ 

• เนนการแขงขันดานคุณภาพเพิ่มตลาดสงออกประเทศที่
ตองการมาตรฐานเขมงวด 

• เจาะตลาดสงออกประเทศใหมๆ ที่มีความตองการ โดย
เชื่อมโยงนําวัตถุดิบจากเมียนมาเขามาผลิต 

• พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป เพื่อใหงายตอการบริโภค และ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม  

• เนนเจาะตลาดที่แตกตางตามตามความตองการ โดยใชกล
 

การบริหารและบทบาทของรัฐ 
• นโยบายดานการประมงเนนท่ีการ

พัฒนามาตรฐานเพ่ือแกปญหา IUU 
• ใหความสําคญักับการเช่ือมโยงการคา

ชายแดนของกลมจังหวัด 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหกลยุทธในการเชื่อมโยงสินคาประมงและแปรรูป โดย TOWS Matrix 

 

ท่ีมา: ประมวลและวิเคราะหโดยนักวิจัย จากขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณเชิงลึก  
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อภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้ทําใหไดยุทธศาสตรการเชื่อมโยงฯ ภายใตวิสัยทัศน “ขับเคลื่อนการคา การ

ลงทุน สินคาประมงและแปรรูป ไทย-มะริด สูตลาดโลก” โดยมีกลุมยุทธศาสตร 3 กลุม ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรดานการเช่ือมโยงวัตถุดิบ 

 กลยุทธท่ี 1  สรางความรวมมือการคาสินคาประมงระหวางผูประกอบการในกลุมจังหวัด

ภาคกลางตอนลาง 2  กับจังหวัดมะริด  

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. สรางชองทางการเชื่อมโยงการคาวัตถุดิบสินคาประมงระหวางคูคา เชน โครงการนํา

ผูประกอบการไทยไปดูงานดานวัตถุดิบประมงของเมียนมา 

2. สงเสริมใหผูประกอบการไทยไดจับคูธุรกิจกับผูประกอบการพมาเพ่ือการคาวัตถุดิบ เชน 

โครงการพัฒนาความรวมมือหุนสวนการคาสินคาประมง 

ระยะกลาง 

3. ขยายความรวมมือโดยใชตนแบบความรวมมือท่ีเกิดข้ึนในแผนระยะสั้น เพ่ิมการจับคูทาง

ธุรกิจในสินคาประมงท้ังในแนวนอนคือเพ่ิมจํานวนคูธุรกิจ และแนวตั้งคือเพ่ิมสินคาประมงท่ีทําการคา

ระหวางกัน 

4. ศึกษาขอมูลสถิติและคาดการณแนวโนมวัตถุดิบท่ีจะขาดแคลน เพ่ือระบุสินคาท่ีจําเปนตอง

นําเขา ชวงเวลา/ฤดูกาลท่ีควรนําเขา และเง่ือนไขตางๆ เพ่ือไมใหกระทบการผลิตภายในประเทศ 

ระยะยาว 

3. จัดทําฐานขอมูลดานการซ้ือขายและราคาวัตถุดิบท่ีทําการคาระหวางกัน และหาแนวทางให

ผูประกอบการท้ังสองฝาย เขาถึงและเขาใจขอมูลเหลานี้เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 

กลยุทธท่ี 2  ขยายความรวมมือการคาสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของ เชน เกลือทะเล บริการ

หองเย็น บริการโลจิสติกส ฯลฯ ควบคูไปการคาประมงกับประเทศคูคา  

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. สงเสริมการเชื่อมโยงการคาสินคาและบริการท่ีเก่ียวของ เชน เกลือทะเล บริการโลจิสติกส 

บริการหองเย็น ฯลฯ ควบคูไปการคาประมง 

ระยะกลาง 

2. ศึกษาแนวทางการเชื่อมหวงโซการผลิตรวมกันในสินคาประมงและแปรรูป ใหครอบคลุม

ตลอดหวงโซอุปทาน 
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ระยะยาวเชื่อมโยงผูประกอบการท้ังสองฝายในลักษณะท่ีครอบคลุมตลอดหวงโซอุปทาน เชน

ดําเนินโครงการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาระหวางผูประกอบการสินคาประมงและแปรรู ไทย-เมียนมา 

กลยุทธท่ี 3  ใชกลไกตลาดเพ่ือแกปญหามาตรฐานวัตถุดิบ  

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. กําหนดราคาและเง่ือนไขในการคาสินคาประมงกับผูประกอบการประมงเมียนมาท่ีเปน

หุนสวนการคา โดยจําแนกตามมาตรฐานวัตถุดิบ  

ระยะกลาง 

2. ทําความตกลงกับผูประกอบการประมงเมียนมาท่ีเปนหุนสวนการคา เพ่ือสนับสนุนการ

สรางมาตรฐานใหผานปญหา IUU fishing โดยใชกลไกตลาดเปนสิ่งจูงใจ 

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบและกลไกสงเสริมการคา 

กลยุทธท่ี 1  สนับสนุนและปรับปรุงระบบเพ่ือใหการผานการแกปญหา IUU fishing มี

ความคลองตัวข้ึนและมีตนทุนการดําเนินการท่ีต่ําลง  

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือประมวลประเด็นปญหาและแนวทางแกปญหาเรื่อง  

IUU fishing 

ระยะกลาง 

2. ปรับปรุงระบบเพ่ือใหการแกปญหา IUU fishing มีความคลองตัวข้ึนและมีตนทุนการ

ดําเนินการท่ีต่ําลง 

ระยะยาว 

3. บริหารจัดการระบบและกลไกติดตามการแกปญหา IUU fishing ใหเกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2  ปรับปรุงระบบโลจิสติกสท่ีเช่ือมตอการคาการลงทุนจากชายแดนมะริดเขาสู

แหลงโรงงานในพ้ืนท่ี  

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. พิจารณาแผนการปรับปรุงความไมคลองตัวในดานการขนสงและโลจิสติกส และศึกษาผลได

จากการปรับปรุงใหเห็นเปนรูปธรรม  

ระยะกลาง 

2. ผลักดันใหเกิดการปรับปรุงระบบโลจิสติกสท่ีเชื่อมตอการคาการลงทุนจากมะริดเขาสูแหลง

โรงงานในพ้ืนท่ี  
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ระยะยาว 

3. พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการระบบโลจิสติกสท่ีเชื่อมตอการคาการลงทุนจากมะริด 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธท่ี 3  สนับสนุนชองทางการคาวัตถุดิบกับประเทศคูคาผานตลาดกลางสินคาประมง  

 แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. บริหารจัดการตลาดกลางของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ใหเกิดประสิทธิภาพตอการ

เชื่อมโยงการคากับประเทศคูคา 

ระยะกลาง 

2. ศึกษาแนวทางความรวมมือในการสรางตลาดกลางสินคาประมงแหงใหมเพ่ือตอบรับการคา

ผานแดนดานสิงขร-มะริด 

ระยะยาว 

3. สงเสริมใหเอกชนจัดตั้งตลาดกลางอาหารทะเล/สินคาเกษตรใกลดานสิงขร เพ่ือเปนจุด

รวบรวมและกระจายระหวางมะริดและประจวบ/แมกลอง รองรับการคาสินคาประมงผานแดนดาน

สิงขร-มะริด 

กลยุทธท่ี 4  ปรับปรุงและพัฒนาดานชายแดนใหเปนดานถาวร  

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. ศึกษาแนวทางการเปดดานสิงขรใหเปนดานถาวร โดยหาทางแกไขเง่ือนไขท่ีเปนปญหาตอง

คํานึงถึง  

ระยะกลาง 

2. พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการดานสิงขรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกระจาย

สินคา 

ระยะยาว 

3. ดําเนินการเปดดานสิงขรใหเปนดานถาวร 

3) ยุทธศาสตรดานการขยายตลาด และเพ่ิมมูลคาสินคาแปรรูป 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมความรวมมือการคาสินคาประมงและแปรรูป เพ่ือการขยายตลาดท้ัง

ในและตางประเทศ  

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 
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ระยะสั้น  

1. สงเสริมการขยายตลาดสินคาประมงและแปรรูปภายในประเทศโดยนําสินคาประมงจาก

ตางประเทศเขารวม ผสมผสานกับกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือกระจายโอกาสไปถึงพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน ดําเนิน

โครงการ Premium Seafood Festival 

2. เชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการคาโดยใชพ้ืนท่ีประชาสัมพันธท่ีมีศักยภาพ เชน ดําเนิน

โครงการ Top 5 Seafood 

ระยะกลาง  

3. จัดทําแอพลิเคชั่นอาหารทะเลไทย-เมียนมา เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 2 ฝงทะเล (จากอาว

มะนาวถึงอาวมะริด) และกระตุนการบริโภคของนักทองเท่ียว เชน ดําเนินโครงการสงเสริมการทองเท่ียว

สองฝงทะเล จากอาวมะนาวถึงอาวมะริด ผานแอพลิเคชั่น Town Portal ประจวบ-มะริด   

กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมมูลคาสินคาประมงโดยใชนวัตกรรม 

 แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. สงเสริมเครือขายการสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสินคาประมงแปรรูป  

ระยะกลาง 

2. ใชนวัตกรรมเพ่ือการปรับรสชาติสินคาประมงและแปรรูปท่ีใชวัตถุดิบจากเมียนมาให

ทัดเทียมการผลิตดวยวัตถุดิบจากไทย  

ระยะยาว 

3. เพ่ิมมูลคาสินคาประมงแปรรูปเพ่ือตอบรับกับความตองการยุคใหม เชน เปนอาหารเสริม 

สรางคุณคาทางโภชนาการเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธท่ี 3  ขยายตลาดในประเทศคูคาและประเทศอ่ืนๆ โดยจําแนกตลาดตามตาม

คุณภาพ/มาตรฐานของวัตถุดิบ  

 แผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการได 

ระยะสั้น 

1. สงเสริมการขยายตลาดสินคาประมงแปรรูปไปยังประเทศเมียนมา และ CLMV อ่ืน โดยผาน

ชองทางการกระจายออกสูการคาขามแดน  

2. สงเสริมการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศใหกับกลุมประมงชายฝงแบบยั่งยืน  

3. ขยายโอกาสสงออกใหกับอาหารทะเลไทยในตลาดท่ีใชมาตรฐานไมเขมงวด 

ระยะกลาง 

4. สนับสนุนชองทางการตลาดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เชน การทํา e-commerce 

รายละเอียดของยุทธศาสตรการเชื่อมโยงหุนสวนการคา แสดงดังภาพท่ี 6 



 

1005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  การเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาความรวมมือการคา การลงทุน สินคาประมง

และแปรรปูไทยและเมียนมา 

ท่ีมา: วิเคราะหโดยนักวิจัย  

 

ขอเสนอแนะ 

การสรางความรวมมือทางการคาระหวางไทยและเมียนมา ในสินคาประมงและแปรรูป เปน

เรื่องสําคัญ ท้ังเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสินคาประมงแปรรูป และเพ่ือขยายตลาดสินคา

ประมงแปรรูปออกสูตลาดเพ่ือนบาน อยางไรก็ตาม ความรวมมือดังกลาวจะบรรลุเปาหมายของการ

พัฒนาประเทศรวมกันไดนั้น จะตองเกิดจากความจริงใจในการติดตอคาขาย รวมมือกันขจัดประเด็น

ปญหาท่ีทําใหไมสามารถขยายการคาการลงทุนระหวางกันใหหมดไป ตองมีการศึกษาลงรายละเอียด

ของขอตกลงตางๆ ท่ีจะรวมมือกันเพ่ือใหไดการซ้ือขายท่ีเปนธรรมกับท้ังสองฝาย และไดประโยชน

รวมกันอยางเต็มท่ี เนื่องจากปกติมีการนําเขาสินคาประมงจากเมียนมาอยูแลว แตขาดมาตรฐานดาน

ขนาดสินคา อยางไรก็ตามแนวทางท่ีควรดําเนินการควบคูไปกับความรวมมือระหวางกัน คือการ

สงเสริมใหผูประกอบการรายยอยท่ีแปรรูปสินคาสัตวน้ําของกลุมจังหวัด เชน กลุมชุมชน สหกรณ 

กลุมวิสาหกิจ ไดมีสวนรวมในหวงโซการแปรรูป/การผลิตดวย โดยการสงเสริมนี้รวมการใชวัตถุดิบท้ัง
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ในประเทศและท่ีนําเขาจากเมียนมา เพ่ือพัฒนาสูสินคาท่ีมีนวัตกรมและมูลคาเพ่ิมมากกวาในรูป

แบบเดิมๆ ทายท่ีสุด สามารถใชการศึกษาแนวทาง 17การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท่ีมีสินคาประมงเปน

ตนแบบเพ่ือการพัฒนาความรวมมือไปยังสินคาอ่ืนๆ ตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ  

บทความนี้ มาจากงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนโดยสํานักงานยุทธศาสตรการคา กระทรวง

พาณิชย ท้ังนี้ตองขอขอบคุณผูใหขอมูลเชิงลึกและผูเขารวมการประชุมระดมความคิดเห็นทุกทาน ซ่ึง

อยูในหนวยงานตางๆ ในกลุมภาคกลางตอนบน อาทิ สํานักงานสหกรณประมงแมกลอง หอการคา

จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด สมาคมสงเสริมพัฒนาการคาการลงทุนประจวบ-มะริด 

รวมถึงผูประกอบการดานประมงในระดับวิสาหกิจชุมชน และกลุมองคกรท่ีเก่ียวของกับการประมง  
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สถาบันกับการครอบงําทางความคิด: กรณีศึกษาภาพจําของอาชญากรขมขืน 

Institution and Mental Domination: A Case Study of Stereotype  

of the Rape 

 

จิรัชญา ลีลาประภาภรณ1 

Chiratchaya Leelaprapaporn1 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง “สถาบันกับการครอบงําทางความคิด: กรณีศึกษาภาพจําของอาชญากร

ขมขืน” มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาภาพจําของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตออาชญา

กรในคดีขมขืน (ท่ีไมมีการวางแผนลวงหนา) 2) เพ่ือวิเคราะหถึงโครงสรางสถาบัน ท่ีมีอิทธิพลตอภาพ

จําของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในแตละเจเนอเรชัน โดยวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน ซ่ึงใชแนวคิดเรื่องวาทกรรม ทฤษฎีภาพจํา และทฤษฎีการสรางภาพตัวแทน มาใช

ในการวิเคราะหและอธิบายขอมูล  

ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันประชากรในเขตกรุงเทพมหานครถูกครอบงําทางความคิดจากสื่อ 

ในสวนของผลการศึกษาภาพจํา พบวากลุมคนแตละเจเนอเรชันมีภาพจําของอาชญากรขมขืนไม

แตกตางกันมากนัก โดยในสวนของสื่อนั้นก็ปรากฏวามีการสรางภาพแทนของอาชญากรในคดีขมขืน

ในแงท่ีตอกย้ําความเปนอ่ืน ผลิตวาทกรรมท่ีเต็มไปดวยภาษาท่ีเราอารมณและแฝงอุดมการณ จึงทํา

ใหผูรับสารซึมซับวาทกรรมท่ีสื่อนําเสนอ อันเปนผลทําใหบุคคลถูกครอบงําทางความคิดจากสื่อ และ

มีภาพจําตามแบบท่ีสื่อนําเสนอ ในสวนของผลการศึกษาภาพจําใบหนา ไมพบวาภาพจําใบหนาของ

อาชญากรขมขืนแตกตางกับอาชญากรประเภทอ่ืน แตผลการศึกษาไดปรากฏชัดวาผูท่ีรับชมสื่อละคร

เรื่องลานั้น เลือกตอบใบหนาของอาชญากรขมขืนท่ีมีความคลายคลึงกับตัวละครอาชญากรขมขืนใน

สื่อมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ : วาทกรรม, ภาพจํา, ภาพจําใบหนา, อาชญากรขมขืน  
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  email: chiratchaya.l@student.chula.ac.th 



 

1009 
 

Abstract 

The institution and mental domination research, using a case study of the 

stereotype of rape, aim to study stereotype of the rape, which isn't planned in 

advance, and to analyze institutionalized domination in participants in each 

generation. In this research, I conducted survey questionnaires from 400 respondents 

in 4 companies, in order to describe and analyze on the basis of the theories of 

Stereotype, Facial Stereotype, Representation and Discourse of Foucault. 

According to the results of this study, nowadays, people living in Bangkok are 

influenced by media representations stereotype. In the study of the stereotype, each 

generation has the stereotype of rape not much different.The study also found that 

media representation effect to the rapist's stereotype. Discourse in the media is 

aggressive texts and ideological. It causes to absorb, dominate, and be stereotype 

from media representation to the receiver. According to the facial stereotype study, 

the stereotype of rape is not different between drug dealers and thieves. However, 

most respondants chose the face of the rapist that highly similar scores with the face 

of the rape in LAR (Thai Drama). 

 

Keywords: discourse, stereotype, facial stereotype, rapist 

 

บทนํา 

ภาพจํา (Stereotype) หมายถึง ภาพหรือลักษณะท่ีมีตอคนกลุมหนึ่งตามความคิดของคนๆ

หนึ่ง แลวเกิดการเหมารวมวา คนในกลุมนั้นจะตองมีลักษณะเดียวกันท้ังหมด เชน การเหมารวมวา

นักการเมืองยังไงก็คอรัปชั่น คนมีรอยสักเปนคนไมดี เด็กใสแวนมักจะเรียนเกง ลูกครึ่งฝรั่งตองพูด

อังกฤษคลอง ฯลฯ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในสังคมไทย เชน คนไทยสวนใหญมีภาพจําวา คนจีนข้ีงก ซ่ึง

ในความเปนจริงคนจีนก็ไมไดข้ีงกทุกคน การเกิดภาพจําจึงเปนสิ่งท่ีอยูในตัวเราทุกคน สามารถพบ

เจอไดในชีวิตประจําวัน และมักจะเกิดข้ึนโดยท่ีเราไมรูตัว (นันทิยา พวงนาค, 2551)  

นอกจากนี้ ภาพจําของเราไมใชวาเราเห็นครั้งแรกแลวจึงกําหนดนิยาม แตเรานิยามมันเสีย

กอนท่ีจะเห็น มันจึงสามารถมาจากคําบอกเลาเก่ียวกับโลก (ศุลีมาน วงศสุภาพ, 2537) ดังนั้น ภาพ

จําไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม สังคม คานิยม สถานการณ คําบอกเลาท่ีเรารับรู ในอีกดานหนึ่งคือ 
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ภาพจําถูกครอบงําจากสถาบันตางๆ ไมวาจะเปนสถาบันท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการอยาง

จารีต ประเพณี ระเบียบวินยั ฯลฯ  

ในทางเพ่ิมเติม ผูศึกษาจึงสนใจแนวคิดเรื่องภาพจํา โดยตองการศึกษาภาพจําของผูคนใน

สังคมท่ีมีตออาชญากรขมขืน เนื่องจาก ปจจุบันสังคมไทยสวนใหญมีภาพจําอาชญากรขมขืนในทาง

ลบมาก เห็นไดจากเวลามีขาวขมขืน ผูคนในสังคมตางพากันรุมประณามดวยประโยคเดิมๆ ไม

เปลี่ยนแปลง เชน เลว ชั่ว ตองประหาร ไปจนถึงถอยคําท่ีรุนแรง และอ่ืนๆ อีกมาก และถึงแมจะมี

การเรียกรองใหแกไขขอกฎหมาย ไปจนถึงเรียกรองใหสื่อละครหรือภาพยนตรใหนําเสนอฉากขมขืน

นอยลง แตท้ังนี้ก็ไมเปนผล การเสนอเรื่องราวเก่ียวกับการขมขืนก็ยังคงปรากฏอยูในสื่อชองทางตางๆ

ทุกวัน ทางดานขาวขมขืนสะเทือนใจก็ไมไดมีทาทีวาจะลดลง ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจวาผูคนในสังคม

มีภาพจําตออาชญากรขมขืนอยางไร 

บทความนี้จึงตองการศึกษาถึงภาพจําของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาภาพ

จําของอาชญากรขมขืน (ท่ีไมมีการวางแผนลวงหนา) และศึกษาถึงการครอบงําทางความคิดของ

สถาบันตางๆ โดยใชทฤษฎีวาทกรรมของฟูโกต เปนแนวคิดหลักในการวิเคราะห  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพลวัตของภาพจําของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตออาชญากรในคดี

ขมขืน (ท่ีไมมีการวางแผนลวงหนา)  

2. เพ่ือวิ เคราะห ถึ งโครงสร างสถาบัน ท่ี มี อิทธิพลตอภาพจําของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครในแตละเจเนอเรชัน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานผูมีสวนรวมในการวิจัย คือ ผูท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 

400 คน แบงกลุมประชากรในการวิจัยออกเปน 4 ชวงอายุ ดังนี้ ผูท่ีมีอายุระหวาง 56-74 ป (เบบี้บูม

เมอร), 41-55 ป (เจเนอเรชันเอกซ), 23-40 ป (เจเนอเรชันวาย) และ 18-22 ป (เจเนอเรชันซี) 

 

นิยามศัพท  

1. ภาพจํา หมายถึง มโนภาพหรือลักษณะตางๆ ท่ีเราสรางข้ึนมาเปนภาพจําในแบบของเรา 

ภาพจําเปนไดท้ังดานบวกและดานลบ และมีลักษณะเปนการเหมารวมวาสมาชิกทุกคนในกลุมจะตอง

เปนเหมือนกันหมด (ตามภาพจําท่ีเราสรางไวอยูแลว)  

2. ภาพจําใบหนา (Facial Stereotype) หมายถึง ภาพจําตามลักษณะใบหนา 
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3. สื่อ ในงานศึกษาเลมนี้ สื่อคือนวนิยายเรื่องลา ท่ีถูกสรางเปนภาพยนตรในป พ.ศ.2520 

และละครโทรทัศนในป พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2560  

 

แนวคิดหลักท่ีใชในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดหลักจํานวน 4 แนวคิด ดังนี้ ทฤษฎีวาทกรรมของฟูโกต (Michel 

Foucault) ซ่ึงจะใชเปนทฤษฎีหลักในวิเคราะห, แนวคิดภาพจํา (Stereotype), แนวคิดภาพจํา

ใบหนา (Facial Stereotype) และทฤษฎีภาพตัวแทน (Representation) เพ่ือใชในการศึกษา

ความสัมพันธดานสื่อ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานศึกษาเรื่อง “สถาบันกับการครอบงําทางความคิด: กรณีศึกษาภาพจําของอาชญากร

ขมขืน” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพจําของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตออาชญากรในคดี

ขมขืน(ท่ีไมมีการวางแผนลวงหนา) โดยใชแนวคิดภาพจําและภาพจําใบหนาในการศึกษาภาพจําท่ีมี

ตออาชญากรขมขืนของกลุมตัวอยาง พรอมท้ังศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research)  

เพ่ือทําการวิเคราะหถึงการครอบงําทางความคิด โดยใชทฤษฎีวาทกรรมของฟูโกตเปนทฤษฎีหลักใน

การศึกษา โดยแบงการศึกษาเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ศึกษาถึงภาพจําของภาพจําของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตออาชญากร

ในคดีขมขืน (ท่ีไมมีการวางแผนลวงหนา) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 เจเนอเรชัน ดังนี้ เบบี้บูมเมอร, เจเนอเรชันเอกซ, เจเนอเรชันวาย 

และเจเนอเรชันซี 

สวนท่ี 2 วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและ

การศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยการวิเคราะหในสวนนี้ จะทําการหาความสัมพันธกับสัญชาตญาณ

และสื่อ (สัญชาตญาณและสื่อคือ เครื่องมือท่ีสรางมาเพ่ือใชเปนสวนชวยในการวิเคราะห) จากนั้นจึง

นําขอมูลท้ังหมดมาทําการวิเคราะหถึงการครอบงําทางความคิด ท่ีมีอิทธิพลตอภาพจําของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในแตละเจเนอเรชัน โดยใชแนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกต 

 

วิธีการศึกษาและสรุปผลการวิจัย 

1. ข้ันตอนของแบบสอบถามในสวนท่ี 1 
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กลุมตัวอยางท้ังหมดคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยในข้ันตอน

การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทําการติดตอบริษัทรักษาความปลอดภัยจํานวน 4 แหง เพ่ือขอความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม 

1.1. เครื่องมือท่ีใชในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  คือ   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  คือ  สวนท่ีศึกษาภาพจํา ไดแก มาตรวัดภาพจํา แบบมาตรจําแนกความหมาย 

(Semantic Differential Scale) และ SCM (Stereotype Content Model) โดยให เลือกตอบ

ตัวเลข 1-7 ระดับ ตามคุณลักษณะ (1=นอยท่ีสุด และ 7=มากท่ีสุด) โดยคําถามคุณลักษณะแบง

ออกเปนคําถามดานความอบอุน 5 ขอ ไดแก ใจดี, จริงใจ, อบอุน, อัธยาศัยดี และซ่ือสัตย และ

คําถามดานความสามารถ 5 ขอ ไดแก มีความสามารถ, ฉลาด, หัวดี, ไหวพริบ และเชาวปญญา 

ตอนท่ี 3   คือ  สวนท่ีศึกษาภาพจําใบหนา(Facial Stereotype) ขาวท่ีมีรูปภาพใบหนาของ

อาชญากรขมขืน (ท่ีไมมีการวางแผนลวงหนา) จํานวน 5 รูป (5 คน) และขาวท่ีมีรูปภาพใบหนาของ

คนรายในคดีอ่ืน ไดแก ผูตองหาคดีอาชญากรรมทางทรัพยสิน (โกงทรัพย, ลักทรัพย และจี้ชิงทรัพย) 

และอาชญากรรมดานยาเสพติด จํานวนท้ังหมด 10 รูป (10 คน) รวมรูปใบหนาคนรายท้ังหมดคือ 15 

รูป และทุกรูปภาพจะตองเปนภาพท่ีเผยแพรในขาวสาธารณะ โดยท่ีข้ันตอนในการทําแบบสอบถาม 

รูปภาพท้ังหมดจะถูกจําลองเปนภาพวาด 

 
 

 

2. วิเคราะหเนื้อหา 

หลังจากทําการเก็บแบบสอบถาม จะทําการนําขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห

เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยในการศึกษาจะทําการหาความสัมพันธกับสัญชาตญาณ

และสื่อ เพ่ือเปนสวนชวยในการวิเคราะหถึงการครอบงําทางความคิด 

2.1. ผลการศึกษาภาพจํา 

จากขอมูลการสํารวจกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีภาพจําตออาชญากรขมขืนวามี

คุณลักษณะ “ใจเย็น” นอยท่ีสุด จากคําถาม 18 คุณลักษณะ  

โดยการศึกษาในสวนของ SCM (Stereotype Content Model) มาจากตอนท่ี 2 ของ

แบบสอบถาม โดยผลการศึกษาท่ีไดคือ เจเนอเรชันเอกซมีภาพจําอาชญากรขมขืนท่ีเปนทางลบ

รูปภาพท่ี 1 ตัวอยางแบบสอบถามสวนท่ีสาม 

ภาพวาดผูตองหา        คดีขมขนื        ลักทรัพย      ยาเสพติด 
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มากกวาเจเนอเรชันอ่ืน ในขณะท่ีเจเนอเรชันซีมีภาพจําของอาชญากรขมขืนในทางบวกมากกวา 

เจเนอเรชันอ่ืน ดังรูปภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ตาม ตัวแบบนี้สามารถอธิบายไดเพียงความแตกตางระหวางภาพจําของแตละเจ

เนอเรชัน ไมสามารถเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนหรืออาชญากรประเภทอ่ืนได เนื่องจากเปนงานท่ีศึกษา

เฉพาะภาพจําอาชญากรขมขืน  

ในทางเพ่ิงเติม แมวาภาพจําท่ีมีตออาชญากรในคดีขมขืนของแตละเจเนอเรชันนั้นจะ

แตกตางกัน แตขอมูลในสวนนี้ก็ยังไมสามารถศึกษาถึงโครงสรางทางสังคมไดอยางแนชัด แตถาหาก

สื่อมีอิทธิพลตอการครอบงําทางความคิด ก็จะสามารถอธิบายโมเดล SCM นี้ไดเพ่ิมเติม เนื่องจาก

กลุมคนแตละเจเนอเรชันมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีแตกตางกัน 

อยางไรก็ตาม จากงานศึกษาท่ีผานมา ก็ไมไดปรากฏวามีการศึกษาของภาพจําอาชญากร

ขมขืน แตมีงานศึกษาท่ีบางสวนกลาวถึงภาพจําของอาชญากร (criminals) ในตางประเทศ อาทิเชน 

Bucerius and Tonry (2014) กลาววา ภาพจําอาชญากรในประเทศลาตินอเมริกาและอเมริกาใตอยู

ในกลุมท่ีมีความอบอุนและความสามารถตํ่า ซ่ึงอยูในประเภทเดียวกับผูคายาเสพติด เชนเดียวกับ 

Fiske et al. (2017) ท่ีพบวา อาชญากรในประเทศเดกมารกอยู ในกลุมท่ีมีความอบอุนและ

ความสามารถต่ํา (ดังรูปภาพท่ี 3) แต Fresson et al. (2017) พบวา อาชญากรอุกฉกรรจจัดอยูใน

กลุมท่ีมีความอบอุนนอยแตมีความสามารถสูง จากกลุมผูตอบแบบสอบถามชาวชาวคอเคเซียน (ดัง

รูปภาพท่ี 4) โดยท้ังสามงานวิจัยมีขอสรุปท่ีเหมือนกันวา เหลาอาชญากรท้ังหลายถูกจัดอยูในกลุม

ของบุคคลท่ีความอบอุนต่ํา  
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รูปภาพท่ี 2 Stereotype Content Model 
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ท่ีมา : (Fiske 32et al., 2017) และ 32(Fresson et al., 2017) ตามลําดับ 

 

2.2. ผลการศึกษาภาพจําใบหนา 

ผลการศึกษาพบวาใบหนาของอาชญากรขมขืน และใบหนาของผูตองหาคดีลักทรัพยและคา

ยาเสพติดไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางเลือกตอบใบหนาของอาชญากรตัวจริงถูกเยอะท่ีสุดเพียงขอ

เดียวจากท้ังหมด 5 ขอ (กลาวคือ มีขอเดียวท่ีผูอาชญากรในคดีขมขืนนั้น ไดคะแนนนอยกวาผูตองหา

คดีลักทรัพยและคายาเสพติด) โดยมีใบหนาของอาชญากรขมขืนจาก 2 ใน 5 คน ไดฐานนิยม 

(Mode) อันดับ 1 มากท่ีสุดในขอนั้นๆ  

โดยการทดลองในสวนนี้มีความคลาดเคลื่อนไปมากเนื่องจากคําถามในขอนี้ไมสามารถใชคํา

วาอาชญากรขมขืนได คําถามในแบบสอบถามคือ “จงเรียงลําดับผูชายท่ีขมเหงรักแกผูหญิง (กรอก

เลข 1 ถึง3)” 

ในทางเพ่ิมเติม เม่ือทําการวิเคราะหแบบถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

พิจารณาจํานวนคําตอบท่ีถูกตองกับคําถามขอมูลสวนบุคคลในตอนนท่ี 1 ไดผลการศึกษาดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปภาพท่ี 3          รูปภาพท่ี 4   
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ตารางท่ี 1 แสดง β Coefficients ของแตละเจเนอเรชัน 

ตัวแปรตน Generation X Generation Y Generation Z ALL 

Participants 

คาคงท่ี 1.261 4.064 22.879 1.054 

เพศ -.724 -.023 5.617 -.754 

อาย ุ .023 .028 -1.104 .020 

ระดับการศึกษา 0.018 -.050 0.848 0.33 

ความสนิทสนม .060 -.093 .634 .063 

เช้ือสายจีน .230 -.171 -5.616 .410 

เคยดลูะครเรื่องลา .102 -.900* .649 -.189 

ความสนิทกับครอบครัว -.054 -.210 -2.453 .053 

กิจกรรมรวมกับครอบครัว -.060 .151 -.617 -.017 

ครอบครัวชวยเหลือกัน .171 -.394 2.766 .091 

ชอบตัดสินใจดวยตนเอง .097* .099 0.023 .144* 

เช่ือในสัญชาตญาณมนุษย -.467 -.057 -0.003  -.455 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

จากตารางดานบนพบวา ขอมูลสวนบุคคลดาน “พฤติกรรมชอบตัดสินใจดวยตนเอง” มี

นัยสําคัญท่ีระดับ .05 กลาวคือ ตัวแปรตนอยางพฤติกรรมชอบตัดสินใจดวยตนเอง สามารถทํานาย

ถึงจํานวนคําตอบ (อาชญากรขมขืน) ได 

อยางไรก็ตาม งานศึกษาภาพจําใบหนาในปหลังๆ มานี้ ไมพบงานศึกษาเก่ียวกับใบหนาของ

อาชญากร แตมีงานศึกษาในอดีตท่ีพบวาใบหนาของอาชญากรมีความเชื่อมโยงกับฐานความผิด โดย 

Rafaële Dumas and Benoît Testé (2006) ทําการศึกษาโดยใหกลุมตัวอยางเลือกใบหนาของ

ผูตองหาใหเชื่อมโยงกับความผิดจํานวน 6 แบบ ไดแก อาชญากรรมท่ีมีตนเหตุจากความรักความหึง

หวง (Crime of passion), ผูลวงละเมิดทางเพศกับเด็ก, จัดหาหญิงโสเภณี, ฆาตกรตอเนื่อง, อาชญา

กรขมขืน และอาชญากรติดอาวุธ โดยผลการวิจัยพบแนวโนมของภาพใบหนาผูตองหาและประเภท

ความผิดมีความเชื่อมโยงกันบางอยาง ซ่ึงสามารถอธิบายตามความจริงไดวาลักษณะบุคลิกภาพและ

ใบหนาสามารถบงบอกถึงฐานความผิดได 
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2.3. ความสัมพันธสัญชาตญาณและส่ือ 

สัญชาตญาณ  

ความสัมพันธในสวนนี้ถูกสรางข้ึนบนขอสันนิษฐานวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสามารถระบุ

ถึงพฤติกรรม(กาวราว โกหก และมีความตองการทางเพศสูง) ของอาชญากรขมขืนไดใกลเคียงกับ

ความเปนจริง 

โดยขอมูลท่ีจะใชหาความสัมพันธสวนนี้ไดมาจากการศึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยตางๆ 

ซ่ึงพบวา สัดสวนความกวางตอสูงของใบหนาสามารถบงบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลได โดยในบุคคล

ท่ีมีสัดสวนความกวางตอสูงของใบหนามาก(หนาคอนขางกลม) สามารถบงบอกถึงพฤติกรรมกาวราว

ในผูชาย  อีกท้ังยังมีแนวโนมโกหกและมีความตองการทางเพศสูงตามไปดวย  

จากงานศึกษาของ Carre´ & McCormick (2008) กลาววา จากการวิเคราะหทางสัณฐาน

วิทยาของกะโหลก สัดสวนความกวางตอสูงของใบหนามีความเก่ียวของกับกระดูกกะโหลกศีรษะท่ี

เกิดข้ึนในชวงวัยเริ่มเจริญพันธ ในผูชายและผูหญิงมีการเจริญเติบโตของ trajectories แตกตางกันใน

วัยเริ่มเจริญพันธุท่ีมีผลตอความกวางของ bizygomatic (กะโหลก) และไมสูงข้ึนในระดับความสูง

ของใบหนา ดังนั้น จึงทําใหความกวางตอความสูงบนใบหนาสามารถบอกความแตกตางระหวางเพศ

ได(สัดสวนในผูชายสูงกวาผูหญิง) โดยท่ีเปนอิสระตอการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนรางกาย  และสัดสวน

กวางตอสูงบนใบหนาของผูชายสามารถเปนสัญญาณบงบอกถึงพฤติกรรมกาวราวได อีกท้ัง Arnocky 

et al. (2017) พบวา หากสัดสวนความกวางตอสูงของใบหนายิ่งสูง บุคคลจะยิ่งมีแนวโนมโกหกและ

นอกใจมากข้ึน ซ่ึงมีผลเฉพาะในผูชายเทานั้น และมีความตองการทางเพศสูงตามไปดวย ซ่ึงพบไดท้ัง

ในเพศหญิงและเพศชาย  

ในการพิจารณาความสัมพันธในสวนนี้ จะตองเก็บขอมูลจากคําถามขอสุดทายในสวนท่ี 3 

ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดใหกลุมผูตัวอยางพิจารณาภาพวาดใบหนาของอาชญากร แลวระบุวา

ภาพวาดใบหนาของอาชญากรแตละคนนั้นดูมีพฤติกรรมกาวราว โกหก และขมเหงรังแกผูหญิงท่ี

ระดับใด ท้ังหมด 3 ระดับ จาก 1 ถึง 3 (1=มีพฤติกรรมดังกลาวนอย และ 3=มีพฤติกรรมดังกลาว

มาก) แลวนําคาเฉลี่ยของพฤติกรรมท้ังสามจากท่ีกลุมตัวอยางตอบ มาหาความสัมพันธกับสัดสวน

ความกวางตอสูงใบหนา 

อยางไรก็ตาม ข้ันตอนการหาสัดสวนความกวางของตอสูงของใบหนานั้น ผูวิจัยนํารูปภาพ

ใบหนาของอาชญากรท้ัง 10 คน มาคํานวณดวยภาษา Python บนโปรแกรม Pycharm ซ่ึงนําโคด

การคํานวณในสวนนี้มาจาก Ties de Kok (2017) ไดสัดสวน fWHR ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 สัดสวนความกวางตอสูงของใบหนา 

สัดสวนความกวางตอสูง

ของใบหนา 

 ความสัมพันธดาน

สัญชาตญาณ 

1.66216 1.66216 

1.53658 1.53658 

1.65853 1.65853 

1.61788 1.61788 

1.51351 1.51351 

1.69117 1.69117 

1.7108 1.7108 

1.75 1.75 

1.4468 1.4468 

1.8648 1.8648 

 

ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราว โกหกและขมเหงรังแกผูหญิงของอาชญา

กรท้ัง 5 คน จากกลุมตัวอยาง และสัดสวนความกวางตอสูงของใบหนา มีความสัมพันธกัน 0.612 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางเทานั้น 

นอกจากนี้ เม่ือหาความสัมพันธระหวาง ดานความเชื่อของกลุมตัวอยาง (จากคําถามขอมูลสวน

บุคคลในสวนท่ี 1 วา “ทานชอบมักจะชอบตัดสินใจเรื่องตางๆ ดวยตนเอง”) กับ จํานวนคําตอบท่ี

กลุมตัวอยางเลือกใบหนาอาชญากรถูกตอง พบวามีความสัมพันธกัน 0.532 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางเชนกัน  

กลาวคือ ยิ่งบุคคลมีพฤติกรรมกาวราว โกหก และขมเหงรังแกผูหญิงมาก กลุมตัวอยางก็จะ

ยิ่งมีแนวโนมมองวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมดังกลาวสูงตามไปดวย เนื่องจากท้ังสองมีความสัมพันธกัน

ในทิศทางบวก แตกลุมตัวอยางสามารถพิจารณาพฤติกรรมจากใบหนาของบุคคล(อาชญากรขมขืน) 

ไดในระดับปานกลางเทานั้น 

อยางไรก็ตาม ความสัมพันธในสวนนี้อาจสรุปไดวา กลุมตัวอยางไมถูกครอบงําทางความคิด 

หรือถูกครอบงําทางความเนื่องจากสถาบันทางธรรมชาติอยางสัญชาตญาณ แตไมถึงกับ 100% 

เนื่องจาก เม่ือหาความสัมพันธจากคําถามขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ี 1 วา “ทานเชื่อในเรื่อง

สัญชาตญาณของมนุษย” พบความสัมพันธเพียง 0.0423 แมจะเปนความสัมพันธในทิศทางบวก

เชนกัน แตถือวามีความสัมพันธในระดับท่ีนอยมาก อีกท้ัง พฤติกรรมกาวราว โกหก และมีความ

ตองการทางเพศสูงของอาชญากร อาจไมไดเปนไปตามท่ีสามารถคํานวณไดจากสัดสวนความกวางตอ

สูง เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลยังมีอิทธิพลมาจากปจจัยอ่ืนๆ อีกมาก เชน สภาพแวดลอม 
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โครงสรางทางสังคม ฯลฯ ซ่ึงในความเปนจริงจึงไมอาจใชสัดสวนความกวางตอสูงเพ่ือศึกษาถึง

พฤติกรรมเพียงตัวแปรเดียวได แตผลการศึกษาในสวนนี้ อาจสรุปไดวา ผูคนในสังคมสามารถรับรู

พฤติกรรมของบุคคลจากใบหนาได 

 

ความสัมพันธดานส่ือ 

ความสัมพันธในสวนนี้ จะตองเก็บขอมูลจากคําถามขอสุดทายในสวนท่ี 3 ของแบบสอบถาม 

(จงเรียงลําดับผูชายท่ีขมเขงรังแกผูหญิง) มาใชในการวิเคราะห โดยจะเลือกวิเคราะหเฉพาะกลุม

ตัวอยางท่ีเคยดูละครเรื่องลาเทานั้น ผลการศึกษาพบวา กลุมคนท่ีเคยดูละครเรื่องลาแตไมระบุป 

เลือกตอบผูชายท่ีขมเหงรังแกผูหญิงคือ ใบหนาอาชญากรคนท่ี 2 มากท่ีสุด และ กลุมคนท่ีเคยดูละคร

เรื่องลาป พ.ศ.2560 สวนใหญเลือกตอบผูชายท่ีขมเหงรังแกผูหญิงคือ ใบหนาอาชญากรคนท่ี 5 มาก

ท่ีสุด  

โดยท่ี ผลการศึกษา face similarity ระหวางใบหนาอาชญากรคนท่ี 2 (นาย ก) และอาชญา

กรคนท่ี 5 (นาย ข) กับใบหนาตัวละครในสื่อท้ัง 5 ใบหนา (5 ตัวละครนี้ ปรากฎในสื่อเรื่องลาท้ัง 3 

ภาค) มีผลการศึกษาดังนี้  

   
รูปภาพท่ี 5 ตัวอยางการวิเคราะหความสัมพันธสื่อ 

ท่ีมา : การทํา face similarity บน www.betafaceapi.com   

 สรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีดูละครเรื่อง “ลา” อาจถูกครอบงําจากสื่อ เนื่องจากกลุมตัวอยางท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกตอบอาชญากรท่ี 2 และ 5 ซ่ึงใบหนาของอาชญากรท้ังสองนั้นมี 

face similarity กับบุคคลท่ีแสดงเปนอาชญากรท้ัง 5 คนในสื่อเรื่องลาป พ.ศ.2560 โดยอาชญากรท่ี

คน 2 และ 5 มีความเหมือนนักแสดงเฉลี่ยถึงรอยละ 71.26 และ 71.08 ตามลําดับ  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากขอมูลการสํารวจกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนประชากรวัยทํางาน และมีอายุ

ตั้งแต 18 ปข้ึนไป แบงออกเปนเพศชายรอยละ 77.2 และเพศหญิงอีกรอยละ 22.8 โดยกลุมตัวอยาง

มีเพียง 3 เจเนอเรชัน โดยเจเนอเรชันวายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.3 เจเนอเรชันเอ็กซรอยละ 
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31.4 และเจเนอเรชันซีรอยละ 15.3 ตามลําดับ ซ่ึงดานมาตรวัดภาพจํา พบวา กลุมตัวอยางมีภาพจํา

ตออาชญากรขมขืนวามีคุณลักษณะ “ใจเย็น” นอยท่ีสุด จากคําถาม 18 คุณลักษณะ โดยในสวนของ 

SCM นั้นก็พบวาบุคคลแตละเจเนอเรชันมีภาพจําอาชญากรขมขืนแตกตางกัน กลาวคือ แตละเจ

เนอเรชันนั้นมองความอบอุนและความสามารถของอาชญากรขมขืนแตกตางกันไป แตผลการศึกษา

ในสวนนี้ก็ยังคงไมสามารถศึกษาถึงโครงสรางทางสังคมท่ีครอบงํากลุมตัวอยางได  

นอกจากนี้ ในสวนของการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

พบวา “พฤติกรรมชอบตัดสินใจดวยตนเอง” มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ัง เม่ือวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางการทํานายพฤติกรรมอาชญากรจากกลุมตัวอยาง กับ พฤติกรรมของอาชญากร

ท่ีคํานวณไดจากสัดสวนความกวางตอสูงมีความสัมพันธกันในทางบวก แตมีความสัมพันธกันในระดับ

ปานกลางเทานั้น ดังนั้น ผลการทดลองสวนนี้กลาวไดวา กลุมตัวอยางอาจไมถูกครอบงําทางความคิด  

แตอยางไรก็ตาม เม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธดานสื่อ กลับพบวากลุมตัวอยางบางสวน

ถูกครอบงําทางความคิดจากสื่อ โดยพบวาในผูท่ีรับชมละครเรื่องลานั้น สวนใหญมีการเลือกตอบ

ใบหนาของอาชญากรท่ีมี face similarity กับนักแสดงละครเรื่องลาป พ.ศ.2560 ซ่ึงผลการศึกษาใน

สวนนี้อาจกลาวไดวา สื่อมีผลตอภาพจําใบหนาของกลุมตัวอยาง กลาวคือ สื่อมีผลตอการครอบงํา

ทางความคิด 

ดังนั้น ปจจุบันประชากรในเขตกรุงเทพมหานครถูกครอบงําทางความคิดจากสื่อ ดังนั้น ใน

สวนตอไปนี้จะกลาวถึงภาพแทนท่ีสื่อมีตออาชญากรขมขืน เนื่องจากการศึกษาพบวาสื่อไดมีการสราง

ภาพแทนของอาชญากรในคดีขมขืนในแงท่ีตอกย้ําความเปนอ่ืน ผลิตวาทกรรมท่ีแฝงไปดวยภาษาท่ี

เราอารมณและอุดมการณ จึงทําใหผูรับสารซึมซับวาทกรรมท่ีสื่อนําเสนอ อันเปนผลทําใหบุคคลถูก

ครอบงําทางความคิดจากสื่อ และมีภาพจําตามแบบท่ีสื่อนําเสนอ  

อยางไรก็ตาม ตัวอยางวาทกรรมท่ีสื่อนําเสนอในอดีตนั้น เห็นไดจากงานศึกษาของ สุวรรณี 

กัลปยาณสันต (2536) ท่ีพบวา ขาวอาชญากรขมขืนในหนังสือพิมพ ตางใชภาษาท่ีเราอารมณและ

ความรูสึก และเปนภาษาท่ีสื่อมวลชนใชมาตลอดไมเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลาต้ังแตป พ.ศ.2504 

ถึง พ.ศ.2534 อาทิเชน ฆาตกรเหี้ยม ฆาตกรโหด ฆาตกรวิตถาร หรือฆาตกามวิปริต โดยท่ีภาษา

เหลานี้นับวาเปนวาทกรรมท่ียังคงไหลเวียนอยูในสังคมเสมอมา ตัวอยางเชน 

 
รูปภาพท่ี 6 จากการคนหาคําวา “ขาวหนาหนึ่ง ขมขืน” ใน www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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ท่ีมา: รูปภาพจาก : http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/02/26/entry-1 

 

ในทางเพ่ิมเติม วาทกรรมท่ีเก่ียวกับอาชญากรขมขืนในอดีตท่ีปรากฏในสื่อยุคตน พ.ศ.2500 

ยังคงปรากฏอยูในยุคปจจุบันไมเปลี่ยนแปลง ภาษาเหลานี้ยังคงปรากฏอยูในสื่อในยุคปจจุบัน และ

นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย  

จะเห็นไดวา วาทกรรมท่ีสื่อนําเสนอมานั้น ลวนมีผลตอภาพจําของผูรับสารเปนอยางมาก 

เห็นไดจาก เวลาท่ีเกิดเหตุขมขืนนั้น ผูคนในสังคมมองปญหาเรื่องการขมขืนเพียงแคท่ีตัวอาชญากร 

ไมไดมีการวิเคราะหถึงปจจัยอ่ืนๆในเนื้อขาว และเสียงวิพากษวิจารณในสื่อโลกออนไลน ก็หนีไมพน

ประโยคเดิม วาทกรรมเดิมๆ เชน  

“พวกนี้ท่ีจริงตองเอาไปประหารใหหมด คนพวกนี้อันตรายมาก” 

“สวะสังคมขยะ มันจะติดคุกสักก่ีวันวะกดหมายไทย” 

“ขยะมนุษยสมควรทําลายท้ิงอยูไปก็รกโลก” 

“นาขยะแขยง” “ไอบากาม” 

จากขาว รวบหนุมตดิกาวขมขืนแท็กซี่สาวใหญ, เผยแพรเมื่อ 31 มีนาคม 2561 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=bONghHIl3Rs&t=163s 

 

กลาวคือ ภาพจําตางๆ ท่ีปรากฎในสังคมมักถูกประกอบสรางข้ึนจาก “สื่อ” โดยสื่อมวลชน

อยูในฐานะผูประกอบสรางภาพตัวแทน (Representation) และเราไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาการ

สรางภาพตัวแทนของสื่อเปนเพียงแคการสรางความจริงท่ีอยูในโลกของสื่อเทานั้น เพราะวาแทจริง

แลว ภาพตัวแทนเหลานั้นกลับมีผลกระทบตอบุคคลท่ีเปนเปาหมายของการสรางภาพตัวแทนนั้นใน

โลกแหงความเปนจริงดวย (กังวาฬ ฟองแกว และคณะ, 2560) 

โดยท่ีภาพแทนของอาชญากรสวนใหญมักถูกสื่อทําใหมีพ้ืนฐานมาจากสังคมชนชั้นลาง 

ทางดาน วรรณนะ หนูหม่ืน (2556) กลาววา การขมขืนในโทรทัศนและภาพยนตรไทยมีนัยของความ

เปนจริงตามท่ีสังคมสรางข้ึน 4 ประการคือ 1) การขมขืนคือรางวัล 2) การขมขืนคือการลงโทษ 3)

การขมขืนแสดงภาพสังคมท่ีปญหา และ 4) การขมขืนเก่ียวพันกับชนชั้นลาง เห็นไดจาก ฉากขมขืน

ในละครตางๆ มันจะทําใหนักแสดงท่ีเลนเปนอาชญากรขมขืนมีลักษณะท่ีกาวราว เปนชนชั้นลาง ใช

เทคนิคเสียงและสีสยองขวัญ ซ่ึงก็จะทําใหเปนการขมขืนท่ีแตกตางการขมขืนท่ีเกิดข้ึนในพระเอก

นางเอก จะเห็นไดวา สื่อท่ีประกอบสรางข้ึนอยางละครและภาพยนตร ท่ีไมไดนําเสนอความจริงของ

สังคมอยางสื่อขาว แตสื่อประกอบสรางเองก็ยังคงสรางภาพแทนของอาชญากรขมขืนในทางลบ เนน

ย้ําความเปนอ่ืนใหกับอาชญากรขมขืนเชนกัน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/02/26/entry-1
https://www.youtube.com/watch?v=bONghHIl3Rs&t=163s
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จะเห็นไดวา ท้ังขาวท่ีมีหนาท่ีคอยนําเสนอความจริง ภาพยนตรและละครท่ีทําหนาท่ีเสนอ

ภาพแทนของสังคม ตางก็มีการนําเสนอถึงเรื่องการขมขืน แตในการนําเสนอนั้น กลับแฝงวาทกรรม 

อุดมการณตางๆ ไวในสารมากมาย  

กลาวคือ สื่อตางๆ ไดสรางภาพแทนใหกลุมบุคคล โดยเนื้อหาเรื่องราวหรือภาพแทนท่ีสื่อ

พยายามเสนอนํานั้น สามารถสรางและเนนย้ําภาพจําใหกับผูรับสารได ตามท่ี อารยา ถาวรวันชัย 

(2539) กลาววา สถาบันสื่อสารมวลชนมีบทบาทสําคัญในการสรางภาพลักษณและสถานภาพของ

บุคคลตางๆ ในสังคมจากการตีตราใหเกิดลักษณะ Stereotype หรือภาพจํานั่นเอง เชน เด็กวัยรุน

จากสลัมมักจะเปนภาพของหัวขโมยหรือเด็กเกเร แมคาในตลาดจะปากราย เปนตน 

 

สรุปผลการศึกษา 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครถูกครอบงําทางความคิดจากสถาบันสื่อ โดยสื่อไดสราง

ภาพแทนของอาชญากรขมขืนใหแตกตางจากภาพแทนของบุคคลกลุมอ่ืนในสังคม อีกท้ังสื่อยังมีการ

ตอกย้ําวาทกรรมใหดูเหมือนวาอาชญากรท่ีกอคดีขมขืนนั้นเปนอ่ืน และเปนผูท่ีมีความผิดปกติ แมใน

การศึกษา จะไมพบความแตกตางภาพจําของแตละเจเนอเรชัน แตผลการศึกษาก็พบวาในยุคปจจุบัน

วาทกรรมหลักของสังคมก็คือ “สื่อ” และสื่อมีอิทธิพลอยางมากในการครอบงําทางความคิดของผูคน

ในสังคม 
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การศึกษาความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกที่ไดจากการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ  

เขตกรุงเทพมหานคร  

Willingness to pay for plastic bags, received at convenience stores in 

the Bangkok metropolis. 
 

ทิพยสวรรค ปลองเกิด1 และอดุลย ศุภนัท2 

Thipsawan Plongkerd1 and Adul Supanut2 

 

บทคัดยอ 

 ถุงพลาสติกเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ หลายประเทศไดมีการออก

นโยบายลดการใชถุงพลาสติก ซ่ึงนโยบายการเก็บเงินคาถุงพลาสติกแทนการใหฟรี สามารถลด

ปริมาณการใชถุงพลาสติกอยางเห็นไดชัด ผูวิจัยจึงตองการท่ีจะศึกษาความเต็มใจจายคาถุงพลาสติก 

เพ่ือสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยพรอมหรือไมในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการใชถุงพลาสติก โดย

งานวิจัยชิ้นนี้เก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ ในกรงุเทพมหานคร จํานวน 

400 ตัวอยาง โดยหาความเต็มใจจายจากการสัมภาษณจากประชาชนโดยตรง (Contingent 

Valuation Method: CVM) ตั้งคําถามปลายปดประเภท Double Bounded และใชแบบจําลองโล

จิต (Logit Model) ในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติก รอยละ 73 ในระดับราคาถุง

ละ 2 บาท คิดเปนรอยละ 56.5 ของผูมีความเต็มใจจายท้ังหมด โดยเพศหญิงมีแนวโนมความเต็มใจ

จายมากกวาเพศชาย ผูท่ีทํางานพนักงานบริษัท/ลูกจาง มีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกลดลง 

ทางดานการรับรูผลกระทบจากถุงพลาสติกท่ีมีตอสิ่งแวดลอม พบวาผูบริโภคถึงแมจะรับรูถึงปญหา

ความรุนแรงของการใชถุงพลาสติก แตไมไดทําใหมีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกเพ่ิมข้ึน ทางดาน

ผูบริโภคท่ีเคยมีประสบการณการซ้ือสินคาจากราน/หาง ท่ีไมมีถุงพลาสติกให หรือสินคาใน

ตางประเทศท่ีมีนโยบายเก็บคาถุงพลาสติก กลับทําใหผูบริโภคกลุมนี้มีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติก

เพ่ิมข้ึน งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะวารัฐบาลควรกําหนดนโยบายเก่ียวการลดการใชถุงพลาสติก  
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นอกเหนือจากการสรางการรับรู ใหประชาชนตระหนักถึงปญหาการใชถุงพลาสติก และรณรงคใหใช

ถุงผา รัฐบาลควรเพ่ิมนโยบายอ่ืนๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค และลดปริมาณการใช

ถุงพลาสติกไดจริง อยางเชน การเก็บคาธรรมเนียมถุงพลาสติก 

 

คําสําคัญ: ความเต็มใจจาย, ถุงพลาสติก, แบบจําลองโลจิต 
 

Abstract 

Nowadays, Plastic Bag is one of environmental problem, which is concerned 

by many countries. As their realization, launching the purchasing plastic bag policy is 

the obviously way in reducing the plastic bag usage. The researcher want to study of 

the willingness in purchasing plastic bag in order to show that how Thailand ready for 

the change of plastic bag consumer behaviors.  The research used Contingent 

Valuation Method: CVM, Double Bounded, and Logit Model to collect the number of 

400 people who are daily shop in the convenience stores in Bangkok.  

As the result show that 73% of plastic consumer behaviors are willing to 

purchasing plastic bag.56.5% of people who are willing to purchase satisfy at 2 baht 

per bag. But the power of purchasing plastic bag in employees are reducing .It is also 

show that female are satisfy to purchase the plastic bag more than male. Even though 

the more awareness of plastic bag problem, it does not help increasing in purchasing 

plastic bag. In contrast, Consumer who are shopping without plastic bag are willing to 

purchase for the plastic bag. 

In conclusion, The research is strongly recommended that environmental 

concerned should be considerate by the government including the policy and the 

way of reducing plastic bag usage. 

 

Keywords: Willingness to pay, Plastic bag, Logit model 

  

บทนํา 

ในประเทศไทยมีการใชถุงพลาสติกจํานวนมาก เนื่องจากน้ําหนักเบา ราคาถูก มีความ

ยืดหยุน ทนรอน แตในขณะเดียวกันถุงพลาสติกนั้นยังกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ไมวา

จะเปนปญหาขยะ ปญหามลพิษ ปญหาตอสิ่งมีชีวิต และปญหาตอสิ่งแวดลอม  
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ในดานปญหาขยะ พบวาขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (ขยะมูลฝอย

ประกอบดวย กระดาษ พลาสติก แกว เศษอาหาร ผาสิ่งทอตางๆ ยางและหนัง ไม หิน โลหะ และ

อ่ืนๆ ) ในระยะเวลาเกือบ 10 ป มีกองขยะเพ่ิมข้ึนเกือบ 3 ลานตัน จากป พ.ศ.2551 มีปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 23.93 ลานตัน และในป พ.ศ.2560 พบวามีขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนเปน 27.37  

(กรมควบคุมมลพิษ,2561) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปกําจัด และนํามาใชประโยชนได แตก็

ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไมสามารถกําจัดไดอยางไดถูกตองและไมสามารถนํามาใชประโยชนได

ตกคางอยู และขยะบางสวนนั้นไดกอใหเกิดขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติก กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง ไดสรุปผลการสํารวจขยะในทองทะเลอาวไทย ป 2557-2558  พบวาขยะทะเลท่ี

พบมากท่ีสุดคือถุงพลาสติก โดยในป 2558 พบจํานวนถุงพลาสติกในทะเล 15,850 ชิ้น รองลงมาเปน

หลอด 5,252 ชิ้น (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,2560) ซ่ึงขยะพลาสติกในทะเลเปนปญหาท่ี

หนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศกําลังใหความสนใจ นอกจากเรื่องความสวยงาม ความสะอาด

ของทัศนียภาพแลว ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนจากถุงพลาสติกในทะเลคือ สัตวน้ํากินถุงพลาสติกเขาไป

เพราะนึกวาเปนอาหาร กอใหเกิดอันตรายตอระบบยอยอาหาร และอาจถึงแกชีวิต และปญหาการ

ปนเปอนของสารตกคางในดินและน้ํา  

เนื่องจากปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากถุงพลาสติกเหลานี้ ทําใหหลายๆ ประเทศท่ัวโลก ไดให

ความสําคัญกับการลดการใชถุงพลาสติก บางประเทศไดมีการออกนโยบายหามไมใหใชถุงพลาสติก 

หรือเก็บเงินคาถุงพลาสติกกับผูบริโภค เชน ประเทศอังกฤษ ไดออกนโยบายเก็บคาธรรมเนียม

ถุงพลาสติกจากผูบริโภค ใบละ 5 เพนซ (ประมาณ 2 บาทกวาๆ) เม่ือป 2558 สามารถลดปริมาณ

การใชถุงพลาสติกไดมากกวา 80% และสามารถลดงบประมาณคากําจัดขยะมูลฝอยไดถึง 60 ลาน

ปอนด รวมท้ังยังลดการปลอยคารบอนไดออกไซดไดอีกดวย ทางดานประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน 

ประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียไดทดลองเก็บภาษีถุงพลาสติกในป 2559 ถึงแมกระแสตอบรับ

จากประชาชนจะเปนลบ แตรัฐบาลก็สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกไดจํานวนมาก 

ในสวนของประเทศไทยไมไดมีนโยบายท่ีตายตัวสําหรับการใชถุงพลาสติก มีเพียงแครณรงค

ลดการใชถุงพลาสติก โดยมาตรการสมัครใจ สงเสริมใหประชาชนทุกคนใชถุงผากันมากข้ึน ซ่ึงท่ีผาน

มาไมมีรายงานถึงผลสําเร็จของการลดปริมาณการใชถุงพลาสติกโดยมาตรการสมัครใจนี้ ทําใหไม

สามารถทราบไดวามาตรการสมัครใจนี้ สามารถลดถุงพลาสติกไดจริงหรือไม แตท้ังนี้ ไดมีตัวอยาง

จากมาตรการลดการใชถุงพลาสติก จากโครงการ Chula Zero Waste โดยสถาบันวิจัยสภาวะ

แวดลอมและสํานักบริหารระบบกายภาพ รวมมือกับรานสหกรณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

บริษัทซีพีออล ผูบริหารรานเซเวนอีเลฟเวน โดยในชวงแรกไดรณรงคลดรับถุงพลาสติกเม่ือซ้ือของ

นอยชิ้น (ชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560) ซ่ึงสามารถลดปริมาณการใชถุงพลาสติกได 

30% แตการรณรงคนี้ยังไมสามารถกระตุนใหบุคลากรและนิสิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดใช
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ถุงพลาสติกไดมากนัก ทางโครงการฯ จึงไดใชมาตรการงดแจกถุงพลาสติกฟรี โดยผูท่ีตองการใช

ถุงพลาสติกตองจายเงินเพ่ือซ้ือถุงชนิดยอยสลายไดในราคา 2 บาทตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 โดย

โครงการฯ เปนผูเก็บรวบรวมเงินรายไดจากขายถุงท้ังหมดนําไปใชสนับสนุนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

ของนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ผลการดําเนินการพบวา กอนเริ่มโครงการเม่ือเดือนตุลาคม 2559 มี

ปริมาณการใชถุงพลาสติกจํานวน 132,600 ใบ และหลังจากเริ่มมาตรการงดแจกถุงพลาสติกฟรีใน

เดือนกุมภาพันธ 2560 สามารถปริมาณการใชถุงพลาสติกได มากถึง 87.4%  

 

 
ภาพท่ี 1 ปริมาณการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว ในรานสะดวกซ้ือ 11 แหง ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ท่ีมา : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,2560 

จากขอมูลเบื้องตนนี้ ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาวาผูบริโภคพรอมหรือไมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไดรับ

ถุงพลาสติกในการซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ ถาหากมีการเก็บเงินคาถุงพลาสติกสําหรับใสสินคา 

ผูบริโภคมีความเต็มใจท่ีจะจายหรือไม หรือหากเต็มใจจายแลวผูบริโภคยินดีท่ีจะจายในระดับราคาก่ี

บาท เพ่ือใหผูบริโภคใหความสําคัญของการใชถุงพลาสติก และลดการใชถุงพลาสติกลงในท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกท่ีไดจากการซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ 

 

 

 

132,600 131,000

79,000
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 วรางคณา ศรนิล (2555)  ศึกษามาตรการทางนโยบายเพ่ือลดการใชถุงพลาสติก: 

ประสบการณของตางประเทศกับการประยุกตใชในประเทศไทย  โดยในปจจุบัน ประเทศไทยดําเนิน

มาตรการการลดการใชถุงพลาสติกแบบสมัครใจ การดําเนินการท่ีผานมายังไมมีการประเมินผล

สําเร็จท่ีชัดเจนวาสามารถลดปริมาณการใชถุงพลาสติกลงไดมากเพียงไร จากการดําเนินการของ

ประเทศตางๆ พบวามาตรการสมัครใจจะประสบผลสําเร็จไดนอยกวามาตรการทางกฎหมาย สําหรับ

ประเทศไทยควรดําเนินการควบคูกันไปท้ัง 2 รูปแบบ สําหรับการดําเนินงานในระยะสั้นตองให

ความสําคัญกับการดําเนินมาตรการสมัครใจ ควรจัดในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญกอน เพราะปญหา

ขยะถุงพลาสติกสงผลโดยตรงตอการทองเท่ียวและรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจ

และไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน เพ่ือใหเปนตัวอยางและแรงจูงใจในการดําเนินการในพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินมาตรการ สมัครใจท่ีสําคัญคือ ผูนําในการดําเนินการ

ท่ีตองมีความมุงม่ันและเสียสละ นอกจากนี้ ตองดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ และใหความรู 

เพ่ือใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภค รวมท้ังตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพราะเม่ือ

เวลาผานไป กิจกรรมการรณรงค ประชาสัมพันธ และใหความรูมักจะลดลงตามไปดวย  

 Patricia K. Madegele (2017) ศึกษาเรื่อง Consumer willingness to pay for plastic 

bags levy and willingness to accept eco-friendly alternatives in Botswana.2 การศึกษาใน

ครั้งนี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 367 ตัวอยาง โดยสุมกลุมตัวอยางในหางสรรพสินคา 6 แหง เพ่ือ

หาคาความเต็มใจจายถุงพลาสติก และความเต็มใจยอมรับทางเลือกอ่ืนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย

ใชวิธีตั้งคําถามแบบ double-bounded กําหนดราคาตั้งตนท่ี BWP1.00 (ประมาณ 3 บาท) ผลจาก

การศึกษา กลุมตัวอยาง 80.7% มีความเต็มใจยอมรับทางเลือกท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และกลุม

ตัวอยาง 70.8% ยินดีท่ีจะจายคาถุงพลาสติก ในระดับราคา BWP1.00 หากมีการเพ่ิมราคาข้ึนเปน 

BWP2.00 กลุมตัวอยางจะมีความเต็มใจจายลดลง ดังนั้นหากรัฐบาลตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การใชถุงพลาสติกของผูบริโภคในบอตสวานา การเก็บคาธรรมเนียมจึงเปนอีกหนึ่งวิธีท่ีจะทําให

ผูบริโภคใหระหนักถึงความสําคัญในการใชถุงพลาสติก และหันมาใชถุงผาหรือถุงท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากข้ึน ดานปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจจาย ไดแก ปจจัยดานการศึกษา มีทิศทางเปนลบ 

ซ่ึงอธิบายไดวา ยิ่งผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงข้ึน กลับมีความยินดีจายคาถุงพลาสติกลดลง ปจจัยดาน

รายไดมีทิศทางเปนบวก แสดงใหเห็นวาผูท่ีมีรายไดสูงมีความเต็มใจจายมากกวาผูมีรายไดนอย 

 Jarod Dunn (2012) ศึกษาเรื่อง Estimating willingness to pay for continued use 

plastic grocery  bags and willingness to accept for switching completely to reusable 

bags. การศึกษาในครั้งนี้เก็บขอมูลเพ่ือศึกษาคาธรรมเนียมถุงพลาสติก โดยใชวิธีสํารวจแบบมี

ทางเลือก dichotomous-choice, contingent valuation (CV) และใชแบบจําลองเศรษฐมิติเพ่ือ
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หามูลคาความเต็มใจจาย (WTP) และมูลคาความเต็มใจไดรับ (WTA) โดยสอบถามกลุมตัวอยาง

เก่ียวกับสถานการณท่ีสมมติข้ึน วาผูบริโภคจะยอมจายเงินคาถุงพลาสติก หรือสามารถใชถุงท่ีใชแลว

ไดหรือไม รานคาตองจายเงินใหผูบริโภคเทาไร เพ่ือใหผูบริโภคยอมใชถุงท่ีใชแลว ผลจากการศึกษา 

พบวา หากตองการใหผูบริโภคยินดีใชถุงพลาสติกท่ีใชแลว ทางรานตองจายเงินใหกับผูบริโภค 0.1 

ตอถุง และจากการศึกษา ณ ระดับราคานี้ ถึงราคาจะนอยกวาราคาสมมตฐาน แตก็ยังสามารถทําให

ผูบริโภคลดการใชถุงพลาสติกได 

 วสุพร ติ๋วงาม (2559) วิเคราะหความเต็มใจจายเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน กรณีศึกษาจังหวัด

นครปฐม เพ่ือประเมินมูลคาความเต็มใจจายเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน และศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจจายเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน ของครัวเรือนในจังหวัดนครปฐม ดวย

วิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Method : CVM) เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

จํานวน 210 ตัวอยาง ตั้งคําถามแบบปลายปดโดยการแสดงสองราคา ผลการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนมากท่ีสุด คือ ผลกระทบจากอากาศมี

อุณหภูมิสูงข้ึน ทําใหตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการบรรเทาความรอนเพ่ิมข้ึน รองลงมาคือผลกระทบ

จากอากาศแหงแลวทําใหขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค ดานความเต็มใจจายเพ่ือชวยลดภาวะ

โลกรอน พบกวากลุมตัวอยางมีความเต็มใจจาย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 82.38 กลุมตัวอยาง

ท่ีประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีจํานวนผูเต็มใจจายมากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม 

และอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความเต็มใจจายสูงสุด 4,000 บาท/ป/ครัวเรือน และคา

เต็มใจจายต่ําสุดท่ี 0 บาท/ป/ครัวเรือน คาเฉลี่ยของความเต็มใจจาย เทากับ 794.05 บาท/ป/

ครัวเรือน ปจจัยท่ีมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับความเต็มใจจายเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน 

คือ อายุ รายไดตอเดือนของครัวเรือนของกลุมตัวอยาง คาไฟฟาเฉลี่ยตอเดือน และผลกระทบจาก

ภาวะโลกรอน คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการประเมินมูลคา (Contingent Valuation Method: CVM) โดย

สัมภาษณจากกลุมตัวอยางโดยตรง เพ่ือสอบถามความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกท่ีไดรับจากราน

สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 ประชากร 

 ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ เขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง ซ่ึงคํานวณจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ 

W.G.Cochran และใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง 5  เขตพ้ืนท่ีมีปริมาณขยะเยอะท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2561 (ตั้งแตวันท่ี 1 
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ตุลาคม 2559 – 31 ธ.ค.2560) ไดแก เขตจตุจักร เขตบางกะป เขตบางขุนเทียน เขตคลองเตย และ

เขตปทุมวัน  (สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร ,2561)  พรอมท้ัง ใชวิธีการสุมแบบกําหนดจํานวน

ตัวอยาง (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละเขต จํานวนเทาๆ กัน ตามสัดสวน

จะไดเขตละ 80 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจก

แบบสอบถาม โดยการเลือกสุมตัวอยางท่ีเคยสินคาในรานสะดวกซ้ือ ตามเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงแบงเปน 3 

สวน ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามรวมถึงขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได ท่ีอยูอาศัย ความถ่ีใน

การซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือตอสัปดาห และราคาเฉลี่ยในแตละครั้งท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ 

สวนท่ี 2 เปนคําถามดานการรับรูดานปญหาหรือผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใช

ถุงพลาสติก ไดแก การรับรูถึงปญหาการระยะเวลาการยอยสลายของถุงพลาสติก และการรับรู

ปญหาถุงพลาสติกมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

สวนท่ี 3 ถามถึงความเต็มใจจายคาถุงพลาสติก ท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ 

โดยอาศัยวิธีการประเมินคาท่ีอาจเปนไปไดหรือ การประเมินคาเสมอเหมือน (Contingent 

Valuation Method: CVM) สมมติเหตุการณการเก็บคาถุงพลาสติก กําหนดราคาเสนอตั้งตนท่ีระดับ

ราคา 2 บาท เนื่องจากเปนราคาท่ีประเทศตางๆ นิยมใชในการจัดเก็บคาธรรมเนียมถุงพลาสติก และ

เปนราคาท่ีไดรับจากการทําแบบสอบถามเพ่ือหาราคาเริ่มตนของถุงพลาสติก จํานวน 40 ตัวอยาง 

โดยใชวิธีเสนอราคาแบบ Double Bounded ราคาตั้งตนราคาถุงละ 2 บาท ผูตอบแบบสอบถามจะ

ไดรับคําถามวา “ทานมีความยินดีจายคาถุงพลาสติกราคาถุงละ 2 บาทหรือไม” ซ่ึงคําตอบท่ีเปนไป

ไดคือ “เต็มใจ” กับ “ไมเต็มใจ” ในกรณีผูตอบแบบสอบถามตอบเต็มใจจาย เขาจะไดรับคําถามเปน

ครั้งท่ีสองดวยการเสนอราคาท่ีสูงข้ึน 2 เทา ในระดับราคาถุงละ 4 บาท สําหรับในกรณีท่ีผูตอบ ไม

เต็มใจจาย ในระดับราคาถุงละ 2 บาท เขาก็จะไดรับคําถามเปนครั้งท่ีสองดวยราคาท่ีลดลง 2 เทา 

คือราคาถุงละ 1 บาท สําหรับผูท่ีตอบไมเต็มใจจายในระดับราคา 1 บาท จะเปนผูท่ีไมมีความเต็มใจ

จายคาถุงพลาสติกเลย  
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว จะนําขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณใน

การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ คาความถ่ี คารอยละ และการวิเคราะห

โดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model)  

 

ผลการวิจัย  

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามรวมถึงขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค

ของผูตอบแบบสอบถาม  ผลจากการสํารวจกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง จําแนกตามลักษณะคําตอบ

จากการเสนอราคาสองครั้ง พบวา กลุมตัวอยางเพศชาย ตอบไมมีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกมาก

ท่ีสุด รอยละ 35.88 และกลุมตัวอยางเพศหญิงตอบ เต็มใจจายในระดับราคา 2 บาท มากท่ีสุด รอย

ละ 44.23 กลุมตัวอยางอายุต่ํากวา 20 ป และอายุระหวาง 40-49 ป ตอบไมมีความเต็มใจจายมาก

ท่ีสุด รอยละ 85.71 และ 37.04 ตามลําดับ สวนกลุมอายุอ่ืน ๆ ตอบเต็มใจจายในระดับราคา 2 บาท 

ดานการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี ตอบเต็มใจจายในระดับ

ราคา 2 บาทมากท่ีสุด รอยละ 41.42 และ 43.97 ตามลําดับ สวนระดับปริญญาโทหรือสูงกวา ตอบ 

ไมมีความเต็มใจจายมากท่ีสุด รอยละ 55 ดานอาชีพ ทุกกลุมอาชีพ และทุกระดับรายได ตอบเต็มใจ

จายในระดับราคา 2 บาทมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ 

 จํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางท่ีตอบ  

ตัวแปร เต็มใจ 

,เต็มใจ 

(ราคา 4  

บาท/ถุง) 

เต็มใจ 

,ไมเต็มใจ 

(ราคา 2 

บาท/ถุง) 

ไมเต็มใจ 

,เต็มใจ 

(ราคา 1 

บาท/ถุง) 

ไมเต็มใจ 

,ไมเต็มใจ  

(ไมมีความ

เต็มใจจาย) 

รวม 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

16(12.21) 

44(16.36) 

 

46 (35.11) 

119(44.23) 

 

22(16.8) 

45(16.73) 

 

47(35.88) 

61(22.68) 

 

131(100) 

269(100) 

2. อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 

20-29 ป 

30-39 ป 

40-49 ป 

50 ปข้ึนไป 

 

0(0) 

35(17.33) 

17(16.19) 

4(7.41) 

4(12.50) 

 

0(0) 

83(41.09) 

47(44.76) 

18(33.33) 

17(53.13) 

 

1(14.29) 

36(17.82) 

15(14.29) 

12(22.22) 

3(9.37) 

 

6(85.71) 

48(23.76) 

26(24.76) 

20(37.04) 

8(25) 

 

7(100) 

202(100) 

105(100) 

54(100) 

32(100) 
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ตารางท่ี 1 ความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ (ตอ) 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

 

39(16.32) 

20(14.19) 

1(5) 

 

99(41.42) 

62(43.97) 

4(20) 

 

42(17.57) 

21(14.89) 

4(20) 

 

59(24.69) 

38(26.95) 

11(55) 

 

239(100) 

141(100) 

20(100) 

4. อาชีพ 

ขาราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท/ลูกจาง 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

แมบาน 

นักเรียน/นักศึกษา 

อ่ืน ๆ 

 

10(15.63) 

 

30(13.89) 

9(13.85) 

3(25) 

8(18.07) 

0(0) 

 

31(48.44) 

 

82(37.96) 

29(44.61) 

5(41.67) 

18(41.86) 

0(0) 

 

6(9.37) 

 

43(19.91) 

12(18.46) 

0(0) 

6(13.95) 

0(0) 

 

17(26.56) 

 

61(28.24) 

15(23.08) 

4(33.33) 

11(25.58) 

0(0) 

 

64(100) 

 

216(100) 

65(100) 

12(100) 

43(100) 

0(0) 

5. ระดับรายได/เดือน 

ต่ํากวา 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,001 บาทข้ึนไป 

 

2(7.69) 

14(15.56) 

16(13.44) 

8(14.82) 

11(31.43) 

9(11.84) 

 

11(42.31) 

8(42.22) 

51(42.86) 

23(42.59) 

12(34.29) 

30(39.47) 

 

3(11.54) 

14(15.56) 

26(21.85) 

6(11.11) 

3(8.57) 

15(19.74) 

 

10(38.46) 

24(26.66) 

26(21.85) 

17(31.48) 

9(25.74) 

22(28.95) 

 

26(100) 

90(100) 

119(100) 

54(100) 

35(100) 

76(100) 

 

 จากขอมูลดานการซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือกลุมตัวอยางรอยละ 35.5 ซ้ือสินคาในราน

สะดวกซ้ือ ประมาณ 3-4 ครั้งตอสัปดาห และคาใชจายตอครั้งเฉลี่ยอยูท่ี 109 บาท  

สวนท่ี 2 การรับรูดานปญหาหรือผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชถุงพลาสติก พบวา

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ  92 ทราบวาถุงพลาสติกใชเวลาในการยอยสลายหลายรอยป และการ

รับรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมอันเรื่องมาจากถุงพลาสติกในปจจุบันไดทวีความรุนแรงระดับรุนแรงสูงสุด 

คิดเปนรอยละ 58.75 รองลงมาเปนรับรูความรุนแรงระดบัรุนแรงมาก รอยละ 30  

สวนท่ี 3 การวิเคราะหความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกท่ีไดรับจากรานสะดวกซ้ือ โดยใช

แบบจําลองทางเศรษฐมิติ สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ไดใชแบบจําลองโลจิต (logit model) ผลจาก

การวิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดมูลคาความเต็มใจจายไดรวบรวมไวในตารางท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยท่ี

กําหนดมูลคาความเต็มใจจาย 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดมูลคาความเต็มใจจาย 

variable dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

sex* 0.1125297 0.05455 2.06 0.039 0.005605 0.219454 0.6725 

age -0.0001898 0.00316 -0.06 0.952 -0.006386 0.006007 32.575 

edu2* 0.0003124 6.03E-02 0.01 0.996 -0.117832 1.18E-01 3.53E-01 

op2* -1.12E-01 0.05366 -2.08 0.038 -2.17E-01 -6.38E-03 0.535 

income 4.33E-07 0 0.21 0.831 -3.50E-06 4.40E-06 30250 

no.time* -0.0179357 0.06144 -0.29 0.77 -0.138355 0.102483 0.7625 

price* 0.1830385 0.10242 1.79 0.074 -0.017701 0.383778 0.9325 

know* -0.182795 0.08095 -2.26 0.024 -0.341454 -0.024136 0.1125 

usedto* 0.1528816 0.07758 1.97 0.049 0.000828 0.304935 0.87 

ท่ีมา : จากการประมวลดวยโปรแกรม Stata 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจจาย ตัวแปรท่ีมีผล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จํานวน 4 ตัวแปร คือตัวแปรดานเพศ 

(Sex) ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงบวก นั้นหมายความวาเพศหญิงมีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติก

มากกวาเพศชาย  ตัวแปรอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง (op2) มีแนวโนมท่ีจะเต็มใจจายคา

ถุงพลาสติกลดลง ตัวแปรดานการรับรูถึงความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากถุงพลาสติก 

(know) พบวามีทิศทางเปนลบ ซ่ึงหมายความวา ถึงกลุมตัวอยางจะมีการรับรูความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

แตไมไดทําใหมีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคยังใชถุงพลาสติกแทนท่ีจะนําถุงผา

หรือไมรับถุงพลาสติกจากรานคา และตัวแปรประสบการณการซ้ือสินคาจากราน/หาง ท่ีไมมี

ถุงพลาสติกให หรือซ้ือสินคาในตางประเทศท่ีมีนโยบายเก็บคาถุงพลาสติก (usedto) มีทิศทางเปน

บวก ซ่ึงหมายความวา ผูท่ีมีประสบการณเคยจายเงินเพ่ือถุงพลาสติกมากอน มีแนวโนมความเต็มใจ

จายคาถุงพลาสติกมากกวาผูไมเคยมีประสบการณ สวนตัวแปรอ่ืนๆ อายุ (age) การศึกษา (edu2) 

รายได (income) จํานวนครั้งในการซ้ือสินคารานสะดวกซ้ือตอสัปดาห (no.time) และคาใชจายท่ี

ซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือตอครั้ง (price) ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกท่ีไดรับจากรานสะดวกซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะในการทําวิจัยสรุปได ดังนี้ 

1. ดานความเต็มใจจายถุงพลาสติก ผูบริโภค 73% มีความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกท่ีไดรับ

จากการซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ เพ่ือลดปริมาณการใชถุงพลาสติก โดยระดบัราคาท่ีผูบริโภครับได 

คือถุงละ 2 บาท คิดเปนรอยละ 56.5 ของผูมีความเต็มใจจายท้ังหมด ซ่ึงหมายถึงผูบริโภคมากกวา
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ครึ่งนึงของผูตอบแบบสอบถามยอมรับไดหากรัฐบาลหรือรานคา มีการกําหนดนโยบายจายเงินคา

ถุงพลาสติก  

2. ดานผูบริโภค จากการวิเคราะหขอมูลดานอาชีพ พบวาพนักงานบริษัท หรือลูกจาง มี

ทิศทางความเต็มใจจายคาถุงพลาสติกลดลง สะทอนใหเห็นวา ผูบริโภคกลุมนี้อาจใชเวลาในการเขา

รานสะดวกซ้ือแบบเรงรีบ มีเวลาชวงพักเพียงเล็กนอย ทําใหเนนท่ีความรวดเร็วและสะดวกสบาย 

การท่ีตอจายเงินเพ่ือซ้ือถุงพลาสติกอาจทําใหผูบริโภครูสึกเสียเวลาและยุงยาก ดังนั้นผูบริโภคควรจะ

เริ่มตนจากการปฏิเสธรับถุงพลาสติกสําหรับใสสินคาชิ้นเล็ก หรือสินคาท่ีพรอมใชทันที และควรพก

ถุงผาใบเล็กๆ ติดกระเปาไวใหเคยชิน  

3. ดานรัฐบาล จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ถึงแมผูบริโภคสวนใหญจะรับรูความรุนแรง

ของปญหาของถุงพลาสติกท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดปญหาตางๆ แตผูบริโภคก็ไมได

มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใชถุงพลาสติก และถึงแมจะรับรูปญหาก็ไมทําใหมีความเต็มใจจาย

คาถุงพลาสติกเพ่ือลดปริมาณการใชลดลง แตจากการวิเคราะหขอมูลของผู ท่ีเคยผานการซ้ือ

ถุงพลาสติก อาจจะซ้ือสินคาจากราน/หาง ท่ีไมมีถุงพลาสติกให หรือสินคาในประเทศท่ีมีนโยบายเก็บ

คาถุงพลาสติก กลับทําใหผูบริโภคกลุมนี้ มีความยินดีจายมากข้ึน สะทอนใหเห็นวา ผูบริโภคท่ีเคย

ผานการจายเงินคาถุงพลาสติก จะมีการตระหนักถึงความสําคัญ และเห็นมูลคาของถุงพลาสติกมาก

ข้ึน ดังนั้นรัฐบาลควรเปลี่ยนแปลงมาตรการ หรือควรกําหนดนโยบาย นอกเหนือจากการสรางการ

รับรู ใหประชาชนตระหนักถึงปญหาการใชถุงพลาสติก และรณรงคใหใชถุงผาแทน รัฐบาลควรเพ่ิม

นโยบายอ่ืนๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค และลดปริมาณการใชถุงพลาสติกไดจริง 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการซ้ือสินคาในรานสะดวก

ซ้ือนั้นมีท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ควรจะทําการวิจัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือใหเห็นถึงความเต็ม

ใจจายของกลุมตัวอยางในแตละภูมิภาค 

 2. การวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดราคาตั้งตนเอง ในระดับราคา 2 บาทเปนตัวชี้นํา ทําใหไมอาจ

สะทอนมูลคาของถุงพลาสติกไดอยางแทจริง ควรมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือหามูลคาของ

ถุงพลาสติกท่ีแทจริง 

 3. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเฉพาะดานผูบริโภค ไมไดวิเคราะหถึงผลกระทบหากมีการ

เก็บคาธรรมเนียมการใชถุงพลาสติกตอผูผลิต หรือตอระบบเศรษฐกิจ ควรจะมีการศึกษาถึง

ผลกระทบดานๆ อ่ืนหากรัฐบาลกําหนดนโยบายนี้ 
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การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและศักยภาพผลิตภัณฑยางพาราไทยกับมาเลเซีย 

A Comparative Study of Cost and Potential of Para-Rubber Products 

between Thailand and Malaysia 
 

อัทธ พิศาลวานิช1 

Aat Pisanwanich1 

 

บทคัดยอ 

อุตสาหกรรมยางพาราของไทยและมาเลเซียเปนกิจกรรมเศรษฐกิจหลักของท้ังสองประเทศ แต

โครงสรางอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยางพาราของท้ังประเทศมีความแตกตางกัน โดยไทยผลิต 

เนนการผลิตน้ํายางขน ยางลอรถยนต ตามดวยถุงมือยาง เปนตน  ในขณะท่ีมาเลเซียเนนการผลิตถุงมือ

ยางเปนหลัก นอกจากนี้ไทยสงออกสินคาข้ันกลางน้ํา ในขณะท่ีมาเลเซียมีการนําเขาผลิตภัณฑข้ันกลาง

น้ําคอนขางสูงเพ่ือนําไปผลิตสินคาข้ันปลายน้ํา การเลือกผลิตผลิตภัณฑยางพาราของท้ังสองประเทศ จึง

สะทอนถึงความพรอมและศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยางพาราภายในของท้ังสองประเทศ  

งานวิจัยชิ้นนี้จึงตองการศึกษาเปรียบเทียบวาตนทุนและศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑยางพาราไทยกับ

มาเลเซียนั้นมีความแตกตางกันอยางไร ซ่ึงใชแบบจําลองตนทุนการผลิตภายในประเทศ (Domestic 

Resource Cost :DRC) ในการวิเคราะห โดยทําการเปรียบเทียบผลิตภัณฑยางพารา 7 ผลิตภัณฑ ซ่ึง

จากผลการศึกษาจะทําใหประเทศไทยทราบถึงสถานะตนทุนและศักยภาพผลิตภัณฑของไทยเพ่ือจะได

พัฒนาในแนวทางท่ีถูกตองตอไป 

 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมยางพารา ไทยกับมาเลเซีย ศักยภาพยางพารา ตนทุนการผลิตในประเทศ 
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Abstract 

Para rubber industry is a main economic activity of both Thailand and Malaysia. 

However, Para rubber industrial structure and Para rubber products of both countries are 

dissimilar, i.e. Thailand emphasizes productions of latex concentrate, car tire, and rubber 

glove, etc.  whereas Malaysia concentrates mainly on rubber glove.  Besides, Thailand 

exports midstream goods while Malaysia imports relatively high midstream products in 

order to produce downstream goods. Readiness and potential of production of domestic 

Para rubber industry of both countries is reflected in choices of Para rubber production 

both countries made.  This study attempts to compare differences of cost and potential 

of Para rubber production between Thailand and Malaysia. Domestic Resource Cost (DRC) 

is applied for the analysis.  The study compares seven Para rubber products.  Results of 

the study will make Thailand well aware of her status regarding cost and potential of 

Para rubber product and able to accurately develop the Para rubber industry. 

 

Keywords: Domestic cost, Para rubber industry, Potential of Para rubber, Thailand and 

Malaysia 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อุตสาหกรรมยางพาราของไทยและมาเลเซียเปนหนึ่งกิจกรรมเศรษฐกิจหลักของท้ังสองประเทศ 

มาเลเซียมีพ้ืนท่ีปลูกยางเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากอินโดนีเซีย และไทย โดยผลิตยางกอนถวยมาก

ท่ีสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 90 เพ่ือนําไปแปรรูปตอเปนยางแทง สวนผลผลิตน้ํายางสดมีเพียงรอยละ 10 

และแปรรูปตอเปนน้ํายางขน สงผลใหปริมาณน้ํายางขนท่ีใชในประเทศไมเพียงพอ ทําใหตองนําเขาเพ่ือ

นําไปผลิตถุงมือยาง สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราของไทย พบวาพ้ืนท่ีปลูกยางของไทยสวนใหญเปน

สวนขนาดเล็กซ่ึงผลผลิตสวนใหญเปนน้ํายางสดรอยละ 89 และยางกอนถวยอยูท่ีรอยละ 11 มีการนําไป

ผลิตเปนสินคาข้ันปลายน้ําในประเทศคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 11.9 แตสงออกมีสัดสวนเฉลี่ยถึงรอย

ละ 87.8 สําหรับสินคาข้ันปลายน้ําหลักของไทย คือ ถุงมือยาง และ ยางลอรถยนต เปนตน เม่ือ

เปรียบเทียบการใชวัตถุดิบข้ันกลางน้ําสูการผลิตสินคาข้ันปลายน้ําของไทยกับมาเลเซีย พบวา ไทยเนน

การสงออกสินคาข้ันกลางน้ําในขณะท่ีมาเลเซียมีการนําเขาผลิตภัณฑข้ันกลางน้ําคอนขางสูงเพ่ือนําไป
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ผลิตสินคาข้ันปลายน้ํา เพ่ือเปนการสรางมูลคาสินคาและเพ่ิมรายไดใหกับอุตสาหกรรมยางพาราของ

มาเลเซีย (อางอิงจากโครงการศึกษา “การวิเคราะหผลกระทบตออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจาก

เปาหมายการเปนศูนยกลางยางพาราโลกของมาเลเซีย และขอตกลงภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

(2555)) 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมยางพาราของไทยกําลังเผชิญกับความทาทายในหลายๆ ดาน เชน นโยบาย

การพัฒนาประเทศของมาเลเซีย และนโยบายในการเปนศูนยกลางยางพาราของโลกในป 2563 ท่ีทําให

โครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียจึงแตกตางจากไทย มาเลเซียจะเนนการพัฒนา

อุตสาหกรรมกลางน้ําเพ่ือปอนวัตถุดิบยางพาราเขาสูการแปรรูปมากกวาการขายเปนวัตถุดิบในตลาด

ตางประเทศ นอกจากนี้ประเทศคูคายางพารารายใหญของไทย คือประเทศจีน สามารถนําเขายางพารา

จากประเทศอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมผลผลิตยางพาราของโลกไดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจากผูผลิตกลุมประเทศ 

CLMV ซ่ึงมีการพัฒนาและขยายการผลิตยางพาราอยางตอเนื่อง เชนประเทศเวียดนามซ่ึงมีตลาดสงออก

หลัก คือ ประเทศจีน เชนเดียวกับไทย ทําใหสงผลกระทบยางพาราของไทย แตอยางไรก็ตาม หาก 

เวียดนามสามารถขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพยางไดดีข้ึนอยางตอเนื่อง ก็จะสงผลกระทบตอระดับ

การแขงขันของไทยในตลาดจีนไดเชนกัน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558)  และในฐานะท่ีประเทศมาเลเซียมี

ลักษณะเดนและมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ประเด็นตนทุนในการผลิตและศักยภาพ

ของผลิตภัณฑยางพาราระหวางไทยกับมาเลเซีย   จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษา และวิเคราะห

เปรียบเทียบตนทุนการผลิตและศักยภาพการผลิตของผลิตภัณฑยางพาราไทยกับมาเลเซียวามีความ

แตกตางกันอยางไร เพ่ือท่ีนํามาเปนเกณฑชี้วัดศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑและตนทุนท่ีสามารถนํามา

พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑยางพาราของไทยตอไป รวมท้ังจะไดเปนขอมูลใหภาครัฐและเอกชน 

ประกอบในการกําหนดทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑยางพาราไทยกับมาเลเซีย 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตของผลิตภัณฑยางพาราไทยกับมาเลเซีย 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมผลิตภัณฑยางพารา 7 ประเภทคือ น้ํายางขน ยาง

แทง ยางรถยนตนั่ง ยางลอหลอดอกใหญ ถุงยาง ถุงมือทางการแพทย และยางสวนประกอบยานยนต 
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และทําการเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑยางพาราของไทยกับมาเลเซีย ซ่ึงใหขอมูลจาการสํารวจเชิงลึก

ผูประกอบการในประเทศไทยจํานวน 150 ตัวอยาง สวนมาเลเซียจํานวนผลิตภัณฑๆ ละ 2 ราย โดยให

แบบจําลองตนทุนการใชทรัพยากรในประเทศ (Domestic Resource Cost: DRC) ในการวิเคราะห

เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตของท้ังสองประเทศ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษานี้ใชแนวคิดแบบจําลองดัชนีตนทุนทรัพยากรภายในประเทศ (Domestic Resource 

Cost: DRC )2 โดยคา DRC เปนการวัดศักยภาพความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีไมมีการบิดเบือน

การคาระหวางประเทศ (Ex-ante Comparative Advantage) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ

ไดรับเงินตราตางประเทศจากการผลิต (Inocencio and David, 1985) ถาตนทุนการใชทรัพยากรในประเทศ

มีคานอยกวาราคาสงออก (Chenery, 1961) ประเทศจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคา

ชนดินั้น แสดงวาคา  DRC จะมีคานอยกวา 1 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Bruno (1972) วา ถาตนทุนคาเสีย

โอกาสท่ีแทจริงของการใชทรัพยากรภายในประเทศท่ีใชในการผลิตเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินตราตางประเทศ 1 

หนวย มีคานอยกวาอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแทจริงก็แสดงวาการผลิตของประเทศนั้นมีศักยภาพในการผลิต 

สําหรับสูตรการคํานวณ DRC สามารถคํานวณได 2 วิธี ตามประเภทของขอมูลท่ีสามารถจัดเก็บ คือการ

คํานวณตามโครงสรางตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรม โดยใชขอมูลภาคสนาม และการคํานวณจากตาราง

ปจจัยการผลิตและผลผลิต ซ่ึงสูตรในการคํานวณแตละวิธีมีดังนี้  

1) การคํานวณ DRC จากโครงสรางตนทุนการผลิต (ตามแนวคิดของ Bruno) 

การคํานวณ DRC ในรูปแบบนี้สามารถคํานวณไดก็ตอเม่ือทราบถึงโครงสรางตนทุนการผลิตของ

อุตสาหกรรมท่ีทําการศึกษา โดยสรางตนทุนการผลิตสามารถไดขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมท่ีศึกษา โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  
𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑖𝑖∗ + 𝑓𝑓𝑖𝑖∗
 

โดยท่ี  

𝑑𝑑𝑖𝑖 คือ ตนทุนปจจัยการผลิตทางตรงและทางออมภายในประเทศตอหนวยของสินคา i 

                                                                        
2 M.Bruno (1972) “Domestic Resource Costs and Effective Protection :Clarification and Synthesis” และ 

 Edward Towe  (1992) .“Domestic Resource Cost ”, Duke University  .Journal of International Economic Page 20-44 

 Banerji and Juergen B .Donges )1974 (“The Domestic Resouress Costs Concept Theory and anempirical application    

 to the case of   Spain ”Kiel Institute for the World Economy 
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𝑃𝑃𝑖𝑖∗ คือ ราคาตลาดโลกของสินคา i (ในรูปของเงินตราตางประเทศ) 

𝑓𝑓𝑖𝑖∗ คือ ตนทุนทางตรงและทางออมของปจจัยการผลิตตอหนวยท่ีนําเขาของสินคา i (ในรูปของ

เงินตราตางประเทศ) 

2) การคํานวณ DRC โดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input – Output Table : IO 

Table) 

การคํานวณโดยวิธีนี้เปนการใชขอมูลจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต มาใชเพ่ือวิเคราะห

ตนทุนการใชทรัพยากรในประเทศ ซ่ึงสามารถคํานวณไดโดยใชสูตรท่ีคลายกับการคํานวณ DRC 

จากโครงสรางตนทุนการผลิต แตเนื่องจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตอยูในรูปของมูลคา 

จึงจําเปนตองมีการปรับสูตรในการคํานวณ คา DRC  ตามแนวคิดของ IO Table ดังนี้ 

 
โดยท่ี 

  = ทรัพยากรในประเทศ (ท้ังทางตรงและทางออม) ท่ีใชในการผลิตสินคา j (เปนบาท) 

  = มูลคาของสินคา j (คิดเปนเงินตราตางประเทศ) 

  = ตนทุนการนําเขาปจจัยการผลิตในการผลิตสินคา j ท้ังทางตรงและทางออม (เปน 

              เงินตราตางประเทศ)  

ตนทุนปจจัยการผลิตภายในประเทศ (DJ) สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ มูลคาเพ่ิมของปจจัย

การผลิตข้ันตน และตนทุนปจจัยการผลิตข้ันกลาง i (ท้ังทางตรงและทางออม) ท่ีถูกผลิตข้ึนภายในประเทศ 

เพ่ือใชในการผลิตสินคา j โดยแสดงเปนสมการดังนี้ 

 
โดยท่ี 

  = มูลคาเพ่ิมของสินคา j 

   = มูลคาวัตถุดิบ i ของสินคา j  

ภายใตสถานการณท่ีมีการเก็บภาษีสินคานําเขา (Import tax) หรือภาษีสินคาสงออก (Export 

tax) จะทําใหราคาสินคาในประเทศแตกตางจาก ราคาตลาดโลก การคํานวณ DRC จึงตองคํานวณมูลคา

สงออกและนําเขาท่ีขจัดผลของภาษี และสามารถแปลงขอมูลตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีอยูในรูป

เงินตราในประเทศ ใหอยูในรูปเงินตราตางประเทศ ไดตามสมการดังตอไปนี้ 

* *
j

j
j j

D
DRC

E F
=

−

jD

*
jE

*
jF

j j ijD V A= +∑

jV

ijA∑
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โดยท่ี 

   = มูลคาสินคาสงออก j (เปนบาท) 

   = อัตราแลกเปลี่ยน 

   = อัตราภาษีศุลกากรของสินคา j 

  = ปจจัยการผลิตนําเขา i เพ่ือสินคา j (ท้ังทางตรงและทางออม) 

 
โดยท่ี 

  = มูลคาปจจัยนําเขา i เพ่ือผลิตสินคา j (เปนบาท)  

  = อัตราภาษีศุลกากรของปจจัยการผลิต i 

 

    โดยประเทศจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในกิจกรรม j เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

ถา DRC j < d0 โดยท่ี d0 เปนอัตราแลกเปลี่ยนวัดในรูปสกุลเงินในประเทศตอ 1 หนวยของสกุลเงิน

ตางประเทศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงาในกรณีไมมีการแทรกแซงจากรัฐบาล (Shadow Exchange Rate 

: SER)3 

 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงาสามารถคํานวณไดดังตอไปนี้ 

SER =  

SCF =  

โดย 

OER  = อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 

                                                                        
3 Anneli Lagman Martin (2004), “Shadow exchange rate for Project Economic Analysis : toward improve practice at 

the ASIAN Development Bamk”, ADB 
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SER  = อัตราแลกเปลี่ยนท่ีควรจะเปน (อัตราเงา) 

SCF  = ตัวปรับมาตรฐาน (Standard Conversion Factor) 

X = การสงออก  

M  = การนําเขา 

S = อัตราการอุดหนุนการสงออก  

T  = อากรขาเขา 

 การพิจารณาความไดเปรียบในการผลิตจะตองเปรียบเทียบคา DRC กับอัตราแลกเปลี่ยนเงาในกรณี

ไมมีการแทรกแซงจากรัฐบาล (Shadow Exchange Rate : SER) โดยประเทศจะมีความไดเปรียบในการ

ผลิตสินคาของประเทศตนเองก็ตอเม่ือคา DRC ตอ SER มีคานอยกวา 1 แตถาคา DRC ตอ SER มีคามากกวา 

1 แสดงวาไมมีความไดเปรียบ 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาท่ีครอบคลุม 2 ประเด็นคือการเปรียบเทียบตนทุนกับศักยภาพการผลิตของ

ผลิตภัณฑยางพาราใน 7 ประเภทท่ีทําการศึกษา พบวากรณีการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตตอหนวย

ของประเทศไทยและมาเลเซีย เห็นไดชัดเจนวาผลิตภัณฑยางพาราของมาเลเซียท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่า

กวาไทย ไดแก ผลิตภัณฑยางแทง ยางลอหลอดอกยางใหม ถุงยาง ถุงมือทางการแพทย และยางท่ีเปน

สวนประกอบสําหรับยานยนต ขณะท่ีไทยมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวาในผลิตภัณฑน้ํายางขน และลอรถยนต

นั่ง สําหรับกรณีการเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตของผลิตภัณฑยางพาราท้ัง 7 นั้น ประเทศไทยมีคา 

DRC/SER นอยกวา 1 ในทุกผลิตภัณฑเปาหมาย แสดงวาประเทศไทยมีความไดเปรียบในการผลิตของ

ผลิตภัณฑทุกรายการ ขณะท่ีประเทศมาเลเซียมีคา DRC/SER นอยกวา 1 หรือมีความไดเปรียบในการ

ผลิตของผลิตภัณฑยางแทง ยางลอหลอดอกยางใหม ถุงยาง ถุงมือทางการแพทย และยางท่ีเปน

สวนประกอบสําหรับยานยนต  ขณะท่ีมีคา DRC/SER มากกวา 1 ในผลิตภัณฑน้ํายางขน และยางรถยนต

นั่ง ซ่ึงแสดงวามาเลเซียไมมีความไดเปรียบในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบตนทุนและศักยภาพผลิตภัณฑยางพาราของไทยและมาเลเซีย 

ผลิตภัณฑเปาหมาย ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

ตนทุนการ

ผลิต 

ตอหนวย 

ศักยภาพการ

ผลิต

(DRC/SER) 

ตนทุนการผลิต 

ตอหนวย 

ศักยภาพการผลิต

(DRC/SER) 

น้ํายางขน (บาท/กิโลกรัม) 35.5 0.9 78.4 3.6 

ยางแทง (บาท/กิโลกรัม) 35.2 0.8 34.4 0.7 

ยางรถยนตนั่ง (บาท/ลอ) 1,224.0 0.9 1,247.0 1.0 

ยางลอหลอดอกยางใหม 

(บาท/ลอ) 

1,016.7 0.2 580.7 0.1 

ถุงยาง (บาท/ชิ้น) 1.3 0.1 0.7 0.1 

ถุงมือทางการแพทย (บาท/

ชิ้น) 

0.8 0.1 0.3 0.0 

ยางท่ีเปนสวนประกอบสําหรับ

ยานยนต (บาท/ชิ้น) 

19.1 0.1 15.2 0.1 

ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ และหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาท้ังมาเลเซียและไทยมีตนทุนและศักยภาพการผลิตของ

ผลิตภัณฑท้ัง 7 ประเภทของผลิตภัณฑยางพารามีท้ังเหมือนกันและแตกตางกัน แมวามาเลเซียมีการ

บริหารจัดการอุตสาหกรรมและนโยบายยางพาราท้ังระบบดีกวาไทยก็ตาม ก็ไมไดหมายวามาเลเซีย

สามารถถึงเปาหมายในทุกประเภทของผลิตภัณฑยางพารา เพราะการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศจะ

เปนปจจัยความสําเร็จ ทําใหมาเลเซียยังตองพ่ึงพิงวัตถุดิบจากตางประเทศ เห็นไดจากน้ํายางขนมาเลเซีย

ท่ีมีตนทุนการผลิตสูงและไมมีศักยภาพการผลิตเม่ือเทียบกับประเทศไทย และแมวาการผลิตยางแทงและ

ยางลอหลอดอกยางใหมของไทยจะมีตนทุนสูงและศักยภาพการผลิตท่ีต่ํากวามาเลเซียก็ตาม แตถือวาไม

มีความแตกตางกันมากนัก ซ่ึงมีผลท่ีไมแตกตางกับยางรถยนตนั่งเชนกัน ยกเวนถุงยางอนามัยและถุงมือ

ทางการแพทยท่ีมาเลเซียมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา แตศักยภาพการผลิตท่ีใกลเคียงแสดงใหเห็นวา



 

1043 
 

เทคโนโลยกีารผลิตมีความใกลเคียงกัน หากไทยนําผลการศึกษาของบทความนี้ไปดําเนินการสงเสริมและ

กําหนดนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราอยางจริงจัง จะสงผลทําใหประเทศไทยกาวข้ึนเบอรหนึ่ง

ในการผลิตผลิตภัณฑภัณฑยางพาราท่ีมีศักยภาพได แตนโยบายยางพาราของไทยท่ีผานมานั้น ไมไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา แตไปเนนการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากกวา  

 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและศักยภาพผลิตภัณฑยางพาราไทย

กับมาเลเซีย ดังนี้ 

1) ประเทศไทยตองบริหารจัดการตนทุนของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยางพาราให

ลดลงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน จึงจะสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได 

2) ประเทศไทยตองจัดทําขอมูลตนทุนการผลิตท้ังยางพาราและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยางพารา

ท่ีสามารถสะทอนศักยภาพการผลิตของแตละภูมิภาคของไทย ขอมูลยางพาราท่ีประเทศไทยมีอยูใน

ปจจุบันยังไมสามารถนํามาวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรยางพาราของประเทศไดถูกตอง 

3) ประเทศไทยควรใชผลการศึกษานี้ กําหนดนโยบายใหชัดเจนวา ประเทศไทยจะวางตําแหนง

ผลิตภัณฑยางพาราประเภทใดของโลกอยางไร 

4) ประเทศไทยตองเปนผูนําท่ีทําใหเกิดการเชื่อมโยงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุม CLMV 

5) ประเทศไทยตองใชประโยชนทาเรือภายในประเทศเพ่ือลดตนทุนในการสงออกผลิตภัณฑ

ยางพารา ท่ีไมตองพ่ึงพิงทาเรือของมาเลเซีย 
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การเปรียบเทียบผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีแบบตาง ๆ  

ตอการสงออกทูนากระปองในประเทศไทย 

Comparison of Impact of Non-Tariff Measures on Thai Canned              

Tuna Export 
 

เคนท สเคาวเท่ิน1 

Gent Schouten1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของมาตรการกีดกัน

การคาท่ีมิใชภาษีประเภทตาง ๆ ตอมูลคาการสงออกทูนากระปองของประเทศไทย โดยผาน

แบบจําลองแรงโนมถวง (Gravity Model) โดยใชขอมูลจาก 14 ประเทศคูคาสําคัญของประเทศไทย

แบบรายป ตั้งแตป ค.ศ. 2006-2015 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท่ี

นานาชาติใชกับสินคาทูนากระปอง (HS code: 160414) ไมสงผลเสียกับมูลคาการสงออกทูนา

กระปองของประเทศไทย แตกลับสงผลทําใหมูลคาการสงออกทูนากระปองของไทยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงขัดแยง

กับแนวคิดการใชมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี เนื่องจาก มาตรฐานสินคาทูนากระปองของ

ประเทศไทยสูงกวาขอกําหนด กฎเกณฑตาง ๆ ของมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท่ีนานาประเทศ

บังคับใชกับประเทศไทย และมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท่ีสงผลกระทบตอมูลคาการสงออกทูนา

กระปองมากท่ีสุดคือ มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีประเภทจํากัดปริมาณ (Quantitative 

Restrictions :QR) เนื่องจาก มาตรการนี้ทําใหปริมาณการนําเขาทูนากระปองจากประเทศไทยลดลง 

สงผลใหราคาทูนากระปองจากประเทศไทยปรับตัวสูงข้ึน  

 

คําสําคัญ: มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี, ทูนากระปอง, แบบจําลองแรงโนมถวง  

 

Abstract 

This study aims to examine and compare the impact of each type of Non-tariff 

Measures (NTM) on value of Thai canned tuna export (HS code: 160414) across 14 

countries from 2005 - 2016. The study was conducted through Gravity Model. The result 

                                                                        
1 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail: kent.schouten@gmail.com 
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showed that all Non-tariff Measures has positive impact on value of Thai canned tuna 

export which conflicts with the concept of Non-tariff measures due to Thai canned tuna 

products standards are higher than the requirements of various international NTM that 

imposed on Thailand. The most NTM that affect the value of canned tuna exports is 

Quantitative Restrictions (QR) because this measure has reduced the amount of canned 

tuna imported from Thailand. Resulting in higher canned tuna prices from Thailand. 

 

Keywords: Non-Tariff Measures, Canned Tuna, Gravity Model 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อุตสาหกรรมสงออกทูนากระปองของไทยมีสวนแบงในตลาดสงออกทูนากระปองของโลกมาก

ท่ีสุด ในป ค.ศ. 2015 อุตสาหกรรมนี้มีมูลคาการสงออกประมาณ 1,970.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 32.8 จากมูลคาการสงออกทูนากระปองท่ัวโลก (James Mitchell, 2016) ทําให

การสงออกทูนากระปองของประเทศไทยมีอิทธิผลตอตลาดการบริโภคทูนากระปองคอนขางสูงและถูก

จับตามองในพฤติกรรมตาง ๆ เชนการควบรวมบริษัทกับบริษัทผลิตอ่ืน ๆ ในตางประเทศเพ่ือสราง

อํานาจผูกขาดการคา และปญหาการทําประมงผิดกฎหมายและละเมิดขอตกลงดานสิทธิมนุษยชน 

และมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินคา และมาตรการดานสิ่งแวดลอม จากปญหาตาง ๆ ท่ีไดกลาวมา

นั้นทําใหมีการใชมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีจากประเทศคูคาตาง ๆ เพ่ือปกปองอุตสาหกรรมใน

ประเทศนั้น ๆ ทําใหปริมาณและมูลคาการสงออกทูนากระปองของประเทศไทยลดลง 

จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย (Thai Tuna Industry Association) ตลาดการ

สงออกท่ีสําคัญของไทยคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน กลุมประเทศตะวันออกกลาง และกลุมประเทศใน

สหภาพยุโรป ในป ค.ศ. 2016 ประเทศท่ีเปนตลาดท่ีมีมูลคาการสงออกสูงท่ีสุดคือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออก เทากับ 14,742.98 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของมูลคา

การสงออกท้ังหมด และลําดับถัดมาคือประเทศญ่ีปุนท่ีมีสัดสวนมูลคาการสงออกเทากับรอยละ 12 

ตามดวยกลุมประเทศตะวันออกกลางและกลุมประเทศในสหภาพยุโรปตามลําดับ 

ท้ังนี้ จากการรวบรวบขอมูลขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 

พบวาในชวงป ค.ศ. 2001-2016 มีการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีตออุตสาหกรรมทูนา

ของไทยอยู 74 มาตรการ ท้ังนี้ตั้งแตป ค.ศ. 2001 เปนตนมา การใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใช

ภาษีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกลุมประเทศตะวันออกกลางแตกลับมีแนวโนมลดลงในกลุมประเทศ

สหรัฐอเมริกาและกลุมสมาชิกสหภาพยุโรป 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีในอุตสาหกรรมสงออกสําคัญ

ของไทยป ค.ศ. 2016 

 SPS TBT Other รวม รอยละ 

ขาว 41 52 0 93 14.22 

น้ําตาลทราย 8 48 0 56 8.56 

ไก 82 57 0 139 21.25 

กุง 16 57 0 73 11.16 

ทูนากระปอง 16 58 0 74 11.31 

แปงมันสัมปะหลัง 5 66 0 71 10.86 

สับปะรดกระปอง 10 138 0 148 22.63 

รวม 178 476 0 654 100 

ท่ีมา: ผูศึกษาคํานวณจากขอมูลจาก I-TIP WTO  

โดยเม่ือเปรียบเทียบการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีในอุตสาหกรรมสงออก

อาหารท่ีสําคัญของไทย มีการใชมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีตออุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ไทย โดยหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบคืออุตสาหกรรมทูนากระปอง ซ่ึงตามแนวคิดของ

มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีนั้น เปนการบังคับใชเพ่ือเพ่ิมราคาทูนากระปองจากประเทศไทย 

สงผลใหทูนากระปองภายในประเทศมีความสามารถในการแขงข้ันเพ่ิมข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับ

ประเทศไทยคือการสงออกทูนากระปองปรับตัวลดลง แตดวยความหลากหลายของการบังคับใช

มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีทําใหเกิดคําถามวิจัยท่ีวา “มาตรการประเภทใดสงผลตอการสงออก

ทูนากระปองของไทยมากท่ีสุด” 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอุปสรรคทาง

เทคนิค (TBT) มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอ่ืน ๆ ตอภาคการสงออกอุตสาหกรรมทู

นากระปองของไทย 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของและวรรณกรรมปริทัศน 

1. แนวคิดมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTM) 

ทฤษฎีการคาระหวางประเทศมีขอสรุปอยางชัดเจนวา การคาเสรีเปนนโยบายท่ีดีท่ีสุดท่ี

สามารถชวยใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชวยทําใหประชากร

ในประเทศไดรับสวัสดิการสูงท่ีสุด อยางไรก็ตามเง่ือนไขขางตนจะเกิดข้ึนไดจําเปนตองอยูภายใต

เง่ือนไขบางประการ เชน ตลาดมีการแขงข้ันสมบูรณท้ังในตลาดสินคาและตลาดปจจัยการผลิต 

(Perfectly Competitive Markets) การผลิตไมมีผลจากการประหยัดตอขนาด (No Economies of 

Scale) และอยูภายใตเง่ือนไขการผลิตตองไมมีผลไดภายนอก (No Externality) แตเง่ือนไขเหลานี้

ไมไดเกิดข้ึนในโลกของความเปนจริง ทําใหการจัดสรรทรัพยากรโดยกลไกตลาดลมเหลว จึงสงผลให

อุตสาหกรรมเกิดใหม (Infant Industry) และอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีตนทุนสูงจากความไมได

เปรียบโดยเปรียบเทียบ (No Comparative Advantage Industry) ไมสามารถแขงขันในตลาดเสรีได 

ดังนั้นเพ่ือชวยเหลืออุตสาหกรรมเกิดใหมและอุตสาหกรรมการผลิตสินคาทดแทนการนําเขา รัฐบาลจึง

ตองเขามามีบทบาทในการกระตุน ชวยเหลือ และแทรกแซง โดยใชมาตรการทางการคาเพ่ือปกปอง

อุตสาหกรรมเกิดใหมและอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการแขงขันใหสามารถประกอบกิจกรรมการ

ผลิตและขยายการผลิตตอไปไดในอนาคต กลาวคือ รัฐสามารถเขามามีบทบาทโดยการใชมาตรการ

ทางการคาได 2 แบบ คือ มาตรการทางภาษี (Tariff Measures) และมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใช

ภาษี (NTM) 

1.1 มาตรการทางภาษี เปนมาตรการหลักท่ีหลายประเทศนิยมใชในการกีดกันทางการคาเพ่ือ

ปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยท่ีมาตรการทางภาษีสงผลใหราคาสินคาท่ีนําเขาหรือสงออกมี

ราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหสินคาท่ีผลิตจากผูผลิตภายในประเทศมีโอกาสแขงขันหรือขยายการผลิตไดเพ่ิม

สูงข้ึน มาตรการทางภาษีทําใหเกิดรายไดแกรัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสินคานําเขาและ

สงออกท่ีผานเขาและออกเขตแดนของประเทศ  

1.2 มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี หมายถึงมาตรการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากมาตรการ

ทางภาษี ซ่ึงกอใหเกิดการบิดเบือนทางการคา (Staiger, 2012) โดยท่ี Baldwin (1970) ไดชี้ใหเห็นผล

ของการบิดเบือนวาเกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศอยางไมมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงลดรายไดรวมของโลกท่ีแทจริงท่ีเปนไปไดท่ีเกิดจากการท่ีทุกประเทศสามารถบริโภคสินคาใน

ปริมาณท่ีมากข้ึน ซ่ึงผลของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีจะมีผลตอราคาและปริมาณสินคา

สงออกของประเทศท่ีถูกดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี  

มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท่ีนํามาศึกษาในงานชิ้นนี้แบงออกเปนสามประเภท คือ  

มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) มาตรการ
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กีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอุปสรรคทางเทคนิค (TBT) และมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี

ประเภทอ่ืน ๆ (Other)  

โดยมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

(SPS) มีลักษณะเปนมาตรการท่ีใชในการจํากัดการนําเขา สินคาเกษตรและอาหารหรือเปนมาตรการท่ี

กําหนดข้ึนเพ่ือใชควบคุมสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือปกปองและคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย

พืชสัตวภายในประเทศของตนเองในดานท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงในการบริโภคหรือเสี่ยงตอโรคท่ีเกิด

จากสิ่งมีชีวิตท่ีติดมากับพืชสัตวและผลิตภัณฑรวมท้ังสารเจือปนในอาหารสารพิษหรือจุลินทรียท่ีเปน

พาหะของโรค ท้ังนี้การกําหนดระดับ ความปลอดภัย และการตรวจสอบมาตรฐานสินคานําเขา โดย

จะตองไมกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาหรือขอกีดกันทางการคา เชน  

1. ประกาศขอกําหนดหามการนําเขาสัตวปกเนื่องจากพบไขหวัดนกระบาด 

2. การรับรองดานความปลอดภัยอาหาร ดานพืช ดานสัตว 

3. การติดฉลากอาหารท่ีระบุถึงความปลอดภัยอาหาร เชน คําเตือน ปริมาณการใช 

มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอุปสรรคทางเทคนิค (TBT) มีลักษณะเปน

มาตรการท่ีใชในการกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ รวมถึงการ

กําหนดขอตกลงในการบริหารงานของผูผลิต เพ่ือเปนมาตรฐานความปลอดภัยท่ีใชในการคาระหวาง

ประเทศ เชน  

1. ขอกําหนดการบรรจุหีบหอและติดฉลากสินคา 

2. ขอกําหนดการติดฉลากอาหารเก่ียวกับตําแหนง ขนาดตัวอักษร ปริมาณสารอาหาร 

3. ขอกําหนดวาดวยเรื่องคุณภาพ การคัดเกรด และการติดฉลากสําหรับผลไมนําเขา 

(ฐานขอมูลสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ) 

สวนมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอ่ืน ๆ ตามการจําแนกของ WTO ท่ีไมใช SPS 

และ TBT มีอีก 14 ประเภท แตพบการใชกับสินคาประเภททูนากระปองเพียงมาตรการประเภท 

การจํากัดปริมาณ (Quantitative Restrictions: QR) 

2. งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทูนากระปองของไทย 

ท่ีผานมามีความพยายามศึกษาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และความไดเปรียบเชิงแขงขัน

ในอุตสาหกรรมสงออกทูนากระปองของไทยเพ่ืออธิบายถึงความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมสงออกทูนากระปองของไทย โดยการวิเคราะหจากดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

(Revealed Comparative Advantage: RCA) พบวา อุตสาหกรรมทูนากระปองของไทยมีความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในหลายปจจัยเชน โครงสรางของอุตสาหกรรม นโยบายและกลยุทธของ
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บริษัทในอุตสาหกรรม การเปนพันธมิตรการคาท่ีดีกับอุตสาหกรรมผลิตกระปองบรรจุอาหาร และ

ทําเลตําแหนงของทาเรือในการเปนแหลงรับซ้ือปลาซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักจากนานาประเทศ แตอยางไรก็

ดี อุตสาหกรรมนี้กลับมีความเสียเปรียบในปจจัยอ่ืน ๆ อยางเชน คาจางแรงงานท่ีสูงกวาประเทศคูแขง

การสงออก (อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม) รวมถึงกองเรือจับปลาของไทยท่ีไมมีความสามารถจับ

ปลาทูนาใหเพียงพอตอการผลิต และความแตกตางของคาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยกับ

ประเทศคูแขงมีแนวโนมลดลง และจากการเปรียบเทียบความสามารถของอุตสาหกรรมทูนาของ

ประเทศไทยกับประเทศคูแขงสําคัญคือ อินโดนิเซีย และฟลิปปนส (พาสิริ พุฒิโภคิน, 2544), 

(Kijboonchoo & Kalayanakupt, 2003) นอกจากปจจัยท่ีกลาวมานั้น การท่ีอุตสาหกรรมสงออกทู

นากระปองมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบก็เปนเพราะวามีการเขามาลงทุนขององคกรขามชาติและ

การออกไปลงทุนของบริษัทของประเทศไทยอีกดวย ทําใหเกิดการขยายตัวของตลาดสรางโอกาสทาง

ธุรกิจใหกับอุตสาหกรรมของไทย เชน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต เทคนิคการตลาด และการ

บริหารงานของประเทศท่ีเขาไปลงทุน (Kohpaiboon, 2006) 

นอกจากการศึกษาผานการวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบและความไดเปรียบเชิง

แขงขันแลว มีการศึกษาผานการใชดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Herfindahl-Hirschman 

Index: HHI ) พบวาอุตสาหกรรมสงออกทูนากระปองมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมตํ่า แตไมใช

ตลาดแขงขันสมบูรณเนื่องจากก่ึงหนึ่งของสวนแบงตลาดเปนของ 2 บริษัทใหญ (พาสิริ พุฒิโภคิน, 

2544)  

3. งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี 

Shepotylo (2016)ได ศึ กษาผลกระทบของมาตรการ กีด กันการค า ท่ี มิ ใช ภ า ษีต อ  

Extensive Margin และ Intensive Margin ของการสงออกสินคาอาหารทะเล โดยเลือกศึกษา

มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี 3 ประเภทคือ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary 

and Phytosanitary Measures: SPS) อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical Barriers to 

Trade: TBT) และศึกษามาตรการท่ีถูกรองเรียนเนื่องจากการบังคับใชท่ีไมเปนธรรม (Specific Trade 

Concern: STC) พบวามาตรการ SPS สงผลให Extensive Margin of Export เพ่ิมข้ึนแต Intensive 

Margin of Export ลดลง นั้นคือมาตรการ SPS สงผลใหสินคามีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนแต

ปริมาณการสงออกลดลง ในทางกลับกัน มาตรการ TBT กลับสงผลใหปริมาณการสงออกมากข้ึนและ

ทําใหชนิดของสินคาลดลง ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ Chevassus-Lozza, Latouche, Majkovič, 

and Unguru (2008), Crivelli and Gröschl (2012) และงานศึกษาของ Bratt (2014) ท่ีพบวา 

มาตรการ SPS และ TBT กลับสงผลใหปริมาณการสงออกสินคาเพ่ิมข้ึน และจากการศึกษาของ 

Anders and Caswell (2009) พบวาสําหรับประเทศผูสงออกอาหารทะเลรายใหญไปประเทศ
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สหรัฐอเมริกา เชนประเทศไทย กลับไมไดรับผลกระทบจากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารท่ีออก

โดยภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาแตอยางใด  

อยางไรก็ตาม Shepotylo (2016) ยังพบวามาตรการ SPS สงผลใหผูบริโภคปรับเพ่ิมการ

บริโภคอาหารทะเลมากข้ึนท้ังจากความเชื่อม่ันในสินคาและความหลายหลายของสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน และ

ท้ังมาตรการ SPS และ TBT สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน และมาตรการท่ีถูกรองเรียน (STC) 

มีผลตอการสงออกมากกวามาตรการ SPS และ TBT ท้ังดานเศรษฐกิจ และเชิงสถิติ 

ท้ังนี้ จากการคนควาศึกษางานศึกษาท่ีเก่ียวของ ไมพบงานศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของ

ปริมาณการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี โดยท่ีงานศึกษาท่ีผานมามีเพียงแตการศึกษา 

การมีอยูและขนาดของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี และไมพบงานศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

ผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาตออุตสาหกรรมทูนาของไทย โดยท่ีงานวิจัยชิ้นนี้จะเปนสวน

หนึ่งท่ีสามารถชวยอธิบายถึงผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีตออุตสาหกรรม

สงออกทูนากระปองของไทยได 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

จากการทบทวนงานศึกษาท่ีเก่ียวของ สามารถนํามาประยุกตกําหนดแบบจําลองท่ีใชใน

การศึกษาในรูปของแบบจําลองแรงโนมถวง (Gravity Model) เนื่องจากเปนแบบจําลองท่ีสามารถ

แสดงความแตกตางของผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีตออุตสาหกรรมสงออกทู

นากระปองของไทยแตละประเภทได และแบบจําลองแรงโนมถวงมักถูกใชเพ่ือประมาณมูลคาของ

ผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี โดยสามารถใชขอมูลไดสองประเภทคือขอมูล 

Cross-section และขอมูล Panel สําหรับการใชขอมูลแบบ Cross-section มูลคาของผลกระทบจะ

เทียบเคียงกับผลกระทบเชิงปริมาณหลังจากท่ีมีการปรับบรรทัดฐานของราคา (Price Normalization)  

สมการแรงโนมถวงสากลของนิวตัน (Newton's Law of Universal Gravitation) ถูกนํามา

ประยุกตใชในทางเศรษฐศาสตรครั้งแรกโดย Tinbergen and Hekscher (1962) ซ่ึงอธิบายวา 

แบบจําลองแรงโนมถวง (Gravity Model) มีตัวแปรหลักในการอธิบายการสงออกและนําเขาระหวาง

สองประเทศอยูท้ังสิ้น 2 ตัวแปร คือ ขนาดของเศรษฐกิจของประเทศและระยะหางระหวาง 2 

ประเทศ โดยในตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสมการโนมถวงสากลของนิวตัน และแบบจาํลองแรงโนมถวง  

  



 

1053 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสมการโนมถวงสากลของนิวตัน และแบบจําลองแรงโนมถวง 

2
i j

ij
ij

GM M
F

D
=  i j

ij
ij

KY Y
X

D

α β

θ=  

ijF =  ขนาดของแรงดึงดูดระหวางมวล 

i jM M =  มวล i และมวล j  

ijD =  ระยะทางระหวางมวล 

G =  คาคงท่ีโนมถวง 

ijX =  การสงออกหรือนําเขาจากประเทศ i ไปประเทศ j 

i jY Yα β =  ขนาดเศรษฐกิจ (GDP, ขนาดประชากร) 

ijDθ =  ระยะทางระหวางประเทศ 

K =  คาคงท่ี 

ท่ีมา: Head (2003) : Gravity for Beginners 

ตอมาไดมีการวิจารณทฤษฎีของแบบจําลองแรงโนมถวงเปนอยางมาก เนื่องจากยังไม

ปรากฏทฤษฎีท่ีมีความเขมแข็งมารองรับ ทําใหการศึกษาทฤษฎีแบบจําลองแรงโนมถวงในชวงตอมา

มีความพยายามพยายามอยางสูงในการคนหาทฤษฎีและหลักฐานมารองรับแบบจําลองนี้ และ

ภายหลังมีการเพ่ิมตัวแปรตาง ๆ เขาไปในแบบจําลอง เพ่ืออธิบายถึงการสงออกและการนําเขา

ระหวาง 2 ประเทศเพ่ิมเติมจากเดิม โดยงานศึกษาในอดีตหลายงานใชตัวแปรท่ีคลายคลึงกันทําใหผล

การศึกษาสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแบงกลุมตัวแปรของแบบจําลองแรงโนม

ถวงได 4 กลุมตัวแปร (MacPhee & Oguledo, 1994) ไดแก กลุมท่ี 1 ตัวแปรขนาดของประเทศ 

(Size Variables) เชน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จํานวนประชากร ขนาดพ้ืนท่ี กลุมท่ี 2 ตัว

แปรเชิงภูมิศาสตร (Geographic Variables) เชน ระยะทางระหวางประเทศ รวมถึงลักษณะรวมกัน

ของประเทศตาง ๆ เชน การใชภาษาเดียวกัน การมีชายแดนติดกันของท้ัง 2 ประเทศ กลุมท่ี 3 ตัว

แปรทางดานการเงินและราคา (Monetary and Price Variables) เชน อัตราแลกเปลี่ยนของสกุล

เ งินระหวางประเทศ ตัวแปรกลุม ท่ี  4 คือ ตัวแปรกลุมนโยบายและสถาบัน (Policy and 

Institutional Variables) เชน นโยบายการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

อยางไรก็ตาม ในแงของการระบุผลกระทบของการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีจะ

นิยมใชขอมูลแบบ Panel มากกวา แมวาจะยุงยากในการแยกสวนตัวแปรเชิงมูลคาเปนตัวแปรเชิง

ราคาและตัวแปรเชิงปริมาณ และแบบจําลองแรงโนมถวงของ Anderson and Van Wincoop 

(2003) ไมสามารถอธิบายถึงการคาท่ีเปนศูนย (Zero Trade Flow) ทําใหมีการเสนอการปรับปรุง

แบบจํ าลองโดย Helpman, Melitz, and Rubinstein (2008) แบบจํ าลองของ HMR อธิบาย

พฤติกรรมการเกิดการคาท่ีเปนศูนยวาเกิดจากระยะเวลาการผลิต (Productivity term) และตนทุน

คงท่ีของการสงออก (Fixed Cost of Export) ท้ังนี้ Helpman, Melitz, and Rubinstein (2008) ยัง

พบวาตนทุนผันแปรของการคา (Variable Trade Cost) สงผลใหประมาณการสงออกลดลง และ

ตนทุนคงท่ีของการคา (Fixed Trade Cost) สงผลใหความนาจะเปนท่ีผูสงออกจะสงออกลดลงอีกดวย  
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ตัวแปรท่ีสําคัญในการกําหนดมูลคาการสงออกจากการทบทวนงานศึกษามานั้นประกอบไป

ดวย อัตราการแลกเปลี่ยนท่ีแทจริง สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศระหวางท้ังสองประเทศ 

จํานวนของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 

จํานวนของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอุปสรรคทางเทคนิค (TBT) จํานวนของ

มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอ่ืน ๆ ระยะทางระหวางสองประเทศ สัดสวนระหวาง

คาใชจายในการนําของผูนําเขาและคาใชจายในการสงออกของไทย สัดสวนระหวางจํานวนเอกสาร

เพ่ือการสงออกของไทยและจํานวนเอกสารในการนําเขาของประเทศผูนําเขา อัตราภาษีท่ีประเทศผู

นําเขาใชกับทูนากระปองประเทศไทย การเปนสมาชิกสหภาพยุโรป ผลรวมของผลิตภัณฑมวลรวมของ 

5 ประเทศคูคาสูงสุดเปนตัวแทนขนาดตลาดสงออกของไทย และจากการทบทวนการวิจัย พบวาขอมูล

ประเภท Panel แยกรายประเทศเชนนี้ควรใชการวิเคราะหแบบจําลองคงท่ี (Fixed Effect Model) 

(Kabir, Salim, & Al-Mawali, 2017) เพราะฉะนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกวิเคราะหท้ังแบบ Panel 

Least Square และ Fixed Effect Model ดวยรูปแบบสมการดังนี้ 

( )
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โดยท่ี 

ijtX =  มูลคาการสงออกทูนากระปองของไทยในตลาด j ณ เวลา t 

ijtRER =  อัตราแลกเปลี่ยนท่ีแทจริงระหวางประเทศไทยกับประเทศ j ณ เวลา t 
itGDP =  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศไทย ณ เวลา t 

jtGDP =  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศ j ณ เวลา t 
ijtSPS =  จํานวนมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืช (SPS) ท่ีประเทศ j บังคับใชตอประเทศไทย ณ เวลา t 

ijtTBT =  จํานวนมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอุปสรรคทางเทคนิค (TBT) ตอ

ประเทศไทย ท่ีประเทศ j บังคับใชตอประเทศไทย ณ เวลา t 
ijtOther =  จํานวนมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีประเภทอ่ืน ๆ ตอประเทศไทย ท่ีประเทศ j 

บังคับใชตอประเทศไทย ณ เวลา t 

ijDist = ระยะทางเฉลี่ยถวงน้ําหนักประชากรระหวางกรุงเทพฯและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ j 
itShip = คาใชจายเฉลี่ยในการสงออกสินคาของไทย ณ เวลา t 

jtShip =คาใชจายเฉลี่ยในการนําเขาของประเทศ j ณ เวลา t 

itDoc = จํานวนเอกสารการสงออกสินคาของไทย ณ เวลา t 
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jtDoc = จํานวนเอกสารการนําเขาของประเทศ j ณ เวลา t 

ijtTar = อัตราภาษีนําเขาตอทูนากระปองของไทยของประเทศ j ณ เวลา t 
1ijtEU =  เม่ือประเทศ j เปนสมาชิกสหภาพยุโรป ณ เวลา t 
1ijtME =  เม่ือประเทศ j เปนประเทศในกลุมประเทศตะวันออกกลาง ณ เวลา t 

tTFD = ผลรวมของ jtGDP  ของประเทศท่ีนําเขาทูนากระปองจากไทยสูงสุด 5 อันดับ ณ เวลา t 

iε =  คาคลาดเคลื่อน 

i =  ประเทศผูสงออก (ประเทศไทย) 

j = ประเทศผูนําเขา (ออสเตเรีย, แคนนาดา, ชิลี, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิสราเอล, ญี่ปุน, 

เนเธอรแลนด, เปรู, ซาอุดิอาระเบีย, แอฟริกาใต, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, สหราชอาณาจักร, 

สหรัฐอเมริกา) 

แหลงขอมูลของแตละตัวแปร 

ijtX และ ijtTar  ใชขอมูลมาจากเว็บไซตของกรมศุลกากร  

ijtRER  ใชขอมูลจากเว็บไซตของ Bank for International Settlement  

itGDP  , jtGDP  , tTFD  ใชขอมูลจากเว็บไซตของ World Bank: World Development Indicators 

ijtSPS  , ijtTBT , ijtOther  ใชขอมูลจากเว็บไซตของ World Trade Organization Integrated Trade 

Intelligence Portal (WTO I-TIP)  

ijDist ใชขอมูลจากเว็บไซตของ CEPII Database  

itDoc , jtDoc , itShip , jtShip  ใชขอมูลจากเว็บไซตของ World Bank: Doing Business  

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาพบวา มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท่ีมีผลกับสินคาทูนากระปอง  

(HS Code: 160414) มีท้ังสิ้นสามประเภท คือ Sanitary and Phytosanitary (SPS), Technical 

Barriers to Trade (TBT) และ Quantitative Restrictions (QR) โดยมาตรการท่ีพบมากท่ีสุดในชวง

ป ค.ศ. 2000 – 2018 คือมาตรการประเภท TBT, SPS และ QR ตามลําดับ ซ่ึงมีการบังคับใชจากแต

ละประเทศท่ัวโลกรวมท้ังสิ้น 838, 384 และ 26 มาตการ ตามลําดับ ซ่ึงมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใช

ภาษีท่ีถูกบังคับใชกับสินคาทูนากระปองประเภทอ่ืน ๆ (Other) นอกเหนือจาก SPS และ TBT พบวา 

มีเพียงแคมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีประเภท QR นอกจากนี้ ไมพบปญหาการมาตรการประเภท 

Rule of Origin (RO) เนื่องจาก ขอยกเวนตามกฎการแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial 

Transformation) ท่ีทําใหการสงออกทูนากระปองไดรับขอยกเวนเนื่องจากการการเปลี่ยนพิกัดอัตรา
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ศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC) ในการเปลี่ยนแปลงในระดับ 2 หลัก (Change of 

Chapter: CC)  

 

ตารางท่ี 3 ผลของมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกทูนา

กระปอง 

    มูลคาการสงออกทูนากระปอง (พันลานบาท) การเปล่ียนแปลงมูลคาการสงออกทูนากระปอง 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

SPS  0.026 0.119*** 0.119*** 0.118*** -0.053 0.024 0.023 0.023 

   (0.034) (0.053) (0.0528) (0.056) (0.105) (0.103) (0.104) (0.104) 

TBT  0.078** 0.14*** 0.139*** 0.183*** -0.005 -0.055 -0.04 -0.032 

   (0.037) (0.054) (0.0532) (0.056) (0.11) (0.104) (0.104) (0.105) 

Other  0.247* 0.686*** 0.687*** 0.581*** -0.047 0.154 0.146 0.136 

   (0.127) (0.195) (0.194) (0.206) (0.382) (0.376) (0.377) (0.379) 

EU  -3.53***    -2.013**    

   (0.267)    (0.791)    

ME  -0.881    -3.239*    

   (0.555)    (1.665)    

Log (1+Tar) -3.92*** -4.04*** -4.07*** -1.97*** -10.603*** -8.057*** -7.6*** -7.234*** 

   (0.7) (0.878) (0.872) (0.779) (3.064) (2.442) (2.43) (2.422) 

Log (RER)  -2.03 -9.27*** -9.29*** -2.29*** 5.201 0.241 0.455 1.223 

   (1.25) (0.053) (1.75) (0.778) (3.76) (3.348) (3.357) (3.334) 

Log (GDPj/GDPi) 2.24*** 2.04*** 2.05*** 1.73*** 1.309*** 1.461*** 1.366*** 1.311*** 

   (0.12) (0.178) (0.175) (0.17) (0.365) (0.357) (0.352) (0.35) 

Log (Dist)  0.261 1.01*** 1.03*** 1.47*** -6.086*** -3.781*** -3.898*** -3.89*** 

   (0.457) (0.361) (0.357) (0.366) (1.361) (0.697) (0.695) (0.701) 

Log (Shipj/Shipi) -1.04*** -1.22*** -1.3*** -0.722*** 0.723 1.468 2.08** 2.304*** 

   (0.347) (0.48) (0.426) (0.433) (1.055) (0.932) (0.83) (0.82) 

Log (Docj/Doci) 1.15*** 2.61*** 2.58*** 2.52*** -1.622* -0.524 -0.297 -0.234 

   (0.296) (0.421) (0.411) (0.439) (0.89) (0.814) (0.802) (0.806) 

Log (TFDt) 3.5** 0.579 1.25***  11.06** 7.414* 1.708***  

   (1.41) (2.08) (0.284)  (4.258) (4.057) (0.514)  

c  -94.7** 20.7   -287.577** -175.59  48.915*** 

   (42.5) (1.75)   (128.57) (123.833)  (15.781) 

R-sq  0.898 0.740 0.845 0.822 0.423 0.388 0.379 0.372 

Adj R-sq   0.889 0.720 0.833 0.809 0.368 0.341 0.335 0.329 

obs  140 140 140 140 140 140 140 140 

หมายเหต: 1. Standard Errors ในวงเล็บ 2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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จากการวิเคราะหขอมูล พบวาจํานวนมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีประเภทตาง ๆ ไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกของทูนากระปองของประเทศไทย แตการเปลี่ยนแปลง

ของมูลคาการสงออกทูนากระปองของประเทศไทยเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีนําเขาทู

นากระปองจากประเทศไทยท่ีแตละประเทศใช การเปลี่ยนแปลงของระยะหางระหวางประเทศ 

ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงของขนาดตลาดสงออกทูนากระปองของประเทศไทย (TFD) การเปลี่ยนแปลง

ของสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมระหวางประเทศผูนําเขาและประเทศไทย รวมถึงประเทศผูนําเขาทูนา

กระปองจากไทยท่ีเปนสมาชิกกลุมประเทศยุโรป และกลุมประเทศตะวันออกกลาง 

นอกจากนี้ พบวาจํานวนมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีประเภทตาง ๆ กลับมีผลตอมูลคา

การสงออกของทูนากระปองของประเทศไทย รวมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีนําเขาทูนา

กระปองจากประเทศไทยท่ีแตละประเทศใช การเปลี่ยนแปลงของระยะหางระหวางประเทศ ตัวแทน

การเปลี่ยนแปลงของขนาดตลาดสงออกทูนากระปองของประเทศไทย (TFD) การเปลี่ยนแปลงของ

สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมระหวางประเทศผูนําเขาและประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนระหวางปริมาณเอกสารนําเขาของประเทศผู

นําเขาและปริมาณเอกสารท่ีผูสงออกทูนากระปองของประเทศไทยตองใชในการสงออก การ

เปลี่ยนแปลงของสัดสวนคาใชจายเฉลี่ยในการนําเขาของประเทศผูนําเขาและคาใชจายเฉลี่ยในการ

สงออกของประเทศไทย รวมถึงประเทศผูนําเขาทูนากระปองจากไทยท่ีเปนสมาชิกกลุมประเทศยุโรป 

เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบของมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี พบวา มาตรการกีดกัน

การคาท่ีมิใชภาษีท่ีมีผลกระทบตอการสงออกทูนากระปองมากท่ีสุด คือ มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใช

ภาษีประเภทจํากัดปริมาณ QR แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกลับเปนผลกระทบท่ีสงเสริมใหมูลคาการ

สงออกทูนากระปองสูงข้ึน ดังในตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปผลกระทบของตัวแปรท่ีสําคัญตอมูลคาการสงออก 

ตัวแปร ผลกระทบ นัยสําคัญ  

ijtSPS  + p<0.01 

ijtTBT  + p<0.01 

ijtOther  + p<0.01 

1 ijtTar+  - p<0.01 

ijtRER  - p<0.01 

/jt itGDP GDP  + p<0.01 

ijDist  + p<0.01 

/jt itShip Ship  - p<0.01 

/jt itDoc Doc  + p<0.01 

tTFD  + p<0.01 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นวา เม่ือมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท้ัง 3 ประเภท ท่ีบังคับใชกับทู

นากระปองของไทยมีจํานวนเพ่ิมข้ึน จะทําใหมูลคาการสงออกทูนากระปองของไทยปรับตัวเพ่ิมข้ึน

ตามไปดวย โดยท่ีเม่ือดูท่ีสัมประสิทธิของท้ัง 3 ประเภท พบวา มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท่ี

สงผลตอมูลคาการสงออกสูงท่ีสุดคือมาตรการประเภทอ่ืน ๆ โดยในท่ีนี้ พบเพียงมาตรการประเภท

จํากัดปริมาณ (QR) และเม่ือเปรียบเทียบตัวแปรตาง ๆ ท่ีสงผลตอมูลคาการสงออกของทูนากระปอง

ของประเทศไทย ตัวแปรท่ีสงผลตอการสงออกทูนากระปองของประเทศสูงท่ีสุด คือ ตัวแปร log(RER) 

หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแทจริง นั้นคือ เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนท่ีแทจริงระหวาง

ประเทศไทยและประเทศคูคาเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหมูลคาการสงออกทูนากระปองลดลง

ถึงรอยละ 9.29 เนื่องจาก การสงออกทูนากระปองของไทยโดยมากเปนการซ้ือขายดวยเงินตรา

ตางประเทศ โดยเฉพาะดอลลารสหรัฐ ดังนั้นเม่ือเงินบาทไทยแข็งคาข้ึนมูลคาการสงออกทูนากระปอง

ของไทยจึงปรับตัวลดลง   

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา การสงออกทูนากระปองของไทยไมเสียผลประโยชนจากการถูกบังคับ

ใชมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีจากประเทศผูนําเขาแตกลับสงผลดีกับการสงออกของไทยอยูบาง

เล็กนอย ซ่ึงขัดกับแนวคิดการใชมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี เนื่องจาก สินคาทูนากระปองของ

ไทยมีมาตรฐานท่ีสูงและผานเกณฑมาตรฐานของมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีท่ีนานาประเทศ

บังคับใชอยู  
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อยางไรก็ดี ผลกระทบจากมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีตอมูลคาการสงออกทูนา

กระปองของไทย ขัดแยงกับ ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี ท่ีจะทําให

ตนทุนในการสงออกสินคาเพ่ิมข้ึนทําใหราคาสินคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนตาม และสงผลใหปริมาณการ

สงออกลดลง เนื่องจาก  มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีประเภท SPS และ ประเภท TBT สงผลให

การสงออกปรับตัวเพ่ิมข้ึน (Bratt, 2014) และ Anders and Caswell (2009) ท่ีวา มาตรฐานสินคา

ของประเทศผูสงออกอาหารทะเลรายใหญอยูในระดับท่ีสูงกวามาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 

ซ่ึงเปนท่ีชัดแจงวาในอุตสาหกรรมทูนากระปองประเทศไทยถือวาเปนผูผลิดและผูสงออกรายใหญ

ท่ีสุด มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 30 ทําใหทูนากระปองของไทยไมไดรับผลกระทบจากการ

บังคับใชมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีจากประเทศคูคา  

 

ขอเสนอแนะ  

ผลกระทบมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีในทูนากระปองไมใชประเด็นหลักท่ีรัฐตองสนใจ

ในการออกนโยบายเพ่ือแกไข หรือเยียวยาผูประกอบการสงออกทูนากระปองจากผลกระทบของ

มาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี แตรัฐควรมุงเนนท่ีจะชวยเหลือ เยียวยา สงเสริม และสนับสนุนผู

สงออกทูนากระปองของประเทศไทยในประเด็นของมาตรการดานภาษีท่ีนานาประเทศบังคับใชกับ

สินคาทูนากระปองของประเทศไทยมากกวา เชน การทําขอตกลงการคาเสรีกับชาติตาง ๆ หรือการ

ทําขอตกลงเพ่ือลดภาษีนําเขาสินคาจากประเทศไทย เนื่องจาก การทําขอตกลงระหวางประเทศ

สมาชิกของ WTO ยังคงปรากฎภาษีนําเขาอยูโดยเฉลี่ยรอยละ 5 แตสําหรับกลุมประเทศยุโรปภาษี

นําเขาทูนากระปองจากประเทศไทยอยูท่ีประมาณรอยละ 24 ซ่ึงถือวายังสูงอยูเม่ือเทียบกับกลุม

ประเทศท่ีประเทศไทยไดทําขอตกลงทวีภาคีดวย ดังนั้นการชวยเหลือของรัฐในการเจรจาลดอัตรา

ภาษีนําเขาทูนากระปองจะสามารถชวยใหมูลคาการสงออกทูนากระปองของประเทศไทยสามารถ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนได นอกจากนี้ภาครัฐควรสนับสนุน และสงเสริมเพ่ือลดคาใชจายในการสงออก รวมถึง

การเจรจาตอรองลดราคาการนําเขาทูนากระปองจากประเทศไทยเปนการเพ่ิมเติมอีกดวย  

แตอยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งตอไปควรพิจารณาปริมาณและคุณภาพของขอมูลเพ่ิมเติม  
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยพืชผลในเขตพ้ืนที่ความเสี่ยงที่แตกตาง :

กรณีศึกษา โครงการประกันภัยขาวนาป 

Factors that Affect Farmer PurchaseDecision on Crops Insurance Product 

in Different Risk Zone : A Case Study of National Rice Insurance Scheme 
 

ดามพ ไขมุกด0 1 

Darm Kaimuk1 

 

บทคัดยอ 

 ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงยิ่งข้ึนและภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อาทิเชน อุทกภัย ภัย

แลง ภัยจากศัตรูพืช เปนตน กอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตของเกษตรกรเปนจํานวนมาก ภาครัฐจึงได

นําการประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) ซ่ึงเปนมาตรการสําคัญท่ีใชเปนเครื่องมือชวยเหลือเกษตรกร

ในการบริหารความเสี่ยงทางการการเงิน แตระบบประกันภัยพืชผลยังประสบกับปญหาท่ีสําคัญเก่ียวกับ

ความแตกตางกันของบริบทของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 การศึกษาครั้ งนี้จึงใหความสําคัญกับปญหาความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric 

Information) สงผลตอการเขารวมโครงการประกันภัยพืชผลของเกษตรกร รวมท้ังศึกษาการตัดสินใจ

เลือกเขารวมโครงการประกันภัยพืชของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน โดยทําการเก็บ

ขอมูลจากแบบสอบถามเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาป และใชแบบจําลอง Binary logit regression 

model การวิเคราะหปญหา Adverse Selection ใชการคํานวณเพ่ือหาจุดการดําเนินโครงการแลว

ขาดทุนในแตละพ้ืนท่ีความเสี่ยง และการวิเคราะหปญหา Moral Hazard ใชแบบจําลอง Ordinary 

Least Squares (OLS) ในการหาความสัมพันธของพืชผลท่ีเกิดความเสียหายกับปจจัยตาง ๆ 

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาเกษตรกรในระดับความเสี่ยงท่ีแตกตางกันสงผลตอการเขารวมโครงการ

ประกันภัยขาวนาปจากปจจัยท่ีแตกตางกัน โดยปจจัยหลักในการเขารวมโครงการฯ มาจากการอุดหนุน

คาเบี้ย ประสบการณการสูญเสียรายได และระดับพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีสูงมีผลตอความนาจะเปนของการซ้ือ

ประกันภัยท่ีสูงเชนกัน และพบวาปญหา Adverse Selection ไมเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีในภาพรวมของไทย แต

อาจมีผลเล็กนอยกับพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูง เนื่องจากพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูงมีการรับประกันภัยท่ีไมกระจุก

                                                                        
1 นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail: darmtaokaimook@gmail.com 
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ตัวหนาแนมาก ในขณะท่ีพ้ืนท่ีความเสี่ยงต่ํามีพ้ืนท่ีเอาประกันภัยจํานวนมากพอทําใหเกิดการเฉลี่ยความ

เสี่ยงตามหลักการประกันภัย และพบการเกิดปญหา Moral Hazard จากการใชชองวางของหลักเกณฑ

และนโยบายของโครงการฯ สงผลใหเกิดปญหาดังกลาวข้ึน 

 

คําสําคัญ: ประกันภัยพืชผล, ความไมสมมาตรของขอมูล, ความเสี่ยง, ภัยธรรมชาต ิ

 

Abstract 

 Natural disasters are becoming more severe and climate variability, such as floods, 

drought and pests, etc. Those causing a lot of damage to farmer’s produce. The 

government has therefore determined that crop insurance is one of the important 

measures used as a tool to help farmers in organizing the financial system. But the crop 

insurance system also faces significant problems with the different contexts of farmers in 

each area, risks from natural disasters. 

 This study therefore focuses on the study of asymmetric information affecting the 

participation in farmers' crop insurance programs. Including studying the decision to 

choose to join the crop insurance program of farmers in different risk areas by using 

information from the major rice insurance project and collecting data from questionnaires 

for farmers use the binary logit regression model. Analysis of problems adverse selection 

for the calculation to find the point of loss in each risk area in the project. Analysis moral 

hazard uses the ordinary least squares (OLS) model to determine the relationship of crops 

that have damage to various factors. 

 The study indicated that farmers at different levels of risk had participated in 

major rice insurance programs from factors that are not the same.  The main factor of 

participation comes from the subsidy, importance to crops and the risk area, which also 

affects the probability of buying insurance. Adverse selection problem does not occur in 

the overall area of Thailand but may have a slight effect on high risk areas due to areas 

with high-risk insurance is not very populous clusters. and areas with low risk, there are 

enough insured areas that cause risk average according to insurance principles. The 
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emergence of moral hazard, which is an individual problem with the using the gap of the 

criteria and policies in the project. 

 

Keywords: Crops Insurance, Asymmetric Information, Risk, Natural disasters 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ภาคการเกษตรเปนภาคการผลิตท่ีมีความสําคัญกับประเทศไทยเปนอยางมากต้ังแตอดีต  

จากการเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญและตลาดแรงงานขนาดใหญ แตทวากลับเปนภาคการผลิตท่ีตอง

เผชิญกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอยูตลอดเวลา เนื่องจากเปนอาชีพท่ีตองพ่ึงพาธรรมชาติในการ

ประกอบอาชีพเพ่ือใหพืชผลท่ีเพาะปลูกเติบโตงอกงาม เม่ือเกิดภัยธรรมชาติยอมสรางความเสียหายตอ

ผลผลิตทางการเกษตรทําใหเกษตรกรตองประสบกับการสูญเสียรายไดและปญหาความยากจนท่ีไมสิ้นสุด 

ภาครัฐจึงไดกําหนดใหการประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) เปนหนึ่งในมาตรการสําคัญท่ีใช

เปนเครื่องมือชวยเหลือเกษตรกร โดยใชการถายโอนความเสี่ยงจากผูเอาประกันภัยหรือเกษตรกรท่ีซ้ือ

กรมธรรม ไปใหกับผูรับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนบริษัทประกันภัยจะ

ชดใชคาสินไหมทดแทนตามท่ีไดรับความคุมครองในกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  

แตนโยบายดังกลาวยังประสบกับปญหาตาง ๆ อีกมากมาย อาทิเชน ความแตกตางกันของ

บริบทในแตละพ้ืนท่ีซ่ึงหากพิจารณาท่ีใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนในเรื่องของระดับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน ซ่ึงจะสงผลตอระดับขอมูลของผูรับประกันภัย ทําใหไม

สามารถคํานวณหาความเหมาะสมของคาเบี้ยและคาสินไหมทดแทนได ซ่ึงมีความเก่ียวของกับความไม

สมมาตรของขอมูล (Asymmetric Information) ซ่ึงเปนตนเหตุสําคัญท่ีทําใหตลาดไมสามารถทํางาน

ตามกลไกนําไปสูความลมเหลวของตลาด (Market Failure) ประกันภัย  

ดังนั้น การพัฒนาการประกันภัยพืชผลท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี

ความเสี่ยงและการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายภาครัฐท่ีชัดเจนจึงเปนสวนสําคัญในการชวยลดปญหา 

ปญหา Adverse Selection ปญหา Moral Hazard ปญหาความยากจน และการจัดการงบประมาณ

ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผานระบบประกันภัย 

ดวยเหตุนี้ การศึกษาจึงมุงศึกษาถึงความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric Information) 

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีแตกตางกันหรือไม โดยใช
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การตัดสินใจเขารวมของเกษตรกรในโครงการประกันภัยขาวนาป จากเขตพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีแตกตางจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึงแบงออกเปน 5 กลุม1

2 ตามเขตพ้ืนท่ีท่ีจัดทําของกรมสงเสริมการเกษตร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี

ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีแตกตางกัน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรในระดับความ

เสี่ยงท่ีแตกตางกัน 

3. เพ่ือศึกษาปญหาความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric Information) ท่ีสงผลกระทบ

ตอการพัฒนานโยบายการประกันภัยพืชผลของประเทศไทย  

 

การทบทวนวรรณากรรมหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 วิภาวี ฐิตินันทพันท (2559) ท่ีศึกษาการประเมินการตัดสินใจซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรกรผู

ปลูกขาวนาป ในจังหวัดขอนแกนและนครราชสีมาจํานวน 200 ราย ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมท่ีมี

การศึกษาสูงสุดการศึกษาและรายไดจากการปลูกขาวสูงมีความสัมพันธตอการซ้ือประกันภัยภาค

การเกษตรท่ีมากข้ึน เนื่องจากเกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดับสูงอาจมีความรูความเขาใจในความเสี่ยงท่ี

จะเกิดข้ึนทําใหมีความตองการท่ีจะทําประกันภัยภาคเกษตรท่ีมากข้ึน แตอายุไมสงผลตอการตัดสินเลือก

ซ้ือประกันภัยภาคเกษตร 

 Makki and Somwaru (2001) ศึกษาเก่ียวกับหลักฐานของการเกิด adverse selection ใน

การประกันภัยพืชผลโดยใชการทดสอบ positive-correlation ตรวจสอบ adverse selection ใน

สภาวะท่ีเกษตรกรมีทางเลือกในการซ้ือประกันภัยท่ีหลากหลาย โดยใชเทคนิค logit polychotomous 

เพ่ืออธิบายการเลือกระดับการคุมครองประกันภัยพืชผลของเกษตรกร โดยมีการวัดความเสี่ยงยอนหลัง

สําหรับแตละฟารมโดยใชขอมูลยอนหลัง 10 ป ของผลตอบแทนและราคาเพ่ือคํานวณความนาจะเปนท่ี

ผลตอบแทนหรือรายไดจะลดลงต่ํากวาจํานวนท่ีรับประกัน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรท่ีมีความเสี่ยง

สูงตองการทําประกันรายไดและประกันรายบุคคลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑประกันกลุม (ตามเขต) 

                                                                        
2 พื้นที่สีแดง ความเสียหายเฉล่ียมากกวารอยละ 12 พื้นที่สีเหลือง ความเสียหายเฉล่ียรอยละ 8 – 12 พื้นที่สีเขียวเขม ความเสียหายเฉล่ีย

รอยละ 6 – 8 พื้นที่สีเขียว ความเสียหายเฉล่ียรอยละ 4 – 6 และพื้นที่สีเขียวออน ความเสียหายเฉล่ียนอยกวารอยละ 4 
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เนื่องจากเกษตรกรสามารถคาดการณการเกิดความเสียหายไดดีกวาบริษัทประกันภัย และยังพบวา 

เกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงสูงจะซ้ือความคุมครองท่ีครอบคลุมมากกวาเกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงต่ํา  

 Horowitz and Lichtenberg (1993) ไดทําการการตรวจสอบปริมาณการใชปุยและยาฆาแมลง

ของเกษตรกรท่ีมากข้ึนหรือลดนอยลงจากเดิม เม่ือมีการตัดสินใจเขารวมโครงการประกันภัยพืชผล พบวา

เกษตรกรผูเอาประกันอาจดําเนินการผลิตโดยวิธีท่ีมีความเสี่ยงสูงกวาเกษตรกรท่ีไมมีประกันภัย และ

ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การประกันภัยมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพด โดยเกษตรกรท่ีซ้ือประกันภัยจะเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและยาฆาแมลงมากกวา

เกษตรกรท่ีไมไดซ้ือประกัน 7% และ 63% ตามลําดับ และใชไนโตรเจนตอเอเคอรมากข้ึน (19%) ยาฆา

แมลงมากข้ึน (21%) ผลลัพธเหลานี้ชี้ใหเห็นวาท้ังปุยและยาฆาแมลงอาจเปนปจจัยเพ่ิมความเสี่ยงตอ

ความเสียหายของผลผลิต   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 1.1 การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ใชการคํานวณของ Krejcie and Morgan (1970) 

เนื่องจากเปนการคํานวณแบบทราบสัดสวนของประชากร โดยใชครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ในป

การผลิต 2560/2561 ในเขตพ้ืนท่ีในการศึกษา 3 พ้ืนท่ี ไดแก เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีสีแดง จํานวน 

885,120 ครัวเรือน เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีสีเขียวเขม จํานวน 751,563 ครัวเรือน และเกษตรกรในเขต

พ้ืนท่ีสีเขียวออน จํานวน 466,296 ครัวเรือน เม่ือนําจํานวนครัวเรือนท้ัง 3 กลุมพ้ืนท่ีดังกลาวมารวมกัน 

จะไดเทากับ 2,102,979 ครัวเรือน และเม่ือนําจํานวนครัวเรือนมาคํานวณในสูตรขางตน จะไดจํานวน

กลุมตัวอยาง 𝑛𝑛 = 378.34 โดยมีการแบงจํานวนกลุมตัวอยางตามระดับความเสี่ยงตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การแบงสัดสวนครัวเรือนกลุมตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีความเสี่ยง 

ลําดับ พ้ืนท่ีความเสี่ยง จํานวนครัวเรือน

เกษตรกร 

สัดสวนครัวเรือนเกษตรกร  

(รอยละ) 

จํานวนครัวเรือนเกษตรกร

กลุมตัวอยาง (n) 

1 พ้ืนท่ีสีแดง 885,120 42.09 159 

2 พ้ืนท่ีสีเขียวเขม 751,563 35.74 135 

3 พ้ืนท่ีสีเขียวออน 466,296 22.17 84 

รวม 2,102,979 100 378 
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 1.2 การเก็บตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยเก็บตัวอยาง

ประชากรท่ีแบงตามระดับของกลุมความเสี่ยงท่ีใชในการศึกษา ไดแก กลุมพ้ืนท่ีสีแดง กลุมพ้ืนท่ีสีเขียว

เขม กลุมพ้ืนท่ีสีเขียวออน และทําการเลือกจังหวัด อําเภอ และหมูบาน ในแตละกลุมพ้ืนท่ีความเสี่ยง

ดังกลาว จากนั้นทําการสุมเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาป ปการผลิต 2561 ในหมูบานท่ีไดทําการเลือก

เปนกลุมตัวอยางท่ีใชการศึกษาดังกลาวไว ตามจํานวนการแบงขนาดของกลุมตัวอยางตามท่ีไดแบงไวใน

ขางตน  

 2. การเก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี

ความเสี่ยงท่ีแตกตาง กรณีศึกษา: โครงการประกันภัยขาวนาป ไดเก็บขอมูล 2 ชนิด ไดแก 

 2.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชพ้ืนท่ีความเสียหายทางการเกษตรจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ในป 2549-2558 ของกรมสงเสริมการเกษตร พ้ืนท่ีการท่ีเขารวมโครงการประกันภัยขาวนาป 

ปการผลิต 2560 จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาป ในป 2549-2558 และจํานวน

ครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2560 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลใน

ปญหา Adverse Selection และหาจังหวัดท่ีใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเพาะปลูก

ขาวนาป ปการผลิต 2561 โดยเลือกจากจังหวัดท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีความเสี่ยงท้ัง 3 พ้ืนท่ี โดยพิจารณาจาก

จังหวัดท่ีมีผูเพาะปลูกมากกวารอยละ 50 ของผูประกอบอาชีพท้ังหมดในจังหวัด ซ่ึงไดแก 

  - กลุมพ้ืนท่ีสีแดง ไดทําการเลือกศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสิงหบุรี โดย

ท้ัง 3 จังหวัดรวมกันมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาป ในป 2561 เฉลี่ยประมาณ 1.98 ลานไร และมีครัวเรือน

เพาะปลูกขาว 73,724 ครัวเรือน 

  - กลุมพ้ืนท่ีสีเขียวออน ไดทําการเลือกศึกษาในจังหวัดสุรินทร เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาว

นาปในป 2561 เฉลี่ยประมาณ 2.88 ลานไร และมีครัวเรือนเพาะปลูกขาว 179,226 ครัวเรือน 

  - กลุมพ้ืนท่ีสีเขียวออน ไดทําการเลือกศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี

ปลูกขาวนาปในป 2561 เฉลี่ยประมาณ 4.15 แสนไร และมีครัวเรือนเพาะปลูกขาว 13,275 ครัวเรือน 

 2.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสํารวจการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยพืชผลของ

เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีแตกตางกันในเขตพ้ืนท่ีสีแดง สีเขียว

เขม และสีเขียวออน เพ่ือสอบถามขอมูลท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมและทัศนคติในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ประกันภัยพืชผลของเกษตรในเขตพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน เพ่ือนํามาวิเคราะหหาอุปสงคของ

เกษตรกรในการเลือกซ้ือประกันภัยพืชผล โดยแบบสํารวจนีป้ระกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 



 
 

 

1068 
 

 - ขอมูลครัวเรือนของเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาป ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษาของ

หัวหนาครอบครัว จํานวนสมาชิก รายไดในครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของครัวเรือน 

 - ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการประกันภัยขาวนาป ประกอบดวย คาเบี้ย

ประกัน คาสินไหมทดแทน และนโยบายการสนับสนุนชาวนาอ่ืน ๆ 

 - พฤติกรรมและทัศนคติของเกษตรกรท่ีตอความเสี่ยง ประกอบดวย ความชอบและกลัว

ความเสี่ยง การคาคการณความเสี่ยง พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง ประสบการณในการเพาะปลูก 

การใหความสําคัญในการผลิตพืชผล การเปลี่ยนแปลงจํานวนวัตถุดิบในการเพาะปลูก 

 3. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรกร  

 ในการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยของเกษตรกรไดนําตัวแปรท่ี

สงผลตอการเลือกซ้ือประกันภัยพืชผล แบงออกเปน 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยพ้ืนฐานดานครอบครัวของ

เกษตรกรหรือผูเอาประกันภัย 2) ปจจัยดานหลักเกณฑและนโยบายของผูรับประกันภัย และ 3) ปจจัย

จากพฤติกรรมและทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยง โดยเปนขอมูลในรูปแบบตัดขวางตามเวลา (Cross 

sectional data) และวิเคราะหดวยแบบจําลอง Binary logit regression model เพ่ือทําการทดสอบ

ความนาจะเปนของการเขาโครงการฯ ของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน โดยสามารถเขียน

ใหอยูในรูปสมการตามระดับความเสี่ยงไดดังนี ้

𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖  =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + βr𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 + ∅𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝛾𝛾𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝜕𝜕𝑖𝑖𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 (1) 

โดยท่ี 𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖     คือ ความนาจะเปนของการซ้ือประกันภัยขาวนาปในครัวเรือนเกษตรกรท่ี 𝑖𝑖 ใน
พ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼  

              𝛽𝛽𝑖𝑖  คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงองคประกอบของครัวเรือนท่ีมีตออัตราสวนความ

 นาจะเปนของการซ้ือประกันภัยขาวนาปของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼  

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖

 คือ เวกเตอรองคประกอบของครัวเรือน เกษตรกรในครัวเรือนเกษตรกรท่ี 𝑖𝑖 ใน
  พ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 โดยมีตัวแปร ไดแก รายไดของครัวเรือน (Income) การศึกษาของ

  หัวหนาครัวเรือน (Education) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (Member) ขนาด

  พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปของครัวเรือน (Area)  

 𝜃𝜃𝑖𝑖  คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงหลักเกณฑและนโยบายของผูรับประกันภัยท่ีมีตอ

  อัตราสวนความนาจะเปนของการซ้ือประกันภัยขาวนาปของเกษตรกร ในพ้ืนท่ี

  ท่ี 𝐼𝐼 
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 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝

 คือ เวกเตอรหลักเกณฑและนโยบายของผูรับประกันภัยในครัวเรือนเกษตรกร

  ท่ี 𝑖𝑖 ในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 ไดแก คาเบี้ยประกันภัยในโครงการฯ (Premiu) คาสินไหม

  ทดแทนในโครงการฯ (Claim) การอุดหนุนคาเบี้ย (Subsidize) นโยบายการ

  ชดเชยอ่ืน ๆ (Other Compensation) 

 ∅𝑖𝑖 คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงตัวแปรทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงของเกษตรกรท่ี

  มีตออัตราสวนความนาจะเปนของการซ้ือประกันภัยขาวนาปของเกษตรกร ใน

  พ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 

 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 คือ เวกเตอรทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงในครัวเรือนเกษตรกรท่ี 𝑖𝑖 ในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 

 ไดแก ความนาจะเปนในการเกิดภัยพิบัติจากการคาดการณของครัวเรือน (Risk 

 Assessment)  

 𝛾𝛾𝑖𝑖 คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงตัวแปรพฤติกรรมเก่ียวกับความเสี่ยงของ 

  เกษตรกรท่ีมีตออัตราสวนความนาจะเปนของการซ้ือประกันภัยขาวนาป 

  ของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 

 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 คือ เวกเตอรพฤติกรรมเก่ียวกับความเสี่ยงในครัวเรือนเกษตรกรท่ี 𝑖𝑖 ในพ้ืนท่ี 

  ท่ี 𝐼𝐼 ไดแก การใหความสําคัญในการผลิตพืชผล (Importance) ประสบการณใน

  การดูแลพืชผล (Experience Farming) ประสบการณการสูญเสียรายได  

  (Experience Lost)  

 𝜕𝜕𝑖𝑖  คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงระดับพ้ืนท่ีความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼  

 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ ตัวแปร Dummy พ้ืนท่ีความเสี่ยงในครัวเรือเกษตรกรท่ี ท่ี i ในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 

  ไดแก พ้ืนท่ีสีแดง (Red) พ้ืนท่ีสีเขียวเขม (Dark Greed)  

 4. การวิเคราะหปญหา Moral Hazard 

 การวิเคราะหปญหา Moral Hazard จากการศึกษาของ Horowitz and Lichtenberg (1993) 

ท่ีไดพิจารณาถึงความสัมพันธของทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับความเสี่ยงของผูเอาประกันภัยท่ีสงผลให

เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนตอความเสียหายของพืชผลท่ีทําการผลิต ซ่ึงหากตัวแปรทัศนคติและพฤติกรรม

มีความสัมพันธและสงผลในทางบวกกับตัวแปรแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายจะทําให

เกิดปญหา Moral Hazard โดยใชแบบจําลอง Ordinary Least Squares (OLS) ซ่ึงมีตัวแปรตามในการ

วิเคราะหเชนเดียวกับการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรกร 
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แตในการศึกษาไดทําการควบคุมตัวแปรเวกเตอรองคประกอบของครัวเรือนและหลักเกณฑของผูรับ

ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝐼𝐼 + βr𝐻𝐻𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑓𝑓𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑍𝑍𝐼𝐼 + 𝜃𝜃𝐼𝐼𝑁𝑁𝑖𝑖𝐼𝐼

𝑝𝑝𝑍𝑍𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 + ∅𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝛾𝛾𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖      (2) 

โดยท่ี  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖  คือ แรงจูงใจของเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาปท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอความ

  เสียหายของพืชผลในครัวเรือนท่ี 𝑖𝑖 ในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 

 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 คือ เวกเตอรทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงในครัวเรือนเกษตรกรท่ี 𝑖𝑖 ในพ้ืนท่ีท่ี 𝐼𝐼 

 ไดแก ความนาจะเปนในการเกิดภัยพิบัติจากการคาดการณของครัวเรือน (Risk 

 Assessment) ระดับความชอบความเสี่ยงของครัวเรือน (Risk love) และการให

 ความสําคัญกับวิธีการเก็บคาเบี้ย (PaymentPremiu) 

 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 คือ เวกเตอรพฤติกรรมเก่ียวกับความเสี่ยงในครัวเรือนเกษตรกรท่ี 𝑖𝑖 ในพ้ืนท่ี 

  ท่ี 𝐼𝐼 ไดแก การใหความสําคัญในการผลิตพืชผล (Importance) ประสบการณใน

  การดูแลพืชผล (Experience Farming) การใหความสําคัญในการตรวจสอบ

  (Criterion) การเปลี่ยนแปลงตนทุนในการเพาะปลูก (C) 

 5. การวิเคราะหปญหา Adverse Selection 

 การวิเคราะหการเกิดปญหา Adverse Selection พิจารณาจากการเทียบระหวางการกระจุกตัว

มากของผูเอาประกันภัยในพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูงซ่ึงทําใหกําไรสุทธิ (Net Profit) เปนลบ และการกระจุกตัว

นอยของผูเอาประกันภัยในพ้ืนท่ีความเสี่ยงต่ําจนทําใหผลการดําเนินของโครงการรวมท้ังประเทศขาดทุน 

โดยสาเหตุมาจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงรูวาพืชของตนเองมีความเสี่ยงตอความเสียหายมาก 

ทําใหมีความตองการทําประกันภัยมากกวาพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในระดับต่ํา (Adverse Selection) ทําให

ความเสี่ยงเกิดการกระจุกตัวในระดับท่ีสูงสงผลใหโครงการฯ มีการดําเนินแลวขาดทุนสูง โดยมีการตั้ง

สมการท่ีใชในสราง Scatter Plot และ Line with Marker Chart ดังนี้ 

[(𝐶𝐶𝐼𝐼𝑍𝑍𝑝𝑝 𝐷𝐷𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷𝑝𝑝 × 𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑍𝑍𝑝𝑝) × 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷𝑖𝑖𝐼𝐼𝑝𝑝] < [[(𝐶𝐶𝐼𝐼𝑍𝑍𝑝𝑝 𝐷𝐷𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷𝑝𝑝 ×  𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑍𝑍𝑝𝑝 ×
                                                                                     𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑍𝑍𝑝𝑝) ×  Claims𝑝𝑝] → 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑝𝑝 (3) 

โดยท่ี 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑝𝑝  คือ เง่ือนไขการดําเนินโครงการแลวขาดทุนของผูรับประกันภัยจากการ 

   คัดเลือกท่ีไมพึงประสงค ในจังหวัดพ้ืนท่ีความเสี่ยงการรับประกันภัยท่ี 𝑝𝑝  

  𝐶𝐶𝐼𝐼𝑍𝑍𝑝𝑝 𝐷𝐷𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷𝑝𝑝 คือ จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาป (ไร) ในจังหวัดพ้ืนท่ีความเสี่ยงการรับ 

   ประกันภัยท่ี 𝑝𝑝 
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   𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷𝑝𝑝 คือ รอยละของพ้ืนท่ีเอาประกันภัย (ไร) ในจังหวัดพ้ืนท่ีความเสี่ยงการรับ 

   ประกันภัยท่ี 𝑝𝑝 

  𝑃𝑃𝐼𝐼𝑍𝑍𝐷𝐷𝑖𝑖𝐼𝐼𝑝𝑝  คือ คาเบี้ยประกันภัยรวมในจังหวัดพ้ืนท่ีความเสี่ยงการรับประกันภัยท่ี 𝑝𝑝  

  𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑍𝑍𝑝𝑝 คือ อัตราความเสียหายเฉลี่ยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีเอา 

   ประกันภัย ในจังหวัดพ้ืนท่ีความเสี่ยงการรับประกันภัยท่ี 𝑝𝑝 

     Claims𝑝𝑝 คือ คาสินไหมทดแทน ในจังหวัดพ้ืนท่ีความเสี่ยงการรับประกันภัยท่ี 𝑝𝑝 

  ในการเกิดปญหา Adverse Selection เม่ือผลกําไรท่ีคาดหวัง (Expected gain) ของโครงการฯ 

(ดานซายของสมการ (3)) มีนอยกวาการขาดทุนท่ีคาดหวัง (Expected loss) ของโครงการฯ (ดานขวา

ของสมการ (3)) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยพืชผลของเกษตรกร 

จากการวิเคราะหในสมการท่ี (1) พบวา รายได สมาชิกในครอบครัว และการใหความสําคัญกับ

พืชผลมีผลในทางลบตอการซ้ือประกันภัยขาวนาป แตการอุดหนุนคาเบี้ย ประสบการณการสูญเสียรายได 

และการอยูในเขตพ้ืนท่ีความเสี่ยงสีแดงมีผลในทางบวกตอความนาจะเปนของการซ้ือประกันภัยขาวนาป 

โดยในกลุมความเสี่ยงระดับสูง พบวา สมาชิกในครอบครัวและการใหความสําคัญกับพืชผลมีผลในทางลบ 

แตพ้ืนท่ีเพาะปลูกและประสบการณการสูญเสียรายไดมีผลในทางบวกตอการซ้ือประกันภัยขาวนาป 

ในกลุมความเสี่ยงระดับกลาง พบวา รายไดมีผลในทางลบ แตการอุดหนุนคาเบี้ยและประสบการณการ

สูญเสียรายไดมีผลในทางบวกตอการซ้ือประกันภัยขาวนาป โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการประกันภัยขาวนาปของเกษตรกร 

VARIABLES Binary Logit  

All Sample 

Binary Logit 

Low Risk  

Binary Logit  

Intermediate Risk  

Binary Logit 

High Risk  

Income -0.175** -0.161 -0.383*** -0.0441 

 (0.0848) (0.213) (0.140) (0.153) 

Member -0.0460* -0.139 -0.0275 -0.0890** 

 (0.0265) (0.0865) (0.0329) (0.0453) 
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ตารางท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการประกันภัยขาวนาปของเกษตรกร (ตอ) 

VARIABLES Binary Logit  

All Sample 

Binary Logit 

Low Risk  

Binary Logit  

Intermediate Risk  

Binary Logit 

High Risk  

Education 0.00630 0.00922 0.0114 0.0195 

 (0.0111) (0.0226) (0.0156) (0.0213) 

Area  0.00106 0.00123 0.000394 0.0135** 

 (0.00203) (0.00225) (0.00376) (0.00562) 

Premiu 0.0699  0.0298 0.145 

 (0.0559)  (0.0609) (0.0934) 

Claim 0.0732  0.0996 0.0792 

 (0.0483)  (0.0652) (0.106) 

Subsidize 0.143***  0.125*** 0.0354 

 (0.0342)  (0.0394) (0.0710) 

Other Compensation 0.0680*  0.0532 -0.0132 

 (0.0408)  (0.0503) (0.0637) 

Risk Assessment 0.0831  -0.00471 0.128 

 (0.0673)  (0.0863) (0.108) 

Importance -0.204***  -0.0617 -0.401*** 

 (0.0747)  (0.0912) (0.126) 

Experience_Farming 0.000435  0.00409 -0.00449 

 (0.00237)  (0.00360) (0.00416) 

Experience_Lost 0.0577**  0.0607** 0.155*** 

 (0.0226)  (0.0267) (0.0600) 

Red 0.208*    

 (0.113)    

Dark green 0.108    

 (0.109)    

Observations 165 25 70 70 

หมายเหต:ุ *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 2. ผลการศึกษาปญหา Moral Hazard 

 จากการวิเคราะหในสมการท่ี (2) พบวา ประสบการณในการเพาะปลูกมีความสัมพันธในทางลบ

ตอการเกิดความเสียหาย แตการใหความสําคัญในการตรวจสอบความเสียหายและการเปลี่ยนแปลง

ตนทุนการใชสารเคมีมีผลในทางบวกแสดงถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการเกิดความเสี่ยงตอความ
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เสียหายของผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนผลทําใหเกิด Moral Hazard ตามการวิเคราะหในสมการ (2) อีกท้ัง

ในสวนของตัวแปรประสบการณในการเพาะปลูกในกลุมความเสี่ยงระดับกลางมีความสัมพันธเปนลบ 

และตัวแปรการใหความสําคัญในการตรวจสอบมีความสัมพันธเปนบวกในกลุมความเสี่ยงระดับสูงซ่ึงเปน

ผลท่ีทําใหเกิด Moral Hazard โดยสงผลในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาโดยรวมในทุกพ้ืนท่ี  

 

ตารางท่ี 3 แรงจูงใจการเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของผลผลิตในเกษตรกรผูเอาประกันภัย 

VARIABLES OLS All Sample  OLS Low Risk  OLS Intermediate Risk OLS High Risk 

RiskAssessment -0.284 -0.853 -0.829 -0.00495 

 (0.350) (1.204) (0.634) (0.348) 

Risklove -0.0479 1.176 0.285 -0.128 

 (0.121) (0.294) (0.183) (0.137) 

PaymentPremiu 0.246 -1.912 0.880 -0.140 

 (0.321) (0.870) (0.539) (0.339) 

Importance -0.257  -0.0521 -0.0278 

 (0.263)  (0.398) (0.239) 

Criterion 0.566*  0.178 0.538* 

 (0.323)  (0.541) (0.310) 

Experience_Farming -0.0208*  -0.0376** -0.00898 

 (0.0113)  (0.0179) (0.0118) 

C_Seed -0.330    

 (1.020)    

C_Soilandfertilizer 0.331    

 (0.913)    

C_Chemicals 0.597**    

 (0.296)    

C_Labor -0.351    

 (0.384)    

Constant 11.31*** -0.176 3.398*** 0.347 

Observations 82 5 35 42 

R-squared 0.227 0.781 0.335 0.182 

Control Farmer Yes Yes Yes Yes 

หมายเหต:ุ *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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 3. ผลการศึกษาปญหา Adverse Selection  

 จากการวิเคราะหในสมการ (3) ท่ีพิจารณาจากความแตกตางของระดับพ้ืนท่ีความเสี่ยงถึงของ

เง่ือนไขการดําเนินโครงการแลวขาดทุนของผูรับประกันภัย จะเห็นวามีเพียง 5 จังหวัด ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี

ความเสี่ยงสูงสุด (สีแดง) มีแนวโนมเกิดการกระจุกตัวของจํานวนพ้ืนท่ีเอาประกันภัยแลวอาจทําใหการ

ดําเนินโครงการเกิดการขาดทุน แตเม่ือนํามารวมกับพ้ืนท่ีในระดับอ่ืน ๆ จะพบวาการดําเนินโครงการฯ 

โดยรวมทุกพ้ืนท่ีทําใหไดรับผลกําไร เปนผลมาจากการกระจายความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีท่ีมีความเสียงต่ํา  

ทําใหไมเกิดปญหา Adverse Selection ในพ้ืนท่ีท้ังประเทศ โดยการคาดการณรายละเอียดดังภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 การคาดการณผลกําไรสุทธิท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการในแตละจังหวัด 
 

 การวิเคราะหจากระดับพ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ในสมการ (3) เพ่ือหาจุดท่ีเริ่มทําใหการ

ดําเนินโครงการแลวขาดทุนของผูรับประกันภัย ซ่ึงอาจเกิดจากการกระจุกตัวของจํานวนพ้ืนท่ีเอา

ประกันภัย ไดผลดังภาพท่ี 2 ซ่ึงพบวาพ้ืนท่ีความเสี่ยงสีแดงซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติสูงสุด หากจํานวนพ้ืนท่ีรับประกันมากกวารอยละ 49 เปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหโครงการฯ ขาดทุน

ในพ้ืนท่ีนั้น และพ้ืนท่ีสีเหลืองซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันดับ 2 หากจํานวนพ้ืนท่ี

รับประกันมากกวารอยละ 76 เปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหโครงการฯ ขาดทุน สวนในพ้ืนท่ีระดับอ่ืนพบวาการมี

พ้ืนท่ีเอาประกันภัยเต็มจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมสามารถทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับขาดทุนในพ้ืนท่ีนั้นได 

ภาพท่ี 2 ผลกําไรสุทธิในแตละระดับพ้ืนความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาในสมการ (1) จะพบวา รายไดและการใหความสําคัญกับพืชผลของเกษตรกร

ทําใหเกิดการไมคํานึงถึงการบริหารเสี่ยง เนื่องจากเกษตรกรไมเห็นถึงความคุมคาของการทําประกันภัย

พืชผลและมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบอ่ืน แตหากเกษตรกรท่ีเคยมีประสบปญหาดานรายได การ

อยูในพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูง และการอุดหนุนคาเบี้ยประกันของรัฐ มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ 

มากข้ึน เนื่องจากเกษตรกรเห็นถึงความสําคัญของประกันภัยและการไมตองจายคาเบี้ยซ่ึงมีผลตอตนทุน

ท่ีเพ่ิมข้ึน และในกลุมพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูงจะคํานึงถึงระดับของทัศนคติและพฤติกรรมในการเกิดความเสี่ยง 

แตในกลุมพ้ืนท่ีความเสี่ยงระดับกลางพบวาเกษตรกรจะคํานึงถึงหลักเกณฑการเขารวมและองคประกอบ

ของครอบครัว ซ่ึงนี้หมายถึงความแตกตางของบริบทในแตละพ้ืนท่ีความเสี่ยงมีผลตอความนาจะเปนใน

การเขารวมโครงการประกันภัยพืชผลท่ีแตกตางกันเปนผลทําใหเกิด Asymmetric Information  

 ในผลการศึกษาท่ี (2) ปญหา Moral Hazard เกิดข้ึนจากพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการประกันภัยพืชผล ท่ีจะใชตนทุนและการดูแลรักษาพืชผลท่ีเพาะปลูกลดนอยลงทําให 

มีความเสี่ยงตอผลผลิตลดลงหรือเกิดความเสียหายเพ่ิมมากข้ึน และเกิดจากการหาชองวางของ

หลักเกณฑของโครงการฯ นั้นคือ เกณฑการประกาศเขตภัยพิบัติของผูวาฯ ซ่ึงเปนการตรวจสอบใน

ภาพรวม อาจทําใหเกิดความผิดพลาดกอใหเกิดการไดรับเงินชดเชยในพ้ืนท่ีท่ีไมไดเกิดความเสียหายจริง

โดยมักจะเกิดในกลุมความเสี่ยงสูง สงผลใหโครงการฯ ตองแบกรับตนทุนความเสี่ยงเกินความเปนจริง 

 และผลการศึกษาท่ี (3) พบวาไมเกิดปญหา Adverse Selection ในพ้ืนท่ีโดยรวมของประเทศ

ไทย เนื่องจากในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงมีการรับประกันภัยท่ีไมกระจุกหนาแนมาก อีกท้ัง ในพ้ืนท่ีความ

เสี่ยงต่ํามีพ้ืนท่ีเอาประกันภัยจํานวนมากพอท่ีทําใหเกิดการเฉลี่ยความเสี่ยงตามหลักการประกันภัย แต

หากเกษตรกรท้ังหมดเขารวมโครงการฯ ในระดับสูงในทุก ๆ ระดับความเสี่ยงสงผลเกิดการกระจุกตัวของ

ผูเอาประกันภัยในระดับพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูงทําใหเกิดการขาดทุนในภาพรวมไดเชนกัน แตหากพิจารณาใน

แต กลุ ม พ้ื น ท่ี คว าม เสี่ ย งพบว าปญหา  Adverse Selection จะ เ กิ ด ในกลุ ม พ้ื น ท่ี ความ เสี่ ย ง 

สีแดงท่ีระดับรอยละ 49 และสีเหลืองท่ีระดับรอยละ 76 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกในกลุม  

 

ขอเสนอแนะ   

ความแตกตางกันของระดับความเสี่ยงในแตละพ้ืนท่ีทําใหเกิดปญหาความไมสมมาตรของขอมูล

เปนสวนสําคัญนําไปสูความลมเหลวของตลาด (Market Failure) ประกันภัย ดังนั้นการกําหนด

หลักเกณฑท่ีเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีจึงเปนสิ่งสําคัญในการลดปญหา อาทิเชน 
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1. การแบงพ้ืนท่ีการเก็บคาเบี้ยประกันภัยท่ีเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง โดยกลุมความเสี่ยง

สูงควรมีการจายคาเบี้ยประกันท่ีสูงกวากลุมความเสี่ยงต่ํา เพ่ือเปนการลดปญหา Adverse Selection 

  2. ควรใหมีการรวมกันจายคาเบี้ยประกันของเกษตรกรในทุก ๆ พ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการแบงเบา

ภาระตนทุนท่ีสูงของโครงการฯ  

 3. การกําหนดนโยบายเก่ียวกับราคาของพืชผลท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกษตรกรคํานึงถึงตนทุนคาเสีย

โอกาสหากเกิดความเสียหายกับพืชผลท่ีเพาะปลูก 

 ท้ังนี้ ในการศึกษาไดใชการเก็บขอมูลแบบ Cross-sectional หากมีการศึกษาตอดานความไม

สมมาตรของขอมูลควรเปนการศึกษาในพฤติกรรมและทัศนคติในรูปแบบ Panel data เพ่ือใหเห็นถึง

ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการประกันภัยพืชผลของเกษตรกรในระยะยาวและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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Factors Influencing Breastfeeding Practices in Myanmar 
 

Yadanar 1 

  

Abstract 

 Proper breastfeeding practices can speed up infant growth and development, 

which in turn impacts the country's productivity and economic development. 

However, Myanmar is still on the way to achieve the country's goal of breastfeeding 

practices. Therefore, this study aims to determine the effects of socio-economic, bio-

demographic and health related factors on early initiation of breastfeeding and 

exclusive breastfeeding practices among Myanmar children. The secondary data 

analysis is performed in this study by using under-five children file (KR file) of Myanmar 

Demographic and Health Survey (MDHS) 2015 – 2016. Among 4,286 children, 1,506 

children for early initiation of breastfeeding and 376 children for exclusive of 

breastfeeding are selected according to the inclusion criteria. The influencing factors 

of outcomes are analyzed using ordered logit regression model with expression of 

odds ratio (OR) and marginal effect (ME). The results show that being female infants, 

long duration of birth interval, mother having manual work, frequent ANC visit and 

normal delivery were the major influencing factors for early initiation of breastfeeding 

practice in Myanmar. For exclusive breastfeeding, age of child and high birth order 

were negative predictors and long duration of birth interval, high level of mother 

education and ANC visit more than 4 times were positive predictors in this study. Thus, 

improving knowledge about proper use of contraceptive methods to reproductive age 

women, promoting education level of mothers and encouraging schooling for baby 

girls, creating safe and comfortable space for breastfeeding and providing accessible 

ANC services are recommended to improve proper breastfeeding practices in 

Myanmar. 

Keywords: breastfeeding, infant, child, Myanmar 
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Introduction 

Providing best food and nutrients for babies with knowledge and resources 

available is very tricky and challenging task for parents in most of the countries 

(UNICEF, 2016b). Nutritional status of children under two years of age principally rely 

on feeding practices, in which breastfeeding remains a major component (Lim et al., 

2012). Moreover, breastfeeding is no more regarded as "one-woman job", and they 

really need support from families, working environment and from the country's health 

care system (UNICEF, 2016b). 

WHO and UNICEF Global Strategy for infant and young child feeding (IYCF) 

have already suggested breastfeeding practices for young infants, which are early 

initiation of breastfeeding (EIBF) "Place newborns skin-to-skin with their mother 

immediately after birth, and support mothers to initiate breastfeeding within the 

baby’s first hour of life" and exclusive breastfeeding (EBF) "Provide only breastmilk to 

infants from birth until 6 months of age, with no other food or liquids (including 

water)" (UNICEF, 2016b).  

In addition, there are several linkages between proper breastfeeding practices 

and SDGs. Breastfeeding contributes to good nutrition and better health outcomes to 

babies which directly supports Goal 2 and 3 which are related to "hunger, health and 

well-being". Moreover, right breastfeeding ways result in a gain in higher cognitive 

ability which is key to Goal 4, standing for "Ensure quality education". It can also yield 

a positive impact for Goal 5 "Gender equality" by providing workplace rights for the 

working women around the world (UNICEF, 2016a). 

Despite of many advantages, breastfeeding practices remain inadequate 

globally. UNICEF in 2016 presented that only two-fifths of infants under 6 months of 

age received the benefits of exclusive breastfeeding and less than half (45%) of the 

babies were brought to their mothers within one hour after birth (UNICEF, 2016b).  

Improper and sub-optimal breastfeeding could increase Infant Mortality Rate 

(IMR), accounting for 1.4 million deaths and 10% of the disease burden in under five 

children among low- and middle-income countries (Black et al., 2008). Besides, It 

stood among the top three levels of leading causes of diseases among Sub-Saharan 
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Africa (Lim et al., 2012). Inadequate practice of breastfeeding is also one of the main 

causes of stunting among under five children according to WHO framework. It has 

been estimated that among 161 million stunted children, half of them lived in Asia 

and over one third in Africa (de Onis & Branca, 2016).  

As an economic impact, suboptimal breastfeeding up to six months of age can 

loss important cognitive benefits and results in cause yearly economic losses of about 

302 billion dollars and about 0.49% of world Gross National Income. Moreover, the 

impact of cognitive loss led to more than 230 billion dollars' loss annually in high 

income countries, whereas 70 billion dollars for low and middle income countries. 

(Rollins et al., 2016). 

With regards to Myanmar, it is still on the way to reach the country's goal. 

Although Myanmar government has adopted IYCF practices in the National Strategy 

since 2011, only half (51%) of infants under six months received EBF (MOHS & ICF, 

2017). The trend of EIBF showed a declining pattern. In 2011, the percentage of 

mothers who provided early initiation of breastfeeding was 75.8% (MOH, MNPED, & 

UNICEF, 2011), but, in 2017, the figure decreased to only two – thirds (66.8%) (MOHS 

& ICF, 2017). The low rate of exclusive breastfeeding reflects the condition of poor 

child health in Myanmar, contributing to high rates of neonatal, infant and under-five 

mortality, and also malnutrition.  

Therefore, more in depth understanding about the factors influencing 

exclusive breastfeeding and early initiation of breastfeeding in Myanmar is needed so 

that the health sector can provide better programs to improve breastfeeding 

practices, which will affect in an improvement of the nutritional status of the children. 

Thus, this study aims to determine factors influencing both exclusive and early 

initiation of breastfeeding among Myanmar mothers. 

The main objective of the study is to determine the effects of socio-economic, 

bio-demographic and health related factors on early initiation of breastfeeding and 

exclusive breastfeeding practices among Myanmar children. 
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Literature review  

There are variety of studies and papers concerning on different breastfeeding 

practices using different methodologies. Some studies focused on early initiation of 

breastfeeding (Adhikari, Khanal, Karkee, & Gavidia, 2014; Lakew, Tabar, & Haile, 2015) 

while others briefly described about exclusive breastfeeding only (Agho, Dibley, 

Odiase, & Ogbonmwan, 2011; Lynn Kyi, Mongkolchati, Chompikul, & Wongsawass, 

2015). Relatively few studies address both outcomes or more than two outcomes 

(Bui, Lee, Le, Van Dung, & Vu, 2016). 

 Breastfeeding practices are impacted by several factors related to both 

mothers and children. In order to describe the influencing factors of breastfeeding 

practices based on previous studies, all factors are widely categorized into three 

groups namely bio-demographic, socio-economic and health/support factors in 

accordance with one study conducted in Nigeria (E. O. Adewuyi, Zhao, Khanal, Auta, 

& Bulndi, 2017).  

This model is used in many studies conducted especially on child health. Bio-

demographic factors (example: age of both mother and child, perceived birth size, 

place and region of residence) refer to proximal factors, socio-economic factors 

(example: educational and occupational status of both mother and father, economic 

status) refer to distal factors and health/support factors (example: antenatal care visit 

and postnatal check) refer to intermediate factors (E. Adewuyi, Zhao, & Lamichhane, 

2016). Proximal factors have stronger, more close and more powerful effect. Distal 

factors have weaker and less powerful effect (Krieger, 2008). Intermediate factors are 

the ones which mediate the health effect of social determinant factors (WHO, 2010). 

 Among bio-demographic factors, large size baby, lower birth order and older 

mother age were negatively correlated with early initiation of breastfeeding growing 

age of child, male infants, small size baby, higher birth order, longer duration of birth 

interval and older mothers were negatively correlated with exclusive breastfeeding 

(Agho et al., 2011; Benedict, Craig, Torlesse, & Stoltzfus, 2018; Chandhiok, Singh, Sahu, 

Singh, & Pandey, 2015; Lynn Kyi et al., 2015). 
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 Regarding socio-economic factors, highly educated mother, highly educated 

father and high income household were more likely to provide early initiation of 

breastfeeding that their counterparts. Moreover, highly educated mother, 

unemployed mother, highly educated father and richer households were more likely 

to provide exclusive breastfeeding that their opposites (E. O. Adewuyi et al., 2017; 

Agho et al., 2011; Bui et al., 2016). 

 According to health/support factors, ANC visit ≥ 4 times, non-caesarean section 

and delivered at health facility remained major predictors for timely initiation of 

breastfeeding and frequent ANC visit and having postnatal checkup were the main 

predictors for exclusive breastfeeding (Adhikari et al., 2014; Benedict et al., 2018; Hazir 

et al., 2012). 

 Even though many studies regarding various aspects of breastfeeding practices 

conducted in Myanmar, most of them are region specific and based on only one 

outcome like exclusive breastfeeding. Moreover, no study at national level with more 

than one outcome (Hmone, Li, Agho, Alam, & Dibley, 2017; Lynn Kyi et al., 2015). In 

summary, all national and international literatures convey different points of strengths 

and limitations according to their model used and methodologies.  

 

Research methodology 

The secondary data analysis is performed in this study by using under-five children 

file (KR file) of Myanmar Demographic and Health Survey (MDHS) 2015 – 2016. 

Stratified two-stage sampling design was used in MDHS. The 2014 Census data was 

used as sampling frame.  

In this study, the unit of analysis is the child level analysis with mother-child pairs. 

In KR file, the total of 4815 children were included without using weight.  The weighted 

value of the total children was 4,286 in the survey. Among weighted value, 1,506 

children for EIBF and 376 children for EBF are selected according to the inclusion 

criteria and after all data cleaning process. For early initiation of breastfeeding, the 

inclusion criteria are "last-born children who were born in the 2 years preceding the 

survey" and for exclusive breastfeeding, "0-5 month children living with their mother. 
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 The predictor variables are categorized into three groups, namely bio-

demographic factors (age of child, sex of child, mother's perception of birth size, birth 

order, birth interval, mother age, place of residence, region of residence), socio-

economic factors (mother education, mother occupation, father education, economic 

status) and health/support factors (antenatal care visit, mode of delivery, place of 

delivery, postnatal checkup) in compliance with one Nigeria study (E. O. Adewuyi et 

al., 2017). 

 The outcomes of the study are described in Table 1. 

Table 1. Description of dependent variables 

No Variables Operational definition Specification 

1 Early initiation of 

breastfeeding  

Breastfeeding initiated 

within the first hour of birth 

(WHO, 1998) 

0 – No breastfeeding at all 

1 – Not initiate within 1st hour 

2 – Initiate within 1st hour of 

birth 

2 Exclusive 

breastfeeding 

 

Infant receive breast milk 

within 0-5 months, allowing 

ORS, drops, syrups (vitamins 

and minerals, medicines) 

and does not allow the 

infant to receive anything 

else (UNICEF, 2012) 

0 – No breastfeeding at all 

1 – Non-exclusive breastfeeding 

within 0-5 months 

2 – Exclusive breastfeeding 

within 0-5 months 

 
As both of the dependent variables are categorical dummy variables and in 

ranking order, ordered logit regression model is used in this study. The latent variable 

model for both outcomes can be written as follows: 

Yi* = β0 + β1Cage + β2Csex + β3Bsize + β4Bord + β5Bintl + β6Mage + β7Pres + 

β8Rres + β9Medu + β10Moccu + β11Fedu + β12Foccu + β13Eco + β14AN + β15Mdel 

+ β16Pdel + β17PN + ε 

Where Yi = 0 when Yi* < C1 

            Yi = 1 when C1 < Yi* ≤ C2 

            Yi = 2 when Yi* > C2  
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Moreover, odds ratio (OR) of receiving breastfeeding practices according to the 

selected independent variables are expressed. In addition, marginal effect (ME) are 

also used to express the changes in the predicted probability of the outcome with 

the change of selected independent variable while other covariates are kept fixed. 

For statistical analysis, STATA/MP v.13.0 (StataCorp, College Station, Texas, USA) was 

used. As for P value, 5% and 10% significant level are used to express statistically 

significant results. 

To make clearer about the model, the conceptual framework is 

diagrammatically represented as follows: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Conceptual framework of the study 
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Results and discussion 

 The analysis included 1, 506 children (0 – 23 months old) for early initiation 

of breastfeeding and 376 children (0 – 5 months old) for exclusive breastfeeding from 

MDHS 2015 – 2016.  

 

Table 2. Percent distribution of early initiation of breastfeeding and exclusive 

breastfeeding in Myanmar (MDHS 2015-2016) 

Variables Category Frequency Percent 

Initiating BF within 

1st hour of birth 

(n=1,506) 

0= No breastfeeding at all 14 0.92 

1= Not initiate within 1st hour 469 31.13 

2= Initiate within 1st hour of birth 1,023 67.94 

Receiving EBF 

within 0-5 months  

(n=376) 

0= No breastfeeding at all 2 0.49 

1= Non-EBF within 0-5 months 178 47.36 

2= EBF within 0-5 months 196 52.16 

 According to Table 2, about two-third (67.94%) of Myanmar children got 

breastfeeding within one hour after their birth. However, only half (52.16%) of children 

received exclusive breastfeeding. 

Table 3 represents the association between early initiation of breastfeeding 

and predictor variables. Some insignificant variables such as mother's perception of 

birth size and place of residence are not shown in this table. 

 

Table 3. Association between early initiation of breastfeeding and predictor variables  

Variables OR M.E. Pr(Yi=2) 

Bio-demographic factors 

Age of child (months) 0 – 5 – omitted 

   6 – 8 1.001598 0.017133 

   9 – 11         1.14033 0.011775 

  12 – 17 1.095659 0.008444 

  18 – 23  1.120604 0.007269 

Sex of child (Female)     1.302445** 0.037786 
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Table 3. Association between early initiation of breastfeeding and predictor variables 

(Continued)  

Variables OR M.E. Pr(Yi=2) 

Birth order 1st rank – omitted 

   2nd – 4th rank 0.133895*** -0.37099 

   >=5th rank 0.135841*** -0.36226 

Birth interval No previous birth – omitted 

   <=24 months 13.1932*** 0.492046 

   >24 months 11.36671*** 0.46454 

Mother age (years) 15 – 19 – omitted 

   20 – 34 0.516014** -0.10333 

   35 – 49 0.485533** -0.10822 

Socio-economic factors 

Mother education No education – omitted 

   Primary 1.198136 0.007101 

   Secondary 1.248511 0.016765 

   > Secondary 0.895343 -0.06683 

Mother occupation Not working – omitted 

  Manual  0.62295*** -0.0744 

  Clerical, Services and Domestic 0.482173* -0.14755 

Father education No education – omitted 

   Primary 0.747614* -0.05719 

   Secondary 0.797777 -0.04128 

   > Secondary 0.948482 -0.00842 

Economic status Poorest – omitted 

   Poorer 0.857625 -0.01769 

   Middle 1.021668 0.023541 

   Richer 0.880818 -0.00561 

   Richest 0.953403 0.007408 
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Table 3. Association between early initiation of breastfeeding and predictor variables 

(Continued)  

Variables OR M.E. Pr(Yi=2) 

Health/Support factors 

Antenatal care visit None – omitted 

   1 – 3 1.392432* 0.073216 

   4 and above 2.118062*** 0.15184 

Mode of delivery (Normal delivery) 2.645633*** 0.187223 

Place of delivery (Health facility) 0.9949355 -0.00098 

Postnatal checkup (No) 1.103729 0.018992 

* = P ≤ 0.1, ** = P ≤ 0.05, *** = P ≤ 0.01 

 Being female babies will be increased probability of getting EIBF by 3.7 percent 

comparing with male babies and it also coincides with the odds ratio result. Being a 

child whose birth order is between two and fourth, and more than fifth will be 

decreased probability of getting EIBF by 37.1 percent and 36.22 percent respectively 

comparing with first-ordered child. As for birth interval, children of mother with birth 

interval less than 24 months and more than 24-month interval will be increased 

probability of getting EIBF by 49.2 percent and 46.4 percent respectively comparing 

with no previous birth.  

Mother age was statistically significant and children of older aged mother will 

be decreased probability of getting EIBF by 10.8 percent from children of younger 

aged mother. By exploring mother occupation, children of mother with manual works 

will be decreased probability of getting EIBF by 7.4 percent from children of 

unemployed mother. Children of mother with taking ANC more than 4 times and 

delivered by normal delivery will be increased probability of getting EIBF by 15.1 

percent and 18.7percent respectively comparing with children of mother with not 

taking ANC and delivered by caesarean section. 

In Table 4, some insignificant variables such as mother's perception of birth 

size and place of delivery are not shown. 
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Table 4. Association between exclusive breastfeeding and predictor variables  

Variables OR M.E. Pr(Yi=2) 

Bio-demographic factors 

Age of child (months) 0 – 1 – omitted 

   2 – 3 0.348742*** -0.19449 

   4 – 5 0.138702*** -0.38994 

Sex of child (Female) 2.156454*** 0.168102 

Birth order 1st rank – omitted 

   2nd – 4th rank 0.07553* -0.63773 

   >=5th rank 0.120944 -0.56233 

Birth interval No previous birth – omitted 

   <=24 months    20.21457* 0.723247 

   >24 months 17.31121* 0.714467 

Mother age (years) 15 – 19 – omitted 

   20 – 34 0.811122 -0.02458 

   35 – 49 0.489336 -0.12232 

Place of residence (Rural) 1.793753* 0.104809 

Socio-economic factors 

Mother education No education – omitted 

   Primary 1.646627 0.069184 

   Secondary 1.818741 0.114812 

   > Secondary 3.467707* 0.226142 

Mother occupation Not working – omitted 

   Professional/technical/managerial 2.015683 0.132478 

  Sales 0.81681 -0.03368 

  Agricultural 1.449851 0.103592 

  Manual  0.950945 0.015208 

  Clerical, Services and Domestic 0.3288 0.002118 
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Table 4. Association between exclusive breastfeeding and predictor variables 

(Continued) 

Variables OR M.E. Pr(Yi=2) 

Father occupation Professional/technical/managerial – omitted 

   Sales 1.606581 0.070103 

  Agricultural 1.985206 0.054072 

  Manual  0.948191 -0.06383 

  Clerical, Services and Domestic 4.364029** 0.250503 

Economic status Poorest – omitted 

   Poorer 0.633933 -0.0763 

   Middle 0.941139 -0.01081 

   Richer 1.287928 0.030245 

   Richest 2.283582 0.140914 

Health/Support factors 

Antenatal care visit None – omitted 

   1 – 3 1.872587* 0.098814 

   4 and above 4.143768*** 0.234577 

Postnatal checkup (No) 1.419831 0.064551 

* = P ≤ 0.1, ** = P ≤ 0.05, *** = P ≤ 0.01 

Being female infants and infants of mother who lives in rural area will be 

increased probability of getting EBF by 16.8 percent and 10.5 percent respectively 

comparing with male infants and infants of mother who lives in urban area. Age of 

child showed statistically significant result that children aged 2 – 3 months and 4 – 5 

months will be decreased probability of getting EBF by 19.4 percent and 38.9 percent 

compared with 0 -1 month aged children. 

 Being a child whose birth order is between two and fourth will be decreased 

probability of getting EBF by 63.8 percent comparing with first-ordered child. As for 

birth interval, children of mother with birth interval less than 24 months and more 

than 24-month interval will be increased probability of getting EBF by 72.3 percent 

and 72.4 percent respectively comparing with no previous birth. As for mother 

education, children of high educated mother will be increased probability of getting 
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EBF by 22.6 percent from children of uneducated mother. Children of mother with 

taking ANC 1 – 3 times and more than 4 times will be increased probability of getting 

EBF by 9.8 percent and 23.5 percent respectively comparing with children of mother 

with not taking ANC. 

 

Conclusion and recommendation 

 In summary, factors influencing breastfeeding practices were analyzed using 

Myanmar Demographic and Health Survey (MDHS) 2015 – 2016 in this study. The main 

outcomes were early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding. The 

explanatory variables were categorized into three groups, bio-demographic factors, 

socio-economic factors and health/support factors. 

Regarding the results, the longer the duration of birth interval, the higher the 

odds of both EIBF and EBF. Therefore, improving knowledge about proper use of 

contraceptive methods to reproductive age women should be recommended to 

make family planning well. Moreover, highly educated mothers were more likely to 

provide EBF in Myanmar. Thus, promoting education level of mothers and encouraging 

schooling for baby girls are important to achieve the outcomes by means of increasing 

health education of the mothers.  

Providing safe and comfortable space for breastfeeding should be mandatory 

for working mothers as breastfeeding practices were statistically significant with 

working status of the mother. Since frequent ANC visit were the major influencing 

factors for both breastfeeding outcomes in Myanmar, accessible ANC services should 

be provided even for mothers residing at hard to reach areas so that they can keep 

in touch frequently with health professionals and can receive right information about 

breastfeeding practices.  
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Caring for patients with drug use disorders in Yangon region, Myanmar: 

Socioeconomic and psychological burden and coping strategies 
 

Khin Zar Khaing Thein1  

 

Abstract 

 Since drug use disorders are considered chronic illnesses, like other severe 

mental disorders such as schizophrenia and bipolar disorders, caregivers face a large 

impact on various aspects of their life. According to the literature, the more important 

the caregiver’s role in the family, the higher the burden and the greater the stress 

they experience throughout caregiving. However, there is shortage of research in 

Myanmar about caregivers’ experiences with caring for patients with drug use 

disorders. This qualitative study therefore aims to explore the socioeconomic burden, 

psychological burden, coping strategies of caregivers and the barriers to coping. Thirty 

primary informal caregivers were chosen purposively from the Yangon Mental Health 

Hospital for in-depth interviews. Verbatim transcription of the qualitative interview 

data were prepared after the interviews and analyzed manually. First results of the 

framework analysis revealed that financial loss, productivity loss and negative impact 

on family members were sub-themes under socio economic burden. Sadness, anger, 

worry, fear and guilt were main psychological distress factors encountered by 

caregivers. It was also found that religious coping, financial coping and planning were 

commonly used coping strategies by the caregivers of patients with drug use disorders. 

Caregivers also expressed that they were being looked down by surrounding people, 

including relatives, since stigma was very high. Moreover, caregivers received no social 

and financial support from the Government and other organization in Myanmar. 

  

Keywords: caregivers, drug use disorders, burden, coping strategies. 
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1. Introduction 

According to world drug report 2017, approximately 5% of adult abused drugs 

(mainly cannabinoids, followed by opioid, cocaine and amphetamine) at least once 

in 2015 and 0.6 % of them suffered from drug use disorders globally(WHO & UNODC, 

2018). In Myanmar, there is no exact statistic about how many people are abusing 

drug at the certain year but according to the drug policy advocacy group, even the 

estimated number of people who injected drug in 2014 was more than 80,000 (DPAG, 

2017) . It can be noted that methamphetamines, heroin, opium and cannabis are the 

common drug abused by the people. Because of the effect of destroying opium 

poppy fields during 1995 to 2006 by the Government, drug became expensive and 

trend of drug use has changed to more dangerous condition which means people 

inject heroin since it is more cost effective than smoking and can contribute strong 

effect (Jensema & Kham, 2016). 

Since drug use disorders is long term health problem which also related with 

legal issues, taking care of drug users causes caregivers to endure a high physical and 

psychological burden. Caregivers take part not only for taking care of substance use 

individuals but to improve treatment, to protect from relapse, to give moral support, 

to reduce family burden, to communicate with health professionals intend to provide 

more efficient treatment and patient well-being is directly related with the one who 

provide care for them (Kronenberg, Goossens, van Busschbach, van Achterberg, & van 

den Brink, 2016; Orr, Barbour, & Elliott, 2013; Shamsaei, Cheraghi, & Esmaeilli, 2015). 

The most common methods of coping of caregivers while caring drug users 

were asking help from god which means that caregivers believed in religious support 

to relief from the suffering burden, go to spirit and praying more than before (Doku, 

Asante, & Owusu-Agyei, 2015; Iseselo, Kajula, & Yahya-Malima, 2016). Cutting other 

expenditure to cope with financial crisis and withdrawing from being a caregiver 

because of the feeling of hopelessness were other forms of coping (Choate, 2011; 

Usher, Jackson, & O'Brien, 2007).  

Moreover, in previous studies, although most of the caregivers needed health 

education and support from Government, they felt that they were left too much 

behind in treatment process of patients since health professionals usually had 
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negative attitude and judgment with their drug use clients and them (Shamsaei et al., 

2015; van Boekel, Brouwers, van Weeghel, & Garretsen, 2013). Therefore, it can be 

considered, however, that stigma from surrounding and lack of support in terms of 

financial and social can exaggerate the burden for caregivers. However, there is no 

publication about caregiver burden of drug use disorders in Myanmar and their coping 

methods are also unclear.   Therefore, this study aimed to fill the gap by exploring 

caregiver burden of patients with drug use disorders and their coping strategies.  

More specifically, the overall objective of this study is to examine the 

socioeconomic burden and the psychological burden on caregivers of patients with 

drug use disorders in Yangon region, Myanmar. Moreover, coping strategies of 

caregivers as well as barriers to coping are identified. 

 

2. Literature review  

Substance use disorders can impose direct and indirect financial strains to the 

caregivers and family members in order that providing care for mentally ill person 

required much resources since mental illness are usually withdrawn from insurance 

package (Shamsaei et al., 2015). Family started to loose large amount of money for 

buying and using of substances such as drug and alcohol by substance use individuals 

while they were addicted and also they suffered from financial crisis when the time 

drug use individuals hospitalized (Mattoo, Nebhinani, Kumar, Basu, & Kulhara, 2013). 

On the other hand, they had to sell assets and asked help and support from relatives 

to endure financial burden (Doku et al., 2015; Iseselo et al., 2016).  

Patients’ violence, rude manner and aggressive behaviors are major cause to 

develop the anger in caregivers (Choudhary, 2016; Iseselo et al., 2016). Caregivers are 

worried for their patients to live without any hardship in the future and they wanted 

their patients to survive normally by attending school or by getting job like the other 

normal person (Haskell, Graham, Bernards, Flynn, & Wells, 2016). Additionally, parents 

were frightened when their child left home since they always thought that their child 

was going to run away from home, involving in illegal affairs, using drug overdose, 

committing suicide and damaging themselves (Choate, 2011). 
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According to the qualitative studies, the most common method of coping of 

the caregivers with substance use patients was religion such as asking help from god 

which means that caregivers believed in religious support to relief from the suffering 

burden, go to spirit and pray more than usual (Doku et al., 2015; Iseselo et al., 2016). 

To cope with financial losses, reducing other expenditures became major way of 

coping. In Iseselo et al., 2016, caregivers said that they cut off some expenditures to 

purchase medicine for mentally ill person which cannot be provided by public 

hospital. Giving a positive response to the current situation and accepting, finding 

social support from surrounding, hoping for new treatment process and trying to know 

more about patients’ health condition were the other strategies of coping (Bhowmick, 

Tripathi, Jhingan, & Pandey, 2001; Doku et al., 2015; Iseselo et al., 2016).  

Ishler et al., 2007 mentioned that caregivers in their study rated that receiving 

less help and high stigma from their friends gave more burden to them. In one 

qualitative study which was analyzed about the burden of caregivers of severe mental 

disorders in rural Ghana, caregivers described that there was no financial and social 

support from community in such a way that resources were limited, people were 

already being poor and had any money to subsidize them, there was no sympathy 

and also has high stigma(Doku et al., 2015).  

In Myanmar, caregiver burden is not well studied and the coping mechanism 

of caregiver of drug use disorders is still unclear even though one systematic review 

described that religious such as meditation, acceptance and finding social and 

emotional support are the common coping strategies used by Myanmar refugees to 

relief from their psychological problems (A.J.Nguyen, C.Lee, M.Schojan, & P.Bolton, 

2018). Since there is shortage of research about coping mechanism of drug use 

disorders. One of the important gap in the literature is that there is unclear about 

which are the strategic coping methods of general caregivers which means caregivers 

of having drug use individuals with different ages. Since most of the literatures are 

mainly intended to access the coping strategies parents with adolescents’ substance 

use problems, it is very necessary to know how other caregivers (relatives, spouses, 

and friends) cope with diverse hindrances for drug use disorders (Choate, 2011; Usher 

et al., 2007). 
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3. Materials and method 

 The idea of the conceptual framework came from literatures and it was 

constructed by using deductive approach. The framework was divided into four main 

parts: socioeconomic burden, psychological burden and coping strategies and barriers 

to coping according to the outcomes of the study. 
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This study is a cross-sectional descriptive, qualitative study. Purposeful 

sampling method was used to achieve required sample size, 30. Primary informal 

caregivers, who visited the drug dependency treatment and research unit of the 

Mental Health Hospital (Yangon), Myanmar, between April 27 and May 20, 2019 were 

chosen purposively. Eligibility criteria for inclusion are (i) being a primary informal 

caregivers, (ii) 18 years and above, and (iii) having at least one year of caring 

experience. Caregivers of patients with long term medical illness not associated with 

drug dependence and caregivers of drug use patients who were under rehabilitation 

process were excluded. Caregivers were approached while they were waiting for the 

psychiatrics at outpatient service or while they came to the hospital to meet with 

hospitalized patients. The researcher explained the purpose of the study and 

informed consents were obtained from every respondent. Moreover, some relevant 

information such as the total years of addiction and the address to contact the 

caregiver of the patients was obtained from patient documents. 

  Face-to-face in-depth interview was conducted by using structured and semi-

structured questionnaires using native Myanmar language. In-depth interview is a 

conversation between two people that has a structure and a purpose and allows the 

researcher to know sensitive and complex issue more clearly and precisely 

(Savethechildren, 2014). The interview took approximately 45 minutes. The interview 

took place in the convenient place for the respondents. Verbatim transcriptions were 

prepared after each interview and translated into the English language by the 

researcher. 

The structured questions mainly focused on socio-demographic characteristics 

of patients and caregivers which include age, sex, residential area, relationship with 

patients, household income, type of family, education, occupation and total hours of 

caregiving. These variables were consistent with one study form India(Choudhary, 

2016). The guideline questions emphasized the socioeconomic burden, psychological 

burden that caregivers incurred while taking care of drug use individuals, their coping 

methods and what were barriers to coping they faced. Framework analysis method 

was used to analyze the collected data. All the data analysis in terms of transcription, 

coding, charting and interpretation will be done manually by the researcher.  
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Ethical clearance had been approved from Institutional Review Board, Defence 

Services Medical Research Centre, Directorate of Medical Services, Ministry of Defence, 

Republic of the Union of Myanmar on May 4, 2019 (IRB/2019/15). 

 

4. Result 

According to the findings2, most of the informal care-givers interviewed were 

parents of drug used clients, some were siblings and a few were relatives such as 

uncle. Most of the caregivers were aged 40 years and above and lived in Yangon 

region while some were from Yae and Kayin State. Household income per month was 

300,000 to 500,000 MMK3 . Most of the caregivers didn’t have occupation and some 

were graduated and some were secondary school passed. Almost all of the caregivers 

had to spend at least 5 hours to do care for their clients. Most of the drug abusers 

were youth who were aged between 18 to 25 and they were mainly abused 

amphetamine, followed by heroin and cannabis. Socioeconomic burden, 

psychological burden, coping strategies and barriers to coping were the main themes 

emerged from the data analysis.  

4.1 Socioeconomic burden on caregivers 

4.1.1 Financial loss 

It was the major burden encountered by the caregivers of patients with 

drug use disorders. They had to pay money for the drug addicted clients while they 

lived in the same household and they also suffered both direct and indirect financial 

losses while the client was hospitalized such as bed charges, transportation fees, 

accommodation fees and food. Some subjects revealed that they spent money on 

religious affairs to mitigate their patients’ drug use problems and legal fees was also 

one of the reasons why financial crisis is tremendous. 

“I remembered that I have to pay 30,000 MMK2 when I came to hospital last 

Saturday and have to pay 31,000 when he became hospitalized for 2 

weeks…may be nearly 20,000 MMK to buy food for him and even the 

                                                           
2 these results are preliminary (based on 6 IDIs) and that the data collection will be completed by mid-May. 
3 USD is equal to 1520.4 MMK according to exchange rate in April 28, 2019. 
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transportation fees became high…70,000 MMK until today. He is the main 

reason why increasing extra cost between family members. I accept if money 

has gone to be good for him. But now money are being lost for his drug 

problems…..” (28 years old sister of amphetamine abuser) 

“It’s nearly 2 years that I attend a court hearing and still unfinished yet. Over 

1,000,000 MMK were gone for his legal case. And I had to pay money to police 

whenever they arrested my son due to sitting in the dark at night in front of 

other’s home.” (46 years old mother of amphetamine abuser) 

“I do spiritual offerings once a month to relieve his problem. It cost 15,000 

MMK per month.” (60 years old uncle of amphetamine abuser) 

4.1.2 Productivity loss 

Since caregivers took care the client all the time, their time and 

responsibility for other tasks became lost and income loss was occurred when they 

accompanied to the hospital with patients since they cannot work for that particular 

period. Selling family’s property and pawning were the root cause that exaggerate the 

productivity loss.  

“I cannot go to monastery even in the Thingyan Holidays as I do care and 

cook for him. It’s been a long time I could not go to the wedding events and 

other social activities.” (49 years old mother of heroin abuser) 

“I owned a house in the past and I opened grocery store and my income was 

300,000 MMK per month. Now, it has been sold and I get only 100,000 per 

month in the new place since there was a few customers. I also pawned my 

jewelry.” (46 years old mother of amphetamine abuser) 

 “I always have to watch him like a mirror. He abused drug stealthily. Now I 

think I lost 150,000 MMK in order that I accompanied to the hospital with 

him.” (60 years old uncle of amphetamine abuser) 

4.1.3 Negative impact on family structure 

 There were many negative consequences of drug abused individuals 

upon the whole family. Family became distressed by seeing ill individuals and 

cheating, stealing family’s belongings was unacceptable and unmoral behavior for the 
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family members. Sometimes, increasing family’s health problem because of the 

chaotic conditions created by drug users. 

“I don’t hope anything from him. My mom worries that his son will be fine or 

he will use these drugs again in the future after taking him back from hospital. 

Mom has hypertension and now heart disease is starting to beat her. Also my 

dad was passed away because of him. Dad was not very healthy and had heart 

problems as well. In my childhood, I remembered that he asked money from 

mom rudely, dad became very angry and tried to shout him and died. 

However, in my opinion, dad was dead due to him.” (28 years old sister of 

amphetamine abuser) 

“I have never seen drug abusers in my environment during 46 years. But I 

started to recognize my son was using and he also admitted it. At that time, 

me, my husband, his grand mom had very large unwell feeling. How to say…we 

worried that these drugs spread to his brain or he is going to be mad. This 

feeling seems like an elephant press our head. It’s too hard and we have no 

strength to go ahead...” (46 years old mother of cannabis abusers) 

 “If there is only 3 persons at home, the money didn’t loose no matter where 

I placed. But if he is at home, even the hidden money was lost. He stole the 

money which intend to donate for monks and God. See! How he is stupid. 

One time, he asked earrings from my sister and my sister gave him since she 

was afraid of his hostile behavior.” (28 years old sister of amphetamine abuser) 

4.2 Psychological burden on caregivers 

 It is the burden which is difficult to solve by the caregivers. They felt 

psychologically unwell since they were worried for drug abusers and family future, 

grief due to stress and hopelessness, legal fear, anger and guilt. Psychological feeling 

expressed by the caregivers are as follows. 

“I am feeling depressed for each and everything every day. I don’t know when 

he will be well back. I am hopeless but I still wait for the time that he is in 

good health. Sometimes I thought that it’s better to die him or me to escape 

from this retribution.” (46 years old mother of amphetamine abuser) 
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“Angry. Yes. I am very angry whenever he said ‘I don’t like to hear your voice. 

Shut up’. He sometime doesn’t know I am his mother.” (49 years old mother 

of heroin abuser) 

 “I am very afraid of seeing him in the prison. For example, if someone said 

that police arrested drug abuser and I cannot live stably. I asked help to inquiry 

the victim was my son or not. Whenever I hear legal news, I am worried……” 

(48 years old mother of amphetamine abuser) 

“I have heard in the news that drug addicted person killed his family or the 

environment after overdose of drug and I am fear of him to be dangerous 

himself or to me or my family.” (28 years old sister of amphetamine abuser) 

“I regret that I allowed him to do own rubber plantation. Actually, my 

intension is to be good for his life but in reality, he became addicted. He had 

money to buy drug and I found myself guilty since I could not look after him 

all the time.”  (46 years old mother of cannabis abusers) 

4.3 Coping strategies of caregivers 

 Since Myanmar is the Buddhism country, most of the caregivers believed in 

Buddha and they prayed to mitigate their burden. Selling assets, pawning, cutting 

other expenditures and borrowing from friends and organization were the most 

commonly used financial coping. Both Doku et al., 2015 in India and Iseselo et al., 

2016 in Tanzania, religion coping and cutting other expenditures were the major forms 

of coping and this was similar from this study since Myanmar is also developing 

country like India and Tanzania. 

“For me, God is the only one that I can rely. I always ask my brother to be 

cleaver and well whenever I pray. Since I am a Buddhism, I also regard as a 

compensation for my past sins.” (28 years old sister of amphetamine abuser) 

“Since I had to emphasize on legal affairs, I hardly ever buy clothing.” 

(46 years old mother of amphetamine abuser) 

“I have no money to come here (hospital) and I borrowed from my friend to 

solve transportation problems. And I owned a land in Yae village. Sometimes 
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I sold piece of land to cope with financial crisis.” (49 years old mother of 

amphetamine abuser) 

Besides then, caregivers planned to control their clients’ behavioral problems 

by using different methods including threatening with police. Choate, 2011 study 

examined that withdrawal was common way of coping used by caregivers of drug use 

disorders in Canada but in Myanmar, most of the caregivers mentioned that they had 

no idea to withdraw because they thought that this was retribution for the past sin. 

“Sometimes I threatened him that his brain will be shocked with electric if he 

became aggressive. It’s my good intention. Instead of living in the prison 7 or 

8 years, I took him to the hospital. I also threaten him now that I will take 

photograph and send to the police if he use again after coming back to home.” 

(28 years old sister of amphetamine abuser) 

“No. I have never thought to withdraw from caring my son. Because I am his 

mother. Anyway, I have to…….It’s retribution.” (49 years old mother of 

amphetamine abuser) 

4.4 Barriers to coping 

 Lack of support and stigma are the sub-themes emerged from the data 

analysis. Even though some caregivers received help from family, relatives and 

surrounding, it can be clearly seen that there is no financial and social support from 

the government and other organization which intend for the household with drug 

users. Looking down by neighbor and neglect by the relatives were the common 

forms of discrimination faced by the caregivers. 

“Family members help each other but there is lack of support from the 

Government. Even the district leader is not good. We asked recommendation 

letter from him to send my brother to the hospital but surprisingly, he 

suggested us to treat aggressive patient alcohol to control instead of sending 

to hospital. Finally, we came here without any letter.” (28 years old sister of 

amphetamine abuser) 

“My daughter gave me 200,000 MMK per month. She is understandable. I 

bought the things that my son need with this money. Sometimes my sister 
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helped to send my son to the hospital when he became aggressive. However, 

there is no support from outside.” (48 years old mother of amphetamine 

abuser) 

“My sister doesn’t get along with me. I and my son visited to his grand mom 

home and she also arrived there. But she went back at once when we arrived. 

She said that she worried her children being imitated my son behavior…Yeah..I 

know that she is right.” (49 years old mother of heroin abuser) 

In Myanmar, the existing 1993 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law 

is so tough and the fear of family to this harsh punishment drove family members 

away to seek care at hospital and harm reduction centers to their addicted patients. 

Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations said that “I believe that 

drugs have destroyed many lives, but wrong government policies have destroyed 

many more.” Like this speech, lack of supply and lack of responsibilities by the 

previous military Government increased the socioeconomic and psychological burden 

of the households with drug users (DPAG, 2017). There is also a study which described 

about some life stories of drug users who lived in prison and one male respondent 

from Kayah State described that he worked as a NGO worker before prisoning but 

after that he lost his job and his family had to sell all belongings to pay for police 

(Jensema & Kham, 2016). Therefore, in Myanmar, it is very important to change the 

existing policy and strengthen job opportunities for the drug users who have already 

withdrawal from drug abuse to reduce financial burden and also should implement 

campaign to change the public opinion upon drug users. 

 

5. Conclusion and recommendations 

There was no published study in Myanmar which analyze caregivers’ burden 

of drug use disorders even though it is very challenging problem. Caregivers’ burden 

cannot be mitigated without exactly knowing what they are actually suffering from, 

how they solve their problems and cope with it. Therefore, this study was performed 

with the aim to examine caregiver burden and their coping strategies to imply some 

important policy recommendation regarding drug use disorders. 
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 In depth interview was chosen to interview 30 primary informal caregivers who 

visited to Yangon Mental Health Hospital according to inclusion and exclusion criteria 

within April to May 2019. Framework analysis method was used to analyze the 

collected data. 

According to this qualitative study, it can be clearly seen that financial loss 

and productivity loss were the main socioeconomic burden endured by the caregivers 

since direct and indirect cost and time loss were very high with hospitalized patients. 

Legal fees were also significant and sometime caregivers had to pay under the table 

charges for the police since they were afraid of harsh punishment to their clients. 

Caregivers felt sad, angry, stressed and depressed due to taking care of their drug use 

clients in order that they had no clear future because of having drug users within the 

family and they lived with pain and shame. Moreover, stigma from surrounding was 

also high with drug use disorders in Myanmar and caregivers were being neglected 

even by the relatives. So, it is essentially needed to implement the campaign to 

reduce stigma with drug use disorders within the general population. However, most 

of the caregivers tried to solve the difficulties they faced by praying, cutting other 

expenditures and planning to control drug use client’s behavior such as threatening 

with the help of police. In addition, there was no financial and social support from 

Government at all in Myanmar and all the burden were shifted to the family 

members. Caregivers got the help from family members and sometimes from relatives 

but never experienced with community based health education and financial support. 

Therefore, it is very pivotal to establish policy in Myanmar to set drug use disorders 

as priority health program and to increase support in terms of socially and financially 

at different levels. 
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DETERMINANTS OF BURDEN ON FAMILIES OF POST-STROKE PATIENTS 

IN YANGON REGIONS, MYANMAR 
 

SU EI NAING1 

 

Abstract 

This study analyzed the determinants of burden on family of post-stroke 

patients in Yangon region, Myanmar by using primary data from three questionnaires 

such as socio-demographic and economic factors, Zarit caregiver burden scale and 

WHOQOL-bref version of caregiver quality of life and conducted in Main stroke unit 

of Yangon (Yangon general Hospital). This study represent the Yangon region so that 

200 participants who come to study site for follow-up procedure will be questioned 

and participated. For the pilot study, 20% of sample size (40 participants) are 

questioned for the preliminary findings. The results are analyzed by using ordered 

logit model and ordinary least square model.  

The result show that most of the patient’s factors (gender, age, education, 

health status, role in family and duration of their illness) are significantly associated 

with the burden of caregiver in family. In the other hands, a few factors from caregiver 

(Gender, occupation and health status) suggested that these factors are positively 

correlate with the burden of family of stroke patients. Middle-income family are more 

likely to have the financial burden than low and high-income family. Finally, the result 

can show the linkage between the demographic, socio-economic factors and caregiver 

burden of post-stroke patients. The results show that family having stroke-patients 

can grow their burden in every ways such as social relationship, their health 

conditions, financial risk and conflict between family members and it can prevent the 

recovery process of stroke patients. 

Keywords: Stroke, Burden, Caregiver, Myanmar 
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1. Introduction 

Stroke is a non-communicable disease and it is caused by a clot obstructing 

the flow of blood to the brain (ischemic stroke) or by rupturing the blood vessel and 

preventing the blood flow to the brain (hemorrhagic stroke). It is an important health 

problem globally and also one of the most common causes of death and one of the 

leading causes of disability. According to the World Stroke Organization, the mortality 

rate of stroke in the world is over 6 millions of people and this is the second leading 

cause of death all over the world (WSO, 2012). Stroke is considered to be a long-term 

disease; patients need care and depend on the family for a long time. Family is the 

major source of care for stroke patients after being discharged from the hospital. Care 

provided by the family often includes recovery process, prevention of complications, 

and prevention of stroke-related diseases. 

According to World Stroke Organization, higher rates of incidence and 

prevalence of stroke are found in developing countries than developed countries. 

The quality of care is also different between developed countries and developing 

countries. In developing countries, the burden of the family is associated with their 

socio-economic factors such as low educational level, loss of occupation and low 

income. Most stroke patients are found in this environment because of their lack of 

knowledge about awareness of stroke (Yuesong Pan,et al, 2016). Low income and 

poor education are associated with poor quality of care to stroke patients; families of 

stroke patients are facing problems when managing the expenses or cost of the 

treatment and looking after the patients (MR Siddiqui,et al, 2016). Financial limitations 

of the family can result in a higher burden of family caregiving. 

Myanmar is an important case study. In Myanmar, stroke is the number one 

cause of death among the total of fifty causes of death and the number of stroke-

related deaths is ranked 12 in the world. Each year, stroke takes away about 60,755 

lives or 15.39% of all deaths in Myanmar or equivalently about every 1 out of 6 deaths 

in Myanmar occurs because of stroke (WHO, Health profile of Myanmar, 2019). Also, 

according to Myanmar National Disability Survey (2010), stroke and stroke-related 

problems contribute to over 40 percent of disability in Myanmar. The main causes of 
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stroke in Myanmar are hypertension, lifestyle, tobacco smoking, high body index, 

obesity and alcohol and drug abuse. In 2017, the prevalence of stroke in Myanmar 

rose six times according to data from Yangon General Hospital and most of the victims 

were under 40 or over 60 years old people. In Myanmar, most stroke patients (and 

their families) come from a low socio-economic background Since low-income 

workers often have an unstable occupation, they suffer financial burden from stroke 

such as out-of-pocket expenditures, loss of business and salaries and loss of education 

a change in their marital status and suffer psychological trauma (Miriam Mapulanga, 

2010). Patients and their families cannot afford to continue stoke treatment for a long 

period of time (stroke is long-term disease and lead to disability to patients so that it 

need long-term care).  

This study fills the gap. It attempts to systematically measure the caregiving 

burden of families of post-stroke patients. To date, there is no study in Myanmar that 

investigates a range of demographic, social and economic factors that affect the 

burden on families of stroke patients. This study considers all the above factors and 

highlights statistically significant factors that can affect the burden on families of post-

stroke patients. This study uses data from Yangon, and it can serve as an example for 

policy-makers to see the extent to which people (patients and their family caregivers) 

may suffer from stroke. 

 

2. Objectives 

The purpose of this study are to measure the level of burden on family 

caregivers of post-stroke patients, to measure the level of quality of life on family 

caregivers of post-stroke patients and to explore the range of socio-economic and 

health-related factors that can affect the level of burden on family caregivers of post-

stroke patients. 

 

3. Literature review 

The literature review for this study is mainly focused on the patient’s factors, 

caregiver’s factors and socio-economic factors in developed countries and also 
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developing countries to compare how the burden can affect in two different level of 

countries. Family’s burden is the one form of response of attitude and emotions that 

are unwanted feeling consist of physical, mental, financial and psychological (Nimnual 

Chuyingsakultip et al, 2016). Caregiver’s personality and tolerance can be the major 

factors in caregiving (Duru Asiret et al., 2013) by using Zarit burden assessment scale. 

A study in Japan suggests that nursing care provided by family members may lack 

professionalism and can result in emotional stress of family’s member everyday life. 

After discharged from hospital, all responsibility of patients depends on family (Daisuki 

Nishio, et al.2015). Patient’s emotional and psychological changes can also influence 

in family’s burden and also related in conflict between family members (Emily 

McCullagh et al., 2005). 

Measuring the distribution of stroke in different level of age can show 

relationship between stroke prevalence and age of patients. Higher age can result 

higher incidence of stroke according to the statement of MR Siddiqui et al, (2013). the 

advancing the age can be difficult to provide care and more chance to get the others 

health-related problems (Emily McCullagh et al, 2005). According to Miriam Mapulanga 

(2010), the patient’s age can result the social status impact on relationship changes. 

Patient’s gender can cause the psychological burden on caregivers in case that the 

differences of gender between patients and caregiver. MR Siddiqui et al, (2013) state 

that male stroke patients rate is thirty percent higher than the female rate and another 

study also show the similar result that in Japan, seventy-five percent of stroke patients 

are male (Disuki Nishio et al, 2015). In most of the developed country, male and 

female stroke prevalence rate is not as much as difference but male incidence is 

slightly higher than female percentage (Emily McCullagh et al, 2005 and Duru Asiret 

et al, 2013).   Miriam Mapulanga (2010) mentions about the changes of the role of the 

patients before and after the stroke. In that study, over fifty-eight percent of stroke 

victim are family provider in Zambia and there is a relationship between changing role 

in family and social impact of the patient and are stepping down their role into 

dependent people. Presence of other disease or complication after stroke can mainly 

encourage the patients to suffer and make more difficult to giving care. Vaidyanathan 

Ganapathy et al, (2015) state that presence of spasticity after stroke and presence of 
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heart failure in patients can cause the higher burden on family and level of disability 

can gradually increase the burden of family. Having diabetes mellitus, stroke-related 

health problems can significantly affected family emotional burden and increasing 

caregiver stress level in Korea (Choi Kwon et al, 2005). Patients with low level of 

education have higher rate of receiving poor quality of care and it can lead to increase 

mortality rate of patients after stroke (Yue song Pan et al, 2016). MR Siddiqui et al, 

(2013) state that in Bangladesh, they found that most of the stroke patients comes 

from low educational level and they have lack of knowledge about awareness. 

 

Table1: Grouping of caregiver factors in literature review. 

Caregiver’s factors 

Factors  Literature Description 

Education  Nimnual Chuyingsakultip 

et al,(2016) 

Duru Asiret et al,(2013) 

Sujada Das et al, (2010) 

Choi Kwon et al,(2005) 

Caregiver education level can 

effect on interpretation of 

command from physicians. 

Occupation Vaidyanathan Ganapathy 

et al, (2015)  

Sujada Das et al, (2010)  

Choi Kwon et al,(2005)  

Miriam Mapulanga (2010) 

Working caregiver can have 

more burden than 

unemployed caregiver because 

of increasing workload. 

age Choi Kwon et al,2005 

Emily McCullagh et al. 

2005 

Han Win et al. 2011 

Madhumita Bhattacharjee 

et al.(2012) 

 

Higher the age can give the 

higher the burden on family 
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Table1: Grouping of caregiver factors in literature review. (Continued) 

Factors  Literature Description 

Gender Nimnual Chuyingsakultip 

et al.(2016) 

, Duru Asiret et al,(2013) 

Choi Kwon et al,(2005)  

Miriam Mapulanga (2010) 

 

Difference in sex is increase 

difficulties between patients 

and caregivers 

religious Madhumita Bhattacharjee 

et al.(2012) 

Choi Kwon et al,(2005) 

 

Belief in religion can be 

emotional support on family 

and patients 

Marital status  Duru Asiret et al,(2013) 

Choi Kwon et al,(2005) 

Miriam Mapulanga (2010) 

 

Relationship of caregiver can 

result in measurement of 

physical and psychological 

burden. 

Family size Duru Asiret et al,(2013) 

Sujada Das et al,(2010) 

Miriam Mapulanga (2010)  

Madhumita Bhattacharjee 

et al.(2012) 

 

The higher the numbers of 

dependents, the higher the 

burden on families but 

sometimes can get support 

from family members 

Relationship with 

patients 

 Madhumita 

Bhattacharjee et al.(2012) 

Choi kwon et al, (2005),  

Sujada Das et al,(2010). 

Duru Asiret et al,(2013) 

 

Relationship with patients can 

determine communication 

level can caregiving level of 

caregivers 
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Table1: Grouping of caregiver factors in literature review. (Continued) 

Factors  Literature Description 

Health status Madhumita Bhattacharjee 

et al.(2012). 

Vaidyanathan Ganapathy 

et al, (2015)  

Duru Asiret et al,(2013) 

Choi kwon et al, (2005)  

Han Win et al,( 2011) 

 

Bad health status  of caregivers 

can state the high burden on 

families of patients 

 

In Myanmar, Han Win et al,( 2011) have been done in caregiver’ burden on 

caregiving in Stroke Patients. In that study, they only focused on out-patients of the 

one units of Yangon General Hospital. They surveyed the 100 stroke patients at least 

six month duration of stroke and their families from September 2008 to August 2009. 

They used Sense of Competence Questionnaire to assess the level of burden and 

Short-form 36 to measure the caregiver’s Quality of Life.  The objective of that study 

was to describe the level and nature of burden on caregiver of stroke patients and to 

identify the influence characteristic of patients and caregiver. They used a cross-

sectional descriptive design and the result of their study was patient’s functional 

health problem, increasing numbers of age of both of the caregiver and patients, and 

Caregiver’s health status are the main factors that can influence the burden on 

caregiver and it can give the high level of burden. 

 

4. Methodology 

The study collects primary data from a major public hospital that treats stroke 

in Yangon, Myanmar. The data collection is based on a structured questionnaire, 

containing questions on the Zarit Caregiver Burden scale and the World Health 

Organization’s Quality of Life assessment, the brief version (WHOQOL-BREF) asked of 

caregivers. The sample consists of 200 participants, surveyed using an opportunistic 
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sampling method from the public hospital. This study will be conducted in a major 

public hospital in that acts as the main stroke unit in Yangon, Myanmar. The study 

site is the OPD clinic of Yangon General Hospital including two stroke unit wards- 

General Medicine wards (Four Units) and Neuro-medical ward. 

The study will be conducted from April 2019- July 2019 and include families 

of post-stroke patients. The target population is the primary caregivers of post-stroke 

patients. Inclusion criteria include (1) the patient under care of the caregiver must 

come for a follow-up treatment at the study site and (2) the patient under care of 

the caregiver must have had a stroke attack from one month to three years prior to 

the interview. Exclusion criteria include (1) the patient under care of the caregiver had 

a stroke attack more than three years before the interview, (2) Transient Ischemic 

Attack (no longer 24 hours and disappear)stroke patients and (3) the caregiver is paid. 

There are two different outcome which are the family burden and caregiver 

quality of life. They are analyzed by using the patient’s factors (age, sex, education, 

role in family and health status), the caregiver’s factors (age, sex, education, marital 

status, relationship with patients, occupation, religious, health status, presence of 

additional caregiver, family size) and economic factors (income and homeownership). 

The family’s burden outcome will be analyzed by an ordered logit regression model 

because the result will come out as a categorical outcome. For the second outcome 

(quality of life, which is scaled from 0-100), ordinary least squares will be used. The 

result will be expressed by using odd-ratios as the ratio of occurrence of burden in 

different factors. 

 

5. Results 

In univariate analysis, patient’s education, patient’s health status, patient’s 

role in family, caregiver’s gender, caregiver’s marital status, caregiver’s health status 

and caregiver’s monthly income after presence off stroke patient are significantly 

result to lead the burden on family of post-stroke patients. 

          In preliminary findings, using ordered logit model for the family burden score, 

the result of odd-ratio for family burden assessment score show in according to 

patient’s factors and caregiver’s factors. 
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Table 2: patient’s factors 

Variables  Odd-ratio  Standard error  P-value 

Gender (female-omitted)    

male 0.029138 0.053606 0.055 

    

Age (35-55- omitted)       

56-70 70.41593 148.8767 0.044 

71-90 74.67871 138.6952 0.02 

        

Education (graduated-omitted)       

high-school 83.24489 164.7279 0.025 

middle-school 0.338172 0.577067 0.525 

primary-school 1.27E-06 0.002868 0.995 

        

Health status (No-Omitted)       

yes 64.45443 122.0397 0.028 

        

Role in family( Breadwinner-omitted)       

dependent 0.046379 0.072262 0.049 

supporter 5.85E-05 0.117338 0.996 

        

Duration of illness (Less than one year- omitted)       

one to two year 0.002154 0.005435 0.015 

greater than two year 0.090702 0.117392 0.064 

        

Family monthly income (low-omitted)       

medium 0.000467 0.001217 0.003 

high 536.3682 1076238 0.998 

         In this table, patients being male is lead to be burden than being female. 

Among the age groups, the age between 71-90 shows significantly that is the 

advancing the age of patient, the more the burden of the family. The education 
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quantile, the high-school level group likely to lead the burden of family than the 

middle and primary schoolers. Presence of health-related problem can burden to the 

caregiver of family (64.45443 compared to absence of health-related problems). If the 

patients is dependent person (0.046379 compared to being breadwinner of family) 

and medium-income family (0.000467 compared to low-income family) show 

significant result for growing burden in family. In the other hand, the higher the 

duration of illness, the lower than burden of family because the patients between 

one-two years of stroke attack shows significant values than patients who over two 

years of stroke attack.  

 

Table 3: caregiver’s factors 

Variables Odd-ratios Standard error P-value 

Gender (female- 

omitted) 

Male 

 

 

              .1865105 

                                              

 

              .1363632 

                                      

 

                   0.022 

Occupation (No-

omitted) 

Yes 

                             

 

              .2972198 

               

 

              .1905821 

 

 

                   0.058 

Health status (No-

omitted) 

Yes 

 

 

              7.443491 

 

 

              5.259839 

 

 

                   0.005 

  

In the caregiver’s factors, only few variables show significant result. Caregiver 

being male can have burden 18% than being female. Working caregiver can lead to 

burden of family (.2972198 compared non-working caregiver) and caregiver’s health 

status has significant value to have burden (7.443491 compared to absence of bad 

health condition) and leading to have burden on family. 
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6. Conclusion 

This study analyzed the determinants of burden on family of post-stroke 

patients in Yangon region, Myanmar by using primary data set including patient and 

caregiver socio-demographic factors and socio-economic factors. In this preliminary 

finding, the regression results that the patient’s factors (gender, age, education, health 

status, role in family and duration of their illness) can occur burden in family. 

Caregiver’s factors (gender, occupation and health status) show significant result for 

growing burden in family and economic factor of family monthly income can 

differentiate the financial burden of presence of stroke-patients in family. Stroke is a 

silent killer that affects not only the patients but also people around the patients. 

Even when patients survive from a stroke attack, complications after stroke impose a 

huge burden on patients and their families. Therefore, stroke can lead the burden on 

family especially primary caregiver in term of psychologically, socially, physically and 

financially. 

 

7. Recommendation 

According to this finding, the results highlights the factors of burden on families 

of post-stroke patients in Yangon region. The following recommendation are proposed 

to reduce the burden of family of post-stroke patients and to reduce stroke 

prevalence rate in Myanmar. 

• Policy-maker and healthcare provider should understand the factors of 

having burden in family of stroke-patients and find a better way to help the 

family. 

• The stroke prevention and intervention program should be carried out in 

more effective way to share the stroke awareness and health education 

about stroke to reduce prevalence rate of stroke in community. 

• Stroke home-care exercises and training should teach to the family of 

patients and need to check the recovery progress of the patients. 

• The government should encourage the home-based occupations for the 

caregiver and family of stroke patients to prevent financial burden of family. 
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ผลกระทบของโครงการเงินโอนที่มีตอการบริโภคและการออมของครัวเรือน: 

กรณีศึกษาโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุและโครงการเช็คชวยชาติ 

The Effects of the Government Transfer Programs on Household 

Consumption and Savings: the Elderly Pension Program and the Living 

Assistance Program for Thai Formal Workers 
 

ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล1 

Lalita Chanwongpaisarn Nguitragool1 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาผลกระทบของโครงการเงินโอนท่ีมีตอการบริโภคและการออมของ

ครัวเรือนดวยวิธี Difference-in-difference โดยศึกษาโครงการเงินโอน 2 โครงการท่ีสามารถระบุ

คุณสมบัติผูรับประโยชนจากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (The Household 

Socio-Economic Survey: SES) ไดแก โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุและ

โครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐหรือโครงการเช็คชวยชาติ การศึกษาใช

ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 3 ป ไดแก พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 และ 

พ.ศ. 2554 การศึกษาพบวาโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุสงผลใหคาใชจาย

อาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 728.2 บาทตอเดือน แตไมสงผลกระทบตอการ

บริโภคโดยรวม การบริโภคสินคาถาวร การบริโภคสินคาไมถาวร และการออมของครัวเรือน สําหรับ

ผลกระทบของโครงการเช็คชวยชาติพบวา โครงการสงผลใหคาใชจายอาหารและเครื่องดื่มของ

ครัวเรือนลดลงโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 591.7 บาทตอเดือน แตคาใชจายอุปโภคบริโภคสิ้นคาถาวร

เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,123 บาทตอเดือน แตไมสงผลกระทบตอการบริโภคโดยรวม การ

บริโภคสินคาไมถาวร และการออมของครัวเรือน  

 

คําสําคัญ: เงินโอนรัฐบาล สวัสดิการ การบริโภค การออม ครัวเรือนผูสูงอายุ 

 

 

                                                           
1 อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย School of Economics. University of the Thai Chamber of 

Commerce. E-mail: lalita_cha@utcc.ac.th 
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Abstract 

 This study investigates the effect of government transfers on household 

consumption and saving with a difference-in-difference methodology. I evaluate the 

effects of two transfer programs including the Elderly Pension Program and the Living 

Assistance Program for Thai Formal Workers with Thailand’s Household Socio-

Economic Survey (SES) Year 2007 2009 and 2011. The results show that the Elderly 

Pension Program makes households increase their food consumption by 728.2 Baht 

per month on average. Other consumptions and savings are not affected by the 

program. For the Living Assistance Program for Thai Formal Workers, I find that 

households’ food consumption falls by 592.7 Baht per month on average, durable 

consumption increases by 1,123 Baht per month on average, but the results show no 

impact on household savings. 

 

Keywords: Government transfer, Welfare, Consumption, Savings, Elderly 

 

บทนํา 

นโยบายการคลังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพและกระตุนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการจัดหารายรับของรัฐบาลแลว การใชจายของรัฐบาล

ถือเปนรายการท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก เนื่องจากการใชจายของรัฐบาล

สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลกมีแนวโนมตกตํ่าซ่ึง

การใชนโยบายการเงินเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ รัฐบาลจึงควรมีแผนการใชจายท่ีเหมาะสมเพ่ือ

รองรับสถานการณท่ีประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคของเคนสใหความสําคัญกับนโยบายการคลังในการกระตุน

เศรษฐกิจ โดยสนับสนุนใหรัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพ่ือเพ่ิมอุปสงคโดยรวมและดึง

ใหประเทศหลุดพนจากภาวะความตกต่ําทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ประสิทธิภาพของนโยบายการคลัง

สามารถวัดหรือคํานวณไดจากสัดสวนของผลผลิตโดยรวมท่ีเพ่ิมข้ึนตอการใชจายของรัฐบาลท่ีเพ่ิมข้ึน

หรือการเก็บภาษีท่ีลดลง สัดสวนดังกลาวเรียกวาตัวคูณทวีของรายจายรัฐบาล (Fiscal Multiplier) 

งานวิจัยท่ีผานมาไดคํานวณคาตัวคูณทวีของการใชจายของรัฐบาลในหลายประเทศดวยแบบจําลอง

และวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย พบวาตัวคูณทวีของรายจายรัฐบาลมีคาแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัย



 

1123 
 

ทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน เชน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน การตอบสนองของอุปทานแรงงานตอคาจาง

แรงงานท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปจากการใชจายของรัฐบาล การตอบสนองของลงทุนภาคเอกชน เปนตน 

งานวิจัยท่ีผานมาไมวาจะเปน Poterba (1988) และ Wilcox (1990) ไดศึกษาผลกระทบ

ของนโยบายการคลังท่ีมีตอการบริโภคดวยกรอบการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาของการบริโภค

โดยรวม งานวิจัยกลุมนี้มีพ้ืนฐานจากงานชิ้นสําคัญของ Hall (1978) ดวยกรอบการวิเคราะหแบบ 

Euler-equation ซ่ึงคาดการณวาการบริโภคจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดท่ีไมได

คาดการณมากอนเทานั้น อยางไรก็ดี การศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังโดยกรอบการ

วิเคราะหแบบมหภาคนั้นมีขอจํากัดบางประการ ไมวาจะเปนความผันผวนปลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การใชขอมูลโดยรวม ไมสามารถพิจารณาถึงความแตกตางของจํานวนเงินภาษีท่ีแตละบุคคลไดคืน 

รวมท้ังไมสามารถทดสอบการตอบสนองของบุคคลหรือครัวเรือนท่ีมีคุณลักษณะแตกตางกันได 

การศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังโดยใชขอมูลระดับบุคคลหรือครัวเรือน (Micro-

data analysis) สามารถวิเคราะหผลกระทบของนโยบายภาษีหรือวิเคราะหผลกระทบของการใช

จายของรัฐบาล Souleles (1999) และ Parker (1999) วิเคราะหผลกระทบของนโยบายภาษีท่ีมีตอ

การบริโภคและการออมของครัวเรือน เปนท่ีนาสังเกตวาขอมูลระดับครัวเรือนสามารถเชื่อมโยงเขา

กับขอมูลภาษีไดดีกวาการใชจายของรัฐบาล ท้ังนี้เนื่องจากการใชจายของรัฐบาลสวนใหญมีความเปน 

สินคาสาธารณะอยู ซ่ึงในบางครั้งไมอาจหาผูรับผลประโยชนโดยตรงไดนอกจากจะมีการกําหนด

คุณสมบัติของผูรับประโยชนไวอยางชัดเจน 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาผลกระทบของโครงการเงินโอนท่ีมีตอการบริโภคและการออมของ

ครัวเรือนดวยวิธี Difference-in-difference โดยศึกษาโครงการเงินโอน 2 โครงการ ไดแก โครงการ

สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุและโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากร

ภาครัฐหรือโครงการเช็คชวยชาติ ซ่ึงเปนโครงการท่ีสามารถเชื่อมโยงคุณสมบัติของผูรับประโยชนกับ

ขอมูลสํารวจครัวเรือนและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหสิทธิประโยชนในชวงขอมูลท่ี

ทําการศึกษา นอกจากนี้ โครงการท้ัง 2 ยังมีความแตกตางกันในแงของความตอเนื่องในการจาย

ผลประโยชนใหกับผูมีสิทธิ โดยโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุเปนการโอนเงิน

ใหกับผูสูงอายุเปนจํานวนเทาๆ กันทุกเดือน ในขณะท่ีโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและ

บุคลากรภาครัฐเปนการโอนเงินใหกับผูประกันตนท่ีมีสิทธิเพียงครั้งเดียวในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 

2552 เทานั้น 

ผูวิจัยคาดวาการศึกษานี้จะชวยใหรัฐบาลสามารถกําหนดนโยบายกระตุนเศรษฐกิจและ

การจัดสวัสดิการเพ่ือลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุท่ีมีตอการ

บริโภคและการออมของครัวเรือน 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ

หรือโครงการเช็คชวยชาติท่ีมีตอการบริโภคและการออมของครัวเรือน 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยท่ีผานมาสวนมากศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังท่ีมีตอการบริโภคดวยกรอบ

การวิเคราะหแบบมหภาค หรือศึกษาโดยวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของขอมูลอนุกรมเวลาของการ

บริโภคโดยรวม งานวิจัยกลุมนี้มีพ้ืนฐานจากงานชิ้นสําคัญของ Hall (1978) ดวยกรอบการวิเคราะห

แบบ Euler-equation ซ่ึงคาดการณวาการบริโภคจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดท่ี

ไมไดคาดการณมากอนเทานั้น Poterba (1988) ใชกรอบการวิเคราะหนี้ศึกษาการตอบสนองของ

การบริโภคท่ีมีตอการจายคืนภาษีกรณีพิเศษ (Tax rebate) ในป ค.ศ. 1975 และพบวาการบริโภค

สินคาถาวรเพ่ิมข้ึนรอยละ 18 ถึงรอยละ 25 ภายในเวลา 1 เดือนหลังจากการจายคืนภาษี Wilcox 

(1990) วิเคราะหความสัมพันธระหวางการจายคืนภาษีประจําป (Tax refund) และคาใชจายในการ

บริโภค พบวา ประชาชนมีการบริโภคสูงข้ึนรอยละ 7.5 โดยประมาณของภาษีท่ีมีการจายคืน 

อยางไรก็ดี การศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังโดยกรอบการวิเคราะหแบบมหภาคนั้น

มีขอจํากัดบางประการ ไมวาจะเปน ความผันผวนปลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชขอมูลโดยรวมใน

ขณะท่ีขอมูลระดับจุลภาคไมมีความผันผวนดังกลาว (Attanasio and Guglielmo, 1995) งานวิจัย

ท่ีใชขอมูลอนุกรมเวลาไมสามารถพิจารณาถึงความแตกตางของจํานวนเงินภาษีท่ีแตละบุคคลไดคืน 

รวมท้ังไมสามารถทดสอบการตอบสนองของบุคคลหรือครัวเรือนท่ีมีคุณลักษณะแตกตางกัน 

การศึกษาโดยใชขอมูลระดับบุคคลหรือครัวเรือน (Micro-data analysis) สามารถลดขอจํากัด

ดังกลาวได แตอาจมีขอจํากัดในการเลือกใชขอมูลหรือมีคาใชจายในการเก็บขอมูลสูง งานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังท่ีมีตอการบริโภคดวยขอมูลระดับบุคคลหรือ

ครัวเรือนมีดังนี้ 

Souleles (1999) ต อ งการทดสอบสมมติ ฐ านราย ได ถาวร  (Permanent income 

hypothesis) โดยทดสอบวาการบริโภคของครัวเรือนจะตอบสนองตอการจายคืนภาษีมากนอย

เพียงใด เนื่องจากภาษีท่ีรัฐจายคืนใหแกผูเสียภาษีข้ึนอยูกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปท่ีแลว ภาษีท่ีไดคืน

จึงถือเปนรายไดท่ีครัวเรือนสามารถคาดการณไดกอนลวงหนา ดังนั้น หากครัวเรือนมีพฤติกรรมซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานรายไดถาวรแลวนั้น การบริโภคของครัวเรือนจะไมผันผวนตามภาษีท่ีไดรับคืน
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ในแตละป งานวิจัยนี้ ใชขอมูลสํารวจครัวเรือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ Consumer 

Expenditure Survey (CEX) ในการวิเคราะหผลกระทบของการจายคืนภาษีประจําปท่ีมีตอการ

บริโภคของครัวเรือน ซ่ึงการสํารวจจะมีการเก็บขอมูลครัวเรือนท้ังหมด 4 ครั้งใน 1 ป ผลการศึกษา

พบวา การบริโภคของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนเม่ือพวกเขาไดรับเงินภาษีคืนแมเงินภาษีท่ีไดรับถือเปนรายได

ท่ีสามารถคาดการณไดลวงหนาก็ตาม และการบริโภคสินคาถาวรจะเพ่ิมข้ึนโดยคิดเปนสัดสวนท่ีสูง

กวาการบริโภคโดยรวม นอกจากนี้ คุณลักษณะของครัวเรือนยังมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เพ่ิมข้ึนอีกดวย โดยเขาพบวา ครัวเรือนท่ีมีขอจํากัดทางสภาพคลองจะมีการบริโภคท่ีสูงข้ึนมากกวา 

งานวิจัยประมาณการคาความโนมเอียงในการบริโภคหนวยสุดทายอยูในชวง 0.35 ถึง 0.60   

Parker (1999) ใชขอมูลสํารวจครัวเรือน Consumer Expenditure Survey ในการทดสอบ

สมมติฐานรายไดถาวรเชนกัน เขาศึกษาการตอบสนองของการบริโภคท่ีมีตอรายไดโดยใชความ

แตกตางของรายไดของครัวเรือนหลังถูกหักเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ท้ังนี้ ความแตกตาง

ของรายไดเกิดจากการตั้งเพดานการหักเงินสมทบเขากองทุนสําหรับผูประกันตน ทําใหผูประกันตนท่ี

มีรายไดสูงมีรายไดหลังถูกหักเงินสมทบในชวงตนปต่ํากวาปลายป (ตุลาคม – ธันวาคม) เขาพบวา

ครัวเรือนมีการใชจายในสินคาไมถาวรเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 20 ของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงปลายป 

นับวาเปนหลักฐานซ่ึงบงชี้วาครัวเรือนไมมีความพยายามในการรักษาระดับของการบริโภค 

การศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังสามารถทําไดดวยการวิเคราะหผลกระทบของ

นโยบายภาษีหรือวิเคราะหผลกระทบของการใชจายของรัฐบาล การศึกษาท่ีผูวิจัยไดนํามาอางอิง

ขางตน ไมวาจะเปน Souleles (1999) หรือ Parker (1999) เปนการวิเคราะหผลกระทบของ

นโยบายภาษีท่ีมีตอการบริโภคและการออมของครัวเรือน เปนท่ีนาสังเกตวาขอมูลระดับครัวเรือน

สามารถเชื่อมโยงเขากับขอมูลภาษีไดดีกวาการใชจายของรัฐบาล ท้ังนี้เนื่องจากการใชจายของ

รัฐบาลสวนใหญมีความเปน “สินคาสาธารณะ” อยู ซ่ึงในบางครั้งไมอาจหาผูรับผลประโยชนโดยตรง

ไดนอกจากจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผูรับประโยชนไวอยางชัดเจน หรืออาจทราบวาบุคคลใด

เปนผูรับประโยชนแตไมสามารถระบุไดวาผลประโยชนนั้นมีมูลคามากนอยเพียงใด ในทางกลับกัน 

ครัวเรือนจะทราบถึงภาระภาษีท่ีพวกเขาไดจายไปหรือภาษีท่ีไดรับคืนมาอยางถูกตองและแมนยํากวา  

โครงการของรัฐยังสงผลตอพฤติกรรมของครัวเรือนในดานอ่ืนๆ เชนกัน ท้ังนี้ ผลท่ีเกิดข้ึน

และวิธีการศึกษาผลกระทบดังกลาวจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของโครงการเปนสําคัญ มีงานวิจัยท่ี

นาสนใจหลายชิ้นท่ีศึกษาผลการดําเนินโครงการเงินโอนแบบมีเง่ือนไขในกลุมประเทศละตินอเมริกา 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบผลลัพธระหวางกลุมผูมีสิทธิ์ไดรับ

ประโยชนจากโครงการและกลุมผู ไม มีสิทธิ์  Sadoulet et al (2001) ศึกษาผลของโครงการ 

PROCAMPO ซ่ึงเกิดข้ึนเพ่ือชดเชยเกษตรกรในประเทศเม็กซิโกท่ีไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคา

เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขาพบวาเงินโอนท่ีโครงการ PROCAMPO ใหกับครัวเรือน 1 peso ทํา
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ใหครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในชวงเวลา 3 ป ตั้งแตป 1994 ถึงป 1997 อยูระหวาง 1.5 ถึง 2.6 peso 

แตความสามารถใหการสรางรายไดจากเงินโอนใหงอกเงยนั้นแตกตางกันตามลักษณะของครัวเรือน 

นอกจากนี้ การโอนเงินใหกับครัวเรือนอาจมีวัตถุประสงคเฉพาะ กลาวคือตองการสนับสนุน

ใหครัวเรือนโดยเฉพาะอยางยิ่งครัวเรือนยากจน มีการสะสมทุนมนุษยท่ีดีข้ึนท้ังในดานสุขภาพ 

โภชนาการและการศึกษา โครงการ PROGRESA ในประเทศเม็กซิโกและโครงการ Familias en 

Accion ในประเทศโคลัมเบียมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการสะสมทุนมนุษยดังกลาว Attanasio 

(2005) ศึกษาผลของโครงการ Familias en Accion ในประเทศโคลัมเบียท่ีมีตอการบริโภคของ

ครัวเรือนโดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธระหวางกลุมผูมีสิทธิ์ไดรับประโยชนจากโครงการ

และกลุมผูไมมีสิทธิ์ดวยขอมูลระดับครัวเรือน วิธีการศึกษาเชนนี้เรียกวา Difference-in-difference 

ผูวิจัยใชขอมูลแบบบัญชีรายชื่อ (Panel data) ในการศึกษาและพบวาโครงการมีประสิทธิภาพในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนโดยครัวเรือนท่ีไดรับสิทธิประโยชนจากโครงการมี

การบริโภคโดยรวมและการบริโภคอาหารสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับครัวเรือนท่ีไมไดรับสิทธิประโยชน

จากโครงการ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวัดผลกระทบของโครงการท่ีมีตอการบริโภค การออม และการตัดสินใจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ

ของครัวเรือนดวยวิธี Difference-in-difference โดยหลักการท่ัวไปคือการเปรียบเทียบผลลัพธ

ระหวางกลุมท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ (Treatment) และกลุมท่ีไมไดรับประโยชนจากโครงการ 

(Control) สมการ 1 แสดงความแตกตางของผลลัพธดวยคาสัมประสิทธิ์ ∆ ซ่ึงเปนความแตกตางท่ี

เกิดข้ึนจากอิทธิพลของโครงการเทานั้น 

∆ = E(Y1,A – Y0,A | T = 1)               (สมการ 1) 

โดยท่ี Yj,k หมายถึงผลลัพธท่ีสนใจ ดัชนี j บงชี้วาครัวเรือนหรือบุคคลไดรับประโยชนจากโครงการ 

(Treatment; j = 1) หรือไมไดรับประโยชนจากโครงการ (Control; j = 0) และดัชนี k บงชี้วา

ผลลัพธท่ีสนใจเปนขอมูลในชวงกอน (Before; k = B) หรือหลัง (After; k = A) การดําเนินโครงการ 

และสถานการณเง่ือนไข T เม่ือมีคาเทากับ 0 หมายถึงสถานการณท่ีครัวเรือนหรือบุคคลไมไดรับ

ประโยชนจากโครงการ ในขณะท่ี T เม่ือมีคาเทากับ 1 หมายถึงสถานการณท่ีครัวเรือนหรือบุคคล

ไดรับประโยชนจากโครงการ 

จะเห็นไดวาผลลัพธของครัวเรือนหรือบุคคลท่ีไมไดรับประโยชนภายใตสถานการณเง่ือนไขท่ี

เขาไดรับประโยชนหรือตัวแปร Y0,A ในสมการ 1 เปนตัวแปรท่ีไมสามารถหาคาไดเนื่องจากดัชนีบงชี้
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และสถานการณเง่ือนไขเกิดความขัดแยงกัน ซ่ึงนักวิจัยเรียกเหตุการณท่ีขัดแยงกับความจริงท่ีตั้งข้ึน

วา “Counterfactual”  

การคํานวณผลกระทบของโครงการหรือการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีแตกตางอันเกิดข้ึนจาก

อิทธิพลของโครงการสามารถทําไดโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธท่ีแตกตางกัน

ระหวางกลุม โดยกําหนดใหกลุมท่ีไดรับประโยชนและกลุมท่ีไมไดรับประโยชนมีการเปลี่ยนแปลงใน

ชวงเวลากอนและหลังการดําเนินโครงการเหมือนกันถาไมมีการดําเนินโครงการ (สมการ 2) 

E(Y0,A – Y0,B | T = 1) = E(Y0,A – Y0,B | T = 0)              (สมการ 2) 

ดังนั้น เราจึงสามารถวัดผลกระทบของโครงการท่ีมีตอตัวแปรท่ีสนใจศึกษาไดดังในสมการ 3 

∆ = [ E(Y1,A | T = 1, X) – E(Y0,A | T = 0, X) ] – [ E(Y0,B | T = 1, X) – E(Y0,B | T = 0, X) ] 

                     (สมการ 3) 

จะเห็นไดวาการเก็บขอมูลของกลุมท่ีไดรับประโยชนและกลุมท่ีไมไดรับประโยชนจาก

โครงการจําเปนตองใชขอมูลท้ังชวงเวลากอนและหลังการดําเนินโครงการหรือการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย สําหรับโครงการท่ีงานวิจัยนี้จะศึกษา ไดแก โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก

ผูสูงอายุและโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการใหสิทธิประโยชนในป พ.ศ. 2552 ขอมูลโครงการเงินโอนท่ีเก่ียวของ จึงมีความเหมาะสม

ท่ีจะใชวิธี Difference-in-difference ในการศึกษานี้ 

 

การประมาณการ (Estimation methods) 

โครงการวิจัยนี้ใชวิธีการศึกษาแบบ Difference-in-difference เพ่ือศึกษาผลกระทบของ

รายจายรัฐบาลท่ีมีตอครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการเงินโอนซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับ

ขอมูลระดับครัวเรือนได ผลกระทบท่ีสนใจไดแก การบริโภคโดยรวม การบริโภคสินคาถาวร และการ

ออมของครัวเรือน 

การศึกษากําหนดตัวแปรควบคุม ไดแก รายได อาชีพ องคประกอบของสมาชิกครัวเรือน 

เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบท่ีสนใจของกลุมท่ีไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบาย 

(Treatment group) และกลุมท่ีไมไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบาย (Control group) ในชวงเวลา

กอนและหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

แบบจําลองในการประมาณการเปนสมการถดถอยลดรูป ซ่ึงรวมขอมูลท้ังกอนและหลังการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย ดังแสดงในสมการ 4 

Y = α1 + α2dtreatment*after + α3dtreatment + α4dafter + α5X + ε             (สมการ 4) 
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เม่ือ Y คือตัวแปรตามท่ีสนใจศึกษา ไดแก การบริโภคโดยรวม การบริโภคเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม

การบริโภคสินคาถาวร การบริโภคสินคาไมถาวร และการออมของครัวเรือน X คือชุดตัวแปรควบคุม

ในระดับครัวเรือนและระดับเขตท่ีอยู dafter (TIME) คือตัวแปรหุนท่ีกําหนดใหมีคาเปน 1 เม่ือขอมูล

อยูในชวงหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย dtreatment (TREAT) คือตัวแปรหุนท่ีกําหนดใหมีคาเปน 1 

เม่ือขอมูลอยูในกลุมท่ีไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบาย (Treatment group) เนื่องจากโครงการวิจัย

ตองการศึกษาผลกระทบของหลายโครงการจึงตองกําหนดนิยามของกลุมท่ีไดรับสิทธิประโยชนจาก

นโยบาย (Treatment group) และกลุมท่ีไมไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบาย (Control group) ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

กอนป พ.ศ.2552 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหจะตองมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณและรายได

ไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดท้ิง ตัวอยางท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยคือครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ 1 

คนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลของการไดรับเงินโอน/ผลประโยชนจากหลายโครงการ 

 

ตาราง 1  คุณสมบัติของครัวเรือนในกลุมควบคุมและกลุมทดลองของการวิเคราะหผลกระทบของ

โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

 ป พ.ศ. 2550 

(กอนการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย) 

ป พ.ศ. 2554 

(หลังการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย) 

กลุมควบคุม 

(Control group) 

ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายเุปนผู

ไดรับเงินบํานาญ 

ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายเุปนผู

ไดรับเงินบํานาญ 

กลุมทดลอง  

(Treatment group) 

ครัวเรือนท่ีไมมีผูสูงอายุเปนผู

ไดรับเงินบํานาญ 

ครัวเรือนท่ีไมมีผูสูงอายุเปนผู

ไดรับเงินบํานาญ 

 

โครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ 

ในป พ.ศ.2552 มีการจายเช็คชวยชาติ 2,000 บาทใหแกผูประกันตน บุคลากรภาครัฐ และ

กลุมบุคคล 6 กลุม ท่ีมีรายไดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท มีผูรับประโยชนประมาณ 9 ลานคน 

ตัวอยางท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยคือครัวเรือนท่ีมีผูประกันตนในระบบประกันสังคมอยางนอย 1 คน 

เดือนสํารวจพฤษภาคม – ธันวาคม 
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ตาราง 2  คุณสมบัติของครัวเรือนในกลุมควบคุมและกลุมทดลองของการวิเคราะหผลกระทบของ

โครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ 

 ป พ.ศ. 2550 

(กอนการจายเช็คฯ) 

ป พ.ศ. 2552 

(หลังการจายเช็คฯ) 

กลุมควบคุม 

(Control group) 

ครัวเรือนท่ีผูประกันตนท้ังหมด

เปนผูมีรายไดสูงกวา 15,000 

บาทตอเดือน 

ครัวเรือนท่ีผูประกันตนท้ังหมด

เปนผูมีรายไดสูงกวา 15,000 

บาทตอเดือน 

กลุมทดลอง  

(Treatment group) 

ครัวเรือนท่ีมีผูประกันตนเปนผู

มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท

ตอเดือน อยางนอย 1 คน 

ครัวเรือนท่ีมีผูประกันตนเปนผู

มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท

ตอเดือน อยางนอย 1 คน 

 

การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) 

คาสัมประสิทธิ์ α2 ของตัวแปร dtreatment*after (interact) แสดงถึงผลกระทบผลกระทบของ

รายจายรัฐบาลท่ีมีตอการบริโภคและการตัดสินใจของครัวเรือน สามารถทดสอบคา α2 ท่ีประมาณ

การไดวามีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับโครงการ กลาวคือ (1) ผลการวิเคราะหผลกระทบ

ของโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ (2) ผลการวิเคราะหผลกระทบของโครงการ

ชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ป พ.ศ. 2552 ท่ีมีตอการบริโภคและการออม

ของครัวเรือน 

 

โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

กลุมตัวอยางไดแกครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป) 1 คนจากการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป พ.ศ.2550 และป พ.ศ. 2554 จํานวน 8,878 ครัวเรือน และ 9,557 

ครัวเรือน ตามลําดับ 

ผูวิจัยแบงครัวเรือนตามสิทธิในการไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถติดตามรองรอยได

จากแบบสํารวจฯ ในหมวดรายไดจากแหลงอ่ืนๆ ท่ีไมใชจากการทํางาน โดยครัวเรือนท่ีไดรับบําเหน็จ 

บํานาญ หรือเบี้ยหวัด ถูกจัดใหเปนกลุมควบคุมหรือครัวเรือนท่ีไมมีสิทธิในการไดรับเบี้ยยังชีพ
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ผูสูงอายุ สวนครัวเรือนท่ีไมมีรายไดรายการดังกลาวถูกจัดใหเปนกลุมทดลองหรือครัวเรือนท่ีมีสิทธิใน

การไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ในการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Robust regression2 โดยควบคุมคุณลักษณะของ

ครัวเรือน ไดแก รายไดของครัวเรือน (HH income) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (No. of HH 

member) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป (No. of children) การตั้งอยูในเขต

เทศบาล (Muni_AREA) ระดับการศึกษาสู งสุดของหัวหนาครั ว เรื อน  (Lower secondary 

education, Upper secondary education, Post - secondary education, College 

education and higher) เพศของหัวหนาครัวเรือน (Male head) อายุของหัวหนาครัวเรือน 

(Head_AGE, Head_AGESQ) จังหวัดท่ีตั้งและสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน3 ตาราง 3 

แสดงใหเห็นวาโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุสงผลใหคาใชจายอาหารและ

เครื่องดื่มของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 728.2 บาทตอเดือน แตไมมีผลตอคาใชจายอุปโภคบริโภค

โดยรวม คาใชจายอุปโภคบริโภคสินคาถาวรและการออม 

เม่ือพิจารณาปจจัยท้ังหมดท่ีมีผลตอการบริโภคของครัวเรือน พบวา รายได จํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือน และอายุของหัวหนาครัวเรือน สงผลให

ครัวเรือนมีการบริโภคสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ครัวเรือนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลมีการบริโภคท่ีสูงกวา

ครัวเรือนท่ีอาศัยนอกเขตเทศบาล ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีการบริโภคท่ีต่ํากวา

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง ท้ังนี้ เม่ือควบคุมปจจัยท้ังหมดแลว ครัวเรือนท่ีมีสิทธิ

ไดรับเงินสงเคราะหก็ยังมีการบริโภคโดยรวมต่ํากวาครัวเรือนท่ีไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหอยางมี

นัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 เพื่อแกไขปญหาคุณสมบัติที่ไมพึงปรารถนาของคาสัมประสิทธิ์เนื่องจากตัวแปรตาม Y มกีารแจกแจงแบบไมปกติในการประมาณการ

แบบกําลังสองนอยที่สุด 
3 ตัวแปรจังหวัดที่ต้ังและสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนใชชุดตัวแปรดัมมี่ (Dummy variables) ไมไดแสดงผลในตาราง 
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ตาราง 3  ผลการประมาณการ ผลกระทบของโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุท่ีมี

ตอการบริโภคและการออมของครัวเรือนทุกระดับชั้นรายได ดวยวิธี robust regression 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLES Food Overall Con. Durables Non-durables Savings 

      
TIME 67.39 -132.8 471.0 -653.6 1,019 
 (214.4) (1,257) (628.4) (916.5) (1,355) 
TREAT -1,219*** -4,185*** -944.0** -1,988*** 5,909*** 
 (174.0) (787.1) (369.3) (579.0) (884.5) 
interac 728.2*** 1,018 -360.7 642.8 -1,982 
 (216.8) (1,268) (632.4) (926.0) (1,369) 
HH income 0.00666** 0.0727*** 0.00959** 0.0564*** 0.909*** 
 (0.00294) (0.0128) (0.00456) (0.00940) (0.0208) 
No. of HH  1,153*** 3,352*** 433.7*** 1,739*** -3,536*** 
member (25.98) (131.3) (43.80) (102.2) (170.7) 
No. of children -375.1*** -2,426*** -326.8*** -1,703*** 2,826*** 
 (39.61) (182.1) (67.94) (139.7) (217.9) 

Muni_AREA 386.4*** 1,500*** 76.31 1,040*** -1,608*** 
 (36.50) (165.0) (64.62) (134.0) (187.4) 
Lower secondary  621.0*** 2,978*** 216.4 2,135*** -3,575*** 
education (83.99) (371.3) (169.2) (278.6) (433.6) 
Upper secondary 745.6*** 4,254*** 340.1* 3,177*** -5,009*** 
education (96.07) (477.3) (204.8) (359.4) (542.1) 
Post-secondary 1,349*** 6,468*** 1,214*** 3,896*** -7,842*** 
education (184.8) (768.4) (408.0) (514.6) (937.8) 
College education 1,454*** 9,267*** 763.9*** 7,073*** -11,634*** 
and higher (141.0) (723.9) (284.2) (569.0) (906.5) 
Male head -161.0*** -622.8*** 40.41 -517.0*** 540.5*** 
 (37.89) (169.8) (78.13) (125.2) (193.4) 
Head_AGE 43.33*** 191.1*** -11.22 159.9*** -265.4*** 
 (10.91) (49.26) (20.26) (36.67) (56.23) 
Head_AGESQ -0.347*** -1.408*** 0.00180 -1.069*** 2.006*** 
 (0.0875) (0.390) (0.157) (0.293) (0.444) 
Constant 841.1** -788.7 1,208 -2,902** 687.2 
 (405.6) (1,938) (790.6) (1,451) (2,158) 
      
Observations 18,435 18,435 18,435 18,435 18,435 
R-squared 0.479 0.460 0.082 0.401 0.957 

Remarks: Robust standard errors in parentheses, absorb Socio-economic class dummy variables 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความแตกตางของระดับรายไดท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ

บริโภคอาหารและเครื่องดื่มอันเนื่องมาจากโครงการฯ โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุมตามเรียง

ระดับรายได และนํากลุมตัวอยางในแตละกลุมมาวิเคราะหดวยสมการถดถอย Robust regression 

(ตาราง 4) พบวา มีเพียงครัวเรือนใน Quintile ท่ี 2 และ Quintile ท่ี 5 เทานั้นท่ีมีคาใชจายอาหาร

และเครื่องดื่มเพ่ิมข้ึนจากการไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตเปนการเพ่ิมอยางไมมีนัยสําคัญ 

อาจกลาวไดวาโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุหรือเบี้ยยังชีพท่ีผูสูงอายุ

ไดรับเดือนละ 500 บาท นับเปนภาระงบประมาณท่ีรัฐบาลจะตองแบกรับในระยะยาว อยางไรก็ดี 

ผลการศึกษาชี้วาเงินจํานวนดังกลาวไดถูกครัวเรือนนําไปใชจายอยางมีประสิทธิภาพเพราะสามารถ

เพ่ิมการบริโภคไดถึง 1.46 เทา  

 

ตาราง 4  ผลการประมาณการ ผลกระทบของโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุท่ีมีตอ

คาใชจายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนจําแนกตามระดับชั้นรายได ดวยวิธี robust 

regression 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES All 2nd quintile 3rd quintile 4th quintile 5th quintile 

      

TIME 67.39 -381.1 753.4 738.3** 139.6 

 (214.4) (762.6) (748.2) (365.4) (253.2) 

TREAT -1,219*** -733.6 -725.2 -5.800 -427.8** 

 (174.0) (799.1) (487.8) (277.2) (213.7) 

interac 728.2*** 1,096 -81.33 -155.5 227.2 

 (216.8) (761.8) (752.5) (372.7) (272.6) 

HH income 0.00666** 0.187*** 0.137*** 0.101*** 0.00368** 

 (0.00294) (0.0235) (0.0193) (0.0142) (0.00168) 

No. of HH  1,153*** 476.8*** 568.1*** 713.2*** 1,560*** 

member (25.98) (72.92) (91.82) (97.02) (64.87) 

No. of children -375.1*** 113.4** 58.89 -18.10 -363.5*** 

 (39.61) (52.03) (65.46) (93.89) (129.4) 

Muni_AREA 386.4*** 181.1*** 91.74 175.1** 528.3*** 

 (36.50) (55.27) (56.51) (79.00) (105.8) 
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ตาราง 4  ผลการประมาณการ ผลกระทบของโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุท่ีมีตอ

คาใชจายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนจําแนกตามระดับชั้นรายได ดวยวิธี robust 

regression (ตอ) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES All 2nd quintile 3rd quintile 4th quintile 5th quintile 

Lower secondary  621.0*** 578.3*** 322.4** 235.1* 270.1 

education (83.99) (208.3) (160.5) (140.3) (165.8) 

Upper secondary 745.6*** 517.1** -7.634 -11.26 431.1** 

education (96.07) (212.5) (153.2) (158.1) (186.1) 

Post-secondary 1,349*** -158.1 414.2 674.8* 564.7** 

education (184.8) (369.9) (298.3) (389.1) (247.9) 

College education 1,454*** 967.9** 804.6** 415.8* 752.4*** 

and higher (141.0) (448.2) (377.8) (219.6) (194.9) 

Male head -161.0*** -18.45 -18.65 -265.5*** -114.1 

 (37.89) (61.52) (57.90) (75.84) (103.0) 

Head_AGE 43.33*** 21.90 22.31 22.23 -30.95 

 (10.91) (15.88) (16.01) (22.92) (32.83) 

Head_AGESQ -0.347*** -0.157 -0.184 -0.167 0.236 

 (0.0875) (0.126) (0.130) (0.183) (0.263) 

Constant 841.1** 426.7 869.7 428.6 2,971*** 

 (405.6) (974.8) (751.3) (839.9) (1,122) 

      

Observations 18,435 3,463 4,056 4,021 4,362 

R-squared 0.479 0.601 0.636 0.564 0.406 

Remarks: Robust standard errors in parentheses, absorb Socio-economic class dummy variables 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

โครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ 

กลุมตัวอยางไดแกครัวเรือนท่ีมีผูประกันตนในระบบประกันสังคมอยางนอย 1 คน ในการ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ.2550 และ

ป พ.ศ.2552 รวมท้ังสิ้น 12,650 ครัวเรือน สาเหตุท่ีผูวิจัยเลือกครัวเรือนตัวอยางในชวงเดือน

พฤษภาคมเปนตนไปนั้น เนื่องจากรัฐบาลดําเนินการแจกเช็คในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ป 

พ.ศ.2552 

ผูวิจัยแบงครัวเรือนตามสิทธิในการไดรับเช็คชวยชาติ โดยโครงการฯ กําหนดใหผูประกันตน

ท่ีมีรายไดต่ํากวาเดือนละ 15,000 บาทไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพจํานวน 2,000 บาท ซ่ึง
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หมายความวา ผูประกันตนท่ีมีรายไดสูงกวา 15,000 บาทตอเดือนจะนับเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงิน

ชวยเหลือดังกลาว สําหรับงานวิจัยนี้ ครัวเรือนท่ีมีผูประกันตนไดรับสิทธิอยางนอย 1 คนถูกจัดใหเปน

กลุมทดลอง ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีไมมีผูประกันตนไดรับสิทธิเลยจะถูกจัดใหเปนกลุมควบคุม 

ในการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Robust Regression โดยควบคุมคุณลักษณะของ

ครัวเรือนเชนเดียวกับการวิเคราะหผลกระทบของโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

ตาราง 5 แสดงใหเห็นวาโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐหรือโครงการ

เช็คชวยชาติสงผลใหคาใชจายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนลดลงโดยเฉลี่ย 591.7 บาทตอเดือน 

แตคาใชจายอุปโภคบริโภคสิ้นคาถาวรเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,123 บาทตอเดือน โครงการฯ 

ไมมีผลตอคาใชจายอุปโภคบริโภคโดยรวม คาใชจายอุปโภคบริโภคสิ้นคาไมถาวรและการออม  

 

ตาราง 5  ผลการประมาณการ ผลกระทบของโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากร

ภาครัฐท่ีมีตอการบริโภคและการออมของครัวเรือนทุกระดับชั้นรายได ดวยวิธี robust regression 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Food Overall Con. Durables Non-durables Savings 

      

TIME 1,298*** 1,727 -1,042** 1,470 -1,522 

 (249.7) (1,158) (426.9) (967.5) (1,306) 

TREAT -625.3*** -6,039*** -1,165*** -4,246*** 7,407*** 

 (206.9) (976.2) (350.8) (737.7) (1,153) 

interac -591.7** -861.2 1,123*** -1,420 759.4 

 (256.1) (1,171) (435.9) (974.9) (1,320) 

HH income 0.0303*** 0.167*** 0.0218*** 0.115*** 0.795*** 

 (0.00583) (0.0285) (0.00485) (0.0198) (0.0356) 

No. of HH  1,279*** 3,312*** 273.7*** 1,724*** -3,397*** 

member (59.19) (242.9) (54.23) (171.7) (296.6) 

No. of children -588.2*** -2,176*** -104.7 -1,465*** 2,570*** 

 (72.15) (289.5) (80.36) (212.0) (346.3) 

Muni_AREA 406.5*** 768.0*** -90.11 437.5** -777.8*** 

 (59.54) (247.9) (94.37) (198.5) (274.8) 
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ตาราง 5  ผลการประมาณการ ผลกระทบของโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากร

ภาครัฐท่ีมีตอการบริโภคและการออมของครัวเรือนทุกระดับชั้นรายได ดวยวิธี robust regression (ตอ) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Food Overall Con. Durables Non-durables Savings 

Lower secondary  566.6*** 3,193*** 206.9 2,411*** -3,658*** 

education (93.81) (489.5) (134.1) (422.1) (539.8) 

Upper secondary 572.7*** 3,566*** 426.8*** 2,568*** -4,146*** 

education (103.5) (443.3) (145.9) (328.0) (525.4) 

Post-secondary 773.6*** 5,125*** 1,072*** 3,306*** -6,261*** 

education (152.0) (614.7) (249.1) (425.1) (735.4) 

College education 1,329*** 8,585*** 1,142*** 6,172*** -10,130*** 

and higher (190.2) (869.1) (233.0) (628.1) (1,058) 

Male head 108.1* 427.5** 452.8*** -180.9 -963.3*** 

 (63.40) (214.3) (94.02) (156.8) (240.7) 

Head_AGE 11.97 237.7*** 58.85*** 167.9*** -318.9*** 

 (13.40) (50.24) (17.47) (39.04) (56.31) 

Head_AGESQ -0.291** -2.019*** -0.648*** -1.069*** 2.869*** 

 (0.131) (0.503) (0.176) (0.399) (0.554) 

Constant 1,838*** 238.8 -309.1 -1,361 -942.8 

 (330.3) (1,213) (540.2) (944.8) (1,347) 

      

Observations 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 

R-squared 0.400 0.490 0.088 0.419 0.845 

Remarks: Robust standard errors in parentheses, absorb Socio-economic class dummy variables 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาผลกระทบของโครงการเงินโอนท่ีมีตอการบริโภคและการออมของ

ครัวเรือนดวยวิธี Difference-in-difference โดยหลักการท่ัวไปของวิธี Difference-in-difference 

คือการเปรียบเทียบผลลัพธระหวางกลุมท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ (Treatment) และกลุมท่ี

ไมไดรับประโยชนจากโครงการ (Control) และมีการควบคุมคุณลักษณะตางๆ ของครัวเรือน  

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาโครงการเงินโอน 2 โครงการ ไดแก โครงการสรางหลักประกันดานราย

ไดแกผูสูงอายุ ซ่ึงโอนเงินใหกับผูสูงอายุเปนจํานวนเทาๆ กันทุกเดือน และโครงการชวยเหลือคาครอง
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ชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐหรือโครงการเช็คชวยชาติ ซ่ึงเปนการโอนเงินใหกับผูประกันตนท่ีมี

สิทธิเพียงครั้งเดียวในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 การศึกษาใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน 3 ป ไดแก พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 

ผลการศึกษาชี้วาโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุสงผลใหคาใชจายอาหาร

และเครื่องดื่มของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 728.2 บาทตอเดือน คิดเปน 1.46 เทาของเงินท่ี

ครัวเรือนไดรับในแตละเดือน แตไมมีผลตอคาใชจายอุปโภคบริโภคโดยรวม คาใชจายอุปโภคบริโภค

สินคาถาวรและการออม นอกจากนี้ยังพบวา มีเพียงครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดต่ําเทานั้นท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในคาใชจายอาหารและเครื่องด่ืม ไมพบการเปลี่ยนแปลงในการออมและการบริโภค

สําหรับครัวเรือนท่ีมีรายไดระดับปานกลางและระดับสูง 

สําหรับโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐหรือโครงการเช็คชวย

ชาติ ผลการศึกษาชี้วาโครงการฯ ทําใหครัวเรือนลดคาใชจายอาหารและเครื่องดื่มลงโดยเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 591.7 บาทตอเดือน แตคาใชจายอุปโภคบริโภคสิ้นคาถาวรเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย ครัวเรือน

ละ 1,123 บาทตอเดือน เทากับวาการบริโภคของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 531 บาท

ตอเดือน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือยืนยันผลการวิจัยและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับคาประมาณการ การวิจัยครั้งตอไปควรใช

ขอมูลแบบบัญชีรายชื่อ (Panel data) เพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายท่ีมีตอครัวเรือนซํ้า ควรมี

การศึกษาผลกระทบของโครงการตามระดับรายไดของครัวเรือนใหละเอียดยิ่งข้ึน ควรมีการขยายผล

เพ่ือศึกษาโครงการชวยเหลือจากรัฐประเภทอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน และควรศึกษาถึง

การตัดสินใจในดานอ่ืนของครัวเรือน อาทิ สัดสวนการบริโภคในดานตางๆ การประกอบอาชีพ การ

ลงทุนในทรัพยากรมนุษย เปนตน 
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What Would You Do, If I Get More? An Experimental Test on the 

Consequences of Envy 
 

Nattawut Hunyek1 

 

Abstract 

 Envy is an unpleasant emotion characterised by the blended feelings of 

inferiority, hostility and resentment produced by an awareness of another person or 

group of persons who enjoy a desired possession which can motivate envious person 

in two paths, destructive (named malicious envy) and competitive (benign envy). This 

research present experimental design which involve real-effort task to study the 

quantitative difference in both type of envy. The result show that people do care 

about the positional gap and this gap incentivise people to do either way. 

Quantitat ively, benign envy is stronger incentive than malicious envy. 

 

Keywords: Envy, Experimental economics, Real-effort task 

 

Introduction 

 The economics rationality is usually base on the assumption of self-interest 

hypothesis that all people are exclusively motivated by their own payoff. This 

assumption eliminates the possibility that other’s payoff can influence our satisfaction 

(called social preference). But, over the decade, experimental economists have 

gathered the large number of studies which indicate that social preferences shape 

the decisions of substantial fraction of people. The important types of social 

preference are reciprocity, inequity aversion, pure altruism and envious preference 

(Fehr & Fischbacher, 2002). 

                                           

1 Faculty of Economics, Chulalongkorn University E-mail: Nattawut.pond@gmail.com 
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 An individual with envious preference is the person who compare his/her own 

payoff to superior. This upward comparison frequently leads individual to experience 

a kind of emotion called “envy” that negatively values the payoff of reference agent. 

This is consistent with the general definition of envy which was defined as unpleasant 

experiences that arise from a realisation that one lacks another’s superior quality, 

achievement or possession (Van de Ven, Zeelenberg, & Pieters, 2009). 

 Since, envy makes individual worse off. Then, envious person attempts to 

vanish this feeling by reduce the positional gap between his/her and superior’s 

position. Therefore, envious person is willing to decrease the payoff of a reference 

agent, regardless of payoff distribution and reference agent’s fair/unfair behaviour 

(Kirchsteiger, 1994; Mui, 1995) Moreover, Zizzo and Oswald (2001) also found that 

substantial subjects in experiment are willing to pay to reduce other’s payoff and 

there is a strongly positive correlation between the rank of subject and the amount 

that they are burnt. These show envy can motivate person to do the destructive 

action. 

 Interestingly,  Van de Ven et al. (2009) presented the “Envy Subtype Theory” 

said that envy has two subtype that motivate envious person differently. On one 

hand, the experience of malicious envy leads to a pulling-down (destructive) 

motivation aim to damage the position of the superior. 

 But, on the other hand, the experience of benign envy leads to a moving-up 

(competitive) motivation aim to improve envious person’s position. This statement of 

benign envy was confirm by Van de Ven, Zeelenberg, and Pieters (2010) which found 

that (benign) envy can drive the willingness to pay of the envy-elicited good. 

Moreover, benign envy exists in both countries that have separate words to describe 

two kinds of envy (e.g. Thai, Dutch and Polish) and countries that have one word to 

describe (e.g. English, Spanish and Italian). 

 By the way, even it is quite clear that envy should occurs when there is a gap 

between persons. But not much study concerns about quantitative difference in gap 

that should affect consequence behaviour. Moreover, many studies create envy from 
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the difference between payoffs that mostly come from luck (Luck-based game) not 

person’s effort. Thus, this research aims to investigate that quantitative difference by 

using laboratory experiment.  

 In the next section, there will start dealing with the definition of envy and how 

it differences from other similar emotion. Following with theoretical analysis with envy 

model and how to create costly effort situation in laboratory. Then there will talk 

about experimental design, result and discussion respectively. 

 

Objective of Study 

 To study the effect of quantitative difference between payoff of each person 

that quantitatively influence the consequences of envy. 

 

Literature Reviews 

1. The Definition of Envy 

 In first step, this section will deal with what envy actually is, in term of 

definition. And how it is difference in background between benign envy, malicious 

envy and jealousy. Then use this definition to theoretical analysis with envy model. 

1.1. What is envy? 

 The definition that widely used in many study on envy is Smith and Kim 

(2007)’s definition. They emphasize that envy is an unpleasant and often painful 

emotion characterised by the blended feelings of “inferiority”, “hostility” and 

“resentment” which produced by an awareness of another person or group of 

persons who enjoy a desired possession. 

 Envy is also considered as one of a group of related emotions characterised 

by negative reactions to the superior fortune of others in the domains that are 

important to oneself. 
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1.2. Envy Subtype Theory: Envy Proper and Benign Envy   

 Many studies found that people use the word “envy” in at least two partially 

senses. First, envy proper is the definition found in dictionary and it is a main focus of 

scholarship on envy. This type of envy often called malicious envy since it 

destructively motivates envious person to harm other. The harmfulness of envy 

proper is the interesting question among the various studies. For example, Zizzo and 

Oswald (2001) experimentally found that envious participants are willing to pay some 

of their money, if it can lead to the destruction of payoff of the envied person. Wobker 

(2015) found that one-third of losers in the lottery acted spitefully and reduced the 

winner’s balance by haft. 

 Next, the brighter side of envy, benign (or non-malicious) envy is different from 

envy proper in at least one aspect as being free of hostile meaning and closer to 

admiration. This side of envy has only recently attention, for example, Cohen‐Charash 

(2009) found that although envy lead to behavioural reaction to harming other, but it 

also leads to the motivation to improve one’s position in the organisation. Van de 

Ven et al. (2009) support this finding by the result from the experiment conducted in 

Netherlands, United States and Spain, which have either one or two words to describe 

two types of envy. 

1.3. Envy and Jealousy 

 These two emotions are quite different in definition, but quite similar in sense 

of the word that people actually use. By definition, envy involves two people and 

occurs when one lacks something enjoyed by another. But, jealousy involves at least 

two persons and occurs when one fears losing someone or something to another. 

This means, envy focus on something that envious person lacks. But, jealousy focus 

on someone who challenging in something that jealousy person already has. 

 In summary, envy is an unpleasant emotion characterised by the blended 

feelings of inferiority, hostility and resentment produced by an awareness of another 

person or group of persons who enjoy a desired possession. Envy has two subtype 

which are benign and malicious envy which motivate envious person in difference 
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paths since benign envy lacks feeling of hostility. The motivation of both types of 

envy is difference. Malicious envy motivates person in destructive way that leading to 

hurt other, but benign envy motivates in competitive way which leading to improve 

oneself. 

 

2. Envy Model 

 From the definition, envy involves two persons and something that is enjoyed 

by other is actually affect one own satisfaction. It can easily see that envious person 

take other’s well-being (payoff) as his/her own utility. This is the concept of other-

regarding preference or, widely called, social preference. 

 Assume that there are two persons ( X  and Y ) then social preference of each 

individual depends on two components which are his/her own payoff ( iπ ) and other’s 

payoff ( jπ ). The utility function is represented by the continuous utility function as 

follow; 

 { }( , ) , ,i i i jU u i j X Y i jπ π= ∈ ∀ ≠   
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 Where, equation 1 means the more individual i  get, the more utility of 

individual i  (monotonic preference). In contrast, equation 2 means the more 

individual j  gets, the less utility of individual i . This implies that both individuals are 

envious. 

 Next, giving functional form of utility function by using Charness and Rabin 

(2002)’s model. Then, utility function has following form; 
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 where ρ  and σ  are coefficients capture the concerns for other’s payoff. 

Moreover, this functional form satisfies the property of monotonic preference by 

assume that , 1ρ σ < . 

 Since, (benign) envy is characterised by at least inferiority and resentment. So, 

envy will occur only when i jπ π< . And it has to make assumption that two persons 

are similar to ensure that resentment will occurs. 

 Specifically, envy is the concerning of other’s payoff which measured by σ . 

With assumptions, this envy coefficient should be non-zero to imply that envious 

person does care about other’s payoff. But, since, equation 2 tells that the more 

other person gets, the less utility of envious person. Thus, envy coefficient should be 

negative ( 0σ < ).  

 Since, by the theory, person do care about other’s payoff. It is the incentive 

that should motivate envious person in two ways to reduce this positional gap. There 

are two possible ways, by reducing other’s payoff (malicious envy) and by improve 

their own self (benign envy). 

 

3. Costly Effort Implementation 

 To reflect the consequence of envy in laboratory, the ways to duplicate the 

costly effort that actually happen outside the laboratory are important. Gill and 

Prowse (2019) said there are two ways to implement costly activities in laboratory 

experiments. First, by using a monetary cost that mocks the effort by specifying output 

as a function of how much money the subject contribute and, second, by using real-

effort task.  

 The monetary function allows experimenter to fully control over the cost of 

effort. But the advantage of using a real-effort task over the monetary cost function 

is the more realistic then increase the likelihood that the motivation that drive 

behaviour outside the laboratory will carry over the laboratory. 

 In this research use both monetary cost which mimics the effort of each 

subject in malicious envy treatment, modify from original treatment by Zizzo and 
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Oswald (2001) and computerised real-effort task named “Slider Task” by Gill and 

Prowse (2019) in benign envy treatment. 

 

Methodology: Experimental Design 

 Many laboratory experiments examining on the consequence of envy using 

luck-based game that endowment for each player come from their own luck e.g. 

Zizzo and Oswald (2001) and Wobker (2015) which the difference in endowment of 

each subject that come from their luck. 

 But by the definition of envy involve with the effort of each person, especially 

benign envy that it motivates person to improve their own self. By using luck-based 

game may difficult to reflect such effort since they cannot improve themselves by 

increase they luck. The possible way is to create the situation that subjects can 

increase their real-effort and differences in their own real-effort between subjects 

should create envy. 

 So, the experimental design will start with matching up two subjects then 

create the positional gap between them by using computerised real-effort task named 

Slider Task to create envy and end up with the consequences of envy which have 

two treatments (benign and malicious envy treatment), experiment framework in 

figure 1. 

Figure 1: Experiment Framework 
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1. Slider Task 

 This research used “Slider Task” developed by Gill and Prowse (2019) to 

create wealth distribution and study the effects of benign envy that incentivise people 

to take more effort to improve their own self. 

 This task consists of a single screen displaying a number of “slider” 

programmed in z-Tree (Fischbacher, 2007). 

 When the task starts, the screen shows multiple sliders that all initially posits 

at zero. By using a mouse or arrow keys on keyboard, subject can position each slider 

at any integer location between 0 and 100. Each slider can be adjusted and readjusted 

infinitely. The current position of each slider shows at the right of each slider. 

 The point score in the task is the number of sliders that positioned at 50 with 

in 1 minute. The screen shows the subject’s current point score and the amount of 

time remaining on the top of the screen. 

 After timeout, the point score accumulated and show on the screen in each 

round. And this point scores can be interpreted as the effort exertion of each subject 

in that round then another Slider Task will start in one minute after. In this research, 

subject have a chance to play three Slider Tasks and the point score that will use in 

part 2 will be randomly selected one of three rounds. 

 

2. Treatments 

2.1. Benign Envy Treatment 

 Each subject has a chance to complete another “Slider Task” for one round. 

The point score from this round will be topping up of part 1 scores. This treatment 

design to reflect the benign envy by give subjects a chance to improving themselves. 

2.2. Malicious Envy Treatment 

 Each subject has a chance to deduct other player’s score. The cost of 

deduction a score is 1 score. This treatment design to indicate the malicious envy by 
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give subjects a chance to destroy other by using their own effort which come from 

Slider Task in part 1 of experiment. 

 

3. Experiment Hypothesis 

 For benign envy treatment, take an extended decision-theoretic model of real-

effort task, originally from de Araujo et al. (2015). To choose the effort e , individual 

i  solves the following problem; 

 
[ ]0,

( ) max ( ) ( )
i

i i i j ie E
e w w e c e c π π∗

∈
= ⋅ − − −   

 Where w  is a piece rate payment, ( )ic e  is the cost of effort to completing 

task, ( )i j ic π π−  is the psychological cost from realisation of comparative payoff. All 

cost function is differentiable. And iE  is the maximum effort level that person can 

choose to exert.  

 By assume that j iπ π> , this means comparative payoff is negative and envy 

could arise by its definition. Since, the payoff of each player from part 1 is exogenous 

then the rationally optimal exert should not be affected by ( )i j ic π π−  term. 

Intuitionally mean that this realisation from the past should not affect how much 

exert in the moment. 

 And for malicious envy treatment, it is quite easy to think rationally that it 

does not make any sense to deduct other’s payoff since it also will make subject 

worse off. 

 

Experiment Result 

 The experiment conducted at Faculty of Economics, Chulalongkorn university. 

Eight undergraduate students participated in experiment that contain with two 

sessions. Every session contains with two parts (figure 1) which starting with all same 

part 1 but difference in part 2. Half of them start with benign envy in session 1 then 

malicious envy treatment in session 2 and other half of them start with malicious 

envy in session 1 then benign envy treatment in session 2. 
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 Before start part 1 of session 1, all subject gets a chance to practice Slider 

Task for 1 minute. The point score from this stage will not be used in reward 

calculation in the end of the experiment. 

 At the end of experiment, the reward calculation is 10 baht per point scores 

with minimum 150 Thai baht (THB) and maximum 500 THB. This reward was privately 

paid right after the end of experiment.  

 

1. Slider Task 

 Table 1 summarises the observed efforts in each round for each session. The 

mean point scores tend to increase for each round from 14.625 in the first round to 

about 18 sliders in average in the final round. This increasing in effort is interpreted as 

a learning-by-doing effect. The maximum observed effort was 24 which imply no 

upper limit imposed by the design of the task. There are no subject with zero point 

which imply every subject is able to do the task and the price per point score is higher 

enough for subject to take some effort. Figure 2 shows the distribution of points scores 

which imply to effort. 

Table 1: Summary of effort by round 

Session 1 

Round Subject 
Mean 

Effort 

Standard 

Deviation 

Median 

Effort 

Minimum 

Effort 

Maximum 

Effort 

1 8 14.625 5.04 14.5 5 21 

2 8 15 4.28 15.5 8 21 

3 8 16.75 3.41 15.5 13 24 

Session 2 

1 8 18 5.48 19 9 24 

2 8 18 4.81 19 9 24 

3 8 17.5 3.02 17 13 22 
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Figure 1: The distribution of efforts 

 

2. The response to incentives 

2.1. Benign Envy Treatment 

 In column 2 in table 2, this is the regression for the subject who only get lower 

score. The result shows that the amount of score difference is significantly negatively 

correlated with their extra-effort (the difference from their average effort).  

Table 2: Benign Envy Treatment Regression 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

  Extra-Effort 

Difference 0.7 -4.5** 0.7934959 0.6065041 7.5 

 (0.91) (0.68) (0.97) (0.87) (3.53) 

Self-Score - - -0.1869919 - - 

 - - (0.33) - - 

Other's Score - - - -.1869919 - 

 - - - (0.33) - 

Intercept 0.167  -7.5** 2.971545 2.971545 -10.16667 

  (1.43) (1.34) (4.97) (4.97) (6.76) 

Observation 8 4 (Lower) 8 8 4 (Higher) 

Note: Robustness standard deviation in parentheses 
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 This imply that, for lower-score subject, the more difference from other’s 

score can make lower-score subject to take more effort in the task. But this effect did 

not happen to higher-score subject since, in column 5, there are no significant 

correlation between score difference and extra-effort. 

2.2. Malicious Envy Treatment 

 About 62.5% of subject choose to deduct other’s score point even its implied 

cost to their own. Each subject who chose to deduct other’s score pays 40%, in 

average, of their point scores to reduce other’s.  

 Table 3 show the negative relation between point score difference and the 

amount deducted scores. Especially, in column 2 that the regression only with the 

subject who have lower payoff. There is significant correlation between them.  

Table 3: Malicious Envy Treatment Regression 

  (1) (2) (3) (4) 

  Deduction 

Difference -0.0833 -1.242857** -0.2857143 -0.452381* 

 (0.31) (0.15) (0.28) (0.28) 

Self-Score - - -0.7380952 - 

 - - (0.31) - 

Other's Score - - - 0.7380952* 

 - - - (0.31) 

Intercept  3.375  -3.085714 16.66071** 16.66071** 

  (1.5) (1.53) (6.28) (6.28) 

Observation 8 4 8 8 

Note: Robustness standard deviation in parentheses 
 

 Moreover, in column 4, Other’s Score is significantly positive correlation with 

deduction. These imply that if other get more, the more amount of score will be 

deducted. 
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Discussion 

 The result from both treatments imply that subject do care about the 

difference between them and other. For treatment 1, there are statistically significant 

correlation between score difference and extra-effort that lower-score subject took. 

This imply that benign envy incentivises those subjects to improve themselves. And 

for treatment 2, there are statistically significant correlation between score difference 

and deducted score, especially for lower-score subject. This imply that malicious envy 

incentivises those subjects to destroy other. 

   Quantitatively, benign envy is stronger incentive than malicious envy. Since, 

lower-score subject with lower one score tends to improve themselves by taking 

more effort in average about 4.5 point scores but tends to destroy other just about 

1.24 point scores in average. 

 

Conclusion 

 This research proposes experimental design to capture the consequences of 

envy by using real-effort task. One of the main advantages of real-effort task over 

monetary function is the ability to imitate the real-world effort that many comparable 

possessions arise from it.  The experiment results found the empirical support the 

existing of two-types envy. One is malicious envy that motivate envier to do 

destructively, while the other is benign envy which motivate envier to improve 

themselves. And it also found the quantitative difference between them which benign 

envy are stronger incentive than another. In conclude, envy is not always in the devil 

side. It also has a stronger and brighter side that aimed to improve envier themselves 

too. 
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Determinants of the choice of health care facility in rural Inner 

Mongolia, China 
 

Nan Wang1 

 

Abstract 

 This study use secondary data aims to explore determinants of health care 

facility choice when patients ill in rural Ordos and Chifeng city in Inner Mongolia, 

China. This study include 1307 individuals. It tries to assess how health literacy factors, 

demographic factors, social-economic factors and disease characteristic factors affect 

the choice of health care facility in rural Inner Mongolia. This study use ordered logit 

regressions. The result shows that the higher household income quartile, the 

probability of choose secondary and tertiary health care facility will increase. Married 

people use formal treatment and choose secondary health care facility more often. 

The rural residents who have urban residents' basic medical insurance, the probability 

of choosing primary health care facility is increasing, however the probability of 

choosing secondary and tertiary health care facility is drop. People with low education 

level are more likely to choose higher health care facility. With the severity of disease, 

people tend to use formal and higher health care. In terms of three kinds of sum 

health literacy. People who have higher level of sum health literacy more likely to 

choose primary health care facility. 

 

Keywords: health care facility choice, health literacy, rural.   
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1. Introduction 

1.  motivation and significant 

Health care is directly linked to human well-being and social economic 

development. In order to solve the problem of rural residents experiencing “difficult 

to see a doctor” and “expensive medical treatment”, the Chinese government has 

gradually established and continuously improved the basic medical and health care 

system in rural areas, and tried to provide residents with affordable health care 

services. There are many existing literatures that study the choice of health care 

facilities, but there is no previous studies try to find the factors influencing the choice 

of health care facility especially in Ordos and Chifeng city in rural Inner Mongolia, 

China. The patients’ choice of health care facility can reflect residents’ demand for 

health care and utilization of medical service in rural Inner Mongolia. This study uses 

choice of health care facility in rural Ordos and Chifeng city as an entry point to 

describe the choice status, focusing on the impact of health literacy, to investigate 

whether health literacy can influence the choice of health care facility. Finally 

proposes recommendations to improve health care system in the rural areas, also 

can provide reference for relevant research in the future.  

2 .Health care system in rural China  

In 2017, the health care system in rural China as shown in Figure 1, the 

township hospital and village clinics provide direct prevention, treatment, health 

promotion, and rehabilitation services to participants of a defined community that are 

considered as primary health care facilities. County hospitals provide comprehensive 

medical and other health care services to participants of multiple communities. This 

is secondary level of care. Tertiary hospitals provide specialty medical and other 

health care services to participants in several areas. Tertiary hospitals are considered 

the highest level of health care facilities in Inner Mongolia. 
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Figure 1 The health care system in rural China 

 

2. Objectives 

The general objective is to uncover how social-economic, demographic factors 

and health literacy affect patient’s choice of health care facility in Ordos and Chifeng 

city in Inner Mongolia. The first specific objective is to assess impact of social-

economic, demographic factors on choice of informal care or self care, primary health 

care facilities, secondary health care facilities, tertiary health care facilities. Second 

specific objective is to compute and measure health literacy variable and the last is 

to uncover the impact of health literacy on choice of the health care facility. 

 

3. Literature review 

1. Health care facility choice 

Some researchers divide health care facilities into public and private health 

care facility (Lloyd, Bos, & Qian, 2007). Chinese researchers divide health care facilities 

choice from primary, secondary and tertiary levels (Wang, Miao, & Li , 2017).  

2. Definition of health literacy 

Most used is World Health Organization believes that “health literacy 

represents cognitive and social skills and use these perceptions and skills to 

determine individuals' motivations and abilities to acquire and understand health 

information, promote and maintain health through these pathways” (WHO, 1998). 

3. Types of health literacy 
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Nutbeam divided health literacy into functional health literacy, communicative and 

interactive health literacy, and critical health literacy (Nutbeam, 2000). The types of 

health literacy in China in 2008 include 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). According to "Chinese Citizens' 

Health Literacy - Basic Knowledge and Skills (2015 Edition)" , health literacy divided 

into three groups. It include basic health knowledge, healthy lifestyles and behaviors, 

and basic health skills (Chinese Citizens' Health Literacy - Basic Knowledge and Skills, 

2015 ).  

4. Compute health literacy 

There are three main types of method to compute health literacy. The first 

method is the percentage method (Shen, Chang, & Sun, 2015). Secondary is 

comprehensive index method and the last is scoring method (Xiao.S et al., 2009). 

   5. Health literacy and choice of health care facility 

Higher level of health literacy indicate that patients can minimize the disease 

risk (Liu, 2016). Higher level of health literacy indicate that patients can effectively 

manage their disease, and minimize the disease risk (Liu, 2016).  

6. Demographic factors and choice of health care facility 

Thuan found out that male will choose informal treatment when they sick in 

most circumstances. However, Feng (2016) points out that male are more willing to 

choose high level health care facility than female. With increasing age, people tend 

to go to higher level of health care facility (Karim, 1997). In rural area, elderly people 

have a higher probability of visiting lower level health care facility (Yu, 2017 & Dongfu 

Qian, 2009). Gong (2016) points out that the Han ethnic group has higher probability 

to utilize outpatient health care than informal treatment in China. Single people will 

choose higher-level medical institutions (Zhao, 2012).  

7. Social-economic factors and choice of health care facility 
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Low income households opted for the self-care option (Lloydv, 2007). The probability 

of patients who have New Rural Cooperative Medical insurance is increasing in visiting 

formal health care facility (Qian, 2009). Those with higher education tend to formal 

treatment rather than informal (Thuan, 2007). The higher educational level, the lower 

use of primary health care (Qian et al., 2010). 

8. Disease characteristic and choice of health care facility 

People who have chronic diseases are more likely to seek formal health care 

than informal (X. Li & Zhang, 2013; Y. N. Li et al., 2016)(Li &. Zhang, 2013; Li et al., 

2016). People with chronic diseases will choose community health service centers, 

as well as primary health care facilities (Feng , 2016). When the illness is seriously, 

the possibility of choosing tertiary medical institution increases (Wang, 2014). 

 

4. Research methodologies 

1. Conceptual framework 

For the choice of health care facility is as shown in Figure2, it consists of 

informal treatment or self-treatment, visiting primary health care facility, visiting 

secondary health care facility, visiting tertiary health care facility. My model consists 

of four parts of determinant factors, demographic factors, social-economic factors, 

disease characteristics factors, and health literacy factors. These factors together 

affect the decision of which health care facility they will choose.  
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Figure 2 conceptual framework 

 

2. compute health literacy 

The definition of health literacy in the world is still not uniform in nowadays. 

This study according to content of "Chinese Citizens' Health Literacy - Basic Knowledge 

and Skills (2015 Edition)" to find the most suitable method to compute health literacy 

in China. health literacy of urban and rural residents in China includes three main 

parts: basic health knowledge, healthy lifestyles and behaviors, and basic health skills.  

There are 20 questions link to questionnaire according to "Chinese Citizens' 

Health Literacy - Basic Knowledge and Skills (2015 Edition)". Every question have 1 

point score if a person answer correctly. For multiple answers, a person can obtain 1 

point score if he answers everything correctly. According to edition, if a person answers 

correctly 80% or above, he or she is considered to have high level of health literacy. 

However, if a person gives 50%-79% correct answer, he is classified as having middle 

level of health literacy. Finally, if the percentage of correct answer is 49% or below, 

he or she is categorized an having low level of health literacy. 

Basic health knowledge link to questionnaire include a person knowing his or 

her height, weight, blood pressure, diastolic filling pressure (mmHg) transmission way 

of AIDS, antibiotic must be taken to treat cold. Know of common symptoms of 
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diabetes, know diagnostic criteria for hypertension, know risk factors related to high 

blood pressure. One should be aware that smoking in pregnant women can affect 

normal development of the fetus.  

With respect to healthy lifestyle and behavior part link to questionnaire, 

include smoking, drinking, eating salty and light taste of meal compared with an 

average person, and frequently involve in sport or fitness activity in your spare time, 

how many days a person eats breakfast per week and whether he or she usually eats 

cured meat and eggs. 

Finally, turning to basic health skills, this involves knowing how to treat 

patients with hypertension, knowing how to treat patients with diabetes, taking 

initiative to acquire health knowledge, and ever attending a lecture on health 

knowledge. 

3. Definition of variables 

As shown in Table 1, for the dependent variable, Y stands for“health care 

facility that patient chooses” which equals to 1 for no care or self-treatment, 2 for 

visiting primary health care facility, 3 for secondary level and finally 4 for tertiary 

facility.  

For explanatory variables, it consist of four parts as shown in Table 1. 

Age is a continuous variable. According to Chinese citizens' health literacy - basic 

knowledge and skills (trial), residents who are 15 years of age or older, they should 

be able to acquire health literacy. Therefore, this study focuses on people aged 15 

and over, and there is no upper age limit.  

Gender is a dummy variable equals to 1 for male and 0 for female. According 

to literature review, women are more likely to use regular outpatient treatment. 

Marital status is a dummy variable with 1 represents a person being married and 0 

otherwise. According to literature review, married people are positively correlated 

with the visit to formal health care facility compared single. 

Han is dummy variable with 1 represents a person ethnic group is Han and 0 

otherwise. According to literature review, the Han ethnic group is more likely than 

others to use regular outpatient treatment. 
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Education is a categorical variable, where highest education is an omitted 

category. According to literature review, people with higher education are likely to 

use more primary health care facilities compared to those with lower education 

levels. 

Occupation is a dummy variable with 1 represents a person is employee and 

0 otherwise. According to literature review, employee have higher possibility of visiting 

formal health care facility instead of self treatment or informal treatment. 

Household income quartile is a categorical variable which quartile 1 (poorest 

25%) is treated as an omitted category. According to literature review, people 

belonging to the 4th quartile have higher possibility to choose high level health care 

facility.  

Health insurance is a categorical variable with with New Rural Corperataive 

Insurance as an omitted category. According to literature review, having insurance 

coverage significantly increased an individual’s probability of choose formal health 

care facility than self-treatment. 

Chronic disease is captured by a dummy variable that equals to 1 if a person 

has chronic disease and 0 if not. According to literature review, people with chronic 

disease are more likely to choose primary health care facility compared to those who 

have no chronic disease. 

Disease severity is a dummy variable equals to 1 for serious and 0 for 

otherwise. 
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Table 1 Definition of variables 

Variable Description 

Dependent variable 

         Y 1 if self-care or no formal treatment 

2 if visiting primary health care facility 

3 if visiting secondary health care facility 

4 if visiting tertiary health care facility 

Explanatory variable 

Demographic factors 

Age Continuous age variable 

Male 1 for male and 0 for female 

Married 1 for married, 0 if otherwise. 

Han 1 for Han, 0 if otherwise. 

Social-economic factors 

High above_edu 1 if high above education, 0 if otherwise 

(omitted) 

Middle_edu 1 if middle education is primary school, 0 

if otherwise 

primary-edu 

 

1 if  highest education is primary school, 0 

if otherwise 

no_edu 1 if informal education, 0 if otherwise 

employed 1 for other employed, 0 if 

otherwise 

income_q1 1 if the household income belongs to the 

first income quartile group, 0 if otherwise. 

(omitted) 

income_q2 1 if the household income belongs to the  

second income quartile group, 0 if 

otherwise 
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Table 1 Definition of variables (Continued) 

Variable Description 

income_q3 1 if the household

 income belongs to the third 

income quartile group, 0 if otherwise 

income_ q4 1 if the household income belongs to the  

fourth income quartile group, 0 if 

otherwise 

other_insurance 1 for other insurance, 0 if otherwise  

UEBMI 1 for UEBMI, 0 if otherwise. 

URBMI 1  for Basic medical insurance system for 

urban and rural residents, 0 if otherwise 

NRCMI 1 for Medical assistance, 0 if 

otherwise(omitted) 

Disease characteristic factors 

Chronic disease 1 if a person has chronic disease, 0 if 

otherwise  

Disease serious 1 if a person has serious disease, 0 if 

otherwise  

Health literacy factors 

High basic health knowledge 1 if a person has high basic health 

knowledge, 0 if otherwise 

Middle basic health knowledge 1 if a person has middle basic health 

knowledge, 0 if otherwise 

Low basic health knowledge 1 if a person has low basic health 

knowledge, 0 if otherwise (omitted) 

High healthy lifestyle and behavior 1 if a person has high healthy lifestyle 

and behavior, 0 if otherwise  
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Table 1 Definition of variables (Continued) 

Variable Description 

Middle healthy lifestyle and behavior 1 if a person has middle healthy lifestyle 

and behavior, 0 if otherwise 

Low healthy lifestyle and behavior 1 if a person has low healthy lifestyle and 

behavior, 0 if otherwise (omitted) 

High basic health skills 1 if a person has high basic health skills, 0 

if otherwise  

Middle basic health skills 1 if a person has middle basic health 

skills, 0 if otherwise 

Low basic health skills 1 if a person has low basic health skills, 0 

if otherwise(omitted) 

High sum health literacy 1 if a person has high sum health literacy, 

0 if otherwise  

Middle sum health literacy 1 if a person has middle sum health 

literacy, 0 if otherwise  

Low sum health literacy 1 if a person has low health literacy, 0 if 

otherwise (omitted) 

 

4.Hypotheses 

1. Health literacy should be a major determinant of patients’ choice of health 

care facility. The higher level of health literacy means people are more knowledge 

about how to take care of themselves and less likely to get severe illness and thus 

are more inclined to visit lower level health care facility or choose self-care.  

2. The higher level income people have, the higher level of health care facility 

they will choose.  

3. People who have NRCMI will choose primary health care facility, because 

of more generous reimbursement rate for outpatient care at primary level of care. 
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5. Ordered logit Model 

This study use ordered logit model to analyzes the choice of health care 

facility in rural Inner Mongolia. The reason is that ordered logit models do not suffer 

from the problem of independence of irrelevant alternatives (IIA) as multinomial logit 

model. Another reason is that because the level of health care facility is ordered, and 

multinomial logit model ignores an important piece of information in the data, namely 

ordering of the values. So this study choose to use ordered logit model. 

The true underlying outcome of person i is represented by a latent index, 

where x are observable characteristics, β are parameters that we try to estimates and 

Ɛ is the error term. 

Y=Xiβ+Ɛi 

The probability that person i will be in the j category is: 

The cut points c are estimated along with the coefficients β. If assume the 

error term Ɛ to have logistic distribution, we can get probability expression in the 

logit form, which can be inserted into the likelihood function and result in ordered 

logit model. Thus, β in this expression is the coefficient estimates which we can 

estimate by using maximum likelihood estimation, through STATA software. 

The estimated coefficients can only tell the direction of the impact of each 

regressor on the probability of using the highest level of health facilities. If we would 

like to find the magnitude of the impact, marginal effect needs to be calculated. 

If explanatory variable is a dummy variable,marginal effects is: 

Pr(Y=j|X=1)-Pr(Y=j|X=0) 

While if the explanatory variable is continues, 

marginal effects is: 

 . 

5. Result 

In this study, most explanatory variables are statistically significant. The 

column CE shows the coefficient of each explanatory variable. According to coefficient 

estimates and marginal effect for choice of health care facilities in Table 2, high sum 
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health literacy , middle sum health literacy have negative relationship with choice of 

health care facility, and incomeq3, incomeq4 and disease serious have positive 

relationship with choice of health care facility. 

As shown in Table 2,higher level of sum health literacy more likely to choose 

primary health care facility. The main explanatory variable health literacy is 

statistically significant, the probability of resident with high level of sum health literacy 

choose secondary health care facility is drop 29%, and drop 2% in choose tertiary 

health care facility. However, the probability of choose self-care or informal health 

care and primary health care facility is increase 7% and 24%.  

Married people choose self-treatment and primary health care facility both drop, and 

probability choose secondary health is increase 11%. 

The probability of resident who have informal education choose self-

treatment is drop 7%, choose primary health care facility drop 32%, but the 

probability of choose secondary health care facility is increase 36%. The probability 

of primary education and middle education choose self-care or informal education 

also drop, and increase in choosing secondary health care facility. According to the 

Table 2 higher household income quartile, they will choose higher level of health 

care facility. Compare to incomeq1, the probability of people in quartile3 and 

quartile4 group choose informal treatment or self-care both drop 3%, the probability 

of choosing primary health care facility both drop 2% at 1% significant level. And the 

probability of people in quartile3 increase 7%, and increase 6% in quartile3. The 

probability of people in quartile3 and quartile4 group choose tertiary health care 

facility is both increase 1%. 

The probability of resident who have serious disease will increase in choosing 

secondary and tertiary health care facility in 11% and 0.7%. And the probability of 

choose self-care and primary health care facility is drop in 2% and 3%. 

In terms of insurance, the rural residents who have urban residents' basic 

medical insurance, the probability of choosing primary health care facility is increasing 

13% in 1% significant level, however the probability of choosing secondary is drop 

20% and choosing tertiary health care facility is drop 1% in 1% significant level. 
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Table2 Coefficient estimates and marginal effect for choice of health care facilities 

 MC op_choice

(1) ME 

op_choice

(2) ME 

op_choice(3) 

ME 

op_choice

(4) ME 

Hsum_hlit -1.403 0.072 0.241 -0.292 -0.021 

 (5.69)** [0.016]*** [0.039]*** [0.048]*** [0.006]*** 

Msum_hlit -0.387 0.018 0.072 -0.085 -0.006 

 (1.60) [0.012] [0.045] [0.052] [0.004] 

age 0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 

 (0.09) [0.000] [0.001] [0.001] [0.000] 

han -0.238 0.010 0.047 -0.053 -0.004 

 (1.05) [0.009] [0.047] [0.051] [0.004] 

male 0.207 -0.009 -0.039 0.046 0.003 

 (1.54) [0.006] [0.026] [0.030] [0.002] 

married 0.499 -0.019 -0.103 0.112 0.009 

 (1.81) [0.009]** [0.060]* [0.062]* [0.007] 

incomeq2 -0.015 0.001 0.003 -0.003 -0.000 

 (0.10) [0.007] [0.029] [0.033] [0.002] 

incomeq3 0.896 -0.029 -0.191 0.199 0.021 

 (2.80)** [0.008]*** [0.071]*** [0.067]*** [0.011]* 

incomeq4 1.001 -0.032 -0.213 0.221 0.024 

 (3.59)** [0.007]*** [0.061]*** [0.057]*** [0.011]** 

other_ins 0.037 -0.002 -0.007 0.008 0.001 

 (0.09) [0.017] [0.075] [0.086] [0.006] 

E_ins 0.564 -0.020 -0.118 0.127 0.011 

 (0.87) [0.018] [0.143] [0.145] [0.017] 
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Table2 Coefficient estimates and marginal effect for choice of health care facilities 

(Continued) 

 MC op_choice

(1) ME 

op_choice

(2) ME 

op_choice(3) 

ME 

op_choice

(4) ME 

U_ins -1.028 0.074 0.127 -0.191 -0.010 

 (1.78) [0.061] [0.028]*** [0.083]** [0.004]** 

cd -0.193 0.010 0.035 -0.042 -0.003 

 (0.54) [0.019] [0.061] [0.076] [0.005] 

n_edu 1.690 -0.073 -0.316 0.356 0.033 

 (1.73) [0.045]* [0.164]* [0.182]* [0.026] 

p_edu 1.819 -0.070 -0.352 0.381 0.041 

 (1.87) [0.036]* [0.169]** [0.172]** [0.034] 

m_edu 1.864 -0.060 -0.375 0.384 0.051 

 (1.93) [0.025]** [0.172]** [0.152]** [0.045] 

employ -0.098 0.004 0.019 -0.022 -0.002 

 (0.70) [0.006] [0.027] [0.031] [0.002] 

serious 0.481 -0.022 -0.091 0.106 0.007 

 (3.62)** [0.006]*** [0.025]*** [0.029]*** [0.003]*** 

N  1,037 1,037 1,037 1,037 

 

Note: *Significant at 10%  **Significant at 5% 

***Significant at 1%   The number in bracket is standard error No. of 

observation = 1307   CE: Coefficient estimate 

SE: Standard error               ME: Marginal effect  

 

6. Conclusion and policy suggestion 

1. Conclusion  

This study use the ordered logit regression to analyze the determinants of 

choice of health care facilities in rural Inner Mongolia, include informal treatment or 
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self-care, visiting primary health care facility, visiting secondary health care facility, 

visiting tertiary health care facility.  

This study found that household income quartile has strong positive correlate 

to the choice of health care facility. People with high household income quartile 

levels more likely to use outpatient services especially high level health care instead 

of informal health care. With the aspect of demand theory, when their income 

increase, they will need multiple medical services, that only tertiary health care 

facility can provide.  

In terms of health insurance scheme, the rural residents who have urban 

residents' basic medical insurance, the probability of choosing primary health care 

facility is increasing. However the probability of choosing secondary and tertiary health 

care facility is drop. The reason for this phenomenon is that, urban residents' basic 

medical insurance in Inner Mongolia mainly covers unemployed elderly residents, 

low-income workers, severely disabled people, students and children, and other 

urban non-employees who have urban household registration. Chinese government 

has continuously established and improved the primary health care system in rural 

areas, Increase investment in funding and human resources for primary care 

institutions. This can help relief the problem that primary health care facility is empty 

and tertiary health care facility over crowed. 

For the health literacy factors, include basic health knowledge, healthy 

lifestyle and behavior and basic health skills have impact of choice of health care 

facility. People who have low basic health knowledge will increase the probability of 

using low level health care facility, and reduce probability of using secondary and 

tertiary health care facilities or self-care. Those people lack of basic knowledge about 

health, once they fell uncomfortable, they will go to higher level of health care 

facility. 

As for healthy lifestyle and behavior and basic health skills health literacy, 

people who not have healthy life style and lack of health skill can not take care of 

themself well, they are more likely suffer from severity disease, and visiting secondary 

or tertiary health care facility.  
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The data exist some limitations in this study, first is recall basis, when ask some 

residents about their disease history and some risk factors related to disease, 

sometimes the residents will give ambiguous answer due to the long time that they 

suffer from the disease and have difficulty in accurately recalling the truth. The 

secondary bias is that cross-sectional data is collect at a certain time point or with in 

a short time interval. So, it just objectively reflect the characteristic of residents at 

certain time point. Third, there may exist some relationship between explanatory 

variables. 

2.Policy suggestion  

To improve the quality of primary health care facility, government can invest 

more human resource or fund to primary health care facility, and encourage patients 

go primary health care facility first and then if the disease can not be cured, patient 

can move to secondary or tertiary health care facility. Also government can make the 

doctor in high level health care facility to educate the doctor in low level health care 

facility. Health literacy also can be used as a policy variable. 
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The Determinants of Health Care Utilization in Inner Mongolia, China 
 

Shijie Miao1 

 

Abstract 

This study uses secondary data, namely “The National Health Services Survey 

in China”, which focuses on the health care utilization of people live in Inner Mongolia 

in 2013. This survey will examine travel distance and travel time whether they have 

any influence on health service utilization. This data covers all of Inner Mongolia 

League and city, contains 5902 household with a total of 15,378 individuals. The 

econometric methods employed for this study consist of binary logit and multinomial 

logit regressions as well as descriptive statistical approach. The result show that for 

the decision to use health care, there is positive and significant coefficient associated 

with Hukou, NRCMI and other ethnic group. While there is negative and significant 

coefficient associated with age, UEBMI and the third income quartile group. In term 

of the choice of using health institutions, the predict probability of using primary 

health institutions decreases by 2.8% when the distance to the closest health 

institutions is between 1 kilometer and 2 kilometers. The person whose travel time is 

less than 15 mutinies increases the probability of using primary health institutions by 

3.0% and tertiary health institutions by 35.4% comparison to those whose travel time 

is more than 15 mutinies. 

 

Keywords: Health care utilization, travel distance, travel time, binary logit, 

multinomial logit 
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Introduction 

Inner Mongolia autonomous region is located in the northern border of China. 

The total land area is 1.183 million square kilometers, accounting for 12.3% of the 

total area of the country. In sum, Alxa League has the largest land area, Wuhai has 

the smallest area. In term of populations Chifeng has largest mumber of people and 

Alxa League has the smallest number of people residing. As for economic activity 

Ordos has the highest level of economic activity in Inner Mongolia. 

Health care utilization can be influenced by many factors including residence 

location, household economic status, and health insurance status (Peltzer K, et 

al,2014.). Since the economic reform in early 1980s, China has witnessed increasing 

inequities in health well-being and health care utilization. People in low-income 

subgroups received less health care compared with their counterparts regarding their 

needs and the urban– rural disparity, especially in inpatient health care utilization, 

kept on widening (Gao J, et al., 2002). 

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). 

For the factors that affect health care utilization, 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., 
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2016). People with higher levels of education are expected to become more effective 

health producers (Grossman,1972). The distance patients must travel in order to 

obtain treatment has long been recognized as a primary determinant of the utilization 

of health care facilities. (Robert S.,1983).  Living in rural area, longer travel time, and 

being in the area that is hard or very hard to reach lessen the likelihood of seeking 

care when ill; however, among those who decide to get formal treatment, these 

factors make it more inclined for people to get care at primary level and less at 

secondary and tertiary providers.( Kannika,et al.,2016)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). Having chronic diseases are more likely to use outpatient care than 

those without chronic diseases (Li & Zhang, 2013; Li et al., 2016).  

This study covers all Inner Mongolia cities and league which have 15,378 

individuals. At the same time, it covers both urban and rural areas into the analysis. 

Using the most updated data available for all the cities in Inner Mongolia which is 

another major contribution of this research. The key point is to investigate both the 

effect of travel distance and travel time on health care utilization. 

 

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 use formal outpatient 

treatment. In this study, Y2 = 1 if a person does not use outpatient care, Y2 = 2 if a 

person uses primary health care institutions, Y2 = 3 if an individual uses secondary 

health care institutions and Y2 = 4 if tertiary health care institutions are used. The 

primary health care institutions include primary hospitals, community health service 

centers, township hospitals, village clinics and private clinics. Primary health care 

institutions provide public health services and basic medical services directly to the 
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service coverage areas. The secondary health institutions 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 institutions 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. Multinomial logit model is an 

appropriate model to analyses Y2.  

For explanatory variables, we use social-demographic (age, gender, marital 

status, ethnic, education, occupation), economic factors(income, insurance) and 

chronic disease. The main X is travel time and travel distance. Travel time in this study 

is a categorical variable. Travel time is classified as t1 and t2. T1stands for travel time 

less than 15 minutes while t2 captures travel time more than and equal to 15 minutes. 

Travel times are treated as d1, d2, d3, d4, d5 and d6. D1 stands for the travel distance 

that less than 1 kilometer. D2 captures the travel distance between 1 kilometer and 

2 kilometers. D3 represents the travel distance between 2 kilometers and 3 kilometers. 

D4 stands for the travel time between 3 kilometers and 4 kilometers. D5 represents 

the travel time between 4 kilometers and 5 kilometers. While D6 captures the travel 

more than and equal to 5 kilometers. Household income was measured as household 

income per person and grouped into four different quartiles. Q1 stands for the first 

income quartile. Q2 represents the second income quartile. Q3 captures those in the 

third income quartile. Q4 stands for the fourth income quartile. There are three basic 

types of health insurance in Inner Mongolia which are NRCMI, UEBMI and URBMI. 

1. Binary Logit Model 

Assume a latent variable Y1i∗ which underlines the decision to use health 

care facilities, in which we do not observe. Let, Y1i∗=Xi∙β+εi. Where Xi R is a vector 

of observable characteristics of the individual including a constant term, β is the 

coefficient estimates, and εi is the random error term. What we do observe is a binary 

variable, Y1i∗ where Y1i=1 if we observe a person use HFC and Y1i=0 if we observe 

a person do not use health care facilities. Assuming that the error term follows a 

logistic distribution, we get the following probability expressions:  
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Pr (Y1i=1) = 
expXi∙β

1+expXi∙β
 and Pr (Y1i=0) = 

1
1+expXi∙β

 , 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. Multinomial Logit Model 

Let the choice of health care institutions be three levels, consisting of primary 

secondary and tertiary level. Results the condition of multiple linear regression was 

satisfied, and the problem of missing information that may exist when the dependent 

variable needs to be converted in order regression was omitted. In the model, we 

treat primary health care institutions as omitted category. Let the choice of HC 

facilities j be coded .2, if we observe a person uses primary HC facilities 3, if we 

observe a person uses secondary HC facilities 4, if we observe a person uses tertiary 

HC facilities. Then, Uij = Xiβj + ƹijIf. If a person chooses institution j, it implies that 

Uij > Uik for all k≠j. Because the estimated coefficient only tells us about the direction 

so marginal effect needs to be calculated. 

 

Result and Discussion 

This study collected 5902 households, 15,378 individuals. After cleaning up 

the data and keep observations with complete information needed for the study the 

sample size becomes 3709 individuals. Table 1 provides the summary stat of Y1 and 

Y2 and table 2 provides the profile of the 3720 individuals in term of different 

characteristics. 
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Table 1. Summary statistics of Y1 and Y2 

Y1 Frequency Percent Y2 Frequency Percent 

Not use 3063 82.58% Primary 443 68.58% 

Use 646 17.42% Secondary 162 25.08% 

   Tertiary 41 6.34% 

 

As shown in table 1 for the decision to use formal outpatient care, there are 

17.42% of the sample decide to use formal outpatient care when they were sick. And 

for those who decide to get formal outpatient care 68.58% of the sample choose 

primary health care institutions, 25.08% choose secondary health care institutions and 

6.34% choose tertiary health care institutions. Most people choose to visit primary 

health care institutions when they got sick. 

 

Table 2. Main factors and decision to use health care 

 Not use Use 

Travel time   

Less than 15 min 83.13% 16.87% 

More than 15 min 81.36% 18.64%  

Travel distance   

Less than 1km 83.93% 16.07% 

Between 1km and 2km 80.56% 19.44% 

Between 2km and 3km 77.14% 22.86% 

Between 3km and 4km 79.00% 21.00% 

Between 4km and 5km 78.66% 21.34% 

More than 5km 93.55% 6.45 

 

Table 2 shows the cross-tabulation between the decision to use versus not 

use outpatient care of travel time and travel distance. The highest proportion of 

people that do not use outpatient care is those travel time less than 15 minutes. And 

the lowest is those travel time more than 15 minutes. People with long travel time 

decide to use more outpatient care.  

The highest proportion of people that do not use outpatient care is those 

travel distance more than 5 kilometers. And the lowest is those travel distance 
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between 2 kilometers and 3 kilometers. People with long travel distance decide to 

use less outpatient care. As mentioned earlier, the length of travel distance will 

influence the decision to use health care, while the longer the distance the less they 

use outpatient health care.  

 

Table 3. Coefficient and marginal effect for decision to use health care services 

 Coefficient 

Estimate (CE) 

SE Marginal effect 

(ME) 

SE 

hukou 0.407 (2.10)* 0.053 (2.10)* 

married -0.133 (1.05) -0.017 (1.05) 

UEBMI -0.767 (3.41)** -0.099 (3.45)** 

URBMI -0.464 (2.03)* -0.060 (2.03)* 

NRCMI 1.582 (3.36)** 0.204 (3.35)** 

travel_T 0.141 (1.42) 0.018 (1.43) 

age -0.025 (8.02)** -0.003 (8.01)** 

male -0.065 (0.69) -0.008 (0.70) 

incomeq1 -0.184 (1.23) -0.024 (1.23) 

incomeq2 -0.105 (0.78) -0.013 (0.78) 

incomeq3 -0.301 (2.09)* -0.039 (2.10)* 

travel_D2 0.118 (0.88) 0.015 (0.88) 

travel_D3 0.130 (0.80) 0.017 (0.80) 

travel_D4 0.111 (0.57) 0.014 (0.57) 

travel_D5 0.043 (0.21) 0.006 (0.21) 

travel_D6 -0.978 (1.85) -0.126 (1.85) 

others 0.387 (2.02)* 0.050 (2.02)* 

mongolia 0.070 (0.51) 0.009 (0.51) 

employed -0.104 (0.96) -0.013 (0.96) 

prim_school -0.026 (0.20) -0.003 (0.20) 

belw_college -0.230 (1.67) -0.030 (1.67) 

college -0.277 0.62 -0.036 0.62 

_cons 0.049 0.17   

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
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As shown in table 3 for the decision to use outpatient care, there is positive 

and significant coefficient associated with Hukou, NRCMI and other ethnic group. By 

looking at the marginal effect, being agriculture hukou increases the probability of 

using outpatient care by 5.3% compare with those have non-agriculture hukou. Having 

new rural cooperation medical insurance will increase the probability of using 

outpatient care by 20.4% comparison to those who has no insurance. Being other 

ethnic group will increase the probability of using outpatient care compare with being 

Han ethnic group. And there is negative and significant coefficient associated with age, 

UEBMI and the third income quartile group. By looking at marginal effect, being in the 

third income quartile and having urban employee based medical insurance decrease 

the probability of seeking care by 3.9% and 9.9% in comparison to those who are in 

the fourth income quartile group and having no health insurance, respectively. In 

addition, the elderly people will use less outpatient care. 

 

Table 4. Coefficient estimates and marginal effect for choice of health care facilities 

 CE ME(outcome=1) ME(outcome=2) ME(outcome=3) 

age -0.025 -0.002 -0.000 -0.021 

 (2.04)* [0.000]*** [0.002] (5.86)** 

hukou 1.451 0.059 0.001 0.722 

 (2.46)* [0.023]** [0.089] (2.93)** 

married 1.026 -0.024 0.001 -0.256 

 (1.71) [0.015] [0.055] (1.76) 

UEBMI -0.063 -0.053 -0.000 -0.693 

 (0.09) [0.020]*** [0.001] (2.39)* 

URBMI 1.368 -0.035 0.003 -0.460 

 (2.41)* [0.022] [0.183] (1.55) 

NRCMI 1.594 0.163 0.003 1.201 

 (1.43) [0.118] [0.209] (2.33)* 

travel_T -0.154 0.030 -0.000 0.354 

 (0.44) [0.009]*** [0.013] (3.03)** 

male -0.576 -0.000 -0.001 -0.003 

 (1.63) [0.010] [0.040] (0.03) 
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Table 4.  Coefficient estimates and marginal effect for choice of health care facilities 

(Continued)  

 CE ME(outcome=1) ME(outcome=2) ME(outcome=3) 

incomeq1 -0.798 -0.008 -0.001 -0.097 

 (1.53) [0.015] [0.047] (0.56) 

incomeq2 -0.691 -0.007 -0.001 -0.079 

 (1.54) [0.014] [0.042] (0.49) 

incomeq3 -0.904 -0.020 -0.001 -0.247 

 (1.84) [0.015] [0.051] (1.44) 

travel_D2 -0.683 0.028 -0.001 0.292 

 (1.11) [0.016]* [0.039] (1.94) 

travel_D3 -14.273 0.022 -0.003 0.235 

 (0.02) [0.023] [0.145] (1.30) 

travel_D4 0.509 -0.009 0.001 -0.103 

 (1.04) [0.020] [0.046] (0.42) 

travel_D5 -14.375 0.015 -0.002 0.164 

 (0.02) [0.025] [0.104] (0.70) 

travel_D6 -14.460 -0.040 -0.001 -0.584 

 (0.01) [0.030] [0.083] (1.09) 

others 0.150 0.043 0.000 0.424 

 (0.24) [0.027] [0.007] (1.87) 

mongolia -1.906 0.032 -0.001 0.329 

 (1.85) [0.017]* [0.076] (2.17)* 

employed -0.832 -0.001 -0.001 -0.008 

 (2.23)* [0.012] [0.061] (0.07) 

prim_scho

ol 

0.321 -0.001 0.000 -0.006 

 (0.64) [0.013] [0.024] (0.04) 

belw_colle

ge 

0.221 -0.024 0.000 -0.284 

 (0.43) [0.014]* [0.017] (1.79) 

college 2.383 -0.059 0.011 -0.973 

 (2.78)** [0.037] [0.686] (1.29) 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
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As shown in table 4, in term of age, each additional year decreases the 

probability of using primary health institutions by 0.2% and tertiary health institutions 

by 2.1%. If a person has agricultural hukou, it will increase the probability of using 

primary health institutions by 5.9% while tertiary health institutions by 72.2%. The 

person who has UEBMI will decrease the probability of using primary health 

institutions by 5.3% and tertiary health institutions by 69.3% comparison to those 

who has no insurance. The predict probability of using primary health institutions 

decreases by 2.8% when the distance to the closest health institutions is between 1 

kilometer and 2 kilometers. For the ethnic group, the predict probability of using 

primary health institutions decreases by 3.2% when a person having other ethnic 

group. In term of education level, having bellow college education level decreases 

the probability of using primary health institutions by 2.4%. The person whose travel 

time is less than 15 mutinies increases the probability of using primary health 

institutions  by 3.0% and tertiary health institutions by 35.4% comparison to those 

whose travel time is more than 15 mutinies. 

 

Conclusion and Policy Suggestion  

This research looks at the health care utilization of outpatient care use and 

choice of three-tiered health care facilities. Essentially, this paper provides us with an 

overview of Inner Mongolia 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 care utilization in Inner Mongolia are travel time and travel distance. In 

particular, among those who decide to get formal treatment, longer  travel time will 

increase probability of using primary and tertiary health care. The predict probability 

of using primary health institutions decreases when the distance to the closest health 

institutions. Specifically, it is found that people in poor group tend to use less of 

health care facilities. In terms of educational level, this study also finds that highly 

educated individuals are more likely to visit primary health care facilities relative to 

people with no schooling. Other ethnic groups use health care less than the han 
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ethnic group, from according to the survey, the economic level of the han ethnic is 

higher than that of other ethnic. In addition, the most important issue in China is 

overcrowding right now. Although the outline of the eleventh five-year plan for 

national economic and social development points out that public health input should 

be increased to improve public health services and improve people's health. But the 

Inner Mongolia autonomous region has yet to implement the plan. The Inner 

Mongolia government should pay attention to how to increase the primary health 

care facilities, such as reducing residents' traffic time or traffic distance to improve the 

utilization rate of primary health services. It has important implications for the health 

of the population, enabling people to choose the most appropriate health care 

facilities and reducing the likelihood of people using secondary and tertiary health 

care facilities. Therefore, it is necessary to formulate effective strategies to improve 

the utilization rate of health services in order to improve the health level of Inner 

Mongolia residents. To enable residents to make full use of health information and 

services, better maintain and promote public health, and solve the problem of 

overcrowding. 
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คุณลักษณะที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลืองพรอมดื่มพาสเจอรไรซของผูบริโภค 

Attributes Affecting Consumer’s Purchasing Decision on Ready to Drink 

Pasteurized Soy Milk  
 

นภัส เธียรวัฒนธาดา1 รวิสสาข สุชาโต2 และเออวดี เปรมัษเฐียร3 

Napat Tianwattanatada1  Ravissa  Suchato2 and Aerwadee Premashthira3 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ไดแก 1) วิเคราะหสภาพท่ัวไปของตลาดนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มใน

ประเทศไทย 2) วิเคราะหถึงคุณลักษณะผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มท่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis)  

ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะท่ีผูบริโภคโดยท่ัวไปใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การผสม

วัตถุดิบเพ่ิมแบบผสมไฟเบอร รองลงมา คือ ราคานมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม 12.50 บาทตอ 250 มิลลิลิตร

มากท่ีสุด รสชาติหวานนอย  ขอมูลบนฉลากท่ีชัดเจน และวัสดุบรรจุภัณฑเปนพลาสติก ตามลําดับ 

งานวิจัยนี้เสนอแนะวา ผูประกอบการควรวางกลยุทธการตลาดดังตอไปนี้ 1) ผูประกอบการควร

ใหความสําคัญกับการผสมไฟเบอรลงไปในนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มมากท่ีสุด เนื่องจากผูบริโภคจะให

ความสําคัญกับปจจัยดังกลาวมากท่ีสุด สวนดานราคาควรกําหนดราคาประมาณ 12.50 บาท ตอ 250 

มิลลิลิตร รสหวานนอยและควรมีการติดฉลากแสดงขอมูลผลิตภัณฑใหละเอียดชัดเจน  

 

คําสําคัญ: กลยุทธตลาด,นมถ่ัวเหลือง,การวิเคราะหองคประกอบรวม 
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Abstract 

          This paper had two main objectives. The first objective was to investigate the 

business environment of Ready to drink soymilk of Thailand. The second objective was 

to analyze attributes that affected consumers purchasing decision on ready to drink 

soymilk products, using conjoint analysis technique.  

The results showed that the analytical results found that the consumers gave the 

most importance on the mix fiber in soy milk product. The important attributes of soy 

milk products next below the top were price on 12.50 baht per 250 milliliters, taste and 

packaging.   

This research suggested that the entrepreneurs should make the marketing 

strategy as follows: 1) The entrepreneurs should give importance on the mix fiber in soy 

milk products, mostly because the consumers would pay attention firstly on it. The price 

should be set about 12.50 baht per 250 milliliters and the taste should have the low 

sugar. The packaging should have the product labeling which give clear details 

respectively.   

 

Keywords: Marketing strategy, soy milk, Conjoint analysis 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในป 2561 ตลาดนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซ มีมูลคาตลาดอยูท่ี 600 ลานบาท โดย

ผูนําตลาดนมถ่ัวเหลืองพรอมด่ืมแบบพาสเจอรไรซ คือ  โทฟุซัง ท่ีมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 62 

รองลงมา ชินโป มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 19 ดีนามีสวนแบงตลาดอยูถึงรอยละ 11 และอ่ืน ๆ มีสวน

แบงตลาดอยูท่ีรอยละ 8 

แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงสวนครองตลาดของนมถ่ัวเหลืองพรอมด่ืมพาสเจอรไรซกลับ

เห็นไดวา สวนแบงตลาดของ บริษัท โทฟุซัง จํากัด ซ่ึงมีแนวโนมท่ีลดลงรอยละ 3 โดยป 2560 บริษัท โท

ฟุซัง จํากัด มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 65 แตปจจุบัน (ป 2561) กลับพบวา บริษัท โทฟุซัง จํากัด มี

สวนแบงตลาดอยูเพียงรอยละ 62  ซ่ึงมีสวนแบงตลาดท่ีลดลง อันเนื่องมาจากการแขงขันทางดาน

การตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คูแขงในตลาดนมถ่ัวเหลืองแขงกันรุนแรงมากข้ึนโดยคูแขงสําคัญอยาง บริษัท ชิน
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โป โตมิ จํากัด ซ่ึงในป  2561 มีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนรอยละ 3  โดยในป 2560 บริษัท ชินโป โตมิ จํากัด 

มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 16 แตปจจุบัน (ป 2561) กลับพบวา บริษัท ชินโป โตมิ จํากัด มีสวนแบง

ตลาดอยูถึงรอยละ 19  และเหตุผลสําคัญท่ีทําใหสวนแบงตลาดลดลง เกิดจากความไมมีลูกเลนใหม ๆ 

และรสชาติใหมกับผลิตภัณฑ รวมท้ังราคาผลิตภัณฑและการทําการตลาดท่ีไมเปนท่ีดึงดูดใจของผูบริโภค 

(จากการวิเคราะหของบริษัท โทฟุซัง จํากัด , 2561)   

ปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง มีลักษณะผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย ยกตัวอยางเชน มีนมถ่ัว

เหลืองพรอมดื่มหลายยี่หอผสมวัตถุดิบเพ่ิมลงไปมากมายแตท่ีเปนท่ีนิยมและท่ีสนใจของผูบริโภคคือ ผสม

แคลเซียม เนื่องจากประเทศไทยในป 2561 มีประชาสูงอายุประมาณรอยละ16 และประเทศไทยกําลัง

เขาสูประชากรสูงอายุในป 2564 ( กรมกิจการผูสูงอายุ , 2561) ดังนั้นผูบริโภคจึงเริ่มหันมาบริโภค

แคลเซียมกันมากข้ึนเพราะแคลเซียมชวยเสริมกระดูก ในดานรสชาติของผลิตภัณฑจากสํารวจตลาด 

พบวา หวานนอย เปนรสชาติท่ีนิยมรับประทานในปจจุบัน เนื่องจาก มีรสชาติท่ีไมหวานมากเกินไป

สอดคลองกับแนวโนมการบริโภคอาหารท่ีรักษาสุขภาพมากข้ึน จากการสํารวจตลาด พบวา ราคาท่ี

ผูบริโภคใหความสนใจ คือ ราคา 12.5 บาท ตอ 250 มิลลิลิตร , ราคา 15 บาท ตอ 250 มิลลิลิตร และ

ราคา 18 บาท ตอ 250 มิลลิลิตร เนื่องจาก ราคาถูก ในปริมาณนมถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสม ดังนั้นถาจะ

ประสบความสําเร็จในการแขงขันดานผลิตภัณฑจําเปนตองรูความตองการของผูบริโภควาตองการ

คุณลักษณะอยางไร 

ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลือง

พรอมดื่ม ในปจจุบัน มีนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มวางขายตามทองตลาดเปนจํานวนมากและมีการแขงขันทาง

การตลาดมากข้ึน โดยสวนใหญผูประกอบการมักเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะตาง ๆ เอง โดยไมทราบแนชัด

ถึงความสําคัญของคุณลักษณะท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จึงอาจจะทําใหไมทราบแนชัดถึง

ความสําคัญของคุณลักษณะท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จึงอาจทําใหไมสามารถตอบสนองกับ

ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

จากปญหาดังกลาวการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และวิเคราะหถึง

คุณลักษณะท่ีสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอคุณลักษณะของนม

ถ่ัวเหลืองพาสเจอรไรซในดานตาง ๆ โดยการวิเคราะหองคประกอบรวม ทําใหทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะ

ของนมถ่ัวพรอมดื่มท่ีผูบริโภคใหความสําคัญและพึงพอใจในคุณลักษณะของนมถ่ัวเหลือง จากผล

การศึกษาในครั้งนี้จะใชเปนแนวทางในการปรับปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑใหตรงกับ

ความตองการของผูบริโภค ซ่ึงเปนประโยชนตอผูประกอบการนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มพาสเจอรไรซในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  วิเคราะหถึงคุณลักษณะผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มท่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 

ประโยชนของงานวิจัย 

            เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดและพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคตของธุรกิจนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม  

 

ขอบเขตงานวิจัย 

           ศึกษาผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการศึกษา 

           งานวิจัยนี้ทําการศึกษาลักษณะตลาดนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มในประเทศไทยและวิเคราะห

องคประกอบรวม (Conjoint Analysis) ในตลาดนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซและศึกษา

ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑนั้นโดยจะวิเคราะหขอมูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 450 ตัวอยาง โดยแบงเขตตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ี 3 เขต คือ เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก 

(ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2556) เขตละ 150 คน ดังตอไปนี้ เขตชั้นใน ไดแก 7-Eleven สาขา 

มหาดเล็กหลวง 2 , Big C สาขา ราชดําริ ,เทสโกโลตัส สาขา เตาปูน , 7-Eleven สาขา โรงพยาบาลศิริ

ราช และTops สาขา เดอะมอลลทาพระ เขตชั้นกลาง ไดแก 7-Eleven สาขา มหาลัยวิทยาลัย

เกษตรศาสตร, Tops สาขา เซ็นทรัลลาดพราว,เทสโกโลตัส สาขาบางกะป, Big C สาขา สวนหลวงและ

7-Eleven สาขา พัฒนาการ 53 และเขตชั้นนอก ไดแก 7-Eleven สาขา วิภาวดี 70, Big C สาขา 

สุขาภิบาล 3 ,เทสโกโลตัส สาขา  ถนนประชาอุทิศ, Tops สาขา ตลิ่งชัน และ7-Eleven สาขา เคหะ

ชุมชนธนบุรี 2  เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธทางการตลาด โดยศึกษาขอมูลต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2562  ถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562  
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กําหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะท่ีใชในการวิจัย จากการสัมภาษณแบบกลุม (Focus 

Group) ของกลุมผูบริโภคชวงอายุ 28 -55  ป จํานวน 8 ราย พบวาจากสัมภาษณแบบกลุมได

คุณลักษณะนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซท่ีผูบริโภคใหความสําคัญท้ังหมด 14 คุณลักษณะ 

และ เก็บรวบรวมขอมูลกลุมผูบริโภคเบื้องตน (Presurvey) จํานวน 30  ราย พบวา คุณลักษณะและ

ระดับของคุณลักษณะของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซท่ีผูบริโภคใหความสําคัญและพึงพอใจ 

พบวา คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซท่ีผูบริโภคให

ความสําคัญและพึงพอใจดังตารางท่ี 1 โดยชุดลักษณะท้ังหมดท่ีมีความเปนไปไดคือ 3×2×3×3×2 = 108 

รูปแบบ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ไดปรับลดจํานวนชุดคุณลักษณะเพ่ือความเหมาะสมและครอบคลุม

คุณลักษณะท้ังหมดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ โดยกําหนดเปนท้ังหมด 12 ซ่ึงเปนจํานวนท่ีเหมาะสมท่ี

ผูตอบแบบสอบถามใชในการเรียงลําดับความพึงพอใจโดยการนําคุณลักษณะ และระดับของคุณลักษณะ

มาคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือทําการลดจํานวนชุดคุณลักษณะ โดยใชวิธี Orthogonal 

Design ตารางท่ี 3    

 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มท่ีใชในการวิจัย 

คุณลักษณะ ระดับของคุณลักษณะ 

ดานการผสมวัตถุดิบเพ่ิมในผลิตภัณฑ 1.ผสมไฟเบอร, 2. ผสมแคลเซียม 3. ไมผสม 

ดานขอมูลบนฉลาก (คุณประโยชน)  1.มีขอมูลบนฉลาก, 2. ไมมีขอมูลบนฉลาก 

ดานรสชาต ิ 1.หวานปกติ, 2. หวานนอย, 3. ไมใสน้ําตาล 

ดานราคา/250 มิลลิลิตร 
1. 12.5 บาท/250 มล., 2. 15 บาท/250 มล., 

3. 18 บาท/250 มล. 

ดานวัสดุบรรจุภัณฑ 1.กระดาษ, 2. พลาสติก  

ท่ีมา: จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดวยเครื่องมือทางสถิติ, 2562 

 

ในการวิเคราะหระดับคุณลักษณะตาง ๆ โดยวิธีองคประกอบรวมสามารถเขียนเปนสมการตัวอยางไดดังนี้ 
𝑈𝑈 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4 + 𝛽𝛽5𝑋𝑋5 + 𝛽𝛽6𝑋𝑋6 + 𝛽𝛽7𝑋𝑋7 + 𝛽𝛽8𝑋𝑋8 + 𝛽𝛽9𝑋𝑋9

+ 𝛽𝛽10𝑋𝑋10 + 𝛽𝛽11𝑋𝑋11 + 𝛽𝛽12𝑋𝑋12 + 𝛽𝛽13𝑋𝑋13 
 

 

 

 



 

1188 
 

𝑈𝑈                                            คือ ความพึงพอใจของแตละรูปแบบผลิตภัณฑ 

𝑋𝑋1 ,𝑋𝑋2 ,𝑋𝑋3                           คือ ตัวแปรหุนดานราคาตอ 250 มิลลิลิตร (12.50 บาท , 15 บาท และ  

                                          18 บาท) 

𝑋𝑋4 ,𝑋𝑋5                                  คือ ตัวแปรหุนดานขอมูลบนฉลาก(คุณประโยชน) (มีขอมูลบนฉลากและ 

                                          ไมมีขอมูลบนฉลาก) 

 𝑋𝑋6 ,𝑋𝑋7,𝑋𝑋8                          คือ ตัวแปรหุนดานการผสมวัตถุดิบเพ่ิมในผลิตภัณฑ (ผสมแคลเซียม 

                                           ผสมไฟเบอรและไมผสม) 

   𝑋𝑋9 ,𝑋𝑋10,𝑋𝑋11                    คือ ตัวแปรหุนดานรสชาติ (หวานปกติ , หวานนอย และ ไมใสน้ําตาล) 

   𝑋𝑋12 ,𝑋𝑋13                     คือ ตัวแปรหุนดานวัสดุบรรจุภัณฑ (กระดาษ และ พลาสติก) 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดการวิเคราะหองคประกอบรวม 

แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) ประกอบดวย 2 สวน 

ซ่ึงสามารถอธิบายสวนตาง ๆ ไดดังนี้ (ธนัท ธํารงพิรุณ , 2559)  

1) ทฤษฎีความตองการคุณลักษณะ (Characteristics Theory Of Demand) 

การวิ เคราะหองคประกอบรวมมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความตองการใน

คุณลักษณะของสินคา (Lancaster’s characteristics theory of demand) ท่ีวา อรรถประโยชนหรือ

ความพึงพอใจท่ีผูบริโภคไดรับเกิดจากความพึงพอใจตอคุณลักษณะประกอบดวย คุณลักษณะตาง ๆ ท่ี

รวมเปนผลิตภัณฑนั้น มากกวาความพึงพอใจจากการใชประโยชนโดยตรงจากตัว ผลิตภัณฑ โดย (ธนัท 

ธํารงพิรุณ. 2559 : 19 : อางอิงถึง Lancaster. 2509) กลาววา การตัดสินใจท่ีมีตอทางเลือกในการซ้ือ

ของผูบริโภค อาจเกิดจากการใหความสําคัญท่ีคุณลักษณะตาง ๆ ซ่ึงประกอบข้ึนเปนผลิตภัณฑ ดังนั้น

การประเมิน ลักษณะทางภายภาพของผลิตภัณฑหรือตอบสนองตอวัตถุประสงค บางประการ ใชเปน

หลักในการ ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนั้น ทฤษฎีความตองการในคุณลักษณะนี้ จะแสดงออกในรูปแบบ

ของการ เลือกซ้ือผลิตภัณฑนั้น ดวยการพิจารณาและประเมินตามอรรถประโยชนทางออม โดยคุณคาท่ี

ไดจะ กําหนดจากคุณลักษณะผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไดรับรู แนวคิดดังกลาว ถูกนํามาชวยในดานการ

ออกแบบ ผลิตภัณฑ (Product design) สําหรับลักษณะหรือคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีประกอบกัน

เปนสินคา (ธนัท ธํารงพิรุณ. 2559 : 19 : อางอิงถึง Lancaster. 2509) บงบอกใหเห็นวา การเลือกซ้ือ

ของผูบริโภคจากลักษณะของผลิตภัณฑ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีลักษณะของผลิตภัณฑ มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา (Relevant Characteristics) หากลักษณะผลิตภัณฑกลุมนี้
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มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑดังกลาว ในขณะท่ีกลุมลักษณะผลิตภัณฑไม

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ (Irrelevant Characteristics) เ ม่ือมีการเปลี่ยนลักษณะ

ผลิตภัณฑจะไมสงผลกระทบตอการเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑชนิดนั้นแตอยางใด 

2) ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility Theory) และอรรถประโยชนเชิงสุม (Random Utility 

Theory)  (ธนัท ธํารงพิรุณ. 2559 : 22 : อางอิงถึง Nicholson , Walter ,1978) ทฤษฎีอรรถประโยชน 

เปนทฤษฎีท่ีอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ เพ่ือใหไดรับ

อรรถประโยชน (utility) หรือความพอใจสูงสุด ภายใตงบประมาณท่ีมีอยูในชวงเวลาหนึ่ง การอธิบาย

ตามแนวทางของทฤษฎีนี้มักอยูภายใต ขอสมมติฐานท่ีวา ผูบริโภคมีการบริโภคสินคาหรือบริการแตละ

ชนิดในเวลาท่ีตอเนื่องกันและการบริโภคสินคาแตละชนิดเปนอิสระตอกัน นอกจากนั้นยังมีขอสมมติวา 

อรรถประโยชนสามารถวัดเปน หนวย ๆ ได ซ่ึงหนวยของอรรถประโยชนนี้เรียกวา “ยูทิล” (util) การ

เลือกซ้ือสินคาและบริการผูบริโภคจะตองมีความรูตอ สินคาและบริการนั้นอยางสมบูรณและ

อรรถประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสินคาและบริการแตละชนิดจะตองมี ความเปนอิสระเสมอ การเกิดข้ึนของ

อรรถประโยชนหรือ ความพึงพอใจ ยังมีลักษณะเปนเชิงสุม (Random Utility) คือ ลักษณะของบุคคล 

(Individual Characteristics) ท่ีคลายคลึงหรือเหมือนกันนั้น ไมมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกบริโภค 

กลาวคือผูบริโภคท่ีมีลักษณะของบุคคลท่ีคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน หากอยูภายใตสถานการณใน

ชวงเวลา เดียวกันหรือชวงเวลาท่ีตางกัน การตัดสินใจในการบริโภคท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางกันได 

    แบบจําลองอรรถประโยชนโดยรวม (Additive Utility)  

         แบบจําลองอรรถประโยชนเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการวิเคราะห

องคประกอบรวม ซ่ึงไวคํานวณหาความพึงพอใจในตัวสินคา ท่ีผูบริโภคมีความพึงพอใจในลักษณะดาน

นั้น ๆ ของผลิตภัณฑ คาอรรถประโยชนสามารถคํานวณในรูปสมการดังตอไปนี้  

𝑈𝑈(𝑋𝑋) = ∑𝑖𝑖=1
𝑀𝑀 ∑𝑗𝑗=1

𝐾𝐾 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗  

โดยท่ี 𝑈𝑈(𝑋𝑋) คือ ความพึงพอใจของแตรูปแบบผลิตภัณฑ 

         𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗       คือ ความพึงพอใจท่ีผูบริโภคใหกับระดับท่ี j (j = 1 , 2 ,3 , …k) ของคุณลักษณะ

ท่ี i 

 (I = 1 , 2, 3 ,…,m) 

         𝐾𝐾         คือ จํานวนระดับคุณลักษณะ i 

        𝑀𝑀         คือ จํานวนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

        𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗       คือ 1 เปนระดับท่ี j ของคุณลกัษณะท่ี i  

                         0 ถาเปนกรณีอ่ืนนอกเหนือจากนั้น 
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     สรุปผลการวิจัย  

1.ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคเครื่องดื่มนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มพาสเจอรไรซ 

 จากการเก็บแบบสอบถามพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68 และ

รองลงมาเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 32 ผูบริโภคสวนใหญอยูในชวง 36 - 51  ป คิดเปนรอยละ 46 

รองลงมาไดแก ชวงอายุ  20 - 35  ป คิดเปนรอยละ 35  ผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอย

ละ 50 รองลงมาคือ สถานภาพ สมรสหรืออยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 49 ผูบริโภคสวนใหญประกอบ

อาชีพเปนพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 45 รองลงมา ไดแก พนักงานขาราชการ คิดเปนรอยละ 22  

พบวาผูบริโภคสวนใหญมีรายไดชวง 41,000 - 50,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 26 รองลงมา ไดแก 

รายไดชวง 51,000 - 80,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 24 ผูบริโภคสวนใหญระดับการศึกษาปริญญา

ตรี  คิดเปนรอยละ 68 รองลงมา ไดแก ปริญญาโท คิดเปนรอยละ19 ผูบริโภคสวนใหญมักซ้ือนมถ่ัว

เหลืองพรอมดื่มตอสัปดาหจํานวนมากกวา 4 ขวด คิดเปนรอยละ 63 รองลงมา ไดแก ซ้ือนมถ่ัวเหลือง

พรอมดื่มตอสัปดาหจํานวน  3 – 4  ขวด คิดเปนรอยละ 25  ผูบริโภคสวนใหญมักดื่มเครื่องดื่มนมถ่ัว

เหลืองรสหวานนอย คิดเปนรอยละ 45  รองลงมา  ไดแก รสดั้งเดิม คิดเปนรอยละ 18  ผูบริโภคสวน

ใหญเลือกบริโภคนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มขนาดผลิตภัณฑ 200 – 350 มิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 61  

รองลงมา  ไดแก ขนาดนอยกวา 180 มิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 18 ผูบริโภคสวนใหญเลือกรับประทานนม

ถ่ัวเหลืองตราสินคาโทฟุซัง เปนอันดับท่ี 1 รองลงมา ไดแก ตราสินคา ชินโป เปนอันดับท่ี 2 บริโภคสวน

ใหญใหความสําคัญกับตรารับรองนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มมากท่ีสุดคือ เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ 

รองลงมา ไดแก เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล ผูบริโภคสวนใหญไมใหความสําคัญกับการใชถ่ัว

เหลือง GMO  

2.สวนผสมทางการตลาดของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซ 

ผูวิจัยไดศึกษาสวนผสมทางการตลาดของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซท้ัง 4 ดาน 

พบวา สวนผสมทางการตลาดของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซในดานผลิตภัณฑ โดยผูบริโภค

ใหความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับการมีแคลเซียมในนมถ่ัวเหลือง รองลงมา มีความหลากหลายและมีการ

เพ่ิมสารอาหาร สวนผสมทางการตลาดของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซในดานราคา โดย

ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับราคาถูกกวานมวัว สวนผสมทางการตลาดของนมถ่ัวเหลือง

พรอมดื่มแบบพาสเจอรไรซในดานชองทางการสงเสริมการตลาด โดยผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด

เก่ียวกับการสงเสริมการขายโดยการลดราคาเปนเหตุจูงใจใหซ้ือ และสวนผสมทางการตลาดของนมถ่ัว
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เหลืองพรอมด่ืมแบบพาสเจอรไรซในดานชองทางการจัดจําหนาย โดยผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด

เก่ียวกับการมีขายท่ีรานสะดวกซ้ือและหางงสรรพสินคาชั้นนําท่ัวไป 

3. คุณลักษณะนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มท่ีผูบริโภคตองการ 

 ดวยวิธีการวิเคราะหหาคุณลักษณะของนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มท่ีผูบริโภคตองการโดยสอบถาม

จากผูบริโภคจํานวน 450 รายท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม โดยคุณลักษณะท่ีนํามาใชในครั้ง

นี้ ไดแก คุณลักษณะดานชนิดของนมถ่ัวเหลือง คุณลักษณะดานรูปทรงของผลิตภัณฑ  คุณลักษณะดาน

วัสดุบรรจุภัณฑคุณลักษณะดานการใหขอมูลบนฉลาก และคุณลักษณะดานราคา ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้

ไดทําการสอบถามนํารองกับผูบริโภคทีเคยซ้ือนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม  

 จากการวิเคราะหแบบจําลองดังกลาวดังกลาวทําใหไดคา Pearson’s R และ Kendall’s tau  

จากการวิเคราะหพบวา คา Pearson’s R เทากับ 0.995 และ Kendall’s tau เทากับ 0.939  ดังนั้นจึง

กลาวไดวาแบบจําลองในการศึกษาครั้งนี้สามารถพยากรณคาพึงพอใจท่ีไดจากแบบจําลองวามี

ความสัมพันธกับคาความพึงพอใจจากผูตอบแบบสอบถาม ไดรอยละ 99 และสามารถพยากรณการ

ตอบสนองความพึงพอใจท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถาม ไดรอยละ 93 แสดงใหเห็นวาคาคงท่ีไดจาก

แบบจําลองความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสม  

ในการศึกษาในครั้งนี้พบวาผูบริโภคโดยท่ัวไป ใหความสําคัญในคุณลักษณะของผลิตภัณฑนมถ่ัว

เหลืองพรอมดื่ม มากท่ีสุดคือ ดานผสมวัตถุดิบเพ่ิม คิดเปนรอยละ 30.59 โดยสวนผสมท่ีผูบริโภคให

ความสําคัญมาก คือ การใสไฟเบอรแสดงใหเห็นถึงวาผูบริโภคเริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากข้ึนซ่ึงสอดคลอง

กับแนวโนมการรักษาสุขภาพในปจจุบัน ความสําคัญรองมา คือ ดานราคา โดยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ

กับราคาท่ีถูก ดานระดับความหวาน โดยระดับท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก คือ หวานนอย ดานการให

ขอมูลบนฉลาก โดยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับใหขอมูลบนฉลาก และวัสดุบรรจุภัณฑ โดยท่ีผูบริโภคให

ความสําคัญกับพลาสติก คิดเปนรอยละ 23.78 22.87 13.05 และ9.69 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ซ่ึงผลการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมด่ืม พบวา คุณลักษณะดังกลาวนั้น

สอดคลองกับแนวโนมการรักษาสุขภาพมากข้ึน  
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ตารางท่ี 2 คาอรรถประโยชนและคาน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม 

คาสถิติ Pearson’s R = 0.995     ระดับนัยสําคัญ = 0.00 

คาสถิติ Kendall’s tau = 0.939   ระดับนัยสําคัญ = 0.00 

              ท่ีมา:จากการคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 

 

ระดับคุณลักษณะ 

คาอรรถประโยชน

ที่คํานวณจาก

ระดับคุณลักษณะ 

คานํ้าหนักความสําคัญ  

(รอยละ) 

ดานการใหขอมูลบน

ฉลาก 

1. ไมมีขอมูลบน

ฉลาก 

-0.637 13.056 

 2. ใหขอมูลบน

ฉลาก 

0.637 

ผสมวัตถุดิบเพิ่ม 1. ผสมแคลเซียม 0.436 30.595 

 2. ผสมไฟเบอร 0.738 

 3. ไมผสม -1.173 

ดานระดับความหวาน 1. หวานปกต ิ 0.035 22.878 

 2. หวานนอย 0.452 

 3. ไมใสน้ําตาล -0.487 

วัสดุบรรจุภัณฑ 1. พลาสติก 0.470 9.691 

 2. กระดาษ -0.470 

ราคา/250 มล. 1. 12.50 บาท -7.865 23.780 

 2. 15 บาท -9.438 

 3. 18 บาท -11.325 

คาคงที่  15.586 
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สามารถเขียนแบบจําลองไดดังนี้ 

𝑈𝑈 = 15.58(0.565) − 7.86𝑋𝑋1(0.499) − 9.43𝑋𝑋2(0.599) − 11.325𝑋𝑋3(0.718) +
0.63𝑋𝑋4(0.075) − 0.63𝑋𝑋5(0.075) + 0.43𝑋𝑋6(0.112) + 0.73𝑋𝑋7(0.098) −
1.17𝑋𝑋8(0.129) + 0.035𝑋𝑋9(0.104) + 0.45𝑋𝑋10(0.132) − 0.48𝑋𝑋11(0.10) −
0.47𝑋𝑋12(0.07) + 0.47𝑋𝑋13(0.07)  
 

คาสถิติ Pearson’s R = 0.995∗∗∗ 

              คาสถิติ Kendall’s tau = 0.939∗∗∗ 

𝑈𝑈     คือ ความพึงพอใจของแตละรูปแบบผลิตภัณฑ 

𝑋𝑋1    คือ ตัวแปรหุนดานราคา 12.50 บาท ตอ 250 มิลลิลิตร 15 บาท 

𝑋𝑋2    คือ ตัวแปรหุนดานราคา 15 บาท ตอ 250 มิลลิลิตร 

𝑋𝑋3     คือ ตัวแปรหุนดานราคา 18 บาท ตอ 250 มิลลิลิตร      

𝑋𝑋4       คือ ตัวแปรหุนดาน มีขอมูลบนฉลาก 

𝑋𝑋5    คือ ตัวแปรหุนดาน ไมมีขอมูลบนฉลาก 

𝑋𝑋6    คือ ตัวแปรหุนดานการผสมแคลเซียม 

𝑋𝑋7  คือ ตัวแปรหุนดานการผสมไฟเบอร 

𝑋𝑋8   คือ ตัวแปรหุนดานการไมผสมวัตถุดิบเพ่ิม 

𝑋𝑋9  คือ ตัวแปรหุนดานระดับหวานปกติ 

𝑋𝑋10  คือ ตัวแปรหุนดานระดับหวานนอย 

𝑋𝑋11  คือ ตัวแปรหุนดานระดับไมใสน้ําตาล 

𝑋𝑋12   คือ ตัวแปรหุนดานกระดาษ 

𝑋𝑋13  คือ ตัวแปรหุนดานพลาสติก 

หมายเหตุ: คาในวงเล็บ คือ คา Standard Error  

***    มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

**     มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

*      มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 

ns    ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

       ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี3 คาอรรถประโยชนในแตละระดับคุณลักษณะท่ีประมาณไดจากแบบจําลอง

คุณลักษณะดานผสมวัตถุดิบเพ่ิม ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด พบวาระดับ

คุณลักษณะในดานนี้ผูบริโภคใหความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผสมไฟเบอร ซ่ึงมีคาอรรถประโยชนเทากับ 

0.738 รองลงมา คือ ผสมแคลเซียม และไมผสม มีคาอรรถประโยชนเทากับ 0.436 และ-1.173 

ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริโภคไมพึงพอใจตอการไมผสม 

ชุดคุณลักษณะท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ชุดคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความพึงพอใจสูงสุด 

 

รายละเอียดตาง ๆ ในชุดคุณลักษณะมีดังนี้ 

ราคา 12.50 บาท            มีคาอรรถประโยชนเทากับ  -7.86 

ใหขอมูลบนฉลาก           มีคาอรรถประโยชนเทากับ   0.63 

ผสมไฟเบอร   มีคาอรรถประโยชนเทากับ   0.73 

หวานนอย   มีคาอรรถประโยชนเทากับ   0.45 

พลาสติก   มีคาอรรถประโยชนเทากับ   0.47 
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ตารางท่ี 3 จํานวนชุดคุณลักษณะและคาอรรถประโยชนโดยรวมของแตละชุดคุณลักษณะ 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 

 

 

 

ชุด 

ระดับคุณลักษณะ อรรถประโยชน

รวม 

ราคา/250 

มล. 

ขอมูลบนฉลาก ผสมวัตถุดิบ

เพ่ิม 

รสชาต ิ วัสดบุรรจุ

ภัณฑ 

1 18บาท ใหขอมูลบนฉลาก ผสมไฟเบอร หวานปกติ กระดาษ 5.18 

2 15 บาท  ใหขอมูลบนฉลาก ผสมแคลเซียม หวานปกติ พลาสติก 7.72 

3 12.5 บาท ใหขอมูลบนฉลาก ผสมไฟเบอร หวานนอย พลาสติก 10 

4 12.5 บาท 
ไมใหขอมูลบน

ฉลาก 
ไมผสม หวานปกติ กระดาษ 5.49 

5 12.5 บาท 
ไมใหขอมูลบน

ฉลาก 
ผสมไฟเบอร ไมใสน้ําตาล พลาสติก 7.81 

6 18บาท ใหขอมูลบนฉลาก ผสมแคลเซียม ไมใสน้ําตาล กระดาษ 4.37 

7 18บาท 
ไมใหขอมูลบน

ฉลาก 
ผสมแคลเซียม หวานปกติ พลาสติก 4.56 

8 12.5 บาท ใหขอมูลบนฉลาก ไมผสม หวานปกติ กระดาษ 6.75 

9 15 บาท 
ไมใหขอมูลบน

ฉลาก 
ผสมไฟเบอร หวานปกติ กระดาษ 5.82 

10 15 บาท ใหขอมูลบนฉลาก ไมผสม ไมใสน้ําตาล พลาสติก 5.6 

11 12.5 บาท 
ไมใหขอมูลบน

ฉลาก 
ผสมแคลเซียม หวานปกติ พลาสติก 8.03 

12 15 บาท 
ไมใหขอมูลบน

ฉลาก 
ผสมแคลเซียม หวานนอย กระดาษ 5.93 
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อภิปรายผล 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคเครื่องดื่มนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มพาสเจอรไรซ 

           จากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปน เพศ

หญิง มีอายุระหวาง 36 – 51 ป ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชนเปนสวนใหญ โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

41,000 -50,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยซ้ือนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มตอสัปดาหจํานวน

มากกวา 4 ขวดและมักดื่มเครื่องด่ืมนมถ่ัวเหลืองรสหวานนอยขนาดผลิตภัณฑ 200 – 350 มิลลิลิตร 

ผูบริโภคสวนใหญไมนิยมใหความสําคัญกับการใชวัตถุดิบ GMO ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมท่ีผูบริโภคเริ่ม

หันมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มท่ีดีตอสุขภาพมากข้ึน 

2. การวิเคราะหชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มท่ีผูบริโภคพึงพอใจ 

จากการวิเคราะหชุดคุณลักษณะ โดยพิจารณาจากคาน้ําหนักความสําคัญท่ีผูบริโภคใหตอชุด

คุณลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในดานการผสม

วัตถุดิบเพ่ิมแบบผสมไฟเบอร มากท่ีสุด ความสําคัญรองลงมาคือ ราคา 12.50 บาทตอ 250 มิลลิลิตร มี

รสชาติหวานนอย  มีการใหขอมูลบนฉลากท่ีชัดเจน และวัสดุบรรจุภัณฑท่ีเปนพลาสติก ตามลําดับ จาก

ผลการวิเคราะหนั้นทําใหสามารถวางแนวทางสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยการใสไฟเบอรมากข้ึนและ

มีราคาท่ีไมสูงมากนัก 

 

ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยใชเทคนิค

วิเคราะหองคประกอบรวม ทําใหไดขอเสนอแนะในสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงเปนประโยชนตอ

ผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม ดังตอไปนี้ 

1. ถาผูประกอบการ ตองการสรางผลิตภัณฑใหม ผูประกอบการตองเจาะกลุมผูบริโภคท่ีเปน

เพศหญิง ท่ีอยูในชวงวัยผูใหญ ท่ีมีรายไดปานกลาง ควรผสมวัตถุดิบเพ่ิมไปในนมถ่ัวเหลืองโดยการเพ่ิมไฟ

เบอรลงไปในนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่มมากท่ีสุด  

2. ผูประกอบการควรใชกลยุทธดานราคา เชนการลดราคาเนื่องจากผลการเก็บแบบสอบถาม

พบวาการทําการสงเสริมการตลาดโดยการลดราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจซ้ือระดับมากและใชการลด

ขนาดผลิตภัณฑควบคูไปดวย 

3. ผูประกอบการควรเนนการกระจายสินคาไปยังรานสะดวกซ้ือและหางงสรรพสินคาชั้นนํา

ท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ธรรมาภิบาล คาตอบแทน ธุรกิจครอบครัวและผลการดําเนินงานของบริษัท 

กรณีศึกษาจากประเทศไทย 

Good Governance, Pay, Family Firm and Firm Performance:  

Evidence from Thailand 
 

มนสิช ภัทรสมสกุล1 

Manasit Pattarasomsakul1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้ มุ ง ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานธรรมาภิบาลของ

คณะกรรมการบริษัทและการเปนธุรกิจครอบครัวตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) โดยมีสมมติฐานวาคณะกรรมการบริษัทเปนโครงสราง

ภายในทีมีสวนสําคัญในการกํากับดูแลผูบริหารของบริษัท มีสวนชวยในการลดตนทุนการใชตัวแทน 

(Agency Cost) และสงผลในทางบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยในงานวิจัยฉบับนี้ไดแบง

องคประกอบดานธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริษัทออกเปน 4 ดาน ไดแก องคประกอบดาน

ความเปนอิสระของคณะกรรมการและกรรมการ (Board Independence) ดานกิจกรรมของ

คณะกรรมการและกรรมการ (Board Activity) ดานความหลากหลายเชิ งประชากรของ

คณะกรรมการ (Board Diversity) และดานคาตอบแทนและการถือหุนในบริษัทของกรรมการ 

(Board Remuneration)  

จากการวิเคราะหกลุมตัวอยางของบริษัทท่ีไมใชธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 200 บริษัท ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2560 โดยใชการวิเคราะหดวยวิธี Fixed Effect 

Model พบวา ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิ

ตอสวนของทุน (Roe) ตามขอสมมติฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก  ขนาดของบริษัท(Firmsize)  

 

 

 

 

 

 
1 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail: immnst@hotmail.com 

mailto:immnst@hotmail.com
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และธุรกิจครอบครัว (FamFirm) ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของ

บริษัท สวนคาตอบแทนของคณะกรรมการ (Compen) และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน (Doe) 

มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการวิเคราะหความสัมพันธท่ีมีตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Roa) พบวา 

คาตอบแทนของคณะกรรมการ (Compen) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการ

ดําเนินงานตามขอสมมติฐาน ในขณะท่ีขนาดของคณะกรรมการ (Boardsize) มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของบริษัทซ่ึงไมตรงตามขอสมมติฐาน เชนเดียวกับขนาดของ

บริษัท (Firmsize) และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน (Doe) ท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม

กับผลการดําเนินงานของบริษัท ในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

คําสําคัญ:  คณะกรรมการบริษัท, ธรรมาภิบาล, ผลการดําเนินงานของบริษัท, ธุรกิจครอบครัว, 

ตนทุนท่ีเก่ียวกับตัวแทน 

 

Abstract 

 This research aims to study the relationship between the corporate 

governance of the Board of Directors and a family firm, which listed on the stock 

exchange of Thailand. By the Board of Directors of the firm are deemed as internal 

structure is essential in governance and management, reduce the use of agency cost 

and resulted in a positive effect on the performance of the firm. This research is 

divided the corporate governance of the Board of Directors of the firm into four 

independent elements such as board independence, board activity, board diversity 

and board remuneration.  

The analysis of the sample that not included non-financial firms listed 200 

firms since 2012 to 2017 by using Fixed Effect Model. The resulted found that the 

variables that were associated with the company’s operating is measured by Roe 

based on assumptions with statistical significance include the Firmsize and FamFirm, 

which is a positive mark. The remuneration of Compen and Doe have a relationship 

in the opposite direction to the Roe, which is not in accordance with the hypothesis 

while the other was not statistically significant. 
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 The analysis of the performance of a company is measured by Roa were 

Compen have a positive relationship with implementation assumption. While 

Boardsize have a positive relationship to Roa, which does not meet the assumptions.  

As well as the Firmsize and Doe is associated in the opposite direction to the operating 

of the company. While the other independent variables are not statistically significant. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนซ่ึง

เปนเจาของบริษัท หากบริษัทใดมีผูบริหารท่ีดําเนินธุรกิจไปในทางท่ีถูกตองคํานึงถึงผลประโยชนอัน

สูงสุดของบริษัทเปนอันดับแรก ไมคํานึงถึงผลประโยชนทับซอน จะทําใหบริษัทดั่งกลาวดําเนิน

กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหาการใชตัวแทน (Principal-Agent 

Problem) ซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบท้ังกับกิจการและผูถือหุน 

 ปญหาการใชตัวแทน (Principal-Agent Problem) ปญหานี้เกิดจากความสัมพันธท่ีไม

สอดคลองกันระหวางบุคคล 2 ฝาย คือ ผูถือหุน (Principle) และผูบริหาร (Agent) ในกิจการท่ีมี

ขนาดใหญมักจะมีการระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ีมีความสนใจ สงผลใหกิจการตองเก่ียวของกับผูมี

สวนไดเสียจํานวนมาก ทําใหมีการจางผูบริหารมืออาชีพเขามาชวยในการบริหารงาน โดยผูถือหุน

ตองการใหผูบริหารบริหารงานอยางเต็มความสามารถโดยยึดถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน

เปนหลัก แตในบางครั้งบริษัทมักประสบปญหาในองคกรเนื่องมาจาก หากเกิดความเสียหายข้ึน

ผูบริหารไมตองรับผิดชอบอยางเต็มท่ี สงผลใหผูบริหารอาจใชโอกาสดังกลาวในการหาผลประโยชน

เขาตนเองแทนท่ีผลประโยชนนั้นจะตกกับผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ของกิจการ ซ่ึงหากเกิด

ความเสียหายผูท่ีตองรับผลกระทบก็คือบริษัทและผูถือหุน ซ่ึงเปนเรื่องยากท่ีจะกํากับดูแลผูบริหารได

อยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลท่ีผูบริหารมีมากกวาผูถือหุน (Asymmetric 

information) ทําใหบริษัทตองมีกระบวนการติดตามและกํากับดูแลผูบริหารดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือ

ลดปญหาดังกลาวลง 

 หนึ่งในกลไกสําคัญท่ีสามารถใชในการตรวจสอบการบริหารงานและชวยแกไขปญหาความ

ไมสอดคลองกันของผลประโยชนระหวางผูบริหารและตัวผูถือหุน คือคณะกรรมการบริษัท (Broad 

of Directors) เนื่องจากคณะกรรมการมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
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ผูบริหารใหบรรลุตามเปาหมายของบริษัทท่ีตั้งไวและยังบริหารงานโดยมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

ดังนั้นคณะกรรมการจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ซ่ึงองคประกอบดานธรรมาภิบาลท่ีดีของคณะกรรมการยอมสงผลดีตอผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ธรรมาภิบาลในตลาดทุนถือเปนเรื่องสําคัญท่ีผูมีสวนเก่ียวของพยายามพัฒนาและทําให

เกิดบรรทัดฐานท่ีดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทใน

ประเทศ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริษัทและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ปจจัยท่ีกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทนั้นสามารถอธิบายไดจาก 3 กลุมตัวแปรหลัก 

คือ กลุมตัวแปรดานธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) กลุมตัวแปรภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะ

ของบริษัท (Firm Specific Characteristics)และตัวแปรกลุมธุรกิจครอบครัว (Family Firm) 

1.1 กลุมตัวแปรดานธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) 

 องคประกอบดานธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 แบงได 4 กลุม คือ ความเปนอิสระของคณะกรรมการ (Board 

Independence) ความหลากหลายเชิงประชากรของคณะกรรมการ (Board Diversity) กิจกรรม

ของคณะกรรมการ (Board Activity) และคาตอบแทนและการถือหุนของกรรมการในบริษัท (Board 

Remuneration) 

1.1.1 สัดสวนของกรรมการอิสระ เปนตัวแปรท่ีถูกจัดอยูในกลุมขององคประกอบดาน

ความเปนอิสระของคณะกรรมการ (Board Independence) สะทอนถึงความเปนอิสระในบทบาท

หนาท่ีและการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยงานวิจัยของ Rosenstein and Wyatt 

(1990) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของสัดสวนของกรรมการอิสระและผลการดําเนินงานบริษัทใน

ประเทศสหรัฐฯ ผลการศึกษาพบวาสัดสวนกรรมการอิสระมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในทิศ

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับงานของ Mura (2007) 

1.1.2 ขนาดของคณะกรรมการ เปนตัวแปรท่ีถูกจัดอยูในองคประกอบดานความ

หลากหลายเชิงประชากรของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกิจกรรมของคณะกรรมการ 
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(Board Activity) โดยงานวิจัยของ Kiel and Nicholson (2003) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของ

ขนาดของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศอิตาลีและออสเตรเลีย ผล

การศึกษาพบวาขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทในทิศทางลบ

อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานของ Mak and Yuanto (2005) ท่ีศึกษาในประเทศสิงคโปร

และมาเลเซีย โดยสรุปวาบริษัทท่ีมีคณะกรรมการจํานวนมาก ยอมสงผลถึงความหลากหลายเชิง

ประชากรสูง ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการสื่อสารและตัดสินใจตาง ๆ ภายในบริษัท 

1.1.3 สัดสวนของกรรมการเพศหญิง เปนตัวแปรท่ีถูกจัดอยูในองคประกอบดานความ

หลากหลายเชิงประชาการของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยงานวิจัยของ Carter et al. 

(2010) ศึกษาความสัมพันธของสัดสวนของกรรมการเพศหญิงตอผลการดําเนินงานของบริษัทใน

สหรัฐ ผลการศึกษาพบวาความหลากหลายในดานเพศของคณะกรรมการสงผลใหเกิดธรรมมาภิบาล

ท่ีดีข้ึน อันนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของกําไรของบริษัท ซ่ึงไดผลสอดคลองกันกับงานของ Ferreira (2009) 

1.1.4 การดํารงตําแหน งกรรมการในในบริ ษัท อ่ืน เปนตัวแปรท่ี ถูกจัดอยู ใน

องคประกอบดานกิจกรรมของคณะกรรมการ (Board Activity) โดยงานวิจัยของ Fich and 

Shivdasani (2006) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของการดํารงตําแหนงกรรมการในหลายบริษัทกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัท ผลการศึกษาพบวาการดํารงตําแหนงกรรมการในหลายบริษัทมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทในทิศทางลบอยางมีนัยสําคัญ โดยสรุปวาการดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการในหลายบริ ษัททําใหภาระงานท่ีรับผิดชอบมีมากเกินไป สงผลให

ความสามารถในการกํากับดูแลผูบริหารมีประสิทธิภาพลดลง ในขณะท่ีงานวิจัยของ Miwa and 

Ramseyer (2000) ซ่ึงศึกษาในเรื่องเดียวกันพบวา การดํารงตําแหนงกรรมการในหลายบริษัทมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญ โดยใหเหตุผลวาการ

ดํารงตําแหนงกรรมการในหลายบริษัทเปนตัวชี้วัดวากรรมการคนนั้นมีความสามารถสูงเปนท่ีตองการ

ของหลายบริษัท มีสวนชวยใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึน 

1.1.5 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร เปนตัวแปรท่ีถูกจัดอยูในองคประกอบ

ดานคาตอบแทนและการถือหุนในบริษัทของกรรมการ (Board Remuneration) โดยงานวิจัยของ 

Kiel and Nicholson (2003) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของคาตอบแทนของคณะกรรมการและ

ผลการดําเนินงานของบริษัท ผลการศึกษาพบวาคาตอบแทนของคณะกรรมการมีความสัมพันธกับผล

การดําเนินงานของบริษัทในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Razali and 

Yee (2018) 

1.2 กลุมตัวแปรภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของบริษัท (Firm Specific Characteristics) 

1.2.1 ขนาดของบริษัท (Firm Size) สะทอนถึงความสามารถในการแขงขัน ความ

นาเชื่อถือและการบริหารจัดการตาง ๆ ภายในองคกร โดยงานวิจัยของ Mak and Yuanto (2005) 
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วัดขนาดบริษัทจากสินทรัพยรวมของบริษัท ผลการศึกษาพบวาขนาดของบริษัทมีความสัมพันธกับผล

การดําเนินงานของบริษัทในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัยของ Fich and 

Shivdasani (2006) ท่ีวัดขนาดบริษัทจากยอดขาย 

1.2.2 Debt Ratio (Leverage) คืออัตราสวนทางการเงินท่ีแสดงถึงความเสี่ยงของ

บริษัทในการบริหารจัดการกับหนี้สิน โดยคํานวณมาจากหนี้สินรวมหารดวยสินทรัพยรวมของบริษัท 

ซ่ึงเปนการเทียบสัดสวนระหวางสินทรัพยท่ีมีท้ังหมดของกิจการกับเงินท่ีกูมา โดยงานวิจัยของ Mura 

(2006) ท่ีทําการศึกษาความสัมพันธของโครงสรางคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัท 

โดยใช Debt Ratio อธิบายความเสี่ยงของบริษัทภายใตการกับกําดูแลกิจการ ผลการศึกษาพบวา 

Debt Ratio มีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของบริษัทในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึง

สอดคลองกันกับงานของ Mak and Yuanto (2005) 

1.3 ตัวแปรกลุมธุรกิจครอบครัว (Family Firm) 

1.3.1 ธุรกิจครอบครวั คือลักษณะการควบคุมหรือดําเนินธุรกิจโดยสมาชิกในครอบครัว 

มักนิยามจากการท่ีผูกอตั้งบริษัทหรือสมาชิกในครอบครัวของกูกอต้ังดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

บริษัทหรือถือหุนของบริษัทอยางนอย 5% โดยงานวิจัยของ Anderson and Reeb(2003) ได

ทําการศึกษาความสัมพันธของธุรกิจครอบครัวและผลการดําเนินงานของบริษัทในตลาด S&P 500 

ตั้งแตป 1992 – 1999 ผลการศึกษาพบวาการเปนธุรกิจครอบครัวชวยลดปญหาตัวแทนและสงผล

ใหผลการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมมากข้ึน เชนเดียวกันงานของ Villalonga and Amit (2006) 

2. ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และแนวคิดของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ทฤษฎีนี้ท่ีใชอธิบายกลไกการกํากับดูแลกิจการซ่ึงสะทอนพฤติกรรมของคนและความเปนไป

ในองคกรและใชอธิบายมูลเหตุจูงใจของผูบริหารในการประพฤติมิชอบ เชน การตกแตงบัญชีเพ่ือยัก

ยายถายเทผลประโยชนท่ีควรจะเปนของผูถือหุนกลายมาเปนประโยชนอันมิควรไดของผูบริหาร โดย

ทฤษฏีนี้อธิบายถึงความสัมพันธระหวางบุคคล 2 ฝาย คือผูถือหุน (Principle) ท่ีเปนฝายมอบอํานาจ

และผูบริหาร (Agent) ท่ีเปนฝายไดรับมอบอํานาจในการบริหารงาน ตราบใดท่ีผูบริหารยังคง

บริหารงานเพ่ือสรางผลตอบแทนอันสูงสุดจากเงินลงทุนในวิธีการท่ีสอดคลองกับการสราง

ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนความสัมพันธของท้ัง 2 ฝายยังคงมีประสิทธิภาพท่ีดี หากผลประโยชน

ของผูถือหุนและผูบริหารไมสอดคลองกันจะทําใหเกิดปญหาการใชตัวแทน (Agency Problem) 

แนวคิดท่ีสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ คือ แนวคิดตัวแทน เจาของบริษัทหรือผูถือหุน

แตงต้ังกรรมการเพ่ือกํากับดูแลกิจการ กรรมการกําหนดกลยุทธเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคของ

บริษัทและในขณะเดียวกันไดจางผูบริหารและพนักงานเพ่ือนําพากลยุทธดังกลาวไปสูการปฏิบัติ ซ่ึง

แนวคิดตัวแทนของกิจการขางตนประกอบไปดวยกลไก 2 อยางท่ีจําเปน คือ ผลการปฏิบัติงาน 
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(Performance) และความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน (Accountability) 2 สิ่งนี้จะชวยทําให

แนวคิดตัวแทนมีความสมบูรณ 

ในกิจการขนาดเล็กเจาของเงินทุนกับผูบริหารมักเปนบุคคลเดียวกัน เม่ือมีการบริหารงานท่ี

ผิดพลาด กอใหเกิดความเสียหาย ผูท่ีรับผิดชอบตอความเสียหายนี้คือเจาของเงินทุนหรือผูบริหารแต

เพียงผูเดียว แตเม่ือกิจการมีการเจริญเติบโตเปนบริษัทท่ีมีขนาดใหญ มีการระดมเงินทุนจากนักลงทุน

ท่ีมีความสนใจ สงผลใหกิจการตองเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมากทําใหรูปแบบการ

บริหารงานเปลี่ยนแปลงไป มีการจางผูบริหารมืออาชีพมาชวยในการบริหาร หากผูบริหารมีความรู

ความสามารถ ทํางานอยางเต็มท่ีโดยไมเอาผลประโยชนท่ีควรเปนของผูถือหุนมาเปนของตนเพ่ือ

กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมท่ีสูงสุดกับกิจการ แตในทางตรงกันขามบริษัทท่ีจางผูบริหารมาบริหารกิจการมัก

ประสบปญหาในองคกรเนื่องมาจากหากเกิดความเสียหายผูบริหารไมตองรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

รวมท้ังผูบริหารอาจใชโอกาสดังกลาวในการหาผลประโยชนเขาตนเองแทนท่ีผลประโยชนนั้นจะตก

กับผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ของกิจการ โดยปญหาตาง ๆ ไดแก การขัดแยงผลประโยชน 

(Conflict of Interest) คือการท่ีผูบริหารบริหารกิจการในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือพวก

พองมากกวาผลประโยชนของผูถือหุนจนไปขัดแยงตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย, Moral Hazard เปน

ปญหาท่ีเจาของกิจการหรือผูถือหุนไมสามารถแนใจไดวาผูบริหารท่ีเลือกเขามาบริหารกิจการนั้นได

ใชความพยายามสูงท่ีสุดในการทํางานหรือไม หรือทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพหรือไม และ

Adverse Selection Problem เปนปญหาท่ีตัวการหรือเจาของกิจการไมสามารถแนใจวาตัวแทน

หรือผูบริหารท่ีเลือกเขามาบริหารกิจการนั้นจะมีความสามารถในการบริหารงานไดสอดคลองกับ

ผลตอบแทนท่ีไดรับหรือไม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บขอมูล 

 งานวิจัยนี้ ศึกษาศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานธรรมาภิบาลของ

คณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีเปนธุรกิจครอบครัว (Family Firm) และไม

เปนธุรกิจครอบครวั (Non-Family Firm) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ท่ี

ไมใชธุรกิจการเงิน ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึง 2560 ท้ังหมด 200 บริษัท โดยใชขอมูลดานธรรมาภิบาล

ของคณะกรรมการและคาตอบแทนคณะกรรมการจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบฟอรม 

56-1) ขอมูลดานผลการดําเนินงานและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทจาก SETSMART และใชการ

นิยามธุรกิจครอบครัวตาม Villalonga and Amit (2006) คือผูกอตั้งหรือสมาชิกในครอบครัวดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการบริษัทหรือถือครองหุนของบริษัทไมต่ํากวา 5% 
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2. แบบจําลองท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษานี้เปนการศึกษาอิทธิพลขององคประกอบดานธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

บริษัทตอคาผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

โดยแบบจําลองนี้มีการใชตัวแปรตามคือผลการดําเนินงานของบริษัทดวยกัน 2 แบบ คือ อัตราสวน

กําไรสุทธิตอสวนของทุน (ROE) และอัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (ROA) ในขณะท่ีตัวแปร

อิสระดานธรรมาภิบาลประกอบดวย สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ, ขนาดของคณะกรรมการ, การ

ดํารงตําแหนงกรรมการในหลายบริษัทและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซ่ึงสะทอนถึงความมี

ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษัท และตัวแปรอิสระท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะของบริษัทในแบบจําลองนี้คือ สินทรัพยรวมซ่ึงแทนขนาดของบริษัท (Firm Size) 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของทุน (DOE) ซ่ึงแทนความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหนี้สิน และตัว

แปรดัมม่ีธุรกิจครอบครัว (Famfirm) ซ่ึงแบบจําลองนี้ใชวิธีการ Panel fixed effect และ Random 

effect ในการวิเคราะห  

FirmPerform𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑍𝑍𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖    (1) 

โดยท่ี FirmPerform𝑖𝑖𝑖𝑖 คือ ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ี i ปท่ี t 

 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ กลุมเวกเตอรตัวแปรดานธรรมาภิบาลของบริษัทท่ี i ปท่ี t 

 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ กลุมเวกเตอรตัวแปรภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของบริษัทท่ี 

i ปท่ี t 

 𝑍𝑍𝑖𝑖   คือ กลุมเวกเตอรตัวแปรกลุมธุรกิจครอบครัวของบริษัทท่ี i ปท่ี t 

 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ คาความคลาดเคลื่อน 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 กลุมตัวแปรดานธรรมาภิบาลของบริษัท 

3.1.1 สัดสวนของกรรมการอิสระ (PropInd) สะทอนถึงความเปนอิสระของ

คณะกรรมการในบทบาทหนาท่ีและการตัดสินใจตาง ๆ เพ่ือผลประโยชนอันสูงสุดของบริษัทและผู

ถือหุน ในโดยในงานวิจัยนี้มีสมมติฐานเก่ียวกับสัดสวนของกรรมการอิสระวา หากบริษัทมีสัดสวนของ

กรรมการอิสระท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลถึงความเปนอิสระของคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการ ทํา

ใหผลการดําเนินงานของบริษัทสูงข้ึนตามไปดวย 
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3.1.2 ขนาดของคณะกรรมการ (BoardSize) ถูกจัดอยูในองคประกอบดานความ

หลากหลายเชิงประชากรของคณะกรรมการและกิจกรรมของคณะกรรมการ โดยงานวิจัยนี้มี

สมมติฐานเก่ียวกับขนาดของคณะกรรมการวา หากบริษัทมีขนาดของคณะกรรมการท่ีเพ่ิมข้ึน สงผล

ถึงความหลากหลายทางเชิงประชากร ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการสื่อสารและตัดสินใจตาง 

ๆ ภายในบริษัท สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง 

3.1.3 สัดสวนของกรรมการเพศหญิง (PropFe) ถูกจัดอยูในองคประกอบดานความ

หลากหลายเชิงประชากรของคณะกรรมการ โดยงานวิจัยนี้มีสมมติฐานเก่ียวกับสัดสวนของกรรมการ

เพศหญิงวา หากบริษัทมีสัดสวนของคณะกรรมการเพศหญิงเพ่ิมข้ึน สงผลตอความหลากหลาย

ทางดานเพศของคณะกรรมการบริษัท อันนําไปสูผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

3.1.4 การดํารงตําแหนงกรรมการในหลายบริษัท (CrossDir) ถูกจัดอยูในองคประกอบ

ดานกิจกรรมของคณะกรรมการ โดยงานวิจัยนี้มีสมมติฐานวา การดํารงตําแหนงกรรมการในหลาย

บริษัทยอมสงผลใหคณะกรรมการมีภาระงานและความรับผิดชอบท่ีมากข้ึน ทําใหประสิทธิภาพการ

กํากับดูแลกิจการลดลง สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทลดลงไปดวย 

3.1.5 ค าตอบแทนคณะกรรมการ (Compen) ถูกจัดอยู ในองคประกอบดาน

คาตอบแทนและการถือหุนในบริษัทของกรรมการ โดยงานวิจัยนี้มีสมมติฐานเก่ียวกับคาตอบแทน

คณะกรรมการวา หากบริษัทจายคาตอบแทนคณะกรรมการเพ่ิมมากข้ึน ยอมสงผลตอความมี

ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทสูงข้ึน 

3.2 กลุมตัวแปรภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของบริษัท (Firm Specific Characteristics) 

3.2.1 ขนาดของบริษัท (Size) นิยมวัดจากยอดขาย (Sale) หรือสินทรัพยรวมของ

บริษัท (Total Asset) โดยงานวิจัยนี้มีสมมติฐานเก่ียวกับขนาดของบริษัทวา บริษัทมีขนาดท่ีใหญ

ยอมแสดงถึงความสามารถในการแข็งขันและความนาเชื่อถือท่ีสูง สงผลใหผลการดําเนินงานของ

บริษัทสูงข้ึน 

3.2.2. Debt Ratio (Leverage) คืออัตราสวนทางการเงินท่ีแสดงถึงความเสี่ยงของ

บริษัทในการบริหารจัดการกับหนี้สิน หากมีคามากหมายถึงสินทรัพยสวนใหญกูมา หากมีคานอย

หมายถึงสินทรัพยสวนใหญมาจากสวนของเจาของกิจการ โดยงานวิจัยนี้มีสมมติฐานเก่ียวกับคา 

Debt Ratio วา หาก Debt Ratio มีคาสูงข้ึนแสดงถึงความสามารถในการลงทุนท่ีมากข้ึนโดยใชเงินกู

ของบริษัท (Leverage) สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทสูงข้ึน 

3.3 ตัวแปรกลุมธุรกิจครอบครัว (Family Firm) 

3.3.1 ธุรกิจครอบครัว (Family Firm) คือลักษณะการควบคุมหรือดําเนินธุรกิจโดย

สมาชิกในครอบครัว โดยงานวิจัยนี้มีสมมติฐานวา การท่ีมีผูกอตั้งหรือสมาชิกในครอบครัวผูกอตั้ง
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ดํารงตําแหนงระดับสูงในบริษัทสามารถนําพาบริษัทใหเติบโตอยางยั่งยืน สงผลใหผลการดําเนินงาน

ของบริษัทสูงข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนาของบริษัทท่ีใชในการวิเคราะห 

ตัวแปร Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ROA 911 0.0091 0.0504 -0.86 0.17 

ROE 911 -0.0101 0.6361 -18.52 0.53 

BoardSize 926 9.7192 2.2215 5 17 

Ind 926 3.9287 1.1243 0 12 

PropInd 926 0.4076 0.0902 0 0.8 

Female 926 1.8672 1.3898 0 7 

PropFe 926 0.1969 0.1491 0 0.67 

Compen 8936 694808.5 1004847 0 10024770 

CrossDir 8951 0.6520 1.1543 0 8 

Familyfirm 926 0.8571 0.3513 0 1 

Totalasset 911 23306630 55458860 73521.4 593496900 

Sale 911 4266152 13251490 -13259360 129483700 

Doe 911 1.3493 2.0687 -1.76 28.87 

ท่ีมา: จากการคํานวณของผูวิจัย 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของบริษัทกลุมตัวอยางทีไมไดอยูในอุตสาหกรรมการเงินใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 200 บริษัท ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2560 พบวา ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจาก ROA มีคาเทากับ 0.0091 (รอยละ 0.9056) โดยมีคาต่ําสุดเทากับ -

0.86 (รอยละ -86) และคาสูงสุดเทากับ 0.17 (รอยละ 17) และผลการดําเนินงานท่ีวัดจาก ROE มี

คาเทากับ -0.0101 (รอยละ -1.01) โดยมีคาต่ําสุดเทากับ -18.52 (รอยละ -1852) และคาสูงสุด

เทากับ 0.53 (รอยละ 53) 

โดยภาพรวมของโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทมีขนาดของคณะกรรมการเฉลี่ย 9.72 

คน โดยนอยท่ีสุดมีจํานวน 5 คน และมากท่ีสุดมีจํานวน 17 คน มีสัดสวนกรรมการอิสระตอจํานวน

กรรมการท้ังหมดเฉลี่ยรอยละ 40.76 โดยมีสัดสวนต่ําสุดท่ีรอยละ 0 และสัดสวนสูงสุดท่ีรอยละ 80 มี
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สัดสวนจํานวนกรรมการท่ีเปนเพศหญิงตอจํานวนกรรมการท้ังหมดเฉลี่ยรอยละ 19.69 โดยมีสัดสวน

ต่ําสุดท่ีรอยละ 0 และสัดสวนสูงสุดท่ีรอยละ 67 และคาตอบแทนของคณะกรรมการโดยเฉลี่ยตอคน

ตอปมีคาเทากับ 694808.5 บาท โดยมีคาต่ําสุดเทากับ 0 บาท และมีคาสูงสุดเทากับ 10024770 

บาท นอกจากนี้ มีคณะกรรมการท่ีดํารงตําแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืนเฉลี่ย 0.65 บริษัท โดยมี

คาต่ําสุดท่ี 0 บริษัท และมีคามากท่ีสุดท่ี 8 บริษัท มีกรรมการท่ีมีความสัมพันธเปนญาติพ่ีนองกัน

เฉลี่ยรอยละ 23.44 และมีบริษัทท่ีเปนธุรกิจครอบครัวเฉลี่ยรอยละ 85.71 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหของผลการดําเนินของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของทุน  

ตัวแปรอิสระ (1)  (2) (3)  (4)  

Boardsize 0.001732 0.001729 0.002999*** 0.002971*** 

PropInd 0.025621 0.02953 0.037265*** 0.05079*** 

PropFe 0.007157 0.00385 0.04015*** 0.04331*** 

Compen -5.55E-09** -5.25E-09** 3.51E-09*** 1.03E-09 

CrossDir -0.00463 -0.00449 0.00152 0.001649 

Famfirm 0.088389*** 0.08785*** 0.032465*** 0.0297** 

Totalasset 8.28E-11*** - 1.49E-10*** - 

Sale - 3.17E-10* - 9.61E-10*** 

Doe -0.0248*** -0.0246*** -0.02657*** -0.02759*** 

Constant -0.07405*** -0.07456*** -0.05687*** -0.05894*** 

R2 0.1142 0.1164 0.172 0.1887 

Hausman Test (P-Value) 0.0857 0.0007 0.0857 0.0007 

No.Obs 4768 4768 4768 4768 

No.Groups 1389 1389 1389 1389 

ท่ีมา: จากการคํานวณของผูวิจัย 

*, **, *** แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 2 แสดงถึงการประมาณคาความสัมพันธของผลการดําเนินงาน

ของบริษัทท่ีวัดอัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของทุน (Roe) กับตัวแปรอิสระตาง ๆ โดยวิธี Fixed 

Effects Model ดังแบบจําลองท่ี (1) และ (2) พบวา เครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปร 

Compen มีคาเปนลบ หมายถึง  เม่ือคาตอบแทนของคณะกรรมการในบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 1 

หนวยจะสงผลทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 ตัวแปร Famfirm, Totalasset และ Sale  ลวนมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับ
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ผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีตัวแปร Doe มีเครื่องหมายหนาคา

สัมประสิทธิ์เปนลบ แสดงไดวา เม่ืออัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุนเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย สงผล

ใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

ในขณะท่ีตัวแปรกลุมธรรมาภิบาลของบริษัท ไดแก Boardsize, PropInd, PropFe และ CrossDir 

ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

 ในขณะท่ีการประมาณคาความสัมพันธของผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวน

กําไรสุทธิตอสวนของทุน (Roe) กับตัวแปรอิสระตาง ๆ โดยวิธี Random Effects Model ดัง

แบบจําลองท่ี (3) และ (4) พบวา  Boardsize, PropInd, PropFe, Compen, Famfirm, 

Totalasset, Size ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทในทิศทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีตัวแปร Doe  มีเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์เปนลบ แสดงไดวา เม่ือ

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุนเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย  จะสงผลทําใหอัตราผลตอบแทนของบริษัท

เปลี่ยนแปลงไป 0.03 หนวยในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

 โดยการเลือก Model ท่ีมีความเหมาะสมระหวาง Fixed Effect Model และ Random 

Effect Model ดวยวิธี Hausman Test พบวาควรเลอืกใชวิธีการประมาณแบบ Fixed Effect 

Model ท้ังสองแบบจําลองเนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ของท้ังสองวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี P-Value เทากับ 0.0857 และ 0.0007 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหของผลการดําเนินของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพย

รวม 

ตัวแปรอิสระ (5)  (6)  (7)  (8)  

Boardsize 0.001273* 0.001244 0.001853*** 0.001736** 

PropInd -0.00807 -0.01089 0.022981*** 0.022214*** 

PropFe 0.002259 0.004079 0.029493*** 0.030178*** 

Compen 1.51E-09* 1.30E-09 1.2eE-09*** 7.72E-10* 

CrossDir -0.0024 -0.00259 -8E-05 -9.9E-05 

Famfirm 0.031345*** 0.031398*** 0.020756*** 0.020965*** 

Totalasset -2.97E-11*** - -1.14E-11*** - 

Sale - 4.51E-11 - 2.73E-11 

Doe -0.00204*** -0.0023*** -0.00321*** -0.00337*** 

Constant -0.02713*** -0.02666*** -0.04121*** -0.03997*** 

R2 0.0296 0.0394 0.056 0.0567 

Hausman Test 

(P-Value) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

NO. OBS 4768 4768 4768 4768 

NO.GROUPS 1389 1389 1389 1389 

ท่ีมา: จากการคํานวณของผูวิจัย 

*, **, *** แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 3 แสดงถึงการประมาณคาความสัมพันธของผลการดําเนินงาน

ของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Roa) กับตัวแปรอิสระตาง ๆ โดยวิธี Fixed 

Effects Model ดังแบบจําลองท่ี (5) และ (6) พบวา เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปร 

Compen มีคาเปนลบ หมายถึง เม่ือคาตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 1 

หนวยจะสงผลทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.10 โดยท่ีตัวแปร Famfirm มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 นอกจากนี้ตัวแปร Totalasset และ Doe มีเครื่องหมายหนาคา

สัมประสิทธิ์เปนลบ แสดงไดวาตัวแปรดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย สงผลใหผลการดําเนินงาน

ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในขณะท่ีตัวแปรกลุมธรร
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มาภิบาลของบริษัท ไดแก PropInd, PropFe และ CrossDir ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติกับผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของทุน 

สวนการประมาณคาความสัมพันธของผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไร

สุทธิตอสวนของทุน (Roe) กับตัวแปรอิสระตางๆ โดยวิธี Random Effects Model ดังแบบจําลองท่ี 

(7) และ (8) พบวา  Boardsize, PropInd, PropFe, Compen, Famfirm ลวนแลวแตมีความสัมพันธ

กับผลการดําเนินงานของบริษัทในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีตัวแปร 

Totalasset และตัวแปร Doe  มีเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์เปนลบ แสดงไดวา เม่ือสินทรัพย

รวมของบริษัท หรือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุนเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย สงผลใหผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

โดยการเลือก Model ท่ีมีความเหมาะสมระหวาง Fixed Effect Model และ Random 

Effect Model ดวยวิธี Hausman Test พบวาควรเลือกใชวิธีการประมาณแบบ Fixed Effect 

Model ท้ังสองแบบจําลองเนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ของท้ังสองวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี P-Value เทากับ 0.0000  

 

อภิปรายผล 

การเลือก Model ท่ีมีความเหมาะสมระหวาง Fixed Effect Model และ Random Effect 

Model ดวยวิธี Hausman Test พบวาควรเลือกใชวิธีการประมาณแบบ Fixed Effect Model ใน

ทุกแบบจําลองเนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ของท้ังสองวิธีมีความแตกตางกันท่ี P-Value อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ   

โดยการวิเคราะหสมการถดถอยจากแบบจําลอง Fixed Effect Model พบวาตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของทุน (Roe) ตาม

ขอสมมติฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก  ขนาดของบริษัท (Firmsize) และธุรกิจครอบครัว 

(FamFirm) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของบริษัท สวนคาตอบแทนของ

คณะกรรมการ (Compen) และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน (Doe) มีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ในขณะท่ีตัวแปรอิสระ

อ่ืน ๆ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนการวิเคราะหความสัมพันธท่ีมีตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีวัดจากอัตราสวนกําไร

สุทธิตอสินทรัพยรวม (Roa) พบวาคาตอบแทนของคณะกรรมการ (Compen) มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญตามขอสมมติฐาน ในขณะท่ีขนาดของ

คณะกรรมการ (Boardsize) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของบริษัทซ่ึงไม
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ตรงตามขอสมมติฐาน เชนเดียวกับขนาดของบริษัท (Firmsize) และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน 

(Doe) ท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ในขณะท่ีตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  

ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงผลกระทบของธรรมาภิบาลตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยอาจวัด

จากองคประกอบดานอ่ืนๆ ของธรรมมาภิบาลเพ่ิมดวย เชน การเขาประชุมของคณะกรรมการ 

การศึกษาของคณะกรรม จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง เปนตน และอาจใชขอมูลจากชวงเวลาท่ียาวข้ึน

เพ่ือใหสามารถวิเคราะหไดครอบคลุมและเปนประโยชนตอการพัฒนาองคความรูในดานธรรมาภิบาล

เพ่ือการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนท่ียั่งยืนตอไป 
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The Impact of Medical Insurance on Health among  

the Elderly in China 
 

Yuanyuan Wang1 

 

Abstract 

The Chinese government established three major medical insurance: the 

urban employee medical insurance (UEMI), urban resident medical insurance (URMI) 

and new rural cooperative medical insurance (NRCMI) to achieve universal health 

coverage, and provide everyone have equity and effective medical service. Due to 

the fact that Chinese medical insurance has different benefit packages and pooling 

funds may have different impact on the health among the residents, it is important 

to know whether the medical insurance improves their health status. This paper uses 

data from the 2015 China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) to 

identify the impact of different type of medical insurance on health status among the 

elderly. The Ordered Probit Model, OLS and Binary Logit Model were adopted. The 

results showed that medical insurance improved the elderly health status, and 

increased the accessibility of health care. It was also found that the elderly without 

any medical insurance more likely to have difficulty with ADL and IADL. 

 

Keywords: medical insurance, health status, the elderly, China 
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1.  Introduction 

 1.1  Problem and Significance 

China entered an “aging society” since 1999. At present, China is still in the 

stage of rapid development of population ageing. By the end of 2018, there are over 

166 million people aged 65 and above, accounting for 11.9% of the total population. 

Compare with 2014, it increased by 1.84 percentage points (National Bureau of 

Statistics of China, 2018). The phenomenon of “poverty due to illness” and “return 

to poverty due to illness” occurs more frequently than before in China. On the one 

hand, compared with other age groups, the elderly are more susceptible to disease, 

which leads to a lack of labor and indirectly reduces household income. On the other 

hand, high health care expenditure directly leads to poor families poorer (Xiaofei Qi, 

2017). The Chinese government clearly stated to expand the benefit package of 

medical insurance system to prevent “poverty due to illness” and “return to poverty 

due to illness”. 

The impact of medical insurance system on health status cannot be ignored, 

the purpose of establishing medical insurance to promote people’s health, improve 

accessibility and equity of health care services. The first effect of medical insurance 

is to reduce the price of medical service. However, there is no clear answer to the 

promotion of health among the elderly. Thus, it is important to do a detailed analysis 

on the impact of medical insurance on elderly health status. 

 1.2  Justification 

The Chinese government is committed to achieve universal health coverage. 

However, the medical insurance system still appears to be insufficient. Patients 

continue to bypass primary health institutions, creating long queues at tertiary 

hospitals. Financial protection is not enough still has patients cannot afford medical 

service. Moreover, the difference between medical insurance schemes may have 

negative effects on health equity. The most serious problem is different administration 

wasted a lot of financial and labor resources. This study will discuss the impact of 

China medical insurance on health status among the elderly. Existing research has 
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focused on the impact of medical insurance on mortality and life satisfaction, and has 

no consistent conclusions yet. The result of this study will provide an empirical basis 

for medical insurance reform, and have great significance to the health among the 

elderly and social development. 

 

2.  Objectives 

 2.1  General Objectives 

To analyze the impact of medical insurance on self-reported health, ADL, 

IADL and accessibility of health care among the elderly in China. 

 2.2  Specific Objectives 

2.2.1  To assess the impact of different types of medical insurance on self-

reported health, ADL, IADL and accessibility to health care among the elderly in China. 

2.2.2  To analyze how personal characteristics such as gender, age, living 

area, education level, marital status and chronic disease affect self-reported health, 

ADL, IADL and accessibility to health care among the elderly in China. 

2.2.3  To analyze how socioeconomic factors such as income and bank 

deposits affect self-reported health, ADL, IADL and accessibility to health care among 

the elderly in China. 

2.2.4  To analyze how lifestyles such as smoke and drink affect self-

reported health, ADL, IADL and accessibility to health care among the elderly in China. 

 

3.  Literature Review 

The literature review related with this topic were obtained from PubMed, 

JSTOR, Springer, Google search engine, Google Scholar, Baidu Scholar, Lancet, Wiley 

online library, documents from website, and reports. Keywords used for this study are 

medical insurance, health status, elderly, and China. 
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 3.1  Literature Review in China 

As a developing country, China’s current medical insurance system still has 

serious defects compared with developed countries, whether medical insurance has 

a significant impact on the people’s health remains need to research. Gu, Feng and 

Jin (2017) empirically tested the medical insurance had a significant influence on 

health status and life satisfaction of the elderly using the data of 2013 China Health 

and Retirement Longitudinal Survey (CHARLS), as well as the ordered probit model 

(Gu L, Feng H et al., 2017). Cheng et al. used a nationwide panel data from 2005 and 

2008 the Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS), they combined 

propensity score matching with difference-in-differences (PSMDD) to confirmed the 

improvement of health outcomes, activities of daily living and cognitive functions of 

elderly who joined the medical insurance for rural residents, but had not lead to 

better self-assessed health (Lingguo Cheng, Hong Liu et al., 2015). 

A study paid particular attention to the impact of medical insurance on health 

of the senior floating population. Meng, Han (2018) based on the 2015 China Migrants 

Dynamic Survey (CMDS) data and the ordered probit model was used to measure the 

impact of health insurance on self-reported health of the residents, and found that 

seniors in the medical insurance are more likely to be healthy than who without 

medical insurance, and the medical insurance for urban employees have significant 

improved health status, compare with medical insurance for urban residents (Meng, 

Han et al., 2018). Moreover, one study from Taiwan used difference-in-difference 

methodology to evaluate the impact of National Health Insurance (NHI) on health 

status and access to care of the elderly. The data was derived from the Surveys of 

Health and Living Status of The Elderly. Their results showed NHI has significantly 

improved the old people accessibility to care, but no evidence showed the NHI effect 

health status of elderly (Chen, Yip et al., 2010). 
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4.  Methodology 

4.1  Conceptual Framework 

To evaluate the impact of medical insurance on health status among the 

elderly, the conceptual framework was based on the individual level. The self-

reported health, activities of daily living (ADL), instrumental activities of daily living 

(IADL) and accessibility to outpatient and inpatient care are dependent variables. The 

independent variable includes medical insurance and a set of other influencing factors 

such as personal characteristics, individual socioeconomic factors and lifestyle as 

displayed in figure 1. 

There may exist adverse selection in medical insurance, the elderly who have 

poor self-reported health are more likely to join the medical insurance. A study 

showed that the government subsidy is related to the willingness of individual join 

the medical insurance, means the higher government subsidy, the less premium paid 

by individual, and people are more willing to join medical insurance (Meng et al., 

2018). Therefore, the government subsidy rate will be considered in the further study.  

 

 
Figure 1 Conceptual Framework 

 

 

Self-reported Health 

ADL 

IADL 

Medical Insurance 

Personal Characteristics: Gender; 

Age; Education level; Marital status; 

Living area; Chronic Disease 

Individual socioeconomic factors: 

Income; Bank deposits 

Lifestyle: Smoke; Drink  
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4.2  Hypothesis 

The elderly are sicklier than other age groups. The ideal medical insurance 

system will reduce the price of medical services, and improve the accessibility of 

health care, which leads to better health status (Gu et al., 2017). Thus, I hypothesize 

at below: 

• Urban employee medical insurance (UEMI) has a significant positive 

effect on health among the elderly. 

• Urban resident medical insurance (URMI) has a significant positive 

effect on health among the elderly. 

• New rural cooperative medical insurance (NRCMI) has a significant 

positive effect on health among the elderly. 

4.3  Data Source 

The study used secondary data from the China Health and Retirement 

Longitudinal Study (CHARLS). The CHARLS is being fielded in 2011 and the information 

was provided by 23,000 individuals of ages 45 and above from about 12,400 

households in 150 counties/districts and 450 villages/resident committees within the 

country (CHARLS website, 2016). The CHARLS questionnaire includes demographics, 

health status and functioning, health care and insurance, income and consumption 

and assets will be used for the study. 

4.4  Definition of Variables 

The below are detailed definition of dependent variables used in the study.  

Self-reported health (SRH) 

Self-reported health is divided into 3 levels based on the questionnaire 

question “Would you say your health is excellent, very good, good, fair, or poor?” 

and “Would you say your health is very good, good, fair, poor or very poor?” 

Activities of daily living (ADL) 

ADL is defined as people’s daily self care activities. The CHARLS questionnaire 

about ADL is based on international standards. The measured ADL include the ability 
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to walk, run, getting in and out of bed, arising from a chair; bathing, dressing, toilet 

hygiene and self-feeding (Kempen, Suurmeijer, 1990).  

Instrumental activities of daily living (IADL) 

IADL is concerned with self-reliant functioning in a given environment (Kempen, 

Suurmeijer, 1990). Common IADL include managing money, laundry, shopping, 

cooking, using the telephone, taking medicine and cleaning house base on 

international standards. There are 6 questions in CHARLS questionnaire.  

Accessibility to health care 

The CHARLS does not have direct information on accessibility to health care, 

but asked illness individual question “Have you visited a hospital for outpatient care?” 

Those who answered “no” were asked further, “What is the main reason for not 

seeking medical treatment?” For inpatient care, there is a question “In the past year, 

did a doctor suggest that you needed inpatient care but you did not get hospitalized?” 

Those who answered no were asked the reason. 

 

Table 1 Variables definition 

Variable Possible value 

SRH 

Self-reported health is excellent, very good and good =1 

Self-reported health is fair=2  

Self-reported health is poor very poor =3 

ADL 
Do not have difficulty, have difficulty but still can do ADL =0  

Have difficulty and need help, cannot do ADL =1 

IADL 
Do not have difficulty, have difficulty but still can do ADL =0  

Have difficulty and need help, cannot do ADL =1 

Accessibility to 

outpatient care 

Cannot received outpatient care due to cost =0 

Can received outpatient care =1 

Accessibility to 

inpatient care 

Cannot received inpatient care due to cost =0 

Can received inpatient care =1 
 

 



 

1221 
 

Table 1 Variables definition (Continued) 

Variable Possible value 

Medical Insurance  

UNIS 

UEMI 

URMI 

NRCMI 

 

1 if elderly without MI, 0 if otherwise (omitted). 

1 if the elderly with UEMI, 0 if otherwise. 

1 if the elderly with URMI, 0 if otherwise. 

1 if the elderly with NRCMI, 0 if otherwise. 

Age Age of the elderly 

Gender  Female=1; Male=0 

Education Level 

Edu_pri 

Edu_sec 

Edu_high 

 

1 if the primary or lower level, 0 if otherwise (omitted). 

1 if secondary education level, 0 if otherwise. 

1 if college level or higher, 0 if otherwise. 

Living area Living in urban area =1; Living in rural area =0 

Marriage Married=1; Unmarried=0 

Chronic With chronic disease=1; Without chronic disease=0 

Income With income=1; Without income=0 

Bank Deposits Bank deposit amount 

Smoke Smoke=1; Non-smoke=0 

Drink Drink alcohol=1; Do not drink alcohol=0 

 

4.6 Ordered Probit Model 

When analyzing variables with ordinal categories such as self-reported health, 

the ordered probit model was applied in this study. The ordered probit model is an 

extension of the probit model, which is a method to describe the change of 

unobserved latent variable by using observable ordinal response variables (Lin et al., 

2008). The equation in linear as follows: 
Yi∗ =  Xi β + εi 
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Where Xi is a set of independent variables affecting health status. βis the unknown 

coefficients.εi is a random error term. Yi* is the health status of the elderly, which 

cannot observed. So Y is observed where:  

Yi=�

1 𝑖𝑖𝑖𝑖 Yi∗ ≤ α1
2 𝑖𝑖𝑖𝑖 α1 < Yi∗ ≤ α2
… …
𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑖𝑖 αN−1 < Yi∗

 

Yi is a discrete variable range from {1, 2, 3, … , N}. And αis a new set of parameters, 

among them, α1<α2< …… <αN-1. So Yi * is divided into N non-overlapping intervals, 

and Y needs to be observed which threshold it fall to. 

 

5.  Results 

 5.1  Impact of medical insurance on self-reported health 

The Ordered Probit Model was established for regression and the results 

shown in table 2. The result shows that URMI had a significant impact on self-reported 

health with the coefficients was -0.219. Since the negative sign directs to lower 

category of the elderly self-reported health, the result indicates that compare with 

the elderly who lack of medical insurance, the elderly who participle in URMI are 

more likely to reported better health status, while the UEMI and NRCMI do not have 

significant impact on self-reported health among the elderly. Moreover, female 

elderly are more likely to report worse health status than male elderly. Compared to 

the reference age group, the elderly age between 61 to 80 are less likely to report 

better health. The self-reported health of the elderly who live in urban was better 

than those lives in rural. Unmarried elderly tend to report a better health status than 

married elderly. As for education level, the result is not surprising; the elderly who 

received high education have better health status than low education elderly. Chronic 

disease had a negative impact on the self-reported health among the elderly. Better 

health is reported more often by the elderly who have income and bank deposits, 

but less often by the smoker. 
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 5.2 Impact of medical insurance on ADL and IADL 

Table 2 shows the results of OLS regression of the medical insurance on ADL 

among the elderly. It is shown that, compared with the elderly who do not have any 

medical insurance, UEMI, URMI and NRCMI had a significant impact on ADL among the 

elderly. Accordingly, the elderly who without medical insurance are more likely to 

have difficulty in ADL, the probability of elderly who participle in NRCMI have difficulty 

in ADL ranked second, the probability of elderly who participle in NRMI have difficulty 

in ADL ranked third, and the probability of elderly who participle in UEMI have 

difficulty in ADL is least. Female, as well as the single elderly and elderly age between 

61 and 80 are more likely to have difficulty in ADL. The negative coefficients for 

second and high education level means the probability of elderly who received 

primary or lower education has difficulty in ADL were higher. The elderly who have 

chronic disease are more likely to have difficulty in ADL. Compared with the elderly 

who do not have income and bank deposits, the elderly who have income and bank 

deposits are less likely to have difficulty in ADL.  

Table 2 shows that UEMI, URMI and NRCMI had a significant impact on IADL 

among the elderly. Compared with the uninsured elderly, the elderly who have 

medical insurance were less likely to have difficulty in IADL. Male and young elderly 

(age between 45 and 60) are tend to have less difficulty in IADL. The elderly who 

received primary education or lower are more likely to have difficulty in IADL. Chronic 

disease had a significant impact on elderly health status, indicates the elderly who 

have chronic disease tend to have more difficulty in IADL. Moreover, socioeconomic 

factors such as income and bank deposits, as well as lifestyle such as smoke and 

drinking habit had a significant impact on IADL among the elderly. 

 5.3  Impact of medical insurance on accessibility to health care 

In table 2, the result of binary logit regression shows that UEMI, URMI and 

NRCMI had a positive impact on accessibility to outpatient care; thereby UEMI, URMI 

and NRCMI improved the elderly accessibility to outpatient care. Although the 

coefficient of medical insurance is positive, there is no evidence shows the impact is 

significant. Female are less likely to access to OP than male. Accessibility to OP 
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increased with age increasing. The elderly who received secondary education more 

access to OP than the elderly who received primary education or lower. Moreover, 

bank deposits had a significant impact on accessibility to OP among the elderly, 

indicated that socioeconomic factors encourage elderly access to outpatient care. 

The result of binary logit regression in table 2 indicated that UEMI, URMI and 

NRCMI had a positive impact on accessibility to inpatient care among the elderly.  The 

regression coefficients were 0.361, 0.226 and 0.158 respectively, but the results are 

not significant. The accessibility to IP for near-elderly (age between 45 and 60) was 

higher than those age between 61 and 80 elderly. The diffidence between urban and 

rural medical resource allocation provides urban elderly more access to IP than rural 

elderly. Compared with single elderly, the accessibility to IP for elderly who have 

spouses is increased. Moreover, chronic disease had a significant impact on 

accessibility to IP of the elderly. The elderly who have drinking habit more access to 

IP indicated that bad lifestyle affects elderly health status. 

 

Table 2 Impact of medical insurance on health status among the elderly 

Variable 
SRH 

Coef./Std.Err 

ADL 

Coef./Std.Err 

IADL 

Coef./Std.Err 

OP 

Coef./Std.Err 

IP 

Coef./Std.Err 

UEMI 
-0.12068 

(0.084488) 

-0.223*** 

(0.0845) 

-0.155*** 

(0.0393) 

0.365 

(0.317) 

0.361 

(0.496) 

URMI 
-0.21921** 

(0.104592) 

-0.212** 

(0.104) 

-0.194*** 

(0.0486) 

0.159 

(0.377) 

0.226 

(0.591) 

NRCMI 
-0.06164    

(0.075387) 

-0.141* 

(0.0756) 

-0.116*** 

(0.0352) 

0.375 

(0.282) 

0.158 

(0.433) 

Female 
0.15187***  

(0.045913) 

0.293*** 

(0.0460) 

0.0622*** 

(0.0214) 

-0.0918 

(0.165) 

-0.0460 

(0.247) 

 



 

1225 
 

Table 2 Impact of medical insurance on health status among the elderly (Continued)  

Variable 
SRH 

Coef./Std.Err 

ADL 

Coef./Std.Err 

IADL 

Coef./Std.Err 

OP 

Coef./Std.Err 

IP 

Coef./Std.Err 

Age61_75  
0.10441***  

(0.040490) 

0.384*** 

(0.0406) 

0.115*** 

(0.0189) 

0.169 

(0.144) 

-0.143 

(0.213) 

Age75_80 
0.10611  

(0.096214) 

0.689*** 

(0.0966) 

0.210*** 

(0.0449) 

0.663* 

(0.381) 

-0.284 

(0.463) 

Urban  
-0.0747  

(0.04742) 

-0.0253 

(0.0474) 

-0.0193 

(0.0221) 

-0.126 

(0.175) 

0.106 

(0.270) 

Married 
0.030164  

(0.067811) 

-0.175*** 

(0.0679) 

0.0122 

(0.0316) 

-0.187 

(0.250) 

0.238 

(0.324) 

Edu_sec 
-0.026275  

(0.041036) 

-0.166*** 

(0.0412) 

-0.0866*** 

(0.0192) 

0.0783 

(0.146) 

0.119 

(0.215) 

Edu_high 
-0.253174***  

(0.09292) 

-0.220** 

(0.0917) 

-0.0978** 

(0.0427) 

-0.139 

(0.340) 

-0.113 

(0.523) 

Chronic 
0.53076***  

(0.03689) 

0.264*** 

(0.0364) 

0.0667*** 

(0.0169) 

-0.0499 

(0.128) 

-0.869*** 

(0.199) 

Income 
-0.26671*** 

(0.04179) 

-0.175*** 

(0.0417) 

-0.0503*** 

(0.0194) 

-0.0990 

(0.151) 

0.308 

(0.241) 

Lndeposits 
-0.08726***  

(0.01084) 

-0.0478*** 

(0.0108) 

-0.0183*** 

(0.00502) 

0.0766** 

(0.0366) 

0.0307 

(0.0535) 
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Table 2 Impact of medical insurance on health status among the elderly (Continued)  

Variable 
SRH 

Coef./Std.Err 

ADL 

Coef./Std.Err 

IADL 

Coef./Std.Err 

OP 

Coef./Std.Err 

IP 

Coef./Std.Err 

Smoke 
0.06209  

(0.04490) 

-0.0401 

(0.0449) 

-0.0250 

(0.0209) 

-0.239 

(0.168) 

-0.389 

(0.250) 

Drink  
-0.11767***  

(0.04043) 

-0.120*** 

(0.0405) 

-0.00647 

(0.0188) 

-0.0480 

(0.146) 

0.354 

(0.223) 

Noted: * indicate the significant level at 10%, ** indicate the significant level at 5% 

and *** indicate the significant level at 1%.  

 

6.  Conclusion  

This paper analyzes the impact of medical insurance on health among the 

elderly based on the 2015 CHARLS dataset. The Ordered Probit Model, OLS and Binary 

Logit Model were adopted. The results found that UEMI, URMI and NRCMI improved 

the health status, increased the accessibility of health care among the elderly. It is 

also found the effect of personal characteristics, socioeconomic factors, chronic 

disease and lifestyle on health among the elderly in China. The results verified the 

hypotheses proposed in section 4.2. Thus, it is important to improve the medical 

insurance system and enhance the medical insurance system reform. 
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The Determinants and Impact of Household Health Expenditure in 

Sudan 
 

Almujtaba Omer Abdulla1 

 

Abstract 

This study examines the determinants of out of pocket (OOP) health 

expenditures and the factors that associated with the risk of catastrophic health 

expenditure in Sudan. It also investigates the impact of health insurance on OOP 

health expenditure on different location (urban-rural). The study uses Sudan 

Household utilization and health expenditure Survey (SHUHS) data, 2012. To 

strengthen the insight of findings, the analysis of OOP expenditure is also executed 

for different income groups. The results will show that factors such as household's 

income, incidence of disease, education, household size, number of household’s 

members over 65 years and below 5 years old are the most important factors affecting 

health expenditures. Finally, the paper will end with some recommendations that 

aim at assisting policymakers in designing an appropriate health system strategy to 

protect households against the risk. The results also indicate that the number of 

elderly member and children and household belonging to the lowest income 

quintiles are the most significant variables that increase the risk of incurring 

catastrophic health expenditure of OOP health expenditures and to reduce it effect 

when become catastrophic. 

 

Keywords: Sudan, out of pocket, health insurance 
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Introduction 

Out of pockets (OOP) health expenditures have a high burden impact on 

household’s income in both developed and developing countries. Particularly in 

developing countries where the health system is inefficient, high poverty rate, high 

incidence to illness and lack of social protection. The image becomes darker when 

health expenses become catastrophic. In this case, household spend more in health 

and cut their expenditures on goods and services that are necessary for human 

survival. 

Sudan is lower middle-income country with population of about 41,727,150 

people according to the latest United Nations report in 2017. More than 66% of the 

population were reported living in the urban areas. The population growth is 2.41% 

in the annual report of 2017 with average household size is 5 to 6. The gross domestic 

product (GDP) per capita is only US$ 2513 in 2015 according to Sudan National 

Account.2015. In year and 47% of its population living below the poverty line. 

 The health system in Sudan is inefficient and suffer from low and in sustainable 

financing and inequity in health provision. The out of pocket accounted for 83% and 

79% of total health expenditure in 2012 and 2015 respectively, the house holds is 

the main source of financing in  health expenditures which is  represented 84%, the 

health expenditure is over 4.8 billion us$, the general health expenditures is only 

14.95% of total health expenditures that about 721 million US$ and the total private 

expenditure is about 83.3% of total health expenditure, in addition to that more than 

50% of population in Sudan reside in rural areas suffer from inadequate health 

infrastructure, lack of education and urbanization which have negative effect in health 

performance in term of utilization of health service become very low compare with 

urban areas. People in Sudan suffer from excessive burden of communicable diseases 

such as malaria, tuberculosis, and schistosomiasis, Sudan is predominantly susceptible 

to non-communicable diseases, natural and manmade disasters. Drought, flood, 

internal conflicts, and outbreaks of violence are quite common which bring about a 

burden of traumatic disease and demand for high quality emergency health care. 
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This study will conduct a snap shot on the total out of pocket health 

expenditures, catastrophic out of pocket, and how affect the household head as mile 

stones of OOPES, hence there is a lack of study conducted in Sudan analyze the high 

OOPEs and catastrophic although it is big problem for households in Sudan and it was 

clear in Sudan house hold utilization and out of pocket survey.2012 which found that 

the percentage of OOPEs were 83% of total health expenditure in Sudan. In national 

health insurance, subscribers suffer from the problem of OOPEs in all states, as the 

problem of heath utilization particularly in rural, copayment in medicines represent 

25% of the value medicines it seems very high and unaffordable to a lot of household, 

in addition to out of benefit package services and medicines which represent high 

amount of OOPEs. 

  SHHUES.2012 showed the percentage of health insurance only 6% for 

household total expenditures, on other hand the annual reports of the state showed 

the inflation rate increase from 5% in 2009 to 16% in 2012 to 76% in 2018 that 

increase the burden in household. The aim of this study to assess determinants and 

impact of OOPES and contribution health insurance in containment the out of pocket, 

to come up with their views on Sudan health system finance and formulate 

intervention recommendations based on the result of this study.  

 

Objectives 

• To investigate whether the determinants of health expenditure varies 

among different income groups. 

• To measure the catastrophic effects of out of pocket health expenditure 

among rural and urban area. 

• To determine the impact of health insurance in protection from out of 

pocket health expenditure. 

 

Literature review  

The literature review on area of out of pocket health expenditure(OOPEs) 

determinants and catastrophic OOPEs, it will be discussed focusing in different factors 
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that affect both of them, like the effect of health insurance, different income groups 

and people resident (urban-rural) and how households’ health status affect OOPEs. 

Out of pocket determinants; many empirical studies have shown the relationship 

between OOPEs and multiplicity of factors including socioeconomic, demographic 

factors and health status of households, must of these papers find the positive 

relation between economic status such as ability to pay and households’ income and 

OOPEs(Yu.Chu Shen,Joshua MC Feeters, 2009), also they showed the effect of 

demographic factors on OOPEs such as resident, age and number of family members 

(Rhman et .al. 2013; Wuxiangshi,Alana Geater….2011). 

Out of pocket in developing countries; are estimated to account for 23% of 

total global health expenditure and 45% of health expenditure in the developing 

world. Within the latter, out-of-pocket health spending ranged from 1.6% of total 

health expenditure in Niue to 82.9% in Guinea in 2003. (The world health report 2006, 

WHO, 2006) and reached 84% in Sudan in 2012(SHHS.2012). Over the past 6 years 

analysts to multi developing countries have also suggested that out-of-pocket health 

spending is catastrophic for many households, often pushing them below the poverty 

line. (The world health report WHO 2000).  A household’s health expenditure is 

considered to be catastrophic if the ratio between the household’s out-of-pocket 

health expenditure and its disposable income reaches a certain critical point; 

commonly used thresholds include 30% or 40% of capacity to pay, or 10% of total 

expenditures (Xu K, Evans DB, Kawabata K, Zeramdini R, Klavus J, Murray CJL, lancet, 

2003.) which focus in house hold catastrophic in multi developing countries analysis). 

Important paper from Vietnam (Wagstaff A, van Doorslaer, 2003) that talk about the 

problem of Catastrophe and impoverishment in paying for health care: with 

applications to Vietnam 1993–1998 and how it pushes household to impoverishment. 

Factors that push household beyond normal level to catastrophe OOPEs; the 

literature always differentiates between normal OOPEs and catastrophic OOPEs, which 

have similar determinants like socioeconomics factors, demographic factors, 

availability of health insurance and lack of health facilities and how this factor can 

push household to financial catastrophe and impoverishment (Ebaidalla, Ali. 2017), 

Juliet Okoroh, Samuel Essoun…, 2018; Xu et al., 2003). Also, some scholars show the 
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probability of catastrophic OOPEs is higher in the poorest than the richest household 

(Rhman et. Al.2013; Wuxiangshi, Alan Geater…, 2011). 

Health insurance; the enrollment under health insurance program decrease 

the burden of household spending and protecting people from facing financial 

catastrophe that imposed by OOPEs (Yu-Tung Hsu, Chih-Hai Yong, 2017), some 

scholars give attention to availability of health insurance coverage and how the 

universal coverage may reduce the OOPEs (Supon Limwattananon, Sven Neelsen, 

2013; Yu-Tung Hsu, Chih-Hai Yong, 2017 and Gordon G. Liu. Zhongyin Zhao, 2006). 

A lot of literature emphasize the relationship between household OOPEs and 

health status especially in the presence of chronic disease which need regular 

treatment and medication and it may push the household to financial catastrophe 

(Jennifer Prah Ruger, Hak. Ju Kim, may2007; Sophia T Anong, Patience Aj ongwen, 

Sheenu Chandwani, 2016). 

 

Research Methodology 

This study used data from Sudan household utilization and out of pocket 

health expenditures survey 2012. (SHHUES). The survey was conducted in throughout 

2012 in two rounds to cover seasonal variations in income generation and diseases 

patterns in 17 states. A sample of 14,535 households has been targeted by the survey, 

855 households in each state and the targeted population included households that 

have been living in a dwelling in the respective state for at least 6 months prior to 

the time of interview. 

The method is according to theoretical framework and beside the existing 

literature, the dependent variable is related to a set of explanatory variables including 

a vector of health status of household (H), household's socio-economic characteristics 

(E), demographic characteristics (D) and location characteristics (L). Specifically, the 

health status variables include morbidity and availability of health insurance, while 

household's socioeconomic characteristics consist of income, total assets, education 

and employment status. The household's demographic characteristics include factors 

such as, the size of the household, number of children and adults among households’ 
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members, gender and age of household’s head. Finally, the location characteristics 

deliver the impact of locational status (i.e. urban/rural) and distance on the demand 

for health services. 

 

Table 1. list of explanatory variables 

Definition name Type of variable 

Household’s health 

insurance enrolled status 

HI Dummy (1 if member has 

health insurance,0 if not) 

Residence(urban=1) urban dummy 

Quintile i (the first quintile 

is the reference group) 

Quintile i dummies 

Household size Hhsize continuous 

Number of children 

(<5yearsold) in household 

Age5_n Dummy (1 if household 

has one or more 

members of children less 

than 5 years ,0 if not). 

Number of elderly (>65 

years old) in household 

Age65_n Dummy (1 if household 

has one or more 

members of elderly 

above 65 years, 0 if not). 

Head of household is man manhead Dummy (1 if head of 

household is man, 0 if 

otherwise) 

Head of house hold has 

low education (primary or 

less) 

loweduhead Dummy (1 if low 

educated; primary or less 

graduated, 0 if otherwise). 
Asset index score Z_pcwi continuous 

 

First, in order to estimate the relationship between general out of pocket 

health expenditure in proportion of capacity to pay of house hold (Y) and different 

explanatory variables(Xs) developed in the above sections we use quantile regression. 



 

1234 
 

Household capacity to pay is define as effective income of household, it is equal to 

household consumption subtract household’s subsistence expenditure which is the 

minimum essential money to preserve need of life. 

Quantile regression methods offer a mechanism for estimating models for the 

conditional median function, and the full range of other conditional quantile 

functions. One advantage of quantile regression, relative to the ordinary least squares 

regression, is that the quantile regression estimates are more robust against outliers 

in the response measurements. 

Quintile coefficients estimate the change in particular quintile of OOPEs of 

caused by one unit change in the regressor and this provide information to compare 

different percentile of OOPEs may be more effected by certain factors than other 

percentile (the change in size of the coefficients) (21).  

As the margin effect is the coefficient for the quintile τth  

                                        
𝛥𝛥𝑄𝑄(𝑌𝑌𝑋𝑋)

𝛥𝛥𝑋𝑋𝑋𝑋
= 𝛽𝛽j  

  𝛽𝛽j  interprets as the change in specified quintile τth of regressand variable Y 

(OOP/CTP) produced by one unit change in explanatory variable xj. The quintile 

regression equation is; 

OOPt/CTP=β1HI+β2urban+β3quintilei+β4Hhsize+β5age5_n+β6age65_n+β7manh

ead +β8 loweduhead +β9 Z_pcwi +Ɛ                                       (1) 

The explanation of variables as in table 1. 

OOPt/CTP; out of pocket health expenditure in reference to capacity to pay. 

Second, to analyze the determinants of catastrophic health expenditure (i.e. presence 

of catastrophic health expenditure). We follow (Wagstaff and van Doorslaer, 2003) in 

using household's nonfood expenditures as an indicator for household's capacity to 

pay. Thus, the share of health expenditure in non-food expenditure (Catex) will be 

derived as follows: 

 Catex =hex/nfex                                                                    (2) 
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Where, Catex is the share of health expenditure in non-food expenditure, hex is the 

average household monthly expenditure on health; nfex is the average of household 

monthly non-food expenditures. 

The study uses logit model to test the determinant in catastrophic OOPEs as 

there hex/nfex ≥40% as 1 and <40% hex/nfex is 0.  logit model is a statistical method 

for analyzing a dataset in which there are one or more independent variables that 

determine an outcome. The outcome is measured with a dichotomous variable (in 

which there are only two possible outcomes). In logistic regression, the dependent 

variable is binary or dichotomous, i.e. it only contains data coded as 1 (if OOP is 

catastrophic) or 0 (if not). 

The regression coefficient βj is interpreted as the log of the odds ratio 

comparing the odds after a one unit increase in X to the original odds. Note that, 

unlike multiple regression, the interpretation of βj depends on the particular value 

of X since the probability values, the p’s, will vary for different X. 

The logistic equation is; 

CAT=β1HI+β2urban+β3quintilei+β4Hhsize+β5age5_n+β6age65_n+β7manhead 

+β8 loweduhead +β9 Z_pcwi                                                      (3)  

 The explanation of independent variables as in table 1.             

 CAT; catastrophic out of pocket health expenditure. 

The independent variables are the same in definitions as in equation (1)  

 The survey reported statistics indicates that about 76% of households have 

at least one of their members visit hospitals or medical centers during the month this 

supports the fact that the high incidence of illness Sudan in SHHUES, 2012. 

The percentage of 1st and 2nd quintile (the poorest and poor group) in rural 

area is greater than 60% while the percentage is less than 24% in urban area, indicating 

house hold living in urban has high income than rural. 
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Table 2. distribution of quintile groups by location in percentage 

location 1st             2nd                  3rd                       4th                      5th 

Rural 36.2          24.41        20.52          14.71          4.16 

Urban 10.88       12.5            36.54         25.23           14.85 

   

The mean of total household income is SDG 852 per month with the higher 

standard deviation of the total income indicating income inequality in Sudan, the 

mean of heath expenditure is about SDG 59 per month, representing about 17% out 

of non-food expenditure and the standard deviation of health expenditure is also 

high, indicating a great disparity among households in terms of incurring health 

expenditures, while the mean of health insurance is small indicate the inefficient of 

health insurance system. The gender variable is indicating the dominance of male in 

heading households, the mean of education is small, confirming the wide spread of 

illiteracy in Sudan. The average of household size is about six, which is consistent with 

the SHHUES, 2012. Also, the mean of household member aging more than 65 years is 

small, while the mean for those who less than 5 years is very high the low number 

of over 65 individuals be a sign of the low rate of life expectancy at birth in Sudan 

and relative high of the population growth rate. Moreover, as can be fairly read from 

the table, the average of the number of rooms is about 3 reflecting poorer housing 

facilities among Sudanese households. Interestingly, the mean of dummy variable 

(married) is high implying that most of the households’ heads are married and with 

couples, the standard deviation of the distance to health centers is found to be very 

high demonstrating a great disparity in the distribution of health facilities in the 

country, Finally, Rural households pay more OOP than urban. Household who 

belonged to 1st and 2nd quintile groups tended to pay more OOP than 4th and 5th 

quintile groups. 
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Table 3. description of the Data in SHHUES 2012 

Variable Mean Std. Dev Min max 

Income 852.46 310606.61 0 2808140 

Health 

expenditure 

58.70 139.98 0 5245.16 

Food 

expenditure 

544.61 374.28 5.16 8585.20 

If has Health 

insurance 1 

hasn’t       0 

0.410 0.491 0 1 

Gender1 male 

0 female 

0.895 0.305 0 1 

Age 45.81 14.8 15 95 

Household 

size 

6.17 2.80 1 28 

No. > 65 years 0.253 0.521 0 5 

No. < 5 years 0.93 1.01 1 8 

No. of rooms 3.26 1.86 1 19 

Residence 

Urban1 rural 0 

0.31 0.46 0 1 

married 1  0 

otherwise 

0.89 0.30 0 1 

Distance in 

minute 

21.37 34.28 1 360 

1st  

2nd 

3rd 

4th 

5th 

.0108 

0.109 

0.099 

0.88 

0.065 

0.138 

0.141 

0.135 

0.136 

0.130 

0 

0 

0 

0 

0 

0.80 

0.81 

0.90 

0.86 

0.91 
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The quantile regression analysis showed that health insurance is significant 

and the result shows if the coverage increases by 1%, the OOP can be reduced by10%. 

The coefficient of urban is negative and insignificant. Different quintile groups tend to 

pay more than 1st quintile group. the impact of household size is found to be positive 

and significant, suggesting that larger households tend to demand more healthcare 

services than smaller ones. In the same vein, the result indicates that the presence 

of elders (over 65 years) among households’ members cause increases in OOP health 

expenditures as this category of population is vulnerable to diseases and health 

dysfunctional. Interestingly the children less than five years is found to be positive 

but insignificant. This result can be explained by the fact that this category receives a 

considerable attention from government and NGOs like free provision of healthcare 

services. low educated household pay more than high educated. As anticipated, the 

coefficient of asset index is found to be positive and significant that indicate better 

standard of living household has higher expenditures on health provision.  

 

Table 4.  result of quintile regression estimated for OOP/CTP 

Explanatory variables coefficient P value 

constant 0.121***  

HI -0.010*** 0.009 

urban -0.028*** 0.149 

1stquintile(reference) 

2nd quintile 

3rd quintile 

4th quintile 

5th quintile 

 

0.0183*** 

0.0190*** 

0.022*** 

0.0151** 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Hhsize 0.0140** 0.000 

Age5_n 0.050** 0.151 

Age65_n 0.068** 0.000 

manhead -0.004** 0.172 

loweduhead 0.0059 0.006 

Z_pcwi -0.0178 0.005 
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In the Catastrophic OOP logit regression analysis, the coefficients of health 

insurance, children under 5 years old, urban, manhead and loweduhead are 

insignificant in 40% threshold catastrophic levels. The coefficients of number of 

members aging more than 65 is positive and significant in 40% threshold models. This 

implies that a household with elder members tends to expose to the risk of 

catastrophic health expenditure. The coefficient of urban is negative and significant, 

suggesting that a household residing in urban area is less paying catastrophic OOP 

compared to those who live in rural areas. This agreed by the fact that most of rural 

households suffer from in adequate health services, high income of urban household 

and easy to get access to health facilities in urban areas. Interestingly, the coefficients 

of 2nd  and 3rd income quintile are positive and statistically significant in 40% threshold 

catastrophic levels, but the coefficients of the highest income quintiles are 

insignificant. This result indicates that poor and middle income households are more 

likely to incur the risk of catastrophic health expenditure more than the poorest, while 

households belonging to top income quintiles have better opportunity to escape the 

catastrophic health expenditure. This result suggests that a rural household with older 

members has a high probability to face the riskiness of catastrophic health 

expenditure compared to households living in urban areas. 

 The coefficient of asset index is negative and significant, implying that a household 

with high standard of living has a low probability to expose to catastrophic OOP.  

 

Table 5. result of logit regression of catastrophic OOP  

Explanatory variables coefficient P value 

constant -2.462*** 0.000 

HI -0.001 0.928 

urban -0.028*** 0.000 

1stquintile(reference) 

2nd quintile 

3rd quintile 

4th quintile 

5th quintile 

 

0.018** 

0.015*** 

-0.014 

-0.008 

 

0.0024 

0.022 

0.059 

0.051 

Age5_n 0.05019 0.597 
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Table 5. result of logit regression of catastrophic OOP(continued) 

Age65_n 0.012**                                 0.000 

manhead -0.004** 0.172 

loweduhead -0.0059 0.865 

Z_pcwi -0.0064** 0.000 

 

Conclusion 

  Based on the findings discussed above, many policy implications can be drawn 

to help policymakers in designing appropriate healthcare system strategy. This can 

help protecting households against the risk of catastrophic health expenditures. First, 

and foremost, reform financing of health system should be at the top agenda of any 

development strategy in Sudan. Second, to reduce the financial burden resulting from 

the occurrence of chronic and endemic diseases and lastly special attention to 

expand health insurance coverage. 
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การวิเคราะหปจจัยและความคุมคาในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของ SMEs ไทย 

Analysis of factors and worthiness of being a juristic person of Thai SMEs  
 

วชิร  คูณทวีเทพ1 และธนวรรธน พลวชิัย2 

Wachira Khuntaweethep1 and Thanavath Phonvichai2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผูประกอบการท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนนิติ

บุคคลของ SMEs ไทย รวมท้ังศึกษาทัศนคติ เก่ียวกับความคุมคาในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และ

ศึกษาปจจัยท่ีทําใหตัดสินใจจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย โดยไดมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ทําการสํารวจกลุมตัวอยางผูประกอบการ SMEs ไทย จํานวน 1,200 ตัวอยาง 

โดยวิธี Stratified random sampling และมีการแบงกลุมตัวอยางออกเปนผูประกอบการท่ีจดทะเบียน

นิติบุคคล จํานวน 341 ตัวอยาง และผูประกอบการท่ีไมจดทะเบียน 859 ตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางท่ีทํา

การสํารวจเปนกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน มีการสํารวจในชวงไตรมาสท่ี 3 ป 2561 และทําการ

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานดวยไคสแควร รวมท้ังสถิติเชิง

อางอิง (Inferential Statistics ) โดยการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : 

EFA) ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการท่ีทําการจดทะเบียนนิติบุคคลมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวา

ผูประกอบการท่ีไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลในเรื่องของรายได ตนทุน กําไร ราคาสินคา/บริการ และสภาพ

คลองของธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 นอกจากนี้เม่ือทําการสํารวจผูประกอบการท่ีจด

ทะเบียนนิติบุคคลถึงประโยชนโดยรวมกอนและหลังการจดทะเบียนนิติบุคคล พบวา ผลประโยชนท่ีไดรับ

จากการจดทะเบียนนิติบุคคลมีมากกวาผูประกอบการท่ีไมจดทะเบียน โดยเฉพาะในเรื่องของการไดรับ

สินเชื่อท่ีมีมูลคามากข้ึน และเม่ือทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหผูประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล พบวา

มีท้ังสิ้น 3 ปจจัย 8 ตัวแปร โดยตัวแปรท่ีมีน้ําหนักสูงท่ีสุดท่ีทําใหผูประกอบการตัดสินใจในการจด

ทะเบียนนิติบุคคล คือ ไดรับคําแนะนําจากสถาบันการเงินใหจดทะเบียน และไดรับคําแนะนําจาก

หนวยงานภาครัฐใหจดทะเบียน ตามลําดับ  

คําสําคัญ:  SMEs นิติบุคคล การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 

                                                                        
1 อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวจิัย และอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

This study aims to study and compare the benefit and the business performance 

between being a juristic person and an ordinary person of Thai SMEs.  The study also 

investigates their attitudes toward being a juristic person and the key factors to make 

them register to be a juristic person. The stratified random sampling of 1,200 samples is 

used in this study comprising of 341 registered juristic persons and 859 non- registered 

entrepreneurs.  All samples were surveyed during the third quarter of 2018. This study 

uses descriptive statistics analysis, percentage, mean and Chi-squares hypothesis testing 

including reference statistics and Exploratory Factor Analysis ( EFA) .  Entrepreneurs 

registered to be juristic persons have better financial and operating performances than 

those who do not have juristic person registration in terms of income, cost, profit, price 

of products or services and financial liquidity.  These results were proven at 0.01 

statistically significance level. In addition, registered firms get more financial and non-

financial benefit after being juristic persons especially gaining more amount of loans. 

Finally, it was found that there were 3 factors from 8 variables, making entrepreneurs 

become juristic persons. The highest weight factor is that advises and supports from 

financial institutions and government agencies to registration. 

 

Keywords:  SMES, a juristic person, and Exploratory Factor Analysis (EFA) 

 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้นกวา 2,493,044 แหงโดยแบงเปนสถาน

ประกอบการขนาดใหญจํานวน 4,392 แหง คิดเปนรอยละ 0.2 ของสถานประกอบการท้ังหมด สถาน

ประกอบการขนาดกลางจํานวน 15,121 แหง คิดเปนรอยละ 0.6 และสถานประกอบการขนาดเล็ก

จํานวน 2,473,531 แหง คิดเปนรอยละ 99.2 ซ่ึงจากตัวเลขสถานประกอบการดังกลาวจะพบวาสัดสวน

ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีสัดสวนรวมกันถึงรอยละ 99.8 (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2560)  
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นอกจากนี้เม่ือทําการพิจารณาสัดสวนของสถานประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น 

พบวา สถานประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนมีเพียง 708,371 แหง คิดเปนรอยละ 28.41 ของสถาน

ประกอบการท้ังหมดของประเทศไทย และสถานประกอบการท่ีไมมีการจดทะเบียนมีจํานวนถึง 

1,784,673 แหง หรือคิดเปนรอยละ 71.59 ของสถานประกอบการท้ังหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ

,2561) ดังนั้นจะเห็นไดวาสถานประกอบการของประเทศไทยสวนใหญไมไดทําการจดทะเบียนเปนนิติ

บุคคล ท้ังนี้เนื่องจากสถานประกอบการสวนใหญกลัวเรื่องการจัดเก็บภาษี ประสบการณของคนอ่ืนใน

การบอกเลาท่ีไมดีจากการจดทะเบียน ธุรกิจมีขนาดเล็ก เงินทุนไมสูง ไมจําเปนท่ีจะตองจดทะเบียน 

รวมท้ังตนทุนท่ีอาจเพ่ิมข้ึนจากการทําบัญชี การจดทะเบียน นอกจากนี้สถานประกอบการไมรูวาการจด

เปนนิติบุคคลจะไดประโยชนอะไรท่ีแตกตางกับไมจดทะเบียน เปนตน (SMEs bank, 2561)  

ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูประกอบการสวนใหญไมมีความสนใจท่ีจะทําการจดทะเบียนนิติ

บุคคล ทําใหมาตรการหรือแนวทางในการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ไมสามารถเขาถึง

ผูประกอบการ SMEs โดยตรง ไมวาจะเปนมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ หรือมาตรการลดหยอนภาษีตางๆ 

เปนตน ดังนั้น ในการศึกษาความคุมคาของการจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย จึงเปรียบเสมือน

เปนการศึกษาถึงประโยชนท่ีผูประกอบการ SMEs ท่ีมีการจดทะเบียนไดรับ และเพ่ือเปนการแสดงให

ผูประกอบการ SMEs ไทยท่ีไมไดทําการจดทะเบียนเห็นถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการจดทะเบียนเปน

นิติบุคคล 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา   

ในการศึกษาความคุมคาของการจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ศึกษาเปรียบเทียบผูประกอบการท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย 

2. ศึกษาทัศนติเก่ียวกับความคุมคาของผูประกอบการในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

3. ศึกษาปจจัยท่ีทําการตัดสินใจจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

การประกอบธุรกิจในปจจุบันมีการดําเนินการใน 2 รูปแบบ ไดแก ธุรกิจท่ีเปนนิติบุคคล และ

ธุรกิจไมเปนนิติบุคคล โดยกลุมธุรกิจท่ีเปนนิติบุคคลประกอบดวย หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หาง

หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และองคกรท่ีธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใตกฎหมาย

เฉพาะ สวนกลุมธุรกิจท่ีไมใชนิติบุคคลประกอบดวย กิจการรานคาเจาของคนเดียว และหางหุนสวน
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สามัญ (กรมพัฒนาธุรกิจ,2560) เม่ือพิจารณาความแตกตางระหวางธุรกิจท่ีเปนนิติบุคคล และไมเปนนิติ

บุคคล พบวา นิติบุคคลเปนการบริหารจัดการของกลุมบุคคลท่ีกอต้ังข้ึนตามกฎหมาย ในขณะท่ีบุคคล

ธรรมดาสวนใหญเปนเจาของคนเดียว และบริหารจัดการโดยเจาของ นอกจากนั้นการรับผิดชอบภาระหนี้

ของธุรกิจ พบวานิติบุคคลจะมีความจํากัดในการรับผิดชอบ ในขณะท่ีบุคคลธรรมดาไมมีการจํากัดในการ

รับผิดชอบ 

นอกจากนี้เม่ือทําการพิจารณาถึงปจจัยของการตัดสินใจของผูประกอบการ SMEs ไทยในการจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไมนั้นข้ึนอยูกับหลายปจจัย โดยพบวาปจจัยท่ีมีความสําคัญ คือ ปจจัย

ทางดานสิทธิประโยชนท่ีภาครัฐใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะทางดานการยกเลิกภาษีในชวงแรกของการเขา

ดําเนินการเปนนิติบุคคล รวมท้ังการใหความชวยเหลือในชวงท่ีเกิดวิกฤติการณตางๆ ท่ีสงผลให

ผูประกอบการ SMEs ตองประสบภาวะชะลอตัวหรือมีปญหา (วชิร และสวัสด์ิ,2559) สวนกลุมท่ีไมทํา

การจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น พบวา ผูประกอบการกลัวเรื่องการจัดเก็บภาษี ระยะเวลาในการจดทะเบียน

นาน ไมมีเวลาพอท่ีจะไปทําการจดทะเบียน รวมท้ังประสบการณของคนอ่ืนในการบอกเลาท่ีไมดีจากการ

จดทะเบียน และธุรกิจมีขนาดเล็ก เงินทุนไมสูง ไมจําเปนท่ีจะตองจดทะเบียน มีตนทุนหรือคาธรรมเนียม

ในการจดทะเบียนท่ีสูง เปนตน (ธนาคารเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2561)  

นอกจากปจจัยในการตัดสินใจจดทะเบียนนิติบุคคลหรือไมจดทะเบียนนิติบุคคล ยังพบวาสถาน

ประกอบการบางแหงยังมีความไมเขาใจเก่ียวกับการยื่นและการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล อาทิเชน ผล

การศึกษาของ อัจฉรา, พงศพรต, ศักดิ์ชาย และอรนิชา (2557) พบวา กลุมตัวอยางธุรกิจรับเหมา

กอสรางมีความเขาใจไมถูกตองหรือไมเขาใจเก่ียวกับความแตกตางของภาษีสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง 

นอกจากนั้นอรนัฎ (2547) พบวา ธุรกิจยังมีปญหาท่ีเก่ียวกับเกณฑในการคํานวณรายจายเพ่ือชําระภาษี 

ปญหาในการออกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล และปญหาในการชําระเบี้ยปรับเงินเพ่ิม  

อยางไรก็ตามทางธนาคารกสิกรไทย (2560) ไดศึกษาถึงประโยชนของการจดทะเบียนนิติบุคคล 

6 ขอ คือ  

1) นิติบุคคลจายภาษีถูกกวา อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยคํานวณจากฐานเงินไดพึง

ประเมินสุทธิ เสียภาษีสูงสุดอยูท่ี 35% (เงินไดพึงประเมินสุทธิตั้งแต 5 ลานบาทข้ึนไป) แตสําหรับอัตรา

ภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้นอยูในอัตรา 20% ของกําไรสุทธิเทานั้น ท้ังนี้หากธุรกิจมีผลประกอบการขาดทุน

ทางภาษี ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลสามารถนําผลขาดทุนดังกลาวนั้นไปใชเปนรายจายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีถัดไปไดถึง 5 รอบระยะเวลาบญัชี  
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2) ยกเวนภาษีการโอนทรัพยสิน จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

และอากรแสตมป สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของตนเองไปเปนกรรมสิทธิ์ของนิติ

บุคคล  

3) คาใชจายลดหยอนภาษีได 2 เทา ผูประกอบการSMEs ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล มีทุนจด

ทะเบียนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดไมเกิน 30 ลานบาท สามารถนําคาใชจายในการจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัท คาทําบัญชี และคาสอบบัญชี มาเปนคาใชจายลดหยอนภาษีได 2 เทา เปนเวลา 5 

รอบระยะเวลาบัญชี หรือ 5 ปภาษี   

4) ทําธุรกิจแตไมเปนนิติบุคคลตองเสียภาษีเพ่ิม ลดอัตราการหักคาใชจายแบบเหมาของบุคคล

ธรรมดาสําหรับเงินไดตามมาตรา 40(7) และ 40(8) ลงเหลือ 60% จากเดิมท่ีหักคาใชจายไดสูงสุด 85% 

นั่นก็แปลวาบุคคลธรรมดาท่ีทําธุรกิจแตไมจดทะเบียนนิติบุคคลจะตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึน  

5) ลดคาธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% เปนการลดคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยและ

หองชุดของบุคคลธรรมดาไปใหนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใหมภายในป 2560 จาก 2% ของราคา

ประเมิน เหลือเพียง 0.01%   

6) โอนใบอนุญาตประกอบกิจการได กฎหมายฉบับนี้อนุญาตใหบุคคลธรรมดาสามารถโอน

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการใหนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนใหมได  สําหรับผูประกอบการท่ีทําธุรกิจในรูปแบบ

บุคคลธรรมดา ท่ีเดิมอาจจะเสียภาษีเงินไดไมถูกตองครบถวน เม่ือตองการแปรสภาพธุรกิจเปนนิติบุคคล

ก็อาจกังวลกับปญหาใหมๆ ท่ีจะตามมา ซ่ึงไมใชเรื่องงายนักสําหรับผูประกอบการท่ีไมรูและไมเขาใจ

กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายภาษีท่ีมีความซับซอนและเขาใจยาก ดังนั้นในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงจึง

ตองมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือปองกันปญหาการถูกประเมินภาษียอนหลัง แลวยังจะชวย

แนะนําใหผูประกอบการใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดอยางเต็มท่ีอีกดวย  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการศึกษาการวิเคราะหความคุมคาของ SMEs ไทยตอการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล มี

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชขอมูลปฐมภูมิ ดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา จํานวน 1,200 ตัวอยาง (ท่ีระดับคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 

3% ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 97%) โดยทําการสํารวจในชวงไตรมาสท่ี 3 ป 2561 ซ่ึงเปนชวงภาวะเศรษฐกิจ

และสภาพแวดลอม ณ ชวงเวลาดังกลาว นอกจากนี้ในการเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการเลือกแบบ 

Stratified Sampling โดยทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมธุรกิจท่ีเปนนิติบุคคล และ
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กลุมธุรกิจท่ีไมเปนนิติบุคคล ตามสัดสวนโครงสรางประชากร และมีลักษณะรูปแบบของการประกอบ

ธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังไดทําการแบงจํานวนสถานประกอบการ SMEs ตามภูมิภาค 5 ภาค 

ไดแก กรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสัดสวน

โครงสรางประชากร เชนกัน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษา 

 จดทะเบียน 

นิติบุคคล 

รอยละ จํานวน

กลุม

ตัวอยาง 

ไมจดทะเบียน

นิติบุคคล 

รอยละ จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

กรุงเทพและปริมณฑล 416,842.00 58.85 201 138,878.00 7.78 67 

ภาคตะวันออก 74,549.00 10.52 36 114,624.00 6.42 55 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58,570.00 8.27 28 625,868.00 35.07 301 

ภาคกลาง 38,532.00 5.44 19 204,323.00 11.45 98 

ภาคเหนือ 54,810.00 7.74 26 412,411.00 23.11 199 

ภาคใต 65,068.00 9.19 31 288,569.00 16.17 139 

รวม 708,371.00 100.00 341 1,784,673.00 100.00 859 

ท่ีมา : สํานักงานวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และจากการคํานวณของผูวิจัย 

2.  แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน (Structured 

Questionnaire) ท่ีมีคําถามท่ีชัดเจน โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะแบบสอบถามปลายเปด และ

แบบสอบถามปลายปด โดยแบงเปน 7 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 ถึงระดับท่ี 7  

3. ศึกษาเปรียบเทียบผูประกอบการท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs 

ไทย ทําการเปรียบเทียบทัศนคติทางดานดานของยอดขาย ตนทุน กําไร ราคาของสินคาหรือบริการ 

สภาพคลองของธุรกิจ โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังนี้ 

H0 : ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนไดรับประโยชนไมแตกตางกัน 

H1 : ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนไดรับประโยชนแตกตางกัน  

4. การศึกษาทัศนะความคุมคาของผูประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เปน

การศึกษาโดยการสอบถามผูประกอบการกอนท่ีจะมีการจดทะเบียนนิติบุคคล และหลังจากมีการจด

ทะเบียนนิติบุคคล ถึงผลประโยชนท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนจากการเปนนิติบุคคล ใน 2 ประเด็น ไดแก ยอดขาย 

และการเขาถึงสินเชื่อ  
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5. การวิเคราะหขอมูลดําเนินการใน 2 สวน ไดแก  

 5.1  การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐาน

ดวยไคสแควร  

 5.2  การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรม SPSS AMOS โดยทําการการวิเคราะหสถิติเชิงอางอิง 

(Inferential Statistics ) ดวยวิธีสกัดองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

ดวยวิธีองคประกอบรวม (Common Factor) (วันเพ็ญ มณเฑียร และมนตชัย,2556) 

 

ผลของการศึกษา 

 ผลของการศึกษาวิจัย การวิเคราะหปจจัยในการจดทะเบียนนิติบุคคล และความคุมคาของ 

SMEs ไทยท่ีเปนนิติบุคคล ดังนี้ 

1. การวิเคราะหเปรียบเทียบผูประกอบการท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนนิติบุคคลของ 

SMEs ไทย 

 จากผลการสํารวจผูประกอบการ SMEs ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน ท่ีจดทะเบียนและไมจด

ทะเบียนนิติบุคคลเก่ียวกับยอดขาย ตนทุน กําไร ราคาสินคาหรือบริการ และสภาพคลอง ในชวงไตรมาส

ท่ี 3 ป 2561 พบวา ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลมีผลการดําเนินงานในเรื่องของยอดขาย ตนทุน 

กําไร ราคาสินคาหรือบริการ และสภาพคลองดีข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนมากกวาผูประกอบการท่ีไมทําการจด

ทะเบียนนิติบุคคล และเม่ือทําการทดสอบสมมติฐานท่ีวา ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลและไมจด

ทะเบียนนิติบุคคลถึงความแตกตางของผลการดําเนินงานเก่ียวกับยอดขาย ตนทุน กําไร ราคาสินคาหรือ

บริการ และสภาพคลองธุรกิจ ผลการทดสอบ พบวา ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลและไมจด

ทะเบียนนิติบุคคลมีผลการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ท้ังดานยอดขาย ตนทุน กําไร ราคาสินคาหรือบริการ 

และสภาพคลองทางธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (ตารางท่ี 2) 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวา

ผูประกอบการท่ีไมทําการจดทะเบียน  

 

 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบทัศนะของผูประกอบการท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย 

รายการ ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล (%) จดทะเบียนนิติบุคคล(%) สถิติทดสอบ 
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  แยลง/

ลดลง 

ไม

เปลี่ยนแปลง 

ดีข้ึน/

เพ่ิมข้ึน 

แยลง/

ลดลง 

ไม

เปลี่ยนแปลง 

ดีข้ึน/

เพ่ิมข้ึน Chi-Square sig. 

ยอดขาย 28.4 46.6 25.1 16.5 42.7 40.7 34.088 0.000 

ตนทุน 21.2 58.9 19.9 6.9 67.3 25.8 28.771 0.000 

กําไร 26.2 55.2 18.7 16.5 50.8 32.7 28.817 0.000 

ราคาของสินคา/บริการ 21.1 63.3 15.6 9.3 66.5 24.2 23.742 0.000 

สภาพคลองของธุรกิจ 23.7 61.1 15.3 16.1 56.5 27.4 25.132 0.000 

ท่ีมา : จากการสํารวจและการคํานวณของผูวิจัย 

 

2. ผลการศึกษาความคุมคาของผูประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

ผลการศึกษาความคุมคาของผูประกอบการท่ีมีตอการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เปนการศึกษา

ผูประกอบการท่ีทําการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเทานั้น เพ่ือเปนการเปรียบเทียบความคุมคาท่ีเกิดข้ึน

ระหวางกอนและหลังการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล โดยเปนการสอบถามถึงทัศนะความคุมคาในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

2.1 เปรียบเทียบความแตกตางโดยรวมของการไดรับประโยชนจากการจดทะเบียนนิติ

บุคคลและไมจดทะเบียนนิติบุคคล 

จากผลสํารวจกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลถึงความแตกตางโดยรวม

ระหวางกอนและหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลถึงประโยชนท่ีไดรับวามีความแตกตางกันหรือไม ผลของ

การสํารวจพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 76.02 เห็นวาการจดทะเบียนนิติบุคคลไดประโยชนโดยรวม

มากกวาการไมจดทะเบียนนิติบุคคล รอยละ 22.36 เห็นวาการจดทะเบียนนิติบุคคลและไมจดทะเบียน

นิติบุคคลนั้นไดรับผลประโยชนโดยรวมท่ีไมแตกตางกัน และรอยละ 1.63 เห็นวาการจดทะเบียนนิติ

บุคคลไดประโยชนโดยรวมนอยกวาการไมจดทะเบียนนิติบุคคล (ภาพท่ี 1) 

ดังนั้นผูประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเห็นวาประโยชนโดยรวมท่ีไดรับจากการจด

ทะเบียนนิติบุคคลนั้นมากกวาการไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล 
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ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบผลประโยชนโดยรวมกอนและหลังการจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพาะผูประกอบการ

ท่ีทําการจดทะเบียนนิติบุคคลเทานั้น 

 

2.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการจดทะเบียนนิติบุคคลในดานสินเชื่อ และยอดขาย เม่ือ

เปรียบเทียบกอน – หลังมีการจดทะเบียนนิติบุคคล 

เม่ือทําการสํารวจผูประกอบการเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการจดทะเบียนนิติบุคคล 

เ ม่ือเปรียบเทียบกอน-หลังจากกานจดทะเบียนนิติบุคคลในดานสินเชื่อ และยอดขาย พบวา 

ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลรอยละ 65.18 เห็นวาการจดทะเบียนทําใหไดประโยชนในการไดรับสินเชื่อ

ในมูลคาสินเชื่อเพ่ิมข้ึน รอยละ 34.82 เห็นวาไดประโยชนในการไดรับสินเชื่อมูลคาไมไดแตกตางจาก

ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล และไมมีผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีเห็นวาการจดทะเบียนนิติ

บุคคลแลวจะทําใหไดประโยชนในการไดรับสินเชื่อนอยลง โดยมูลคาท่ีผูประกอบการไดรับสินเชื่อเพ่ิมข้ึน

โดยเฉลี่ยท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกอนจดทะเบียน อยูท่ี 1,356,201.61  บาท(ตารางท่ี 3) 

นอกจากสินเชื่อแลว เม่ือทําการสอบถามถึงรายไดกอน-หลังการจดทะเบียนนิติบุคคล 

พบวา ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลรอยละ 29.96 เห็นวาการจดทะเบียนสงผลใหรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 

60.73 เห็นวาไดรับรายไดไมไดแตกตางจากไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล และรอยละ 9.31 เห็นวาไดรับ

รายไดนอยลง โดยรายไดเฉลี่ยท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกอนจดทะเบียน อยูท่ี 1,797,307.69 บาท (ตารางท่ี 

3)  

ไดประโยชน

มากกวา 76.02%

ไมแตกตาง

22.36%

ไดประโยชนนอย

กวา 1.63%
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จากผลการสํารวจดังกลาว พบวา ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลไดรับประโยชนจาก

การไดรับสินเชื่อในมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาไมไดจดทะเบียน ในขณะท่ีประโยชนจากการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน

นั้น ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเห็นวาไมไดมีความแตกตางกัน แตหากเปรียบเทียบ

ผูประกอบการท่ีเห็นวามีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจดทะเบียนก็มีผูท่ีตอบมากกวาไดรายไดนอยลง  
 

ตารางท่ี 3 ผลประโยชนท่ีไดรับจากการจดทะเบียนนิติบุคคล เม่ือเปรียบเทียบกอน – หลังมีการจด

ทะเบียนนิติบุคคล 

 

เพ่ิมขึ้น ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง มูลคาเฉลี่ยท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกอน

จดทะเบียน (บาท) 
มูลคาสินเช่ือ 65.18 0.00 34.82 1,356,201.61  
รายได 29.96 9.31 60.73 1,797,307.69  
ท่ีมา : จากการสํารวจและการคํานวณของผูวิจัย 

 

2.3 ทัศนคติตอความคุมคาของการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จากการผลการสํารวจผูประกอบการท่ีทําการจดทะเบียนนิติบุคคลเก่ียวกับความคุมคาใน

การจดทะเบียนนิติบุคคล พบวา ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลรอยละ 47.33 เห็นวามีความ

คุมคาในระดับปานกลาง รอยละ 46.91 เห็นวามีความคุมคาในระดับมากถึงมากท่ีสุด  รอยละ 4.52 เห็น

วามีความคุมคาในระดับนอยถึงนอยท่ีสุด และรอยละ 1.23 เห็นวาไมมีความคุมคาเลย  

 โดยเหตุผลของผูประกอบการท่ีเห็นวามีความคุมคาเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลางถึงมากและ

มากท่ีสุดนั้น เนื่องมาจากขอสินเชื่อไดงายและรวดเร็วและไดรับวงเงินกูสูงข้ึน ไดรับการลดหยอนภาษี 

ภาษีจายไดนอยลง เพ่ิมความเชื่อม่ันใหลูกคาและเปนท่ียอมรับของลูกคาและสากล ไดลูกคาใหมเพ่ิมข้ึน 

มีโอกาสเขาถึงความชวยเหลือของภาครัฐเพ่ิมข้ึน สวนผูประกอบการท่ีเห็นวาไมมีความคุมคาเลย 

เนื่องจากจากคาใชจายสูงข้ึนโดยเฉพาะการทําบัญชี และรายไดนอยกวาคาใชจายเพ่ิมข้ึน  
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ภาพท่ี 1 ทัศนคติตอความคุมคาของการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 

3. การวิเคราะหปจจัยท่ีทําการตัดสินใจจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย โดยการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

การวิเคราะหเชิงคุณภาพท่ีพบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

จํานวนท้ังสิ้น 21 ตัวแปร เม่ือนําผลดังกลาวมาทําการวิเคราะหสกัดปจจัยของแบบสอบถามท้ังหมด 

พบวา คา KMO = 0.893 ซ่ึงมีคา Bartlett’ Test of Sphericity มีคานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 แสดง

วาตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกันเพียงพอท่ีจะวิเคราะหดวยองคประกอบ (Factor Analysis)    

เม่ือวิเคราะหจําแนกองคประกอบ พบวา การวิเคราะหองคประกอบรวม (Common Factor) 

และทําการหมุนแกนองคประกอบ (Factor Rotation) สามารถสกัดปจจัยไดท้ังสิ้น 3 ปจจัย ทุกปจจัยมี

คาไอเกน (eigen value) มากกวา 1 และรอยละของความแปรปรวนสะสมเทากับ 50.640 แสดงวาตัว

แปรในองคประกอบท้ัง 3 ปจจัยสามารถอธิบายได 50.640% ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 คาไอเกน คารอยละความแปรปรวนและคารอยละความแปรปรวนสะสมของปจจัยท่ีสกัดได 

 คาไอเกน %ความแปรปรวน %ความแปรปรวนสะสม 

1 5.764 33.904 33.904 

2 1.809 10.644 44.548 

3 1.036 6.092 50.640 

ท่ีมา : จากการสํารวจและการคํานวณของผูวิจัย 

น้อยถงึน้อย

ที่สุด

4.52%

ปานกลาง

47.33%

มากถงึมากที่สุด

46.91%

ไม่มีความคุ้มค่า

เลย

1.23%
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โดย 3 ปจจัยดังกลาว มีตัวแปรท่ีสังเกตไดท้ังสิ้น 8 ตัวแปร (คาน้ําหนักปจจัย (loading factor) 

มากกวา 0.5 (กิตติวงศ, 2554)) จากตัวแปรท้ังหมด 21 ตัวแปร  ดังตารางท่ี 4 โดยเม่ือพิจารณาคา

น้ําหนักปจจัยท่ีเยอะท่ีสุดของตัวแปรท้ัง 8 ตัวแปร พบวา ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดอยูในปจจัยท่ี 2 

ไดแก การไดรับคําแนะนําจากสถาบันการเงินใหทําการจดทะเบียน รองลงมาอยูในปจจัยท่ี 1 ในตัวแปรท่ี

ไดรับคําแนะนําจากหนวยงานภาครัฐใหจดทะเบียน ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(EFA) ดวยวิธีองคประกอบรวม(Common Factor) 

  1 2 3 

ไดรับคําแนะนําจากหนวยงานภาครัฐใหจดทะเบียน 0.821     

อัตราภาษีและการชําระภาษีต่ํากวาท่ีเคย 0.812     

การชวยเหลือจากภาครัฐเม่ือเกิดวิกฤต 0.794     

ไมตรวจสอบบัญชียอนหลัง 0.793     

มีการใหความรูทางบัญช ี 0.781     

มีการชวยเหลือลดคาใชจายในการจัดทําบัญชี และผูตรวจบัญช ี 0.779     

ไดรับคําแนะนําจากสถาบันการเงินใหจดทะเบียน   0.925   

ไดรับคัดเลือกใหรวมเขารวมงานในการแสดงสินคาตางๆ ของรัฐ

กอนธุรกิจท่ีไมจดทะเบียน 

    0.767 

ท่ีมา : จากการสํารวจและการคํานวณของผูวิจัย 

 

อภิปรายผล  

ผลการศึกษาปจจัยในการจดทะเบียนนิติบุคคล และความคุมคาของ SMEs ไทยท่ีเปนนิติบุคคล 

พบวา ผูประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจะมีผลการดําเนินงานในเรื่องของยอดขาย ตนทุน 

กําไร ราคาสินคาหรือบริการ และสภาพคลองดีข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนมากกวาผูประกอบการท่ีไมทําการจด

ทะเบียนนิติบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 นอกจากนี้แลวผูประกอบการท่ีทําการจดทะเบียนนิติ

บุคคลยังใหทัศนะตอผลประโยชนโดยรวมกอนและหลังในการจดทะเบียนนิติบุคคลและเม่ือทําการ

เปรียบเทียบผูประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลถึงผลประโยชนโดยรวมระหวางกอนและหลังการ

จดทะเบียนนิติบุคคล พบวา ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเห็นวาการจดทะเบียนนิติบุคคลไดรับ
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ประโยชนโดยรวมมากกวาชวงเวลาท่ีไมไดจดทะเบียน โดยเฉพาะในเรื่องของการเขาถึงสินเชื่อท่ีมีโอกาส

ในการเขาถึงไดมากข้ึน และไดรับมูลคาท่ีมากข้ึนดวยเชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากความชัดเจนในดานของบัญชี 

และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการของธุรกิจได รวมท้ังการจดทะเบียนนิติบุคคลยังไดรับความ

นาเชื่อถือจากลูกคาหรือคูคา ทําใหมีโอกาสในการสรางรายไดในอนาคตได ถึงแมวาผูประกอบการท่ีจด

ทะเบียนนิติบุคคลจะเห็นวารายไดท่ีไดรับกอนและหลังจดทะเบียนจะไมไดแตกตางกันมากท่ีสุด แตก็มี

ผูประกอบการ รอยละ 29.96 ท่ีเห็นวาระดับรายไดจากการจดทะเบียนนิติบุคคลมีมากกวาชวงท่ีไมไดทํา

การจดทะเบียน  

นอกจากนี้เม่ือมีการประเมินความคุมคาของการจดทะเบียนนิติบุคคลจากผูประกอบการท่ีจด

ทะเบียนนิติบุคคล พบวา ผูประกอบการเห็นวาการจดทะเบียนนิติบุคคลมีความคุมคามากกวาการไมจด

ทะเบียน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถท่ีสรางความคุมคาและผลประโยชน

โดยรวมใหกับผูประกอบการมากกวาการท่ีไมไดจดทะเบียน ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดสงเสริมและพยายาม

ในการผลักดันใหผูประกอบการ SMEs ทําการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ดวยผลประโยชนท่ีจะได อาทิ

เชน ดานสินเชื่อท่ีมีโอกาสมากข้ึน การเขาถึงนโยบายของภาครัฐบาล รวมท้ังการไดรับความชวยเหลือ

ดานตางๆ ตามมาตรการของรัฐบาล เปนตน  

อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ยังไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีจะทําใหผูประกอบการทําการจด

ทะเบียน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหผูประกอบการมีการตัดสินใจในการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงประกอบดวย 

3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยการสนับสนุนภาครัฐ ปจจัยทางดานของการใหคําแนะนําของสถาบันการเงิน 

และปจจัยในการไดออกงานแสดงสินคาท่ีภาครัฐจัดให โดยท้ัง 3 ปจจัยนั้นมีตัวแปรรวมท้ังสิ้น 8 ตัวแปร 

โดยตัวแปรท่ีมีน้ําหนักสูงท่ีสุดท่ีทําใหผูประกอบการตัดสินใจในการจดทะเบียนนิติบุคคล คือ ไดรับ

คําแนะนําจากสถาบันการเงินใหจดทะเบียน และไดรับคําแนะนําจากหนวยงานภาครัฐใหจดทะเบียน 

ตามลําดับ ดังนั้นจะเห็นไดวาหากภาครัฐและสถาบันการเงินใหคําแนะนําท่ีถูกตองกับผูประกอบการ 

โอกาสในการท่ีผูประกอบการจะทําการตัดสินใจในการจดทะเบียนนิติบุคคลจะมีมากข้ึน  

และเม่ือผูประกอบการมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ท้ังภาครัฐ และผูประกอบการ จะไดรับ

ประโยชนดวยกันท้ัง 2 ฝาย กลาวคือ ภาครัฐ สามารถตรวจนับและจัดเก็บภาษีรวมท้ังการดูแล

ผูประกอบการใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม เปนตน สวนผูประกอบการสามารถเขาถึงมาตรการชวยเหลือ

ของภาครัฐ การเขาถึงสินเชื่อไดมากข้ึน เปนตน ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงจําเปนตองเรงใหความเขาใจและ

คําแนะนําท่ีถูกตองใหกับผูประกอบการท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ถึงผลประโยชนโดยรวมท่ีไดรับ 

โอกาสในการเขาถึงสินเชื่อ และความคุมคาโดยรวม เพ่ือจูงใจใหผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
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ขอเสนอแนะ  

 ในการศึกษาการวิเคราะหปจจัยในการจดทะเบียนนิติบุคคล และความคุมคาของ SMEs ไทยท่ี

เปนนิติบุคคล นั้น สวนใหญเปนการศึกษาถึงกลุมตัวอยางท่ีทําการจดทะเบีนนิติบุคคลเปนสําคัญ มีเพียง

สวนเดียวเทานั้นท่ีทําการเปรียบเทียบผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลและไมใชนิติบุคคล ดังนั้น ใน

การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาในสวนของผูประกอบการท่ีไมใชนิติบุคคล ถึงปจจัยท่ีไมตัดสินใจใน

การจดทะเบียนนิติบุคคล เนื่องจากจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมท่ีอาจมีความแตกตางกับกลุมท่ีทําการจด

ทะเบียน และหนวยงานภาครัฐอาจนําขอเสนอแนะจากการศึกษาไปทําการปรับใชไดในอนาคต 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการนําเขายางพาราของ

ประเทศจีนจากประเทศไทยและอุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยใชขอมูล

ทุติยภู มิรายไตรมาส ตั้ งแตป  พ.ศ.  2551-2560 โดยใชแบบจําลองจําลองสมการเ ก่ียว เนื่ อง 

(Simultaneous Equations)ในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจาก ณ จุดดุลยภาพของตลาดจะประกอบดวย

ความสัมพันธของสมการหลายสมการและตัวแปรตางๆของแตละสมการมักมีความเก่ียวเนื่องกัน และ

ประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกํา ลังสองนอยท่ีสุดแบบสองข้ัน (Two – Stage Least Square: 2SLS) 

จากผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศ

ไทยนั้นไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริงของจีน ปริมาณการผลิตยางรถยนตของ

ประเทศจีน และราคายางพารา และปจจัยสําคัญท่ีอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานการสงออก

ยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน ไดแก ราคายางพารา ปริมาณการใชยางพาราของประเทศไทย 

และมูลคาการสงออกยางพาราของประเทศอินโดนีเซีย โดยปจจัยดานคาจางแรงงานเฉลี่ยภาค

เกษตรกรรม ไมมีนัยสําคัญท่ีจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานยางพาราไดในชวงเวลาท่ีศึกษา 
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Abstract  

 The aims of this research is to investigate the significant factors affecting the 

demand of china's natural rubber importing from thailand and the factors on supply form 

thailand's natural rubber exporting into china,based on the secondary data from 1st 

quarter of 2008 to the 4th quarter of 2017, The study applied the simultaneous equation 

model .The relationship of the various constituents and variables within each equation 

are often related. Therefore, the estimated coefficients are derived using a two-stage 

least square .The results of the study indicated that factors affecting the demand of 

china's natural rubber importing from thailand are the Chinese Gross Domestic Product , 

the production of tires in the China and the price of natural rubber. Affecting factors on  

supply form thailand's natural rubber exporting into china are the price of natural rubber, 

the consumption natural rubber of thailand and the value of exported natural rubber 

from Indonesia. However, average agricultural wage variations do not significantly affect 

changes in the supply of natural rubber. 

 

Keywords: demand, supply, simultaneous equation model, Two-Stage Least Square 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในปจจุบันการคาระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยาง

ยิ่ง โดยเฉพาะกับประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปดอยางประเทศไทย เพราะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

เกิดการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยภาคการสงออกถือวามีบทบาทมากเนื่องจากเปนแหลง

รายไดหลักท่ีสําคัญท่ีชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยสามารถพิจารณาไดจากมูลคาของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย พบวามูลคาการสงออกมีสัดสวนท่ีสูงเม่ือคิด

เทียบกับมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของ 

GDP  (2556-2560) ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) และมูลคาการสงออกของไทย 

รายการ/ป 2556 2557 2558 2559 2560 

GDP (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 420.53 406.52 399.23 407.03 455.2 

มูลคาการสงออก(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 228.49 227.46 214.31 215.38 236.63 

สัดสวนมูลคาการสงออกเทียบกับGDP (รอย

ละ) 
54.33 55.95 53.68 52.92 51.98 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย (2561) 

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการสงออกโดยมีสินคาหลายประเภทท่ีทํารายไดใหกับ

ประเทศไทย ซ่ึงในป2560 มีมูลคาการสงออกถึง 8,008,374.48 ลานบาท จึงนับวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสําคัญในการสรางรายไดใหกับเกษตรกรในภาคเกษตรกรรม โดยในป2560 มีมูลคาการสงออก

ยางพารา 204,837.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.56 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด 

 ความตองการยางพาราท่ีสูงในตลาดโลกทําใหเกิดการเรงพัฒนาศักยภาพการสงออกในประเทศ

ตางๆ โดยการสงออกยางพาราโลกเพ่ิมข้ึนจาก 9.85 ลานตัน ในป 2557 เปน 12.67 ลานตัน ในป2561

หรือเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 7.01 ตอป การสงออกยางพาราของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญนอกจากไทยมี

ดังนี้ อินโดนีเซียสงออกยางพาราอันดับ 2 ของโลกรองจากไทย เวียดนามสงออกยางพาราอันดับ 3 และ

มาเลเซียสงออกยางพาราอันดับ 4 ของโลก ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การสงออกยางพาราของประเทศผูสงออกท่ีสําคัญ ป2557 - 2561 

          หนวย: ลานตัน 

ป โลก ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย 

2557 9.85 3.77 2.66 1.07 1.19 

2558 10.21 3.75 2.68 1.14 1.12 

2559 10.46 3.80 2.64 1.25 1.02 

2560 12.15 4.10 3.25 1.38 1.19 

2561* 12.67 4.15 3.11 1.61 1.14 

อัตราเพ่ิมโดยเฉลี่ย(รอยละ) 7.01 2.85 5.18 10.61 -0.25 

หมายเหตุ : *ประมาณการ 
ท่ีมา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2561) 
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 ประเทศไทยผลิตยางพารามากเปนอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี

ศักยภาพดานการผลิตเพราะประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ือตอการเพาะปลูกและการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยตลาดสงออกยางพาราท่ีสําคัญสวนใหญจะเปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีใชยางธรรมชาติ

โดยเฉพาะประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน 

 ป พ.ศ. 2561 การสงออกยางพาราของประเทศไทยมีการสงออกไปยังประเทศจีนมากท่ีสุด โดย

สงออกถึง 2.54 ลานตัน คิดเปนรอยละ 60 ของการสงออกยางพาราของประเทศไทย อันดับ2 มาเลเซีย  

อันดับ3 ญี่ปุน และอันดับ4 สหรัฐอเมริกา จึงจะเห็นไดวาประเทศจีนเปนตลาดท่ีสําคัญท่ีสุดของการ

สงออกยางพาราของประเทศไทย ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี3 การสงออกยางพาราของไทยไปยังประเทศคูคาท่ีสําคัญ ป2557 - 2561 

หนวย: ลานตัน 

ป จีน มาเลเซีย ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อ่ืนๆ รวม 

2557 2.13 0.40 0.26 0.15 0.83 3.77 

2558 2.13 0.41 0.24 0.16 0.81 3.75 

2559 2.10 0.45 0.21 0.19 0.85 3.80 

2560 2.45 0.41 0.21 0.18 0.85 4.10 

2561* 2.48 0.42 0.21 0.18 0.86 4.15 

อัตราเพ่ิมโดยเฉล่ีย 

(รอยละ) 
4.54 0.98 -5.45 4.94 1.20 2.85 

หมายเหตุ : * ประมาณการ 

ท่ีมา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2561) 

  

 ในการศึกษาครั้งนี้มุงความสนใจไปท่ีตลาดประเทศจีน เนื่องจากเปนผูนําเขายางพารารายใหญ

ของโลกในปจจุบัน ทําใหมีหลายประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับประเทศไทยพยายาม

กาวข้ึนมาเปนคูแขงขัน ไดแกประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนามซ่ึงตองการ

ครองสวนแบงตลาดยางพาราในตลาดประเทศจีนใหไดมาก เพ่ือพยายามยกระดับใหตนเองเปนผูนําการ

สงออกยางพารา ดังนั้นจึงไมสามารถเลี่ยงการแขงขันดานการคาระหวางประเทศท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้เปน

ท่ีนาสังเกตวาประเทศจีนกําลังเพ่ิมบทบาทการเปนประเทศผูผลิตยางพาราดวย โดยนับจากป2549 จีน
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เขาไปลงทุนขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหมในประเทศ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar- Vietnam) 

อยางมากและผลผลิตยางพาราจากแหลงผลิตนี้เริ่มเขาสูตลาดแลวในระยะ 1-2 ปท่ีผานมาซ่ึงในป 2560 

กลุมประเทศ CLMV มีสัดสวนการผลิตยางพารารวมกันเกือบ 10% ของโลก ดังนั้นประเทศไทยในฐานะ

ผูสงออกรายใหญของโลกจําเปนตองพิจารณาปรับเปลี่ยนการผลิตยางพาราและการสงออกของประเทศ

ใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และตองเรงปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหมีตนทุนท่ีต่ําสามารถ

แขงขันไดกับทุกประเทศในอนาคต จึงจําเปนตองศึกษาประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการนําเขาและ

การสงออกยางพาราของประเทศไทยไปยังประเทศจีน ซ่ึงเปนตลาดสําคัญในการสงออกยางพารา เพ่ือนํา

ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆไปใช เพ่ือเปนแนวทางในการปรบัปรุงการสงออก และสามารถ

กําหนดแนวทางในการแกปญหาความผันผวนของรายไดจากการสงออกยางพารา เพ่ือพัฒนาและสงเสริม

การสงออกสินคาเกษตรท่ีสําคัญไดอยางถูกตอง 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจาก

ประเทศไทยและอุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน  

 

3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ณัฐกฤช อัสนี(2553) ไดศึกษาการวิเคราะหการสงออกยางพาราของประเทศไทยสูตลาดประเทศ

จีน โดยใชวิธีการศึกษา Ordinary Least Square (OLS) พบวาปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดปริมาณการ

สงออกยางพาราของประเทศไทยไปตลาดจีน ไดแก ราคายางพารา FOB ของไทยในรูปสกุลเงินหยวน 

ผลิตภัณฑประชาชาติของจีนในปท่ีผานมา  และปริมาณการนําเขายางสังเคราะหของจีนในปท่ีผานมา  

 สิทธิพร ประวัติรุงเรือง (2557) ไดศึกษาสถานการณและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงออก

ยางพาราไทยไปยังตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชวิธีการศึกษา Ordinary Least Square (OLS) 

พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงออกยางพาราของไทยไปตลาดจีนคือปริมาณการผลิตของยางลอรถของ

ประเทศจีน ราคาสงออกยางแทงของประเทศมาเลเซียปรับดวยดัชนีผูบริโภคของมาเลเซีย อัตรา

แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอเงินหยวน 

จะเห็นไดวาการศึกษาท่ีผานมาสวนใหญ เปนการศึกษาโดยใชแบบจําลองแบบสมการเดี่ยว 

(Single-Equation Models) โดยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม Y ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปน

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร X ในทิศทางเดียว ซ่ึงในความเปนจริงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 
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Y ท่ีมีผลจากตัวแปร X อาจถูกกําหนดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร Y อีก โดยมีความสัมพันธแบบ

สองทิศทางก็เปนได ดังนั้นการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานจะทําใหทราบถึงสมการ

โครงสรางเพ่ือใหเขาใจถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาว สามารถวิเคราะหไดโดยใช

แบบจําลองดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium Model) โดยวางรูปแบบเปนระบบสมการเก่ียวเนื่อง 

(Simultaneous Equations) โดยงานศึกษาของ พจนพร แกวเนตร(2557) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

การคาระหวางประเทศของประเทศไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีวัตถุประสงคศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลตอมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาของการคาระหวางประเทศของประเทศไทย-สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร โดยใชแบบจําลองระบบสมการเก่ียวเนื่อง(Simultaneous Equations)ในการ

วิเคราะหขอมูล จากนั้นจึงทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดสองชั้น(Two-Stage 

Least Squares; 2SLS)  ซ่ึงใชวิธีการศึกษาเดียวกันกับ นุชจรินทร เกาทัณฑทอง(2558) ไดศึกษาปจจัยท่ี

มีผลตอการนําเขาและสงออกทองคําของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการ

นําเขาและสงออกทองคํา  

 

3.  วิธีการศึกษา 

 3.1  กลุมตัวอยาง: การศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการนําเขายางพาราของ

ประเทศจีนจากประเทศไทยและอุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยใชขอมูล

ทุติยภูมิ(Secondary data) แบบอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2551 ถึงไตรมาสท่ี 4 

พ.ศ.2560 รวม 40 ไตรมาส โดยมีขอบเขตของตลาดท่ีทําการศึกษาคือตลาดประเทศจีนเนื่องจากมี

ปริมาณการนําเขายางพาราจากประเทศไทยมากท่ีสุด 

 3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติแบบทุติยภูมิ

(Secondary Data) จากแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของและจากฐานขอมูลเศรษฐกิจตางๆ ไดแก กองการยาง

แหงประเทศไทย การยางแหงประเทศไทย สมาคมยางพาราไทย กระทรวงพาณิชย และธนาคารแหง

ประเทศไทย เปนตน 

 3.3  การวิเคราะหขอมูล: ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) วิเคราะหแบบ 

จําลองทางเศรษฐมิติโดยวางรูปแบบเปนระบบสมการเก่ียวเนื่อง(Simultaneous Equation model) 

เพ่ือความมีประสิทธิภาพของแบบจําลองจะทําการประมาณคาพารามิเตอร โดยวิธีการประมาณคาแบบ

กําลังสองนอยท่ีสุดสองชั้น (2 stages least square method) 
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 3.4  แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้ไดสรางแบบจําลองระบบสมการเก่ียวเนื่อง

(Simultaneous Equations) โดยแสดงความสัมพันธระหวางอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีน

จากประเทศไทยและอุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยใชวิธีการประมาณ

คาแบบกําลังสองนอยท่ีสุดสองชั้น (2 stages least square method) โดยท่ีสมการโครงสรางจะอธิบาย

ถึงการเปลี่ยนแปลงบนเสนอุปสงคและอุปทานเม่ือปจจัยอ่ืนๆคงท่ี ซ่ึงอธิบายผลจากการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแปรภายนอก  

1.  สมการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจาก

ประเทศไทย 

    QD = f (RUBP,GDPCN,TIRE,SRUB,EXC) 

ตัวแปร ความหมาย แหลงขอมลู 

QD ปริมาณการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย Rubber Intelligence Unit 

RUBP ราคายางพารา สมาคมยางพาราไทย 

GDPCN มูลคาผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริงของจีน Datastream 

TIRE ปริมาณการผลติยางรถยนตของประเทศจีน Datastream 

SRUB ปริมาณการนําเขายางสังเคราะหของจีน Datastream 

EXC อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ(บาทตอดอลลาหสหรัฐ) ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

2.  สมการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตออุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไป

ประเทศจีน 

    QS = f (RUBP,CONSUM,INDO,WAGE) 

ตัวแปร ความหมาย แหลงขอมลู 

QS ปริมาณการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปยังประเทศจีน Rubber Intelligence Unit 

RUBP    ราคายางพารา สมาคมยางพาราไทย 

WAGE คาจางแรงงานเฉลี่ยภาคเกษตรกรรม ธนาคารแหงประเทศไทย 

CONSUM   ปริมาณการใชยางพาราของประเทศไทย 

สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

INDO มูลคาการสงออกยางพาราของประเทศอินโดนีเซีย Trade Map 
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3. สมการดุลยภาพของตลาด 

ดุลยภาพของตลาดจะเกิดข้ึนท่ีอุปสงคการนําเขาเทากับอุปทานการสงออก ซ่ึงสามารถ

เขียนเปนสมการเอกลักษณไดดังนี้ 

QD = QS = Q* 

4. ผลการวิจัย 

 สําหรับสมการเก่ียวเนื่องสิ่งท่ีตองพิจารณาคือ ระบบสมการท่ีสรางตองหาคาได ซ่ึงเง่ือนไขสําคัญใน

การพิจารณา คือความสมบูรณของระบบสมการ(Completeness) และความชี้ชัด(Identification) โดยการ

นําสมการอุปสงคและอุปทาน มาสรางเปนเมทริกซสมการโครงสรางกอน แลวจึงทดสอบเง่ือนไขลําดับท่ีของ

สมการและการทดสอบเง่ือนไขแรงคเพ่ือการชี้ชัด ซ่ึงผลการทดสอบพบวาระบบสมการนี้ มีความชี้ชัดท้ัง

ระบบแบบลักษณะ Over Identification คือมีความชี้ชัดสูงเกินจําเปน หมายความวาสามารถคํานวณหา

คาพารามิเตอรของสมการโครงสรางแลวไดคาพารามิเตอรของตัวแปรตางๆมากกวา 1 ชุด 

 จากการทดสอบเง่ือนไขการชี้ชัด (Conditions for Identification) ของสมการอุปสงคและ

สมการอุปทานพบวาท้ัง 2 สมการสามารถชี้ชัดได (Identified) ดังนั้นสามารถใชวิธี Two – Stage Least 

Square : 2SLS ในการประมาณคาระบบสมการนี้ได 

 4.1 ผลการทดสอบ Unit Root Test  

 จากการพิจารณาผลการทดสอบ Unit Root สามารถยอมรับไดวาขอมูลท้ังหมดมีความนิ่ง หรือ 

Stationary อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น เราสามารถใชขอมูลในการวิเคราะหได 

 4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจาก

ประเทศไทยและอุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน  

  

 ข้ันตอนท่ี 1 จากระบบสมการโครงสรางสามารถสรางสมการลดรูป ไดดังนี้ 

 สมการโครงสราง : 

 lnQDt = α0+α1lnRUBPt+α2lnGDPCNt+α3lnTIREt+ α4lnSRUBt +α5EXCt + 𝜇𝜇1t (1) 

 lnQSt = β0+β1lnRUBPt+β2lnCONSUMt +β3lnINDOt+ β4lnWAGEt+𝜇𝜇2t 

 (2) 

 ณ ดุลยภาพของตลาด :  

QD = QS = Q* 

นํา (1) – (2) และจัดรูปใหมสามารถเขียนได :  
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 สมการราคายางพารา ณ จุดดุลยภาพ 

 lnRUBPt = π0 + π1lnGDPCNt + π2lnTIREt + π3lnSRUB t + π4EXCt + π5lnCONSUMt 

      + π6lnWAGEt + π7lnINDO t +  ωt       (3) 

 ข้ันตอนท่ี 2 หลังจากประมาณการสมการราคายางพารา ณ ดุลยภาพตลาดแลว (3) สามารถ

คํานวณหาราคายางพารา โดยนําคาสัมประสิทธิ์มาแทนในสมการลดรูป (Reduced form) โดยราคาท่ี

คํานวณไดจากสมการลดรูปนี้ เปนราคาท่ีเปนผลมาจากปจจัยตางๆท่ีอยูในสมการลดรูป ดังนี้ 

  

 ESTPt = -19.66563-0.669567lnGDPCNt+0.002520EXCt+0.126012lnCONSUMt  

  -1.341396lnSRUBt+0.034837lnTIREt-0.074634lnWAGEt+0.861590lnINDOt (4)  

  

 ข้ันตอนท่ี 3 เม่ือไดราคายางพาราท่ีประมาณการจากสมการลดรูป (Reduced form) ซ่ึงเปน

ราคายางพารา ณ ดุลยภาพแลว นําราคายางพาราท่ีประมาณการข้ึน แทนคากลับในสมการโครงสราง 

(Structural Equation) แลวใชวิธีการ Ordinary Least Square ประมาณการสมการอุปสงค และ

สมการอุปทาน เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆท่ีมีผลตอปริมาณอุปสงคการนําเขายางพาราของ

ประเทศจีนจากประเทศไทยและอุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน  

 

 สมการอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย 

  lnQDt = α0+α1lnRUBPt+α2lnGDPCNt+α3lnTIREt+α5EXCt +α4lnSRUBt

    + 𝜇𝜇1t       

 (5) 

 ผลการประมาณสมการอุปสงค ณ จุดดุลยภาพ 

  QDt =  13.54390 - 0.474895*lnESTPt + 1.413830***lnGDPCNt - 0.027527EXCt 

            (1.000808)       (-1-915672)  (4.064754)        (-0.669604) 

          0.488203***lnTIREt- 0.641037lnSRUBt      (6)  

            (-3.433205)         (-0.539203) 

R-squared = 0.735084   Adjusted R-squared = 0.696126 

F-statistic =  18.86853   Durbin-Watson stat = 1.680228 

โดยท่ี คาสถิติ t-statistic รายงานอยูในวงเล็บ  
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และ *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0 

  

จากสมการท่ี (6) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ R2 เทากับ 0.7350 แสดงวาตัวแปรอิสระสามารถ

อธิบายสมการปริมาณอุปสงคการนําเขายางพารา ณ ดุลยภาพไดรอยละ73.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99% สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 26.50 เปนอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนซ่ึงไมไดนํามารวม

พิจารณาในสมการ และเม่ือทําการทดสอบสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อนจะไดคา Durbin-Watson 

เทากับ 1.86 ซ่ึงมีคาอยูในชวงระหวาง dU = 1.047 กับ (4-dU) = 2.953 (ไดจากตาราง ณ ระดับ

นัยสําคัญ 0.01) ซ่ึงเปนชวงท่ีไมเกิดปญหาตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ  

 ผลวิเคราะหคาความยืดหยุนของปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศ

จีนจากประเทศไทย เปนดังนี้ 

 1.  คาความยืดหยุนของอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทยตอมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริงของจีนตอ มีคาเทากับ 1.41 ซ่ึงมีคาเปนบวก แสดงถึง

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ีแลวหากมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศท่ีแทจริงของจีน เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหอุปสงคการนําเขายางพาราของ

ประเทศจีนจากประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1.41 เม่ือมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ี

แทจริงของจีนเพ่ิมข้ึนก็แสดงใหเห็นวาประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ยางพาราสวนใหญถูกนําไปผลิตสินคา

ปกติ(normal good) ยอมสงผลใหมีความตองการสินคาเพ่ิมข้ึนเม่ือประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน (income 

effect) และสงผลตอปริมาณการนําเขายางพาราเพ่ิมข้ึน 

  2.  คาความยืดหยุนของอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทยตอปริมาณ

การผลิตยางรถยนตของประเทศจีน มีคาเทากับ -0.49 ซ่ึงมีคาเปนลบ แสดงถึงความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขาม หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ีแลวหากปริมาณการผลิตยางรถยนตของประเทศ

จีน เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.49 ในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงขัดกับแนวคิดสินคาประกอบกัน เนื่องจาก

อุตสาหกรรมผลิตยางข้ันปลาย คืออุตสาหกรรมยางรถยนตมีความตองการใชยางสังเคราะหเพ่ิมข้ึน

ตอเนื่องหลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑยางในชวงท่ีผาน

มา ยางสังเคราะหยังเปนวัตถุดิบท่ีสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิตไดสมํ่าเสมอกวายาง

ธรรมชาติ เนื่องจากเปนยางท่ีเกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม (มีวัตถุดิบตั้งตนท่ีไดจากการผลิต
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น้ํามัน) การใชยางสังเคราะหเปนวัตถุดิบจึงชวยใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสามารถวางแผนการผลิต

และควบคุมตนทุนการผลิตไดดีกวา 

 3.  คาความยืดหยุนของอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทยตอราคา

ยางพารา มีคาเทากับ -0.47 ซ่ึงมีคาเปนลบ แสดงถึงความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา 

ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ีแลวหากราคายางพารา เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหอุปสงคการนําเขา

ยางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.47 ในทิศทางตรงกันขาม  ซ่ึงเปนไป

ตามทฤษฎีอุสงค โดยกฎอุปสงคระบุวา ปริมาณความตองการซ้ือสินคาหรือเรียกวาปริมาณอุปสงค 

(quantity demanded) มีความสัมพันธในทางลบกับราคา เม่ือปจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลนั้นคงท่ี กลาวคือเม่ือ

ราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึน ผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะตองการซ้ือสินคานั้นนอยลง 

 สวนปริมาณการใชยางสังเคราะหของประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ(บาท

ตอดอลลารสหรัฐ) พบวาไมมีผลตอปริมาณอุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย 

  

 สมการอุปทานการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศจีน  

   lnQSt = β0+β1lnRUBPt+β2lnCONSUMt+β3lnINDOt+β4lnWAGEt+𝜇𝜇2t (7) 

  ผลการประมาณสมการอุปทาน ณ จุดดุลยภาพ 

   QSt = -8.714574 - 2.220838***lnESTPt + 1.045887**lnCONSUMt  

                    (-2.031332)       (-2.744977)     (2.300663)         (8) 

                   + 1.347834**lnINDOt  - 0.044057lnWAGEt + 𝜇𝜇2t 

                     (2.243732)             (-0.126056) 

 R-squared = 0.634500   Adjusted R-squared = 0.592728 

 F-statistic = 15.18978   Durbin-Watson stat = 1.596306 

โดยท่ี คาสถิติ t-statistic รายงานอยูในวงเล็บ  

และ *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1   

  

จากสมการท่ี (8) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ R2 เทากับ 0.6345  แสดงวาตัวแปรอิสระท้ังหมด 

ดังท่ีกลาวมาสามารถอธิบายสมการปริมาณอุปทานการนําเขายางพารา ณ ดุลยภาพไดรอยละ 63.45 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99% สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 36.55 เปนอิทธิพลจากตัว

แปรอ่ืนซ่ึงไมไดนํามารวมพิจารณาในสมการ และเม่ือทําการทดสอบสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อนจะได
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คา Durbin-Watson เทากับ 1.59 ซ่ึงมีคาอยูในชวงระหวาง dU = 1.098 กับ (4-dU) = 2.902 (ไดจาก

ตาราง ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01) ซ่ึงเปนชวงท่ีไมเกิดปญหาตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ  

 ผลวิเคราะหคาความยืดหยุนของปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปทานการสงออกยางพาราของ

ประเทศไทยไปประเทศจีน ดังนี้ 

 1.  คาความยืดหยุนของอุปทานการสงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีนตอราคา

ยางพารา มีคาเทากับ -2.22  ซ่ึงมีคาเปนลบ แสดงถึงความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา

ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ีแลว หากราคายางพาราเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหอุปทานการ

สงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีน เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 2.22 ในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึง

จะเห็นวาขัดกับทฤษฎีอุปทาน ในสภาพความเปนจริงแลวการตัดสินใจสงออกสินคาของประเทศตางๆ 

จะทําการตัดสินใจโดยพิจารณาจากราคาสินคาโดยเปรียบเทียบจากประเทศผูสงออกสินคาชนิดนั้นๆ 

ดังนั้นแมราคายางพาราของไทยจะปรับตัวลดลง แตเม่ือเปรียบเทียบกับราคาของตลาดโลกแลวถือวา

ปรับตัวลดลงนอยกวา ประเทศไทยจึงเลือกท่ีจะสงออกยางพาราไปประเทศจีนเพ่ิมมากข้ึน จากสถิติ

ขอมูลในป 2557-2561 โดยอางอิงขอมูลจากสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ราคายางพารามีอัตราลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.96 ตอป แตปริมาณการสงออกยางพาราจาก

ประเทศไทยไปประเทศจีนมีอัตราเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 4.54 ตอป  

 2.  คาความยืดหยุนของอุปทานการสงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีนตอปริมาณ

การใชยางพาราของประเทศไทย มีคาเทากับ 1.05 ซ่ึงมีคาเปนบวก แสดงถึงความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ีแลวหากปริมาณการใชยางพาราของประเทศ  

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหอุปทานการสงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1.05 ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากวาประเทศไทยมีโครงการสงเสริมการขยาย

พ้ืนท่ีปลูกยางของรัฐบาลอยางตอเนื่อง ทําใหมีผลผลิตยางพาราใหมเขาสูตลาดเพ่ิมข้ึนมาก โดยในป 

2557- 2561 ผลผลิตยางพารามีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 4.79 ตอป และปริมาณการใชยางพาราของ

ประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 3.78 ตอป ถึงแมจะมีการใชยางในประเทศเพ่ิมข้ึน แตผลผลิต

ยางพาราเพ่ิมข้ึนมากกวา ทําใหมีปริมาณสงออกยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนถึงแมการใชยางพาราในประเทศจะ

เพ่ิมข้ึนดวยก็ตาม 

 3.  คาความยืดหยุนของอุปทานการสงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีนตอมูลคา

การสงออกยางพาราของประเทศอินโดนีเซีย มีคาเทากับ 1.35 ซ่ึงมีคาเปนบวก แสดงถึงความสัมพันธ 

ระหวางในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ีแลวหากมูลคาการสงออก

ยางพาราของประเทศอินโดนีเซีย เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหอุปทานการสงออกยางพาราจาก
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ประเทศไทยไปประเทศจีน เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1.35 ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประเทศอินโดนีเซีย

เปนประเทศท่ีสงออกยางพารารายใหญของโลก มูลคาการสงออกยางพาราของประเทศอินโดนีเซียท่ี

เพ่ิมข้ึนสะทอนใหเห็นถึงความตองการใชยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึน ประเทศจีนเปนประเทศท่ีนําเขายางพารา

รายใหญท่ีสุดของโลก ดังนั้นประเทศไทยซ่ึงเปนผูนําในการสงออกยางพารา จึงมีอุปทานการสงออก

ยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนดวย 

 สวนปจจัยดานคาจางแรงงานเฉลี่ยภาคเกษตรกรรม ท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้พบวาเปนปจจัยท่ีไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานการสงออกยางพาราไปยังประเทศจีน เนื่องจากสวนคาจาง

แรงงานเฉลี่ยภาคเกษตรกรรมเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิมข้ึนของตนทุนการผลิต คือการปรับเพ่ิมคาจาง

โดยรวมแลวธุรกิจก็ยังตองแบกรับตนทุนการผลิต โดยเฉพาะตลาดสงออกการปรับข้ึนราคาทําไดยากกวา 

เนื่องจากยางพาราเปนสินคาโภคภัณฑโลก บริษัทจึงตองขายตามราคาตลาดโลก  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการนําเขาและการสงออกยางพาราครั้งนี้ ผูวิจัยไดสราง

แบบจําลองในรูประบบสมการเก่ียวเนื่อง (simultaneous equation model)โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปน

รายไตรมาส ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2560 ประกอบดวยสมการเสนตรงท้ังหมด 3 สมการคือ (1) สมการ  

อุปสงคการนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย (2) สมการอุปทานการสงออกยางพาราจาก

ประเทศไทยไปประเทศจีน (3) สมการราคายางพารา ณ ดุลยภาพของตลาด โดยประมาณคาดวยวิธีกําลัง

สองนอยท่ีสุดแบบ 2 ชั้น (two-stage least square method) ผลการศึกษาของสมการอุปสงคการ

นําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย พบวานอกจากปจจัยราคาท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

การนําเขายางพาราของประเทศจีนจากประเทศไทย ยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศท่ีแทจริงของจีน เนื่องจากประเทศจีนมีการนําเขายางพาราเปนจํานวนมาก ดังนั้นเม่ือ

รายไดสูงข้ึนยอมสงผลถึงชีวิตความเปนอยูของประชากรในประเทศ ทําใหมีความตองการสินคาตางๆมาก

ข้ึน ท้ังนี้รวมถึงสินคาท่ีใชยางพาราเปนวัตถุดิบดวยไมวาจะเปนสินคาในกลุมสินคาเครื่องมือทาง

การแพทย ถุงมือยาง รองเทา รวมไปถึงสินคาในกลุมยานพาหนะและอะไหลรถยนต จึงเปนปจจัยหนุนให

ความตองการใชยางพาราสูง สวนปริมาณการผลิตยางรถยนตของประเทศ มีผลในทิศทางตรงกันขามกับ

อุปสงคการนําเขายางพารา ถึงแมยางธรรมชาติจะเปนวัตถุดิบหลกัในการผลิตยางรถยนต แตในปจจุบัน

อุตสาหกรรมยางรถยนตมีความตองการใชยางสังเคราะหเพ่ิมข้ึน เนื่องจากยางสังเคราะหเปนวัตถุดิบท่ี

สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิตไดสมํ่าเสมอกวายางธรรมชาติ จึงสามารถวางแผนการผลิต

และควบคุมตนทุนการผลิตไดดีกวา 
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 ผลการศึกษาของสมการอุปทานการสงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีนพบวา 

ปจจัยราคาเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจของเกษตรกร ซ่ึงใหผลในทิศทางตรงกันขาม เนื่องดวยการ

ตัดสินใจสงออกสินคาของประเทศตางๆ จะทําการตัดสินใจโดยพิจารณาจากราคาสินคาโดยเปรียบเทียบ

จากประเทศผูสงออกสินคาชนิดนั้นๆ ดังนั้นแมราคายางพาราของไทยจะปรับตัวลดลง แตเม่ือ

เปรียบเทียบกับราคาของตลาดโลกแลวถือวาปรับตัวลดลงนอยกวา ประเทศไทยจึงเลือกท่ีจะสงออก

ยางพาราไปประเทศจีนเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นปริมาณการใชยางพาราของประเทศไทยยังมีผลตอ

อุปทานการสงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีนในทิศทางเดียวกัน เนื่องดวยผลผลิตยางพารา

มีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาปริมาณการใชยางพารา ทําใหมีปริมาณสงออกยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนถึงแมการใช

ยางพาราในประเทศจะเพ่ิมข้ึนดวยก็ตาม สวนมูลคาการสงออกยางพาราของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีผล

ในทิศทางตรงกันขามกับอุปทานการสงออกยางพาราจากประเทศไทยไปประเทศจีน เนื่องจากมูลคาการ

สงออกยางพาราของประเทศอินโดนีเซียท่ีเพ่ิมข้ึนสะทอนใหเห็นถึงความตองการใชยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้นประเทศไทยซ่ึงเปนผูนําในการสงออกยางพารา จึงมีอุปทานการสงออกยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนดวย 

 

7.  ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเห็นไดวา อิทธิพลของปริมาณการสงออกยางพาราสวนใหญถูกกําหนดจาก

ปจจัยภายนอกประเทศ อาจจะเปนไดวาเนื่องจากยางพาราเปนสินคาท่ีมีการพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ

อยางมาก ดังนั้นเพ่ือเปนการลดความผันผวนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไมวาจะมีสาเหตุจาก 1) อุปทาน

ยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศผูผลิตยางพารารายใหม เชน กลุมประเทศ CLMV ท่ีในปจจุบันมีการ

สนับสนุนใหปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก โดยเฉพาะประเทศเวียดนามท่ีมีพัฒนาการดานการสงออก

ยางพาราอยางกาวกระโดด 2) ประเทศจีนท่ีเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูซ้ืออยางเดียวมาเริ่มปลูก

ยางพาราเอง โดยมีการไปลงทุนปลูกยางในกลุมประเทศ CLMV ในจํานวนมาก 3) จากสภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ีมีความผันผวนซ่ึงสงผลตอระดับรายไดของประชาชนไปสูการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต 

ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชยางพาราเปนปริมาณมาก  

 ดังนั้นจากสาเหตุตางๆท่ีกลาวมาลวนเปนปจจัยสงผลตออุปสงคการนําเขายางพาราและอุปทาน

การสงออกยางพาราได และเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว ครั้งนี้ผูวิจัยจึงขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

โดย (1) หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ

ปลายน้ํารวมท้ังการสรางมูลคา และการเพ่ิมมูลคาผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยางพาราอยางจริงจัง 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศ ซ่ึงจะชวยลดความผันผวนของราคายางพาราและการ

พ่ึงพิงตลาดตางประเทศ (2) หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรกําหนดนโยบายท่ีเขมงวดในการควบคุมการ
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ขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา เพ่ือลดการอุปทานสวนเกิน และมุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ(ผลผลิตตอไร) รวมถึง

การกําหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานและเพ่ิมศักยภาพของแรงงานครัวเรือน เพ่ือลดการจาง

แรงงานจากภายนอก ซ่ึงจะนําไปสูการลดตนทุนการผลิตยางพารา  
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การศึกษาผูบริโภคเชิงลึก: สิ่งที่ผูบริโภคตองการอยางแทจริง ปญหา และความคาดหวัง

ของผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The In-depth study of Consumers: Consumer Job-to-be done, Pain and 

Gain on Cold Brew Coffee Consumption in Bangkok 
 

กันติทัต ธรรมสูน1 และโสภณ แยมกลิ่น2 

Kantithaut Thammasoon1 and Sophon Yamklin2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาภาพรวมและสิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริง

(customer Job) ปญหา (Customer Pain) ความคาดหวัง (Customer Gain) ของผูบริโภคกาแฟสกัด

เย็น (Cold Brew Coffee) ท่ีมีความตองการในการบริโภคท่ีแตกตางกัน  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาขอมูล โดยใชการสัมภาษณแบบก่ึง

โครงสรางเชิงลึก (semi-structure in-depth interview) โดยเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน

การสัมภาษณผูบริโภคจํานวน 10 ทาน และเก็บขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของซ่ึงวิเคราะหขอมูลดวยการ

วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความตองการท่ีแทจริง (Customer 

Job) ท่ีตองการไดรับคุณคาในการบริโภคกาแฟสกัดเย็นท้ัง 3 ดาน โดยคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับโดยตรง

จากสินคาและบริการ (Functional Job) คือ ตองการควบคุมน้ําหนัก ดื่มแลวสดชื่น และไมสงผลเสียตอ

รางกาย คุณคาท่ีผูบริโภคไดรับทางดานสังคม (Social Jobs) คือ ตามกระแสสังคม และ คุณคาท่ีผูบริโภค

ไดรับดวยเหตุผลสวนตัว (Personal job) คือ ชอบรสชาติ กลิ่นหอม และรูสึกสนุกเวลาดื่ม ซ่ึงยังทราบถึง

ความยุงยากของผูบริโภค (Customer Pain) คือ ราคาสูง หาสถานท่ีดื่มยาก ไมเปนท่ีนิยม การนํากาแฟ

สกัดเย็นมาปรุงแตง และแสบทอง และยังทราบถึงสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Customer Gain) คือ การเพ่ิม

ทางเลือกในการดื่ม กลิ่นหอมมากข้ึน การคงรสชาติดั้งเดิม และการรักษามาตรฐานของรสชาติ ซ่ึง

ผูประกอบการสามารถนําผลวิจัยไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาในกาแฟสกัดเย็นใหตอบสนองสิ่งท่ี

ผูบริโภคตองการอยางแทจริงของผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน  

คําสําคัญ: กาแฟสกัดเย็น, ความตองการท่ีแทจริง, ความยุงยากของผูบริโภค, สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง 

                                                           
1 นิสิตปริญญาตรี สาขาธุรกจิการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 อาจารย ดร. สาขาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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Abstract 

The purpose of this paper is to in-depth study of consumer job-to-be done, pain 

and gain of Cold Brew Coffee with different customer needs and satisfactions. 

For this research, the researcher conducted qualitative research, semi-structure 

in-depth interview, for educational research data through gathering the beneficial 

information from 3 experts, randomly interviewing 10 consumers and collecting 

information from the related documents. This research found out that the consumers 

wanted to receive 3 values when drinking cold brew coffee. Firstly, Functional Job is 

weight control, fresh, and harmless for health. Secondly, Social Job is to drink depended 

on trend. Lastly. Personal Job is passionate in taste, aroma and feeling of drinking. 

Therefore, this research explored not only the customer needs and wants but also 

Customer Pain in which the cold-pressed coffee is still not popular because it uses 

dissimilar operation process from other types of coffee which means the consumers may 

have burning stomach symptom. In addition, the consumers do not disagree to spend 

with high price and also difficultly find a shop, therefore this research may help to attract 

the consumers when purchasing coffee at coffee shop. Furthermore, the researcher also 

knows Customer Gain consist of increasing alternatives for drinking coffee, developing 

aroma and maintaining the original flavor regarding the standard set. Hence, this 

information is an essence to operate business effective and efficiently for entrepreneurs 

in coffee shop. In addition, it can help to improve their performance and add value in 

their products and services of cold brew coffee as a uniqueness. 

 

Keywords: Cold Brew Coffee, Customer Job-to-be done, Customer Pain, Customer Gain 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในปจจุบัน กาแฟจัดไดวาเปนเครื่องดื่มท่ีไดรับความนิยมอยางมาก ประชาชนท่ัวโลกนิยมบริโภค

กาแฟ จึงทําใหกาแฟเปนสินคาท่ีสําคัญตอการคาสินคาเกษตรซ่ึงมีมูลคาการคาท่ีสูงเปนอันดับสองของ
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โลก (นัญญรัตน นิยมพงษ, 2559) กาแฟไดเขามามีบทบาทอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน 

นักศึกษา และกลุมวัยทํางาน (อภิญญา ศักยาภินันท, 2548) สงผลใหมีการเปดรานกาแฟใหมๆเพ่ิมมาก

ข้ึน โดยเฉพาะตลาดกาแฟเฉพาะท่ีเนนการบริโภคกาแฟท่ีมีเอกลักษณเฉพาะและมีคุณภาพสูง ซ่ึงเปน

ตลาดท่ีกําลังไดรับความนิยมสูงมากข้ึน ซ่ึงการเติบโตของตลาดกาแฟในประเทศไทยมีมูลคาราว 1.5 

หม่ืนลานบาท มีการเติบโตประมาณ 15-20% จากปกอน แบงเปนกาแฟท่ัวไป 1.35 หม่ืนลานบาทหรือ

คิดเปน 90% และอีก 1,500 ลานบาท หรือคิดเปน 10% เปนกาแฟพิเศษ (วัลลภ ปสนานนท, 2561) 

 กาแฟสกัดเย็นหรือ Cold Brew Coffee จัดเปนกาแฟเฉพาะรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีการนําเสนอผาน

วิธีการชงท่ีมีเอกลักษณดวยวิธีการชงท้ังแบบดั้งเดิมและการชงดวยนวัตกรรมแบบใหมๆโดยการชงดวย

น้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิหองเปนเวลาข้ันต่ํา 12-24 ชั่วโมง โดยการเทน้ําลงบนกาแฟบดหยาบแลวแชท้ิงไว 

หลังจากนั้นจึงกรองเอากากออก ทําใหไดรสชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ซ่ึงจากบทความของ Tyler 

Hubbell พบวากาแฟสกัดเย็นไดรับความนิยมอยางมาก โดยระหวางป 2011 ถึง 2016  มียอดขายกาว

กระโดดเปน 580% (Tyler Hubbell, 2016) นอกจากนี้ รานกาแฟเริ่มมีการนํากาแฟสกัดเย็นเพ่ิมลงไป

ในรายการเครื่องดื่มของแตละรานอีกดวย  

 อยางไรก็ตาม ถึงแมกาแฟสกัดเย็นจะไดรับความนิยมในตางประเทศ แตก็มีสินคาหลายชนิดท่ี

เม่ือนําผลิตภัณฑนั้นมาขายในประเทศตางๆ จะตองมีการปรับเปลี่ยนสินคาเพ่ือใหตรงกับความชอบของ

ผูบริโภคในประเทศนั้นๆ (แสนดี สีสุทธิโพธิ์, 2553) เชน ผลิตภัณฑชาเชียวของประเทศญ่ีปุนท่ีมีการเพ่ิม

รสชาติใหมีความหวานใหเหมาะกับความชอบของคนไทย (ochasama, 2017) หรือดัชมิลลท่ีตองปรับ

รสชาตินมเปรี้ยวบางสวนใหเปนรสชาติเปรี้ยวอมหวาน เพ่ือใหถูกปากคนอินเดีย (พรพิมล สุคันธวณิช, 

ม.ป.ป.) ซ่ึงกาแฟสกัดเย็นอาจเปนท่ีนิยมของคนสวนใหญก็จริง แตในประเทศไทยนั้นยังมีการไมทราบถึง

ความตองการท่ีแทจริงของคนไทยในการบริโภคกาแฟสกัดเย็น 

 อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาถึงขอมูลของผูท่ีบริโภคหรือกลุมลูกคาท่ีบริโภคกาแฟสกัดเย็น ซ่ึง

ขอมูลสวนนี้เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากขอมูลของผูบริโภคหรือกลุมลูกคา (Customer 

Segment) จะอธิบายถึงกลุมผูบริโภคท่ีเฉพาะเจาะจงในธุรกิจ ซ่ึงจะสงผลใหรูปแบบและโครงสรางของ

ธุรกิจมีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยแบงยอยออกเปน 3 สวน คือ สิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยาง

แทจริง (Customer Job), ความยุงยากของผูบริโภค (Customer Pain) และสิ่งผูบริโภคคาดหวัง 

(Customer Gain) (Osterwalder et al., 2014) 

จากการเติบโตอยางตอเนื่องของกาแฟสกัดเย็น สงผลทําใหผูประกอบการจึงตองมีการศึกษาสิ่ง

ท่ีผูบริโภคตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคกาแฟซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย เพ่ือท่ีใหสามารถตอบสนองความ
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ตองการอยางแทจริง โดยทําการศึกษาเฉพาะผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาอาจทําให

ผูประกอบการรายเดิมหรือรายใหมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคกาแฟสกัดเย็น

เพ่ือใหเกิดความพ่ึงพอใจและประโยชนแกผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาขอมูลของผูบริโภค (Customer Profile) 3 สวนหลัก คือ 1. สิ่งท่ีผูบริโภคตองการ

อยางแทจริง (Customer Job) 2. ความยุงยากของผูบริโภค (Customer Pain) และ3. สิ่งท่ีผูบริโภค

คาดหวัง (Customer Gain) ของผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น (Cold Brew Coffee) 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดการออกแบบคุณคาสินคาและบริการ 

Osterwalder et al. (2014) ไดกลาวไววา การออกแบบคุณคาสินคาและบริการ (value 

proposition design) คือ แบบแผนท่ีใชในการคนหาคุณคาของสินคาหรือบริการโดยการออกแบบ

รูปแบบและทางเลือกเพ่ิมเติม เพ่ือสงมอบคุณคาของสินคาหรือบริการใหสอดคลองกับสิ่งท่ีลูกคาตองการ 

เพ่ือท่ีทําใหลูกคามีความสุขกับสิ่งท่ีไดรับและหลุดพนจากปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู โดยใชวิธีการออกแบบ

ผาน ผาใบเสนอคุณคา (Value Proposition Canvas) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการออกแบบและทดสอบสิ่งท่ี

คนหา ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีทําใหสามารถทําการจัดการใหเหมาะสมกับ ผาใบโมเดลธุรกิจ (Business 

Model Canvas) ไดงายมากยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 1 Value Proposition Canvas ใน Business Model Canvas 

ท่ีมา: Alexander Osterwalder, et al., 2014 
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ผาในเสนอคุณคามีสวนประกอบอยู 2 ดานดวยกัน ซ่ึงสวนประกอบนี้จะเปนตัวบงบอกวาการ

สรางคุณคาใหแกลูกคานั้นบรรลุผลหรือไม ไดแก 

1. ขอมูลของผูบริโภค (Customer Profile) หรือ กลุมลูกคา (Customer Segment)  

2. แผนผังคุณคา (Value Map) หรือ คุณคาของธุรกิจ (Value Propositions)  

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพท่ี 2 Value Proposition Canvas 

ท่ีมา: Alexander Osterwalder, et al., 2014 

 

1.  แนวคิดขอมูลของผูบริโภค (Customer Profile) 

ขอมูลของผูบริโภคหรือกลุมลูกคาจะอธิบายถึงกลุมผูบริโภคท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในธุรกิจ ซ่ึง

จะทําใหรูปแบบและโครงสรางของธุรกิจมีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยมี 3 สวนคือ 

1.1  ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริง (Customer Job) 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริงในตัวสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนสวนท่ีผูท่ีทําธุรกิจตองระบุ

ลงไปวาลูกคาเปาหมายของธุรกิจตองการอะไร สิ่งท่ีตอบสนองความตองการ หรือสิ่งท่ีลูกคาพยายามทํา

เพ่ือแกไขปญหา โดยแบงความแตกตางระหวางคุณคาท่ีผูบริโภคหรือลูกคาตองการออกเปน 3 สวนหลัก 

ดังนี้ 

1.1.1  คุณคาท่ีผูบริโภคไดรับโดยตรงจากสินคาและบริการ (Functional Job) สิ่ง

ท่ีผูบริโภคตองการทําใหสําเร็จลุลวงหรือแกปญหาท่ีเฉพาะเจาะจงเชน  การซ้ือรถตัดหญาเพ่ือตัดหญาท่ี

สนามหญา หรือการกินอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ือใหสุขภาพดี ฯลฯ 
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1.1.2  คุณคาท่ีผูบริโภคไดรับทางดานสังคม (Social Job) สิ่งท่ีผูบิโภคตองการดูดี 

หรือดูมีสถานะภาพในสังคม เปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการใหคนอ่ืนไดรับรู เชน การดูอินเทรนด หรือการดูมี

ความสามารถดูเปนมืออาชีพ ฯลฯ 

1.1.3  คุณคาท่ีผูบริโภคไดรับดวยเหตุผลสวนตัว (Personal/emotional job) 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการอารมณหรือความรูสึกท่ีดี รูสึกปลอดภัย เชน หรือการซ้ือนาฬิการุนหายากแมจะมี

ราคาแพงมากๆ เพราะตองการคุณคาทางดานความสุขท่ีไดสะสมนาฬิกาครบทุกรุน ฯลฯ 

1.2  ความยุงยากของผูบริโภค (Customer Pain) 

เปนสวนท่ีผูท่ีทําธุรกิจตองระบุถึงสิ่งท่ีลูกคาเปาหมายไมตองการ หรือไมชอบ ซ่ึงรวมไปถึง

ความกลัว และความเสี่ยงโดยอาจจะเปนปญหาหรือประสบการณท่ีไมดีท่ีเกิดข้ึนท้ังกอนและหลังจากการ

ใชสินคาหรือบริการ โดยสามารถระบุสิ่งท่ีผูบริโภคหรือลูกคาไมตองการ ได 3 ประเภท 

1.2.1  ผลลัพธและแงมุมท่ีไมพึงประสงค การทํางาน สังคม อารมณความรูสึกท่ีไมดี 

นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับลักษณะท่ีไมพ่ึงประสงคท่ีผูบริโภคหรือลูกคาไมชอบอีกดวย  

1.2.2  อุปสรรค เปนสิ่งท่ีปองกันไมใหลูกคาเริ่มทําอะไรตางๆ หรือสามารถทําไดชาลง 

1.2.3  ความเส่ียง สิ่งท่ีอาจเกิดการผิดพลาดหรือเกิดผลกระทบเชิงลบ 

1.3. ส่ิงท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Customer Gain) 

เปนสวนท่ีขยายสิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริง (Customer Job) โดยผูท่ีทําธุรกิจตองระบุ

ความตองการเชิงลึก นั้นก็คือ อะไรท่ีเปนสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังหรือเปนประโยชน จากกการใชสินคาหรือ

บริการ โดยสามารถระบุผลประโยชนของลูกคาได 4 ประเภท ดังนี้ 

1.3.1  ส่ิงท่ีจําเปนตองมี ความตองการพ้ืนฐานของสิ่งท่ีผูบริโภคตองการท่ีแทจริง หาก

ไมมีสิ่งนี้งานนั้นจะไมสามารถสําเร็จลุลวงได 

1.3.2  ส่ิงท่ีคาดหวังวาตองมี ความหวังเพ่ิมเติมจากความสามารถพ้ืนฐานของสินคา

และบริการ 

1.3.3  ส่ิงท่ีคาดหวังอยากใหมี เปนสิ่งท่ีอยูเหนือจากความคาดหวังท่ีจะไดจากสินคา

และบริการ แตจะเปนสิ่งท่ีผูบริโภคชอบมากหากสินคาและบริการนั้นมีมาดวย 

1.3.4.  ส่ิงท่ีไมคาดหวังวาจะมี เปนความคาดหวังท่ีแมแตผูบริโภคเองไมไดนึกถึง ไมได

คาดหวังวาสินคาหรือบริการนั้นจะตองมีสิ่งนี้ 

2.  แนวคิดแผนผังคุณคา (Value Map) 
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แผนผังคุณคาหรือคุณคาของธุรกิจจะอธิบายถึงลักษณะคุณคาของสินคาหรือบริการท่ี

เฉพาะเจาะจง ซ่ึงทําใหมีรูปแบบและรายละเอียดท่ีมากข้ึน ชวยลดขอผิดพลาดในการสงมอบคุณคาใหแก

ลูกคา โดยแบงเปน 3 สวนหลัก ดังนี้ 

2.1.  ผลิตภัณฑและบริการ (Produce and Service) 

สิ่งท่ีผูทําธุรกิจจะตองระบุคุณคาท่ีตองการท่ีจะนําเสนอลงไปในผลิตภัณฑหรือบริการ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงเปนการตอบโจทยสิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริง (Customer 

Job) วาผลิตภัณฑและบริการของของธุรกิจตองมีอะไรบาง ซ่ึงคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ

ประกอบดวยสวนตางๆ 1. ทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสามารถจับตองได (Physical/Tangible) เชน ตัว

ผลิตภัณฑ 2. ไมสามารถจับตองได (Intangible) เชน ลิขสิทธ บริการหลังการขาย 3. ดิจิตอล (Digital) 

เชน เพลงดาวนโหลด คําแนะนําออนไลน 4. การเงิน (Financial) เชน กองทุนรวมและการประกันภัย 

การจัดหาเงินทุนในการซ้ือสินคา 

2.2  ส่ิงท่ีชวยแกไขหรือลดปญหาใหแกผูบริโภค (Pain Relievers) 

เปนการระบุสิ่งท่ีเอามาชวยแกไขหรือลดปญหากับสิ่งท่ีลูกคากําลังเผชิญหนาอยู ซ่ึงจะเปน

การตอบโจทยความยุงยากของผูบริโภค (Customer Pain) เปนการอธิบายถึงผลิตภัณฑและบริการของ

ธุรกิจสามารถแกไขหรือลดปญหาของลูกคาไดอยางไร โดยการแกไขหรือลดปญหานั้นไมจําเปนจะตอง

สามารถแกไขหรือลดปญหาของลูกคาไดท้ังหมด 

2.3  ส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคพอใจ (Gain Creators) 

การระบุถึงประโยชนท่ีธุรกิจนั้นตองการจะมอบใหแกลูกคา ซ่ึงเปนการตอบโจทยสิ่งท่ี

ผูบริโภคคาดหวัง (Customer Gain) เปนการอธิบายถึงผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจสามารถสราง

ผลประโยชนใหแกลูกคาไดอยางไร โดยไมจําเปนตองสรางผลประโยชนทุกขอตามท่ีลูกคาคาดหวัง 
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                         ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การท่ีจะสามารถทราบถึงสิ่งท่ีผูบริโภคตองการในเชิงลึก ดังนั้นระเบียบวิจัยท่ีเหมาะสมสําหรับ

การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกใช การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการ 

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณชนิดก่ึงโครงสราง (Semi-structure 

Interview) ซ่ึงใชคําถามลักษณะปลายเปดภายใตกรอบแนวคิดท่ีมีการกําหนดแนวคําถาม (Interview 

guide) ไวลวงหนา ซ่ึงเปนวิธีท่ีจะชวยใหผูวิจัยไดขอมูลเชิงลึกตามวัตถุประสงคการวิจัย (ชาย โพธิสิตา. 

2552) ซ่ึงแนวคําถามในครั้งนี้ไดทําการผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดทําการปรับปรุงเนื้อหา

ตามคําแนะนําเรียบรอยแลว จึงเริ่มทําการสัมภาษณผูบริโภคกาแฟสกัดเย็นจํานวน 2 ทาน พบวาได

ขอมูลท่ีละเอียดและชัดเจน อีกท้ังไดทําการปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ

กอนนําไปใชในการเก็บขอมูลกับผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ

ทางดานกาแฟสกัดเย็นจํานวน 3 ทาน และคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) จํานวน 10 ทาน 

ซ่ึงใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงเปนผูท่ี

บริโภคกาแฟสกัดเย็น โดยการสัมภาษณนั้นพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับผูท่ีถูกสัมภาษณ ซ่ึง

ลักษณะของกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีเลือกตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีระบุไว โดยผูบริโภค

จะตองมีอายุระหวาง 18–35 ป และบริโภคกาแฟสกัดเย็นเปนประจําเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ซ่ึงจะทํา

การสัมภาษณจนกวาขอมูลท่ีไดนั้นจะเพียงพอ และไมมีสิ่งใหมเกิดข้ึน (Data Saturation) 
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การวิเคราะหขอมูล จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิผูวิจัยวิเคราะหโดยการ

นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและการคนควาเอกสารตางๆ มาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) เพ่ือใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการถอดขอความจากไฟลเสียงท่ีไดจากการ

สัมภาษณรายบุคคลของผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น จากนั้นนํามาตีความโดยการถอดขอมูลข้ันแรก (Initial 

Coding) จัดกลุมประมวลเนื้อหาจากการถอดขอมูลข้ันแรก (Across Code)  และสรุปผลเปนประเด็น

โดยนําขอมูลดังกลาวมาเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี (Miles, Huberman and Saldana. 2013 ; 

Saldana. 2013 ; ชาย โพธิสิตา. 2552 ; สุภางค จันทวานิช. 2556 ; วรรณดี สุทธินรากร. 2561) จากนั้น

นํามาตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดานแหลงท่ีมาของขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล

จากผูเชี่ยวชาญทางดานกาแฟสกัดจํานวน 3 ทาน ผูใหขอมูลหลักจํานวน 10 ทาน และการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการคนควาเอกสารตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความนาเชื่อถือของขอมูลเชิงคุณภาพ (วรรณดี สุทธิ

นรากร. 2561 ; สุภางค จันทวานิช. 2556) 

ตารางท่ี 1 แนวคําถาม (Interview guide)  

แนวคําถาม คําถาม เหตุผลที่ถาม/ส่ิงที่อยากทราบ 

Customer job - ทําไมถึงหันมาด่ืมกาแฟสกัดเย็น - เพื่อตองการทราบวาทําไมผูบริโภคจึงหันมาด่ืมกาแฟสกัด

เย็น แทนกาแฟชนิดอื่นๆ อะไรที่การด่ืมกาแฟสกัดเย็น 

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากกวาการด่ืม

กาแฟชนิดอื่นๆ 

- ประสบการณการด่ืมกาแฟสกัดเย็น คร้ัง

ลาสุดเปนอยางไร 

Customer pain - อยากไดอะไรเพิ่มเติมจากการด่ืมกาแฟสกัด

เย็น 

- เพื่อตองการทราบถึงปญหาหรือส่ิงที่ผูบริโภคพัฒนาในการ

ด่ืมกาแฟสกัดเย็น 

Customer gain - อะไรที่รูสึกวาถากาแฟสกัดเย็น สามารถ

เพิ่มเติมได แลวทําใหเปนประโยชนตอการ

ด่ืม 

- เพื่อตองการทราบถึงส่ิงที่ผูบริโภคเห็นวาจะเปนประโยชนใน

การด่ืมกาแฟสกัดเย็น 

Probing Questions - ที่บอกวาหันมาด่ืมกาแฟเพราะ.....มันเปน

อยางไร 

- เพื่อตองการทราบถึงรายละเอียดและขยายความเหตุผลที่

หันมาด่ืมกาแฟสกัดเย็น 

- เวลาเห็นคนอื่นด่ืมกาแฟสกัดเย็น คุณรูสึก

อะไรบางไหม 

- เพื่อตองการทราบวาปจจัยภายนอกสงผลตอการด่ืมกาแฟ

สกัดเย็น หรือไมอยางไร 

- ที่คุณบอกวาอยากไดอันนี้เพิ่มเติมในการด่ืม

กาแฟสกัดเย็น เนื่องจากอะไร 

- เพื่อตองการขยายความถึงส่ิงที่ผูบริโภครูสึกวาไมชอบหรือ

เปนปญหาในการด่ืมกาแฟสกัดเย็น 

- ที่คุณบอกวาอยากไดอันนี้เพิ่มเติมในการด่ืม

กาแฟสกัดเย็น คุณรูสึกวามันจะสงผล

ประโยชนอยางไร 

- เพื่อตองการขยายความถึงส่ิงที่เพิ่มเติมของผูบริโภค ที่รูสึก

เปนประโยชนวาสงผลอยางไร 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลหลัก (Key 

Informants) จํานวน 10 ทาน การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชีย่วชาญทางดานกาแฟสกัดจํานวน 3 ทาน 

และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควาเอกสารตางๆ จึงสามารถสรุปประเด็นหลักไดออกเปน 3 กลุม 

ดังนี้ 

1.ขอมูลจากผูเช่ียวชาญทางดานกาแฟสกัดเย็น 

จากการวิเคราะหขอมูลของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานพบวา การท่ีผูบริโภคหันมาบริโภคกาแฟสกัด

เย็นมีเหตุผลหลัก 4 อยาง คือ 1. รสชาติของตัวกาแฟสกัดเย็นท่ีมีคาแรคเตอรเฉพาะตัว ในเรื่องของความ

เขมขนของตัวกาแฟ การใหรสชาติท่ีแปลกใหมถูกปากคนไทยตางจากกาแฟดําท่ัวไป 2. การใหความสด

ชื่นในการดื่ม เม่ือดื่มแลวรูสึกกระปรี้กระเปรามากกวากาแฟท่ัวไป เนื่องจากกาแฟผานกระบวนการสกัด

เย็นใหไดปริมาณคาเฟอีนท่ีมากกวาการชงแบบอ่ืนและเนื่องดวยเปนเครื่องดื่มเย็น 3. กลิ่น กลิ่นของ

กาแฟสกัดเย็นท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีกลิ่นหมักจากการหมักตัวกาแฟท่ีหอมและมีความแตกตางจาก

กาแฟท่ัวไป 4. การแสสังคม ท่ีในปจจุบันการบริโภคกาแฟจัดวาเปนแฟชั่นอยางหนึ่ง 

ในดานของปญหาในการบริโภคของบริโภค ผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน มองวาผูบริโภคมีปญหาในเรื่อง

ของสถานท่ีในการซ้ือหรือบริโภค เนื่องจากกาแฟสกัดเย็นยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก ยังไมเปนท่ีรูจัก

ของกลุมผูบริโภคสวนใหญ รานกาแฟท่ัวไปยังไมสามารถผลิตเพ่ือขายเองได เพราะกระบวนการในการ

ผลิตท่ีมีเฉพาะของการทํากาแฟสกัดเย็น แตผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน มองวาปญหามาจาก ราคาของเครื่องดื่ม

ท่ีมีราคาสูงและกลิ่นของตัวกาแฟสกัดเย็นท่ีผูบริโภคบางรายไมชอบ 

สุดทายในดานของสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวังเพ่ิมเติมจากการบริโภคกาแฟสกัดเย็น ผูเชี่ยวชาญท้ัง 

3 ทาน มองวาเปนเรื่องของการเพ่ิมทางเลือกในการบริโภคกาแฟสกัดเย็น เชน การนํากาแฟสกัดเย็นไป

ผสมกับเครื่องดื่มประเภทอ่ืน เพ่ือเกิดรสชาติท่ีแปลกใหมและใหผูบริโภคหลากหลายกลุมไดเขามาลอง

บริโภค 

2.ขอมูลจากผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 10 ทาน โดยแบงเปนเพศชาย 7 ทาน และเพศหญิง 3 ทาน 

ซ่ึงมีอายุอยูระหวาง 21-29 ป เม่ือผานการสัมภาษณจึงนําขอมูลท่ีไดมาผานการตีความ จัดกลุมประมวล

เนื้อหา พบวาสามารถสรุปผลเปนประเด็นไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4 กระบวนการตีความ และจัดกลุมประมวลเนื้อหาของผูใหขอมูลหลัก

- ชอบกินเคร่ืองด่ืมท่ีไมหวานและ

ไมผสมนม 

- กินกาแฟดํา 

- ชอบกินอะไรขมๆ 

- ไมชอบด่ืมกาแฟผสมนม 

- ชอบรสชาติของความขม 

- ชอบอะไรท่ีรสชาติออกแนวช็อค

โกแลต 

- เปนกาแฟดํา 

- รสชาติเปร้ียว 

- ด่ืมอเมริกาโนบางคร้ังก็ไมเปร้ียว 

- รสสัมผัสของเมล็ดแตกตาง 

- ชอบลองรสชาติใหมๆ 

- สามารถนําไปผสมกับอะไรก็ได 

- รสสัมผัสแตกตางกวาเอสเปรส

โช 

- รสชาติคลายอเมริกาโนแตไมจาง

แบบกาแฟดริป 

- รสชาติกลางๆกําลังดี 

- รสชาติละมุน 

- เทกเจอรดี 

- กาแฟนุม 

- ด่ืมงายกวาอเมริกาโม 

- รสชาติคมนอยกวาอเมริกาโน 

- รสชาตินุม กวากาแฟดริป 

- รสชาติ smooth ไมเปร้ียวไมคม 

- รสชาตินุม 

- กาแฟเขมขน 

- รสชาติกาแฟเขมขน 

- รสชาติเขมกวาอเมริกาโน 

- ควบคุมนํ้าหนัก 

- กินคลีน 

- ชอบกินเคร่ืองด่ืมท่ีไมหวานและ

ไมผสมนม 

- กินกาแฟดํา 

- ไมชอบด่ืมกาแฟผสมนม 

- แคลอร่ีตํ่า 

- ตองการลดความอวน 

- กลิ่นเดน 

- กลิ่นไมแรงมาก 

- กลิ่นหอมกวากาแฟท่ัวไป 

- กลิ่นมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

- ด่ืมแลวรูสึกเย็นสดช่ืน 

- ด่ืมแลวรูสึกดีด 

- ด่ืมแลวทําใหอยูไดนาน 

- ใหพลังงาน 

- ด่ืมแลวไมงวง 

- ด่ืมแลวรูสึกสดช่ืน 

- ตามกระแสบานเรา 

- เห็นรานตางๆเร่ิมมีการนํา Cold 

Brew มาทําเปนเมนูราน 

- ช่ือเท ช่ือแปลก 

- เห็นคนอื่นด่ืมกันเยอะ 

- รูสึกสนุกเวลาด่ืม 

- ด่ืมแลวรูสึกสนุก 

- วิธีทํานาสนใจ 

- ใจไมสั่น 

- ด่ืมแลวไมมวลทอง 

- วันท่ีอยากกินกาแฟเบาๆ 

- รสชาติไมเขมเทา เอสเปรสโช 

- รสชาติออนกวาอเมริกาโน 

- ราคาสูง 

- หากินยาก 

- หายาก Café ไมมีขาย 

- วิธีการทํารานเล็กๆยังไมสาร

มารถทําได 

- หาซื้อยาก รานกาแฟท่ัวไปไมมี 

- รานกาแฟท่ัวไปหาซื้อยาก 

- ยังหาด่ืมยาก 

- หาด่ืมยาก 

- ยังไมเปนท่ีนิยม 

- คนยังไมคอยรูจัก 

- ขอมูลนอย 

- ไมชอบท่ีนํา Cold Brew ไป

ปรุงแตง 

- บางราน มีแตเคร่ืองด่ืมท่ีมีการ

นํา Cold Brew ไปผสมหรือปรุง

แตง 

- แสบทองเวลากิน 

- อยากให Cold Brew มีการทํา

จากเมล็ดกาแฟราคาสูง 

- เพิ่มทางเลือกในการด่ืม Cold 

Brew 

- อยากใหมีแบบกาแฟดริป 

- อยากใหมีการค่ัวเมล็ดกาแฟ

หลายชนิด 

- อยากใหมีการ Add Topping 

ตางๆได 

- อยากใหมี choice ในการ

เลือกด่ืมมากกวาน้ี 

- อยากใหมีเมนูเคร่ืองด่ืมท่ีนํา 

Cold Brew ไปผสมกับ

เคร่ืองด่ืมอื่นๆมากข้ึน 

- อยากใหมีการนํา Cold Brew 

มาทําเปนเคร่ืองด่ืมรอน 

- อยากใหมีการ Add Topping 

ตางๆในการด่ืม Cold Brew ได 

- อยากใหมีการนํา Cold Brew 

ไปผสมกับเมนูเคร่ืองด่ืมตางๆ 

- อยากใหกลิ่นเดนกวาน้ี 

- อยากใหกลิ่นหอมกวาน้ี 

- อยากใหมีแตรสชาติ Original 

- อยากใหไมมีการนํา Cold 

Brew ไปปรุงแตงกับเคร่ืองด่ืม

อื่นๆ 

- ตองการควบคุมน้ําหนัก 

- ด่ืมแลวสดชื่น 

- ไมสงผลเสียตอรางกาย 

- ตามกระแสสังคม 

- ชอบรสชาติขม 

- ชอบรสชาติเปรี้ยว 

- ชอบที่รสชาติแปลกใหม 

- ชอบรสชาติกลมกลอม 

- ชอบรสชาติเขมขน 

- รสชาติที่ไมเขมขน 

- กลิ่นหอม 

- รูสึกสนุกเวลาด่ืม 

- ราคาสูง 

- หาสถานที่ด่ืมยาก 

- ยังไมเปนที่นิยม 

- การนํากาแฟสกัดเย็นมาปรุงแตง 

- แสบทอง 

- การเพ่ิมทางเลือกในการด่ืม 

- กลิ่นหอมมากข้ึน 

- คงรสชาติ Original 

- การรักษามาตรฐานของรสชาติ 

- ตองการควบคุมน้ําหนัก 

- ด่ืมแลวสดชื่น 

- ไมสงผลเสียตอรางกาย 

- ตามกระแสสังคม 

- ชอบรสชาติ 

- กลิ่นหอม 

- รูสึกสนุกเวลาด่ืม 

- ราคาสูง 

- หาสถานที่ด่ืมยาก 

- ยังไมเปนที่นิยม 

- การนํากาแฟสกัดเย็นมาปรุงแตง 

- แสบทอง 

- การเพ่ิมทางเลือกในการด่ืม 

- กลิ่นหอมมากข้ึน 

- คงรสชาติ Original 

- การรักษามาตรฐานของรสชาติ 

ข้ันท่ี 1 : การถอดขอมูลข้ันแรก (Initial Coding) 

ข้ันท่ี 2 : การถอดขอมูลข้ันท่ีสอง 

(Across Code) โดยการนําขอมลูใน

ข้ึนแรกมาผานการจดักลุมประมวล

เน้ือหา (Category) 

ข้ันท่ี 3 :สรุปขอมูล โดยการนํา

ขอมูลในข้ันข้ันท่ีสอง มาการจัด

กลุมประมวลเน้ือหา (Category) 

ข้ันสุดทาย 



 

1283 
 

เม่ือไดสรุปประเด็นจากการตีความและจัดกลุมระมวลเนื้อหาจึงนําขอมูลเทียบกับแนวคิดและ

ทฤษฎี ไดผลดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบขอมูลกับแนวคิดและทฤษฎี Customer Profile ของ Osterwalder et 

al. 2014 (Miles, Huberman and Saldana. 2013 ; Saldana. 2013) 

Customer Job  

Customer Pain 

 

Customer Gain Functional Job Social Job Personal/emotional 

job 

- ตองการควบคุม

นํ้าหนัก 

- ดื่มแลวสดช่ืน 

- ไมสงผลเสียตอ

รางกาย 

- ตามกระแส

สังคม 

 

 

- ชอบรสชาติ 

- ชอบรสชาติขม 

- ชอบรสชาติเปรี้ยว 

- ชอบท่ีรสชาติ

แปลกใหม 

- ชอบรสชาติกลม

กลอม 

- ชอบรสชาติเขมขน 

- รสชาติท่ีไมเขมขน 

- กลิ่นหอม 

- รูสึกสนุกเวลาดืม่ 

- ราคาสูง 

- หาสถานท่ีดื่มยาก 

- ยังไมเปนท่ีนิยม 

- การนํากาแฟสกัด

เย็นมาปรุงแตง 

- แสบทอง 

- การเพ่ิมทางเลือก

ในการดื่ม 

- กลิ่นหอมมากข้ึน 

- คงรสชาติ 

Original 

- การรักษา

มาตรฐานของ

รสชาต ิ

จากการสรุปประเด็นขอมูลท้ังหมด โดยผานการพุดคุยกับผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงแบงไดเปน 3 สวน

ตามแนวคิด Customer Profile ไดดังนี้ 

1. สิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริง (Customer Job) โดยแบงเปนคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับ

โดยตรงจากสินคาและบริการ (Functional Job) คือ ตองการคุมน้ําหนัก เชน ผูใหขอมูลหลักทานท่ี 5 

ไดกลาววา “ท่ีพ่ีดื่ม Cold Brew เพราะวาพ่ีรูวาแคลอรี่มันนอย พ่ีไมไดลดความอวนนะ แตแคกําลัง

ควบคุมน้ําหนักอยูอะ ไมอยากใหอวนมากกวานี้” ประเด็นท่ีสองท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริงจาก

กาแฟสกัดเย็น คือ ดื่มแลวสดชื่น เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 3 “เวลาดื่ม อเมริกาโน แลวรูสึกวามันไมตื่นเทา

อันนี้อะ แบบรูสึกวาเวลาดื่มอันนี้แลวมันทําใหรูสึก เฟรช เหมือนดื่มแลวมันดีดกวาอยูไดนานกวา มีพลัง

ในการทําอะไรมากกวาในวันนั้นๆ” และประเด็นท่ีสามท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริงจากกาแฟสกัดเย็น

คือ ไมสงผลเสียตอรางกาย เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 4 “ผมเปนคนท่ีเวลาดื่มกาแฟ ไมวากาแฟอะไรผมจะ
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รูสึกใจสั่น แตพอผมมาดื่มกาแฟตัวนี้ใจผมมันไมสั่น แบบวารูสึกไดอยางชัดเจน” ตอมาในสวนคุณคาท่ี

ผูบริโภคไดรับทางดานสังคม (Social Job) คือ ตามกระแสสังคม เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 2 ไดกลาววา 

“ไมรูผมคิดไปเองปาวนะ ผมรูสึกวาชื่อมันเทห มันแปลกดีอะ เวลาคนถามวากินอะไร ผมบอกวา Cold 

Brew แลวรูสึกวามันเทหอะ จริงๆผมเห็นคนเริ่มหันดื่มกันเยอะแลวอะ ผมวากระแสบานเราตอนนี้มัน

กําลังมาดวยแหละ” และในสวนคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับดวยเหตุผลสวนตัว (Personal/emotional job) 

คือ ชอบรสชาติ เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 1 ไดกลาววา “ชอบรสชาติของมันอะ รสชาติมันแปลกดีไมเหมือน

กาแฟดําท่ัวไป แบบวามันนุมละมุน กลมกลอมอะ มันไมเขมไปละก็ไมออนเกินไปอะ รสชาติมันกําลังด”ี 

ประเด็นท่ีสองของคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับดวยเหตุผลสวนตัว คือ กลิ่นหอม เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 4 “ตอน

กินนี่สิ่งท่ีรูสึกไดกอนเลย คือ กลิ่น กลิ่นมันเดนมากๆเลยอะ หอมแบบ ยังไงดีอะ พุดไมถูกเหมือนกัน แต

ชอบกลิ่นมันมากๆ” ประเด็น และประเด็นท่ีสามของคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับดวยเหตุผลสวนตัว คือ รูสึก

สนุกเวลาดื่ม เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 10 “เวลาพ่ีกินแลวมันรูสึกสนุกอะ ดวยความแปลกใหมดวย วิธีใน

การทําดวยม่ัง ทําใหเวลากินมันรูสึกตื่นเตน เอ็นจอยไปกับมัน” 

2. ความยุงยากของผูบริโภค (Customer Pain) คือ ราคาสูง เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 9 ไดกลาว

วา “ผมวาราคามันคอนขางแพงไปนิดนึง ราคามันแพงกวากาแฟดําอ่ืนๆกวาเยอะเลยอะ ถาสมมุติจะ

เปลี่ยนจากอเมริกาโนมาเปนอันนี้มันตองเพ่ิมเงินอีกข้ันนึงเลย ถามันถูกวานี้ไดก็คงจะดี” ประเด็นท่ีสองท่ี

เปนความยุงยากของผูบริโภค คือ หาสถานท่ีดื่มยาก เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 6 “เวลาจะหากินนี่ยากมากๆ 

ถาจะกินตองไปรานกาแฟแถวในเมือง ละคือแถวในเมืองรถติดมากเวลาจะไปก็ลําบาก หรือไมก็ตองไป 

Starbucks เลยอะ”ประเด็นท่ีสามท่ีเปนความยุงยากของผูบริโภค คือ ยังไมเปนท่ีนิยม เชน ผูใหขอมูล

ทานท่ี 8 “รูสึกมันยังไมคอยเปนท่ีรูจักโนะ คนยังไมคอยรูจักอะ พวกขอมูลอะไรพวกนี้มันยังนอยไป

หนอย” ประเด็นท่ีสี่เปนความยุงยากของผูบริโภค คือ การนํากาแฟสกัดเย็นมาปรุงแตง เชน ผูใหขอมูล

ทานท่ี 4 “รานท่ีผมไปสวนใหญเขาจะมีแตเมนู Cold Brew ท่ีผสมกับเครื่องดื่มประเภทอ่ืนอะ แลวเวลา

ผมกินผมรูสึกวามันไมโอเคอะ แบบแปลกๆยังไงไมรู” และประเด็นท่ีหาเปนความยุงยากของผูบริโภค คือ 

แสบทอง เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 3  “อันนี้แคผมคนเดียวนะครับ ผมรูสึกวาเวลาท่ีท่ีผมกินอะ ผมจะรูสึก

แสบทองหนอยๆ” 

3. สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง (Customer Gain) คือ การเพ่ิมทางในการดื่ม เชน ผูใหขอมูลทานท่ี 

7 กลาววา “เราเปนคนชอบลองอะ บางทีอยากใหมีใหเลือกประมาณวาเอาชินนามอนมาเผานิดๆแลวก็

แชลงไป หรือไมก็พวกไซรัปพีชอะไรอยางง้ี ท่ีเราสามารถเลือกแอดเขาไปไดเลย” ประเด็นท่ีสองท่ีเปนสิ่ง

ท่ีผูบริโภคคาดหวัง คือ กลิ่นหอมมากข้ึน เชน ผูบริโภคทานท่ี 3 “ถาเพ่ิมไดก็คงเปนเรื่องกลิ่นละม่ังหะ คือ 
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จริงๆแลวกลิ่นของมันหอมอยูแลวแตผมวาถาเพ่ิมใหกลิ่นมันเดนกวานี้อีกได ผมนาจะชอบมากกวานี้” 

ประเด็นท่ีสามท่ีเปนสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง คือ คงรสชาติ Original เชน ผูบริโภคทานท่ี 10 “พ่ีรูสึกวา

รสชาติตัวเบสของมันดีอยูแลวอะ เปนคนชอบอะไร Classic ถาเราคงใหมีแตรสชาติ Original ไมตองไป

ปรุงแตงอะไรเลยนาจะดี มีความรูสึกวาถาเกิดของมันดีจริงอะแบบนี้ก็ดีอยูแลวเพราะมีความรูสึกวา ถา

เราไปเติมนูนเติมนั้นเติมนี่เขาไปอะมันทําใหความท่ีมันดีอยูแลวอะลดลงๆ” และประเด็นท่ีสี่ คือ การ

รักษามาตรฐานของรสชาติ เชน ผูใหขอมูลทาน 7 “จริงๆการรักษามาตาฐานก็สําคัญนะ คือสมมุติเวลาท่ี

ไปกิน Cold Brew ท่ีรานในแตละรอบรูสึกวารสชาติของมันในแตละครั้งออกมาไมเทากันทุกรอบอะ 

อยากใหมีการรักษาพวกมาตรฐานใหรสชาติของมันออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งอะ” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ขอมูลของผูบริโภค (Customer Profile) ของผูใหขอมูลหลัก 

3.ขอมูลจากการคนควาเอกสารตางๆ 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยการคนควาเอกสารตางๆ พบวาผูบริโภคเลือกบริโภคกาแฟสกัดเย็น

เนื่องจากมีรสชาติท่ีแปลกใหม รสชาตินุมละมุนหวานกวากาแฟท่ีใชวิธีการชงแบบอ่ืน มีกรดต่ําทําให

สบายทองกวากาแฟประเภทอ่ืน โดยตัวกาแฟท่ีไมถูกสัมผัสกับความรอนของน้ํารอน ทําใหไดปริมาณ

สารเคมีท่ีแตกตางออกไปจากวิธีการชงแบบเดิมดวยน้ํารอนหรือการชงแบบกรอง และรูสึกสดชื่นเวลาดื่ม 

เนื่องจากกาแฟสกัดเย็นมีการใชสัดสวนกาแฟมากกวาปริมาณน้ําและระยะเวลาในการแชจะทําใหได

กาแฟท่ีมีความเขมขนกวากาแฟท่ัวไป 
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อภิปรายผล 

จากขอคนพบในงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญทางดานกาแฟสกัดเย็น การ

สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก และขอมูลจากเอกสารตางๆ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น 

(Cold Brew Coffee) มีสิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริงในตัวสินคาในดานตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่อง

ของการบริโภคท่ีตองการผลลัพธบางอยาง เชน การบริโภคเพ่ือตองการควบคุมน้ําหนัก หรือการบริโภค

เพ่ือใหไมสงผลเสียตอรางกาย การไดรับคุณคาทางดานสังคม คือ การบริโภคเนื่องจากตามกระแสสังคม 

และการไดรับทางดานอารมณหรือเหตุผลสวนตัว เชน ความชอบในเรื่องของกลิ่นและความสนุกในการ

บริ โภค  จึ งสอดคลอง กับ  Osterwalder et al (2014 ) เรื่ อง  “Six Ways to Innovate from the 

Customer Profile” ท่ีกลาววา ในสวนของสิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริง (Customer Job) บริษัท

ไมควรท่ีจะใหความสําคัญกับคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับโดยตรงจากสินคาและบริการ (Functional Job) 

เพียงอยางเดียวแตยังตองคํานึงถึงคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับทางดานสังคม (Social Job) และคุณคาท่ี

ผูบริโภคไดรับดวยเหตุผลสวนตัว (Personal/emotional job) ดวย อีกท้ังยังทราบถึงสิ่งท่ีเปนปญหา

สําหรับผูบริโภค เชน สถานท่ีในการหาดื่ม หรือการนํากาแฟสกัดเย็นไปปรุงแตง จึงสอดคลองกับ รศ.ดร.

พสุ เดชะรินทร (พสุ เดชะรินทร, 2556) เรื่อง “ขอคิดจากผูประกอบการในการคิดคนสิ่งใหมๆ” ท่ีกลาว

วา ปญหานั้นสามารถสังเกตพบจากผูอ่ืน เชน ลูกคา หรือเพ่ือนรวมงาน และทราบถึงสิ่งท่ีผูบริโภค

คาดหวังเพ่ิมเติมจากการบริโภคกาแฟสกัดเย็น เชน การเพ่ิมทางเลือกในการบริโภค โดยในประเทศไทย

ยังไมมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับกาแฟแบบเจาะลึก ท่ีใชกระบวนการวิจัยดังกลาวและเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีผูประกอบการธุรกิจรานกาแฟควรทราบเนื่องจากเปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยาง

แทจริง อันเปนประโยชนตอท้ังในของตัวธุรกิจกาแฟและตัวผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนผังคุณคา (Value Map) ของกาแฟสกัดเย็น โดยการ

นําเสนอกาแฟสกัดเย็นในรูปแบบท่ีผูบริโภคตองการอยางแทจริง ซ่ึงเปนการตอบสนองและแกไขปญหา

ในสวนของขอมูลของผูบริโภค (Customer Profile) เพ่ือใหธุรกิจกาแฟแบบเฉพาะ (specialty coffee) 

สามารถท่ีจะนําผลการศึกษาไปพัฒนาในดานของตัวสินคากาแฟสกัดเย็นและตอบสนองความตองการท่ี

แทจริงของผูบริโภคในปจจุบันไดมากยิ่งข้ึน 
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Abstract 

This paper studies early childhood teachers’ decision to adopt a HighScope-based curriculum 

in rural Thailand. We estimate a spillover effect of the presence of an additional teacher, 

who is well trained in the new curriculum, on teachers’ adoption of the new curriculum. This 

paper overcomes an endogeneity problem regarding unobserved characteristics of teachers 

and their adoption decision using the fact that the additional teachers are randomly assigned 

to the childcare centers. The main finding is that having a RIECE teacher co-teach in the 

center increases the likelihood of adopting the RIECE curriculum for existing teachers in other 

classrooms significantly. In addition, the presence of a RIECE teacher raises the quality of 

curriculum adoption significantly as well. 

Keywords: spillover; technology adoption; field experiment; HighScope 

 

1. Introduction  

Perry Preschool Project has produced a momentous evidence showing that a quality 

preschool program, like HighScope preschool curriculum, can generate a large and long-lasting 
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and conclusions contained in the report are those of the authors and do not necessarily represent the views of the funders. 
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impact on disadvantage young children. See, for example, Heckman et al. (2010, 2013), 

Schweinhart and Weikart (1997) and Schweinhart et al. (2005) for the empirical evidence of 

the project. In particular, Heckman et al. (2010) shows that the Perry Preschool Project 

produced a remarkably large benefit to cost ratio of between 7:1 and 12:1. This result has 

generated an enormous interest from policy makers around the world.  

However, HighScope curriculum has not been widely adopted among childcare centers 

in Thailand. One important question, therefore, is why Thai early childhood teachers did not 

adopt such an effective curriculum with long-term proven evidence. Understanding teachers’ 

adoption decision is important for not only HighScope curriculum but also for other innovative 

early childhood programs. To improve the quality of early childhood education across the 

country, the majority of early childhood teachers must adopt one of effective preschool 

programs, which are available at the present. Therefore, policy makers need to understand 

how we can influence teachers’ adoption decision in order to design an effective early 

childhood education policy that can help all young children. 

This paper asks a simple question “whether assigning an additional teacher, who is 

well trained in a HighScope-based curriculum, to co-teach and implement it in a classroom in 

a childcare center could help influence the curriculum adoption decision of existing teachers 

who taught in other classrooms.” In other words, we are estimating a spillover effect of having 

an additional teacher working at the center. This effect is called a spillover effect because we 

are looking at her influence beyond her own classroom.  

This paper takes advantage of the data from the Reducing Inequality through Early 

Childhood Education program ( RIECE Thailand)  – a development program that has enacted 

and promoted the adoption of a HighScope-based curriculum, so called RIECE curriculum. 

Importantly, the project randomly assigned 19 additional teachers, henceforth called RIECE 

teachers, to co-teach and implement the RIECE curriculum in 19 classrooms in 19 childcare 

centers (out of 51 participating centers) for one year. Statistically, the randomization helps 

ensure that the estimation coefficient regarding the presence of the additional RIECE teacher 

should be consistent and unbiased. In other words, we do not need to worry about an 
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endogeneity problem regarding unobserved characteristics of teachers and their adoption 

decision.  

 This paper is related to the literature on technology adoption/diffusion. Technology 

adoption/diffusion is one of the key mechanisms for economic development. Developing 

countries can catch up with developed countries by adopting new and effective technologies. 

Therefore, it is very important to understand technology adoption decision of economic 

agents. Economists have long been interested in technology adoption decision and the focus 

is on adoption of tangible products.  Some of the early literature focused on the adoption of 

agricultural related technologies, e.g., hybrid corn (Griliches, 1957), hybrid maize (Suri, 2011), 

fertilizer (Duflo, et al., 2011; and Conley and Urdy, 2010). A more recent group of literature 

studied health related technologies, e.g., deworming drugs (Miguel and Kremer, 2004), bed 

nets (Cohen and Dupas, 2010), menstrual cup (Oster and Thornton, 2012). See Foster and 

Rosenzweig (2010) for a very nice review of the topic. Note that all of these papers dealt with 

tangible physical technologies. However, process technologies, e.g., management practices or 

teaching approaches, can be equally important. Therefore, it is important to understand the 

adoption decision regarding an intangible process technology as well.  That is exactly the main 

contribution of this paper given that the HighScope approach itself is an intangible process 

technology. 

The remainder of the paper proceeds as follows. An overview of the RIECE Thailand 

project is described in Section 2. Section 3 presents the empirical model and data 

measurements. In Section 4, the empirical findings are presented and discussed. Section 5 

contains the discussion and future research.  

2. An Overview of RIECE Thailand project 

This paper uses the data from the Reducing Inequality through Early Childhood 

Education program ( RIECE Thailand) . To improve the quality of early childhood education in 

rural Thailand, RIECE Thailand has developed an innovative early childhood curriculum, called 

the RIECE curriculum, which is based primarily on the HighScope program. During the first year 

of implementation, the RIECE curriculum mainly focused on the Plan-Do-Review process (PDR), 

which is a core activity of HighScope. See Epstein ( 2012)  for details on the HighScope 
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curriculum. RIECE Thailand was officially launched in May 2015. It covered 50 childcare centers 

in 26 Tambons or subdistricts of Mahasarakham and Kalasin provinces.  Figure 1 presents the 

locations of all participating childcare centers.  Each center is administered by a subdistrict 

administration organization ( SAO) , a local governmental unit in Thailand.  Some SAOs 

administered more than one center.  

 
Figure 1: Locations of 50 participating childcare centers. The 19 blue dots represent centers 

with an additional teacher from the RIECE Thailand project while the 31 red dots are for 

the centers with no additional teacher. 

Our data contain 165 existing teachers. All existing teachers in all participating centers 

were encouraged to apply the new curriculum in all classes. Most of the teachers were invited 

to attend a two-day in-class training (98 percent participation rate) in May 2015.   

Moreover, the project randomly assigned 19 additional teachers, hereafter called RIECE 

teachers, to co-teach in 19 classrooms in 19 childcare centers for one year.  These teachers 

hold a bachelor’s degree in early childhood education from local universities. Most of them 

graduated in May 2015. They were trained intensively how to apply the RIECE curriculum for 

two weeks before the semester started. Their main task is to apply the RIECE curriculum in a 

classroom of 3- to 4-year-olds. They also played an important role in transferring knowledge 

and supporting and encouraging existing teachers to adopt the new curriculum. The main 

purpose of this paper is to investigate the impact of this random intervention on teachers’ 

decision to about the new curriculum. 

3. Empirical Methods and Data Measurements  
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3.1 Empirical model specification 

 

 

 Our estimations are based on the following linear specification 

 i i i iy Rα β γ ε= + + +X , (1) 

where the dependent variable iy  denotes an adoption variable for teacher i , iR  is the 

dummy variable indicating whether teacher i  has worked in a childcare center with a RIECE 

teacher or not, and iX  is the set of control variables, including teacher’s age, teacher’s age 

squared, student-teacher ratio, holding an early childhood education degree, civic-service 

status, teacher’s indebtedness and teacher’s local tie. All key variables are described in more 

details below. Of course, the key parameter of interest is β , which measures the spillover 

effect of having a RIECE teacher working at the center. To focus on the spillover effect, we 

focus our analysis to the set of teachers who did not co-teach with a RIECE teacher directly, 

containing 165 teachers.  

 Importantly, there is no need to worry about an endogeneity problem regarding the 

estimation of β  because the additional RIECE teachers were randomly assigned.  The random 

assignment outcome lends support to the assumption that the assignment of additional 

teachers is uncorrelated to the error term. In particular, Table 1 shows that key characteristics 

of teachers with and without RIECE teachers are indistinguishable.  As a result, we are confident 

that the estimate of β  should be consistent. 

As explained below, the dependent variable iy  is divided into two cases, namely 

curriculum adoption dummy variable and adoption quality variable. For the curriculum 

adoption dummy variable, the Probit model is applied as the dependent variable is a binary 

variable. On the other hand, the adoption quality is analyzed using the standard ordinary least 

square model. 

3.2 Dependent Variable: Teacher adoption measurement 
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 This paper focuses on two variables measuring the adoption’s decision, namely 

curriculum adoption dummy variable and adoption quality variable. During the first year of 

implementation, the RIECE curriculum mainly focused on the Plan-Do-Review process (PDR) , 

which is a core activity of HighScope.  As a result, our curriculum adoption variable is 

constructed from the following question in the interview is that “has your classroom started 

applying the RIECE curriculum yet?”  

Another variable is the quality of curriculum adoption. The assessment of the adoption 

quality was collected by early childhood education experts3 from RIECE Thailand. The project 

randomly assigned these experts to visit all 50 centers regularly (on average three times a 

year). At the end of year, the expert team did qualitatively evaluate all 50 centers by assigning 

a score on a discrete scale from zero (worst adoption quality) to one (best adoption quality). 

The average score of all 50 centers is 68% while the minimum and maximum scores are 0 and 

100%, respectively. The adoption quality score of a classroom is calculated by multiplying the 

curriculum adoption dummy variable of that classroom with the score of the center to which 

it belongs. 

3.3 Independent and Control Variables 

 Our main variable of interest is a dummy variable indicating whether a teacher has 

worked in a childcare center with or without a RIECE teacher. Specifically, this dummy variable

iR , called RIECE teacher dummy, for a teacher i  will be equal to one if her center received 

a RIECE teacher, and zero otherwise.  

Each teacher’s age is calculated from her birth year up to year 2016, when we observed 

the adoption. Student-teacher ratio is equal to the number of students divided by the number 

of teachers in the classroom observed in January 2016. The early childhood degree dummy 

is equal to one if the teacher holds a bachelor (or higher) degree in early childhood education, 

and zero otherwise. Civic officer dummy is equal to one if the teacher is a civic officer, and 

zero otherwise. This variable captures job security of a teacher. Being a civic officer implies 

                                                           
3 There were four early childhood education experts in the team:  two of them held a master’s degree in early childhood 

education, and the other two held a bachelor’s degree in early childhood education and have a year of experience with 

the RIECE curriculum. 
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high job security. Teacher’s indebtedness is the amount of debt owed by the teacher (using 

a million Bahts as a unit). A local tie dummy is equal to one if the teacher was born or lives 

in the local area of the center, and zero otherwise.  

4. Empirical Findings 

 The estimation results for the curriculum adoption in Table 2 consistently show that 

having a RIECE teacher co-teach in the center increases the likelihood of adopting the RIECE 

curriculum for existing teachers in other classrooms significantly. The coefficients of the RIECE 

teacher dummy (the fourth row) were positive and significant (at 99.9%) in all specifications. 

In addition, the presence of a RIECE teacher raises the quality of curriculum adoption 

significantly (at 99.9%) as well. See Table 3.  

Note that all samples here are existing teachers who did not co-teach with a RIECE 

teacher. Yet her presence affects their adoption decision. In other words, her influence 

spillovers across classrooms in the center. It is possible that the existing teachers learn to 

implement the new curriculum indirectly from a RIECE teacher who teaches in another 

classroom by observing her classroom activities and/or interacting outside the classroom. Such 

indirect learning process helps improve the existing teachers’ teaching skills so that they can 

implement the new curriculum more effectively, as confirmed by the significant result in Table 

3.  

 Other variables, however, do not seem to affect the adoption decision. For example, 

one might believe that an early childhood teacher should hold a bachelor’s degree in early 

childhood education or a closely related field in order to perform her tasks effectively. 

Therefore, we should expect to see a positive and significant estimation coefficient of the 

dummy variable for having the degree in early childhood education. The empirical results 

show the contrary, however.  The estimated coefficients of the early childhood degree dummy 

are insignificant in all specifications. That is, there is no evidence suggesting that having a 

degree in early childhood education increases the likelihood to adopt the curriculum (Table 

2) or improves the adoption quality (Table 3). One potential explanation is that most of the 

teachers received the degree from part-time programs, which might not be effective enough. 

Alternatively, one could also argue that simply having knowledge would not make a 
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difference. What we need is the right incentive. Unfortunately, we cannot yet tell which 

explanation is the right one. Another interesting variable is the civic officer dummy, which 

reflects teacher’s job security. Being a civic officer in Thailand implies near-zero risk of 

unemployment or perfect job security. The estimation results in Table 2 and Table 3 suggest 

that job security does not affect teacher’s adoption decision. Similarly, the estimation 

coefficients of other variables, including teacher’s age, teacher’s age squared, student-teacher 

ratio, teacher’s indebtedness and teacher’s local tie, are all statistically insignificant.  

5. Discussion and Future Research 

To sum up, this paper has shown that having a RIECE teacher co-teach in the center 

significantly increases both the likelihood of adopting the RIECE curriculum and the quality of 

curriculum adoption for existing teachers in other classrooms. These results together suggest 

that there is a spillover effect of the presence of an additional teacher in teacher’s adoption 

of the new Curriculum. This finding implies that having a well-trained additional teacher 

working in a center or school is an effective method to encourage teachers to adopt a new 

and effective curriculum. Recall that, in this project, the additional teacher spent a whole year 

in a childcare center. It is then natural to ask whether a whole year is too long. It would have 

been more cost-effective if we can shorten the process. An alternative approach could be an 

intensive coaching by an expert for a shorter period. With this method, a coach will observe 

classroom activities and give advices accordingly. She can also demonstrate how to implement 

the new curriculum if needed. One interesting research question is to measure the 

effectiveness of such alternative coaching approach. Unfortunately, we cannot answer the 

question in this paper. 

One key limitation of this paper concerns the quality of curriculum adoption. Currently, 

this variable is based on an overall quality of the whole center not each classroom separately. 

It would be more precise if we could observe the teaching quality for each classroom. This is 

a promising research question that we will certainly carry on in the near future. 
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Appendix A: Tables 

Table 1: Summary statistics of key teachers’ characteristics categorized by the presence 

of a RIECE teacher. 

VARIABLES With RIECE Without RIECE All Number of 

 Teacher Teacher Sample Obs. 

Female dummy 0.95 0.95 0.95 165 

 (0.23) (0.23) (0.23)  
Teacher's age (years) 42.68 42.14 42.33 151 

 (8.77) (8.32) (8.46)  
Teacher's experience 

(years) 19.54 21.58 20.86 136 

 (7.90) (8.44) (8.28)  
Being a civic service 0.39 0.52 0.48 160 

 (0.50) (0.50) (0.50)  
Early childhood degree 0.83 0.74 0.77 151 

 (0.38) (0.44) (0.42)  
Local tie dummy 0.82 0.83 0.83 145 

 (0.39) (0.37) (0.38)  
Having a co-teacher 

dummy 0.56 0.65 0.62 164 

 (0.50) (0.48) (0.49)  
Teacher debt (million 

Baht) 1.23 1.13 1.17 136 

 (1.19) (0.89) (1.00)  
Student-teacher ratio 13.42 14.87 14.32 50 

 (3.76) (3.65) (3.72)  
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Standard errors in parentheses and *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. The first two 

columns report summary statistics for teachers working in childcare centers that received a 

RIECE teacher and the ones that did not receive, respectively. The third column shows 

summary statistics for all teachers in the sample. The average student-teacher ratio here is 

based on the student-teacher ratio at the center level. 

Table 2: Estimation results for the Probit model of curriculum adoption. 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES 

PDR 

Adoption 

PDR 

Adoption 

PDR 

Adoption 

PDR 

Adoption 

PDR 

Adoption 

            

Age 0.122 0.133 0.122 0.0145 0.0203 

 (0.175) (0.179) (0.204) (0.229) (0.229) 

Age squared -0.00131 -0.00144 -0.00140 -9.14e-05 -0.000142 

 (0.00203) (0.00208) (0.00234) (0.00263) (0.00263) 

Student-teacher ratio 0.0263 0.0258 0.0181 0.00622 -0.000684 

 (0.0288) (0.0291) (0.0303) (0.0369) (0.0413) 

RIECE teacher dummy 1.262*** 1.270*** 1.363*** 1.769*** 1.757*** 

 (0.264) (0.271) (0.294) (0.351) (0.353) 

Early childhood degree 0.163 0.148 0.120 -0.108 -0.124 

 (0.371) (0.395) (0.437) (0.515) (0.516) 

Being a civic service  -0.0455 -0.0121 0.215 0.212 

  (0.288) (0.309) (0.369) (0.369) 

Teacher indebtedness   -0.0501 -0.0914 -0.102 

   (0.137) (0.160) (0.163) 

Local tie dummy    0.225 0.211 

    (0.445) (0.444) 

Having a co-teacher 

dummy     -0.133 

     (0.360) 

Constant -4.542 -4.677 -4.084 -2.274 -2.214 

 (3.623) (3.719) (4.270) (4.768) (4.769) 
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Observations 147 143 122 109 109 

Standard errors in parentheses and *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. 
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Table 3: Estimation results for the regression model of the quality of curriculum 

adoption. 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Quality Quality Quality Quality Quality 

            

Age 3.854 3.928 4.716 2.260 2.276 

 (3.944) (4.105) (5.190) (5.040) (5.067) 

Age squared -0.0440 -0.0454 -0.0571 -0.0281 -0.0281 

 (0.0468) (0.0487) (0.0604) (0.0589) (0.0592) 

Student-teacher ratio 0.427 0.380 0.200 -0.206 -0.290 

 (0.691) (0.700) (0.765) (0.806) (0.909) 

RIECE teacher dummy 34.00*** 34.88*** 39.35*** 44.24*** 44.04*** 

 (6.332) (6.552) (7.445) (7.199) (7.301) 

Early childhood degree 1.328 -0.112 0.194 -4.128 -4.342 

 (8.287) (9.171) (11.02) (10.66) (10.76) 

Being a civic service  0.924 0.419 5.883 5.977 

  (7.211) (8.180) (8.157) (8.213) 

Teacher indebtedness   0.155 -0.757 -0.796 

   (3.448) (3.318) (3.340) 

Local tie dummy    4.248 4.304 

    (9.382) (9.435) 

Having a co-teacher 

dummy     -1.566 

     (7.624) 

Constant -80.07 -79.26 -87.91 -39.32 -37.74 

 (79.45) (82.93) (106.5) (102.9) (103.7) 

      
Observations 138 134 114 101 101 

R-squared 0.187 0.191 0.221 0.304 0.305 

Standard errors in parentheses and *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1.  
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ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสด 

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Long-run Equilibrium Relationship Between Cashless Payments  

and Economic Growth 
 

ทิพยราวรรณ กัลศักดิ์ปภา1 และมณเฑียร สติมานนท2 

Tiprawan Kanlasakpapha1 and Monthien Satimanon2 

 

บทคัดยอ 

 งานศึกษานี้เปนการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสด 

(Cashless Payments) และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) โดยใชขอมูล จํานวน 

27 ประเทศ ในชวงป ค.ศ. 2000 – 2017 รวม 18 ป โดยใชทฤษฎี Endogenous Growth ในการ

ประมาณขอมูลแบบพาแนลดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด Ordinary Least Squares Method (OLS), 

Fixed Effects Model และ Random Effects Model และประยุกตใชวิธี Difference Generalized 

Method-of-Moments Estimator (GMM) ของ Arellano and Bond (1991) เพ่ือดูความสัมพันธ 

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว จากการศึกษาพบวา การชําระเงินแบบไรเงินสดสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ โดยมีขนาดของผลกระทบเพียงเล็กนอย 

 

คําสําคัญ: การชําระเงินแบบไรเงินสด, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, GMM 

 

Abstract 

 This paper studied about long-run equilibrium relationship between cashless 

payments and economic growth by using data from 27  countries for the period 2 000  - 

2017, total 18 years. This paper adopted a simple endogenous growth theory and used 

panel data to estimate by Ordinary Least Squares method (OLS), Fixed Effects Model and 

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, E-mail: tiprawan.k@st.econ.tu.ac.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจาํคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, E-mail: monthien@econ.tu.ac.th 
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Random Effects Model. This paper used difference generalized method-of-moments 

(GMM) estimator by Arellano and Bond (1991) to see relationships between cashless 

payments and economic growth in the short-run and long-run. This study found that 

cashless payment insignificantly effects on economic growth. 

 

Keywords:  Cashless Payments, Economic Growth, GMM 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหระบบการชําระเงินมีการเปลี่ยนแปลงจาก

ระบบการชําระเงินดวยเงินสดไปสูระบบการชําระเงินแบบไรเงินสด (Cashless Payments) ซ่ึงรูปแบบ

ของระบบการชําระเงินแบบไรเงินสดไดมีการพัฒนาสื่อกลางท่ีใชสําหรับการชําระเงินจากการใชตราสาร 

เชน เช็ค (Cheques) ดราฟท (Draft) ตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange) เปนตน มาเปนการใชระบบ 

การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic Payments: e-Payments) ทําใหบทบาทและความสําคัญของ 

การใชเงินสด (Cash) และการชําระเงินท่ีเปนตราสารลดลง สงผลใหตนทุนท่ีเก่ียวของกับการจัดการเงินสด

และการใชตราสารทางการเงิน3นับต้ังแตการจัดพิมพธนบัตร การขนสง การรับและจายเงินสด 

ระหวางธนาคารกลาง สถาบันการเงิน และบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการตรวจคัดธนบัตรชํารุด

ออกไปทําลาย การเก็บรักษาเงินสด และการจัดการดานเอกสารลดลงดวย นอกจากนี้ ระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสยังเพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินใหมากข้ึน  

ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจใชจายเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ รวมถึงลงทุนไดรวดเร็วข้ึน สรางสภาพคลองและ

มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับระบบเศรษฐกิจในอัตราเรงท่ีเร็วกวาการใชเงินสดหลายเทาตัว  

การพัฒนาของระบบการชําระเงินดวยเงินสดไปสูระบบการชําระเงินแบบไรเงินสดเปนนวัตกรรม

ทางการเงิน (Financial innovation) รูปแบบหนึ่งท่ีมีสวนสําคัญในการสนับสนุนและกระตุนการไหลเวียน

ของเงินในระบบเศรษฐกิจ ลดผลกระทบของความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric Information) 

รวมท้ังทําใหเครื่องมือทางการเงิน ตลาดการเงิน และตัวกลางทางการเงินมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ทําให

เกิดการพัฒนาทางการเงิน (Financial development) อันจะนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic growth) ตอไปได (Levine, 2000) และ (Abu-Bader and Abu-Qarn, 2005)  

                                                                        
3 ขอมูลจาก https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/BMD/Pages/issue_note.aspx 
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ประเด็นการศึกษาท่ีผู ศึกษาสนใจ คือ การชําระเงินแบบไร เ งินสดมีความสัมพันธ กับ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางแทจริงหรือไม อยางไร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงไดมุงเนนศึกษา

ผลกระทบของการชําระเงินแบบไรเงินสดโดยเลือกศึกษาจากชองทางการชําระเงินแบบไรเงินสด 

ท่ีหลายประเทศใช ไดแก การนําเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ (Credit Transfer) การหักเงินจากบัญชี

บุคคลอ่ืนอัตโนมัติ (Direct Debit) การชําระเงินดวยบัตร (Card Payments) และการใชเงินเล็กทรอนิกส 

(Electronic money: e-Money) โดยใชมูลคาของการทําธุรกรรมผานชองทางการชําระเงินแบบไรเงินสด

ชองทางดังกลาวเปนตัวแปรแทนการชําระเงินแบบไรเงินสด ซ่ึงเปนเครื่องบงชี้ถึงการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเงิน เพ่ือทดสอบความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามงานศึกษาของ 

Levine (2000) ไดแก 1) การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริงตอประชากร 2) การ

เติบโตของผลิตภาพรวม และ 3) การสะสมทุน โดยใชขอมูลพาแนลระหวางป ค.ศ. 2000 - 2017 จํานวน 

27 ประเทศ ภายใตการศึกษาตามทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม (Endogenous Growth 

Model) โดยใชเทคนิคการประมาณขอมูลแบบพาแนลดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด Ordinary Least 

Squares method (OLS), Fixed Effects Model และ Random Effects Model และประยุกตใชวิธี 

Difference Generalized Method-of-Moments Estimator (GMM) ขอ ง  Arellano and Bond 

(1991) ดวยโปรแกรม Stata version 15.1 ในการหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางการ

ชําระเงินแบบไรเงินสดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประมาณการผลกระทบของการชําระเงินแบบไรเงินสดตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสดตอ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

ประโยชนของการวิจัย 

ผูศึกษามีความหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจในทุกกลุม โดยเฉพาะ

ผูบริโภค ผูประกอบการสถาบันการเงิน และผูกําหนดนโยบาย ซ่ึงมีสวนรวมและเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาใหระบบการชําระเงินแบบไรเงินสดเปนเครื่องมือหลักในการสนับสนุนใหกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและทําใหประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน  
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. การพัฒนาทางการเงิน (Financial Development)  

การพัฒนาทางการเงิน คือ การพัฒนาระบบการเงินหรือการขยายตัวของโครงสรางระบบ

การเงิน ซ่ึงประกอบดวยสถาบันการเงิน เงิน และตราสารทางการเงินใหมีบทบาทสูงข้ึน ทําใหปริมาณเงิน

เกิดการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอระดับรายได ผลผลิต การจางงาน และการเปลี่ยนแปลงในอัตรา

ดอกเบี้ย ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบในการลงทุน อันเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของการใชจายมวลรวม 

ผลกระทบเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Goldsmith, 1969)  

งานศึกษาของ King และ Levine (1993) ใหความเห็นวา การพัฒนาทางการเงิน 

มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลอยใหตัวกลางทางการเงิน

ดําเนินธุรกิจไดอยางเสรีภาพจะทําใหระบบการเงินพัฒนาและสงผลดีตอภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง ผาน 2 

ชองทาง คือ การสะสมทุน (Capital Accumulation) และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity)  

Hsu และ Lin (2000) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

และการพัฒนาทางการเงินเพ่ือศึกษาวา ตลาดหุนและสถาบันการเงินสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

หรือไม โดยใชขอมูลของประเทศไตหวันระหวางป ค.ศ. 1964 - 1996 และใชแบบจําลอง Vector 

Autoregressive Error-Correction Model พบวา ท้ังการพัฒนาตลาดหุนและสถาบันการเงินสงเสริม

การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธในทิศทางบวกท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และพบวา 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Granger Causality) ระหวางการพัฒนาทางการเงินและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เปนไปสองทิศทาง 

2. นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) 

ความสัมพันธระหวางนวัตกรรมทางการเงินกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีบทบาทคลายกับ

วัตถุประสงคของการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมอาจมีผลกระทบตอ

ครัวเรือนในการตัดสินใจเลือกระหวางการลงทุนและการบริโภค ทําหนาท่ีในการเคลื่อนยายสวนเกิน 

ทางการเงิน (Financial Surpluses) จากผูมีเงินออมมากไปสูผูท่ีตองการเงินลงทุนในการผลิตมาก ซ่ึงจะ

ทําใหอัตราการสะสมเงินทุน (Rate of Capital Accumulation) สูงข้ึน ท้ังยังเปนตัวกลางท่ีจะชวยใหระดับ

รายไดของประเทศตาง ๆ เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว (Arcand, 2012)  

อยางไรก็ดี งานศึกษาของ Antony P. and Antony A. (2012) ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ระหวางนวัตกรรมทางการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกานา ตั้งแตป ค.ศ. 1963 – 2009  

โดยใชทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบ endogenous และแบบจําลอง ARDL Co - Integration มาชวยสราง

ความสัมพันธท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ผลการศึกษาพบวา นวัตกรรมทางการเงินมีผลในเชิงบวกตอ
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การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แตในระยะยาวนวัตกรรมทางการเงินอาจเปนอันตรายตอการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนวัตกรรมทางการเงินอาจสงกระทบตอการออมในระยะยาว 

3. การชําระเงินแบบไรเงินสด (Cashless Payments) 

งานศึกษาของ Humphrey et al. (2006) และ Hasan et al. (2009) พบวา การพัฒนา 

การใชระบบการชําระเงินรายยอยดวยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสเก่ียวของกับการประสิทธิภาพของ

ธนาคาร กลาวคือ 1) ทําใหตนทุนการดําเนินงานดานการธนาคารลดลง  และ 2) ทําใหธนาคารมีรายได

เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีในระบบการเงิน เชน การทําธุรกรรมทางธนาคารผาน

อินเทอรเน็ต (Internet Banking) เทคโนโลยีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Payment 

Technologies) การแลกเปลี่ยนขอมูล (Information Exchanges) เปนตน ทําใหธนาคารมีประสิทธิภาพ

การผลิต (Productivity) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธนาคารสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงาน 

(Operating Costs) ของธนาคารโดยใชเครื่องมือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะทําใหธนาคารมีกําไร

จากการประหยัดจากขนาด (Economic of Scale)  

Hasan et al. (2012) ศึกษาความสัมพันธโดยรวมระหวางการชําระเงินรายยอยในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสและการเติบโตทางเศรษฐกิจ จํานวน 27 ประเทศในทวีปยุโรป ตั้งแตป ค.ศ. 1995 – 

2009 พบวา การชําระเงินรายยอยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพในการชวยกระตุนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจโดยรวมท้ังการบริโภคและการคา เพราะอํานวยความสะดวกท้ังการทําธุรกรรมเพ่ือการ

บริโภคใหแกผูบริโภคและการทําธุรกรรมเชิงพาณิชย อีกท้ังผูบริโภคสามารถเลือกวิธีการชําระเงินไดมากข้ึน

การทําธุรกรรมจึงมีความเร็ว ปลอดภัย และมีคาใชจายนอยลง (Singh and Zandi, 2010) อยางไรก็ดี 

การชําระเงินดวยเงินสดจะยังคงมีอยูเปนจํานวนมาก (Liao and Handa, 2010) เนื่องจากยังคงพบ

ปญหาเก่ียวกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูใชงาน ความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว และความ

เชื่อม่ันของผูบริโภคในการชําระเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

สําหรับประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย4ไดดําเนินการศึกษาเก่ียวกับการเขาสูสังคมไรเงินสด 

พบวา การใชเงินสดของประเทศไทยเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องในชวง 10 ปท่ีผานมา โดยในป ค.ศ. 2017  

มีมูลคารวมของการใชเงินสดสูงถึง 1.8 พันลานบาท คิดเปนคาเฉลี่ยของการเติบโตตั้งแตป ค.ศ. 2013 - 

2017 อยูท่ีรอยละ 5.2 ซ่ึงนอยกวาคาเฉลี่ยของการเติบโตตั้งแตป ค.ศ. 2007 - 2012 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 9.8 

เนื่องจากมีการใชบริการการชําระเงินผานระบบ e-Payments มากข้ึน โดยคาเฉลี่ยการเติบโตของ  

e-Payments ในประเทศเพ่ิมข้ึนจากรอยละ15.3 ในป 2013 เปนรอยละ 19.8 ในป 2017 โดยมีการใช

บริการชําระเงินผาน 3 ชองทางสูงสุด ไดแก  1) Mobile/Internet Banking 2) e–Money และ  

                                                                        
4 ที่มา : The Journey to Less-Cash Society: Thailand’s Payment System at a Crossroads. (2018) 
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3) Electronics Card โดยการใชบริการชําระเงินผานระบบ e-Payments ตอคน เพ่ิมข้ึนมากกวาเทาตัว 

จากเดิม 31 ครั้งตอคน เปน 63 ครั้งตอคน โดยมีสัดสวนของระดับการใชบริการผาน Mobile/Internet 

Banking ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 60.5 ตอป (Interm of Volume) และสัดสวนของมูลคาการใชบริการ

ขยายตัวรอยละ 10.9 ตอป (Interm of Value) โดยมีปจจัยจากการใชโทรศัพทสมารทโฟนของประชาชน

ท่ีเพ่ิมข้ึน (Extensive Margin) และรูปแบบการใชชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Insentive Margin) 

นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบตนทุนของการใชเงินสดและการใชบริการ e-Payments แลวพบวา 

ตนทุนของการใชเงินสดตอฉบับมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 1.26 บาท และหากมีการใชธนบัตรในปริมาณท่ีมาก 

กลาวคือ มูลคารวมของธนบัตรมากก็จะทําใหตนทุนมากข้ึนตามไปดวย โดยตนทุนเฉลี่ยของการใชเงินสด

อยูท่ีรอยละ 0.34 – 0.034 ของขนาดการใชเงินสดชําระเงินตอครั้ง แตสําหรับการโอน/ชําระเงินผานทาง

อิเล็กทรอนิกสจะมีตนทุนตอการโอนหนึ่งครั้งเฉลี่ยอยูท่ี 0.46 บาท และหากมีการใช e-Payments 

เพ่ิมข้ึน จะมีตนทุนเฉลี่ยตอครั้งอยูท่ีรอยละ 0.1 โดยจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามมูลคาเงินท่ีใชในการโอน

เงินหรือชําระเงิน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. แนวคิดทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Theory) 

ผูศึกษาไดใชทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม (Endogenous Growth Model) 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจจะเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น การเนนการลงทุน 

ทางกายภาพอยางเดียวอาจไมเพียงพอจะตองใหความสําคัญกับการลงทุนในทุนมนุษยดวย เชน การ

ลงทุนในดานการศึกษา การพัฒนาฝมือแรงงาน การวิจัยและพัฒนา เปนตน ซ่ึงจะทําใหประชากร  

และแรงงานในสังคมสวนรวมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตใหสูงมากข้ึน และสามารถผลิต

สินคาและบริการไดมากข้ึน โดยใชทุนและปจจัยการผลิตตาง ๆ เทาเดิม ซ่ึงสงผลใหเกิดการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึนแมในภาวะท่ีทรัพยากรมีจํากัด ผานกระบวนการสงผานผลกระทบภายนอก 

(Spill – Over Effects) และ การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Learning – by - Doing Effects) การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจึงเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใน (Endogenous Growth Process) โดยมี

รูปแบบสมการอยางงาย ดังนี้ 

),,( RHKfY =      (1) 

โดยท่ี Y คือ ปริมาณสินคาและบริการท่ีสังคมหนึ่ง ๆ สามารถผลิตไดในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 

    K คือ ปริมาณของปจจัยทุนท่ีมีการสะสมไว (Amount of Capital Stock) 
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    H คือ ปริมาณของปจจัยดานทุนมนุษย (Stock of Human Capital) 

    R คือ ปริมาณของการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) 

 

2. ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

ผูศึกษาไดใชขอมูลรายป ตั้งแตป ค.ศ. 2000 – 2017 รวม 18 ป จํานวน 27 ประเทศ ดังนี้ 

2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซ่ึงใช เปนตัวแปรแทน (Proxy Variable)  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชขอมูลจาก Penn World Table version 9.15 (PWT 9.1) 

2.1.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแทจริง (Real GDP) (RGDP) ณ ราคาคงท่ี 

ในป 2011 หนวยเปนลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (US Dollar)  

2.1.2 ผลิตภาพมวลรวม (Total Factor Productivity) (TFP) ในปท่ีฐาน ค.ศ. 2011 

2.1.3 หุนทุน (Capital Stock) (CAPITALSTOCK) ณ ราคาคงท่ีในป ค.ศ. 2011 

หนวยเปนลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (US Dollar)  

2.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีใชเปนตัวแปรในทฤษฎี Endogenous 

Growth มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ตัวแปรแทนการวิจัยและการพัฒนา ไดแก  

1) นวัตกรรมทางการเงิน ใชมูลคาของการทําธุรกรรมผานชองทางการชําระเงิน

แบบไรเงินสด 4 ชองทาง ไดแก การนําเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ (TRANSFER) การหักเงิน 

จากบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ (DIRECT) การชําระเงินดวยบัตร (CARD) และการใชเงินเล็กทรอนิกส 

(EMONEY) หนวยเปนลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (US Dollar) โดยรวบรวมขอมูลจาก European Central 

Bank (ECB)6, Bank for International Settlements (BIS)7, และเว็บไซตของธนาคารกลางของแตละ

ประเทศ  

2) การพัฒนาทางการเงิน โดยใชดัชนีวัดระดับความลึกทางการเงิน 

(Financial Deepening) ไดแก สินเชื่อภายในประเทศตอภาคเอกชน (Domestic Credit to Private 

Sector) (DCPS) หนวยเปนรอยละของ GDP , หนี้สินสภาพคลองตอ GDP (Liquid Liabilities to GDP) 

หรือปริมาณเงิน M3 (LLGDP) หนวยเปนรอยละ และมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดตอ GDP (Stock 

Market Capitalization to GDP) (SMC) หนวยเปนรอยละ ดัชนีวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) ไดแก 
                                                                        
5 สืบคนขอมูลจาก https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/ 
6 สืบคนขอมูลจาก http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691547 
7 สืบคนขอมูลจาก https://www.bis.org/statistics/payment_stats.htm?m=6%7C36 

https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
https://www.bis.org/statistics/payment_stats.htm?m=6%7C36
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อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหุน (Stock Market Turnover Ratio) (TURN) หนวย

เปนรอยละ ดัชนีวัดเสถียรภาพ (Stability) ไดแก Bank Z-Score (ZSCORE) เพ่ือสะทอนความสําคัญ

ของสถาบันการเงินในบทบาทของการเปนตัวกลางทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยใชขอมูลจาก 

Financial Development and Structure Dataset8 

2.2.2 ตัวแปรแทนทุนมนุษย ไดแก  

1) ดัชนีทุนมนุษย (Human capital index) (HCA) โดยใชขอมูลจาก PWT 9.1 

2.2.3 ตัวแปรแทนทุนทางกายภาพ ไดแก 

อัตราสวนการลงทุนตอ GDP (PKA) ใชขอมูลการลงทุนสุทธิในสินทรัพย 

ท่ีไมใชทางการเงิน (Net Investment in Nonfinancial Assets) หนวยเปนรอยละของ GDP, รายจาย

รัฐบาล (GEX) ใชขอมูลคาใชจายการบริโภคข้ันสุดทายของรัฐบาลท่ัวไป (General Government Final 

Consumption Expenditure) หนวยเปนรอยละของ GDP, จํานวนแรงงาน (Labor Force) (LAB) หนวย

เปนคน และอัตราเงินเฟอ (Inflation, GDP Deflator) (INF) หนวยเปนรอยละตอป โดยใชขอมูลจาก 

World Development Indicators9 

ซ่ึงผูศึกษาคาดหวังวา ตัวแปรอิสระทุกตัวจะสงผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในทิศบวก ยกเวน อัตราเงินเฟอ  

 

3. แนวคิดทฤษฎทีางเศรษฐมิติ (Econometric Theory) 

3.1 การแปลงขอมูลใหคงท่ีในรูปของ Natural logarithm เพ่ือขจัดแนวโนมและความ

แปรปรวนของขอมูลกอนนํามาใชวิเคราะหทางเศรษฐมิติตามสมการ OLS ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
8 สืบคนขอมูลจาก https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/financial-structure-database 
9 สืบคนขอมูลจาก https://data.worldbank.org/ 

https://data.worldbank.org/
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3.2 การทดสอบ Panel Unit Root  

การใชขอมูลพาแนลประมาณความสัมพันธของแบบจําลองนั้น จะตองมีการทดสอบ

ความนิ่ง (Stationary) ของตัวแปรทุกตัวกอน เพ่ือหลีกเลี่ยงขอมูลท่ีมีคาเฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน 

(Variance) ท่ีไมคงท่ีและเพ่ือไมใหเกิดปญหาความสัมพันธท่ีไมแทจริง (Spurious Regression) โดยงาน

ศึกษานี้ใชวิธีทดสอบของ Fisher-Type Tests โดยใช ADF-Fisher Test และ Fisher-PP Test โดยคํานึงถึง

ระดับ lag ท่ีเหมาะสมจากการพิจารณาคา AIC หรือ SC ท่ีมีคาต่ําสุด  
3.3 การประมาณขอมูลดวยวิธี  Fixed Effect และ Random Effect โดยทดสอบ 

Hausman Test ในการเปรียบเทียบวาควรเลือกใชการประมาณคาแบบใด หากคา p-value ท่ีได

มากกวา 0.05 การประมาณขอมูลดวยวิธี Random Effect จะเหมาะสมท่ีสุด ณ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

3.4 การประมาณขอมูลดวยวิธี  Generalized Method of Moments Estimators 

(GMM) เพ่ือกําจัดปญหาของการวิเคราะหแบบ Cross Country Analysis 3 ประการ ไดแก 1) ตัวแปรตน

การชําระเงินแบบไรเงินสด (Cashless Payments) 

การพัฒนาทางการเงิน (Financial Development) 

ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคอ่ืน ๆ 
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มีความสัมพันธกับความคลาดเคลื่อนทําใหตองมีการสราง Instrument Variable เปนจํานวนมาก  

ซ่ึงการสราง Instrument Variable เปนสิ่งท่ีทําไดยาก 2) ประเทศสวนใหญมีความแตกตางกันทางระบบ

เศรษฐกิจ (Country Specific Effect) ทําใหตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษามีจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหา 

Omitted Variable Bias และ 3) การวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวางไมสามารถบอกสาเหตุของการ

เปนเหตุและเปนผลไดวา การพัฒนาสิ่งท่ีศึกษาเกิดข้ึนกอนเกิดหลังจากนั้นหรือเกิดข้ึนพรอม ๆ กับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสามารถเขียนแบบจําลอง GMM ไดดังตอไปนี้ 

itiitititit wCashlessyy ναγβλ ++++= −1    (5) 

โดยท่ี ity  คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ10ของประเทศท่ี i  ในเวลาท่ี t , 

itCashless  คือ มูลคาของการชําระเงินแบบไรเงินสดผาน 4 ชองทาง11, itw  คือ ตัวแปรควบคุม (Control 

Variables)12 , iα  คือ ความแตกตางของแตละประเทศ ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีไมแปรเปลี่ยนตามเวลา (Time-

Invariant), β  คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีสนใจในการประมาณคาผลกระทบของการชําระเงินแบบไรเงินสดตอการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ itν  คือ คาความคลาดเคลื่อน (Error) 

อยางไรก็ดี การนําคาในอดีตของตัวแปรตาม (Lagged Variable) เขามารวม ในแบบจําลอง

อาจก อให เ กิ ดปญหา Endogenous และตั วแปรอิสระท่ี ใช อาจไม ใช ตั วแปรแบบ Exogenous  

ท่ีแทจริง ซ่ึงกอใหเกิดปญหา Dynamic Panel Bias ผูศึกษาจึงไดเลือกใชวิธีการประมาณแบบจําลองดวยวิธี 

Arellano and Bond (1991) ซ่ึงไดเสนอการแกปญหาโดยมีสมมติฐานท่ีสําคัญ 2 ประการ ประการท่ีหนึ่ง คือ 

ความคลาดเคลื่อนไมมีปญหา Autocorrelation เกิดข้ึน และประการท่ีสอง คือ ตัวแปรอิสระท่ีใชไมใช 

ตัวแปรแบบ Exogenous ท่ีแทจริง สามารถเขียนสมการเง่ือนไข Moment Conditions for Endogenous 

Variables ไดดังนี้ 

0),,,( 1 =−
i

t
i

t
i

t

iit CashlesswyE αν      ),...,1)(,...,1( NiTt ==   (6) 

จากนั้นใชเทคนิค First-differenced Generalized Method of Moment เพ่ือขจัดปญหา 

Heterogeneity โดยการทํา First – differenced กําจัดตัวแปร iα (Unobserved individual) แลวจึงศึกษา

หาความสัมพันธระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสดและปจจัยตาง ๆ กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไป 

 

                                                                        
10 ตัวแปรแทนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดแก ตัวแปรตาม ในขอ 2.1.1 - 2.1.3 
11 ตัวแปรแทนการชําระเงินแบบไรเงินสด ไดแก ตัวแปรอิสระ ในขอ 2.2.1 ขอ 1) นวัตกรรมทางการเงิน 
12ตัวแปรควบคุม ไดแก  ตัวแปริสระ ในขอ 2.2.1 ขอ 2) การพัฒนาทางการเงิน และขอ 2.2.2 – 2.2.3 
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สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบ Panel Unit Root ดวยวิธีของ Fisher-Type Tests โดยใช ADF-

Fisher Test และ Fisher-PP Test พบวา ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาทุกตัวมีความเปน Stationary ท่ี I(0) คือ  

ท่ีระดับ levels ยกเวน ตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแทจริง (lnRGDP) ตัวแปรการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจดวยผลิตภาพมวลรวม (lnTFP) ตัวแปรมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดตอ GDP (lnSMC) และ 

ตัวแปรรายจายภาครัฐ (lnGEX) ท่ีมีความเปน Stationary ท่ี I(1) คือ ท่ีระดับ first difference ดังนั้น  

จึงสามารถนําขอมูลมาใชประมาณคาสมการได 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบ Panel Unit Root 

ตัวแปร ขอมูลเปน Stationary ณ ระดับ 

ตัวแปรตาม 

lnRGDP, lnTFP 

lnCAPITALSTOCK 

I(1) 

I(0) 

ตัวแปรอิสระ 

lnTRANSFER, lnDIRECT, lnCARD, lnEMONEY,  lnDCPS, 

lnLLGDP, lnTURN, lnZSCORE, lnHCA, lnPKA, lnLAB, lnINF 

I(0) 

lnSMC, lnGEX I(1) 

ท่ีมา: จากการทดสอบโดยผูศึกษา 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธของการชําระเงินแบบไรเงินสดและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยวิธี Fixed Effect และ Random Effect ซ่ึงผลการทดสอบแบบจําลองดวยวิธี 

Hausman Test พบวา คา Proability ท้ัง 3 สมการ มีคาเทากับ 0.0000<0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือ แบบจําลอง Fixed Effect มีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการประมาณคา

แบบจําลอง โดยตัวแปรแทนการชําระเงินแบบไรเงินสด ท้ัง 4 ตัวแปร ไดแก 1) การนําเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืน

อัตโนมัติ (lnTRANSFER) 2) การหักเงินจากบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ (lnDIRECT) 3) การชําระเงินดวยบัตร 

(CARD) และการใชเงินอิเล็กทรอนิกส (lnEMONEY) มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะการชําระเงินดวยบัตรมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลิตภาพมวลรวมและหุนทุน อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ท้ังสองสมการ  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประมาณคาแบบจําลอง Fixed Effect และ Random Effect  
ตัวแปร lnRGDP lnTFP lnCAPITALSTOCK 

 FE RE FE RE FE RE 

lnTRANSFER .0073429** 

(.0035537) 

.0034231 

(.0042391) 

.0021017 

(.0021712) 

-.000752 

(.0027599) 

.0078853*** 

(.002256) 

.0058296** 

(.0025801) 

lnDIRECT -.0061722 

(.0044914) 

-.0082687 

(.005375) 

.0016902 

(.0027441) 

-.0047909 

(.0031999) 

-.009145*** 

(.0028513) 

-.0102491*** 

(.0032805) 

lnCARD -.0124399*** 

(.0085169) 

.1017937 

(.0100307) 

.0647686*** 

(.0052035) 

.0469455*** 

(.0055285) 

.0303515*** 

(.0054068) 

.0296958***

(.0061985) 

lnEMONEY -.0124399*** 

(.0027665) 

-.0096058** 

(.0032627) 

-.0081088***  

(.0016902) 

-.0069431*** 

(.0020107) 

-.0038964** 

(.0017563) 

-.0019105 

(.0019951) 

Constant 6.64226*** 

(1.184351) 

.0252768 

(.5396634) 

5.36075 

(.7235982) 

.8189322*** 

(.2163643) 

4.868261 

(.7518715) 

.8275219 

(.5127526)  

R-squared  0.9579 0.9499                                          0.0169 0.1716                                          0.9445                                          0.9361                                          

Hausman test 

Chi2 / Prob>Chi2 69.40/0.0000 99.01/0.0000 57.10/0.0000 

Observations 201 201 201 

Number of country 27 27 27 

หมายเหต:ุ  แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 0.05 และ 0.1 ตามลําดบั *** มีนัยสําคัญท่ี 0.01 ** มีนัยสําคัญ

ท่ี 0.05 และ * มีนัยสําคัญท่ี 0.10 และคาใน ( ) เปนคา Std. Error 

เม่ือพิจารณาคาประมาณท่ีไดจากการประมาณคาแบบจําลองดวยวิธี First-differenced GMM  

ในตารางท่ี 3 พบวา มีความสัมพันธระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสด ไดแก 1) การนําเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืน

อัตโนมัติ (lnTRANSFER) 2) การชําระเงินดวยบัตร (lnCARD) และ 3) การใชเงินเล็กทรอนิกส (lnEMONEY) 

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการหักเงินจากบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ 

(lnDIRECT) ซ่ึงไมมีความสัมพันธกับตัวแปรแทนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตัวใด โดยในแบบจําลองซ่ึงใช

ตัวแปรแทนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยผลิตภาพมวลรวม (lnTFP) พบวา หากผลิตภาพมวลรวมในป

กอนหนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลตอผลิตภาพมวลรวมในปปจจุบันเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5630 ในทิศทาง

เดียวกัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยเม่ือมีการชําระเงินแบบไรเงินสดผานการนําเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืน

อัตโนมัติเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหผลิตภาพมวลรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.0046 ในทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 และเม่ือมีการชําระเงินผานบัตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหผลิตภาพมวลรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 

0.0264 ในทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แตอยางไรก็ดี กลับพบวา เม่ือมีการชําระเงินผาน  
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e-Money เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหผลิตภาพมวลรวมลดลงรอยละ 0.0043 ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวา 

การชําระเงินแบบไรเงินสดมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเปนเพียงปจจัยหนึ่งท่ีชวย

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางนอยหรือโดยทางออม เนื่องจากจะเห็นไดวา 

การชําระเงินแบบไรเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดไมถึงรอยละ 1 ซ่ึงการ

วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอีกมาก การจะพิจารณาเฉพาะผลของการใช

ชองทางการชําระเงินแบบไรเงินสดจึงอาจจะไมเพียงพอสําหรับการวัดผลกระทบโดยรวม 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

             ตามแบบจําลอง GMM (Arellano and Bond (1991))  

ตัวแปร lnRGDP lnTFP lnCAPITALSTOCK 

lnTRANSFER .006463***   

(.0021576)      

.0046736**   

(.0022186)      

.000293 

(.0005775)      

lnDIRECT -.0003921    

(.002265)     

.000528 

(.0023392)      

-.0003747   

(.0006301) 

lnCARD .0227441***   

(.0070284)      

.0263624***   

(.0073248)      

.0070729***   

(.0019732)      

lnEMONEY -.0026452*   

(.0015197)     

-.0045366***   

(.0014339)     

-.0004333   

.0003756     

Lagged dep. variable .8729948***    

(.041745)     

.5630287***   

(.0624454)      

.9314596***   

(.0170793)     

Observations 161 161 161 

Number of country 26 26 26 

หมายเหตุ : แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 0.05 และ 0.1 ตามลําดบั *** มีนัยสําคัญท่ี 0.01 ** มีนัยสําคัญ

ท่ี 0.05 และ * มีนัยสําคัญท่ี 0.10 และคาใน ( ) เปนคา Std. Error 

 

อภิปรายผล 

งานศึกษานี้ไดพิจารณาความสัมพันธกับเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางการชําระเงินแบบไรเงินสด

โดยใชตัวแปรมูลคาของการชาํระเงินแบบไรเงินสดผาน 4 ชองทาง ไดแก 1) การนําเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืน

อัตโนมัติ 2) การหักเงินจากบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ 3) การชําระเงินดวยบัตร และ 4) การใชเงิน

อิเล็กทรอนิกส กับตัวแปรท่ีสะทอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 3 ตัวแปร ไดแก 1) การเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจท่ีแทจริง 2) ผลิตภาพมวลรวม และ 3) หุนทุน โดยมีตัวแปรควบคุม ไดแก ดัชนีการพัฒนาทาง

การเงิน และตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคอ่ืน ๆ ในชวงป ค.ศ. 2000 – 2017 จํานวน 27 ประเทศ โดยใช

แบบจําลอง Fixed effect, Random Effect, และ GMM ตามงานศึกษาของ  Arellano and Bond 

(1991) ชวยในการสรางความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา การชําระเงินแบบไรเงินสดมีความสัมพันธกับ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ โดยการชําระเงินไรเงินสดดวย e-Money อาจเปน

อันตรายตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากพบความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปกอนหนาสงผล

กระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปปจจุบันในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี  

มีขอสังเกตวา การชําระเงินแบบไรเงินสดดวยการหักเงินจากบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัต ิซ่ึงเปนระบบการโอนเงิน

รายยอยท่ีใหบริการหักเงินจากบัญชีผูจายเงินอัตโนมัติภายในธนาคารเดียวกัน โดยเปนระบบท่ีรองรับ

บริการโอนเงินท่ีมีงวดชําระเงินท่ีแนนอนและมีปริมาณรายการมาก ซ่ึงถือไดวา เปนการบริการท่ีจะสราง

วินัยทางการเงิน และลดการผิดนัดชําระหนี้ใหแกผูบริโภค พรอมท้ังสถาบันการเงินหรือบริษัทเจาของ

ธุรกิจก็ไดรับประโยชนกลับไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือมีความสัมพันธในทิศทางท่ีเปนลบ ดังนั้น หาก

พิจารณาในระยะยาวแลว ผลของการชําระเงินแบบไรเงินสดอาจจะยังคลุมเครือ หรอืเปนปจจัยเพียงเล็กนอยท่ี

สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

 

ขอเสนอแนะ  

แมวางานศึกษาหลายงานจะสนับสนุนวาการชําระเงินแบบไรเงินสดซ่ึงเปนนวัตกรรมทางการเงิน

รูปแบบหนึ่งซ่ึงมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตหากพิจารณาในระยะยาวแลว  

การชําระเงินแบบไรเงินสดอาจเปนเพียงปจจัยท่ีชวยสนับสนุนใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดําเนินไป

ไดอยางไมติดขัด โดยเปนการเพ่ิมใหเงินมีการหมุนในระบบเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วข้ึน สอดรับกับการบริโภค

และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตไมไดสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสวนของ

การผลิตหรือการพัฒนาทุนมนุษยใหมีมากข้ึน ดังนั้น การออกนโยบายในการสนับสนุนการใชระบบชําระเงิน

แบบไรเงินสดเพ่ือจะกาวไปสูสังคมไรเงินสดจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในสังคมนั้น ๆ ใหมี

คุณภาพ เพ่ือจะไดสามารถตัดสินใจเลือกระหวางการบริโภคและการลงทุนไดอยางเกิดประโยชนสูงสุดดวย 
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ผลกระทบของนโยบายการเงินที่สงผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย 

The impact of the policy on the amount of deposits of 

 commercial banks 
 

โสรัญญา  สิทธิธนาลาภ1 และบัณฑิต ชัยวิชญชาต2ิ 

Punnittha Weangsima1 and Bundit Chaivichayachat2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษานโยบายการเงินทางกลไกการสงผานนโยบาย

การเงิน  ชองทางอัตราดอกเบี้ย,ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน,ชองทางสินเชื่อ และ ชองทางราคา

สินทรัพย ท่ีสงผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย โดยใชวิธีการทดสอบ ความนิ่ง (Stationary 

Test)ของตัวแปรตางๆ โดยใชการทดสอบความนิ่งของตัวแปร Unit Root ดวยวิธี Augmented 

Dickey-Fuller Test (ADF Test) การหาจํานวนLagท่ีเหมาะสม ดวยวิธี  Akaike Information 

Criterion (AIC) การประมาณคาแบบจําลองVARจากนั้นทําการวิเคราะหตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีมี

ความผันผวนแตกตางกันในแตละชวงเวลา และ ไมทราบลักษณะความสัมพันธท่ีชัดเจนระหวางตัว

แปรตางๆ (Impulse Response Function)  โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนราย ไตรมาส ต้ังแต ไตรมาส

ท่ี1 ป พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสท่ี4 ป พ.ศ.2559 

 ผลการศึกษาพบวา จากการวิเคราะหขอมูลโดยใช Least Squares Method ตัวแปรภายใน 

ท้ัง 9 ตัวแปร พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับปริมาณการออมภาคครัวเรือน

มากท่ีสุดไดแก อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย,ราคาหุนในตลาดหลักทรัพย,ผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ,ปริมาณสินเชื่อสวนบุคคล,รายไดท่ีแทจริง,การบริโภคของประชาชนไทย,อัตรา

แลกเปลี่ยน สําหรับตัวแปรอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน

กับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

 

 

 

 
1นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , e-mail : Sorunya.cherry@gmail.com 
2รองศาสตราจารย, Ph.D. คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , e-mail : bundit@me.com 

mailto:Sorunya.cherry@gmail.com
mailto:bundit@me.com
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สวน ราคาหุน,ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และ การบริโภคของประชนชนไทย มีความสัมพันธ

ไปในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ันรอยละ 99  ในขณะท่ีตัวแปรอัตราเงินเฟอ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับปริมาณเงิน

ฝากธนาคารพาณิชย ผลการทดสอบการตอบสนองของตัวแปร (Impulse Response Function)

พบวาตัวแปรในแตละชองทางมีการตอบสนองตออัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยในแตละชวงเวลา 

 

คําสําคัญ: นโยบายการเงิน, กลไกการสงผานนโยบายการเงิน 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to learn about the process of transferring finance 

policy, interest rate channel, exchange rate channel, credit channel and asset price 

channel which had a consequence with deposit amount of SCB bank by using the 

test method (Unitary Test) of the stability tests of various units with the Augmented 

Dickey-Fuller Test (ADF Test). Finding the appropriate amount of delay for the Aikike 

Information Criterion (AIC) method is estimated. The VAR model then analyzes 

multiple labor values at various times and does not know the clear relationship 

between the various units (Impulse Response Function).By using secondary data on 

each quarters from the first quarter on 2002 to the fourth quarter on 2016. 

 The result of the study that analyzing the data by using Least Squares Method 

from all of 9 internal variables found that the most effective positive variables to 

quantity of saving in household is interest rate of SCB bank followed by Stock price 

in Thai stock exchange, gross domestic product, personal credit amount, income of 

Thai people, consumption of Thai people, exchange rate. For the variable of interest 

rate and exchange rate are related in the same way as the interest rate of SCB bank 

significantly in statistical at 99% of confidences. For the variable of inflation has no 

significant relate with interest rate of SCB bank. 

The results of the response tests (Impulse Response Function) found that the 

variables in each channel responded to the interest rates of commercial banks in 

each period. 

 

Keywords: monetary policy, Transmission mechanism of monetary policy 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ในปจจุบันประเทศไทยไดกําหนดนโยบายการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบ

เปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน (Flexible Inflation Targeting)  ซ่ึงใหความสําคัญกับการรักษา

เสถียรภาพดานราคาผานการกําหนดเปาหมายเงินเฟอหรือเรียกวา เปาหมายของนโยบายการเงิน 

ควบคูไปกับการดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน โดย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน จะติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางดังกลาวเพ่ือให

การกําหนดเปาหมายนโยบายการเงินและการดําเนินนโยบายการเงินในระยะตอไปมีความเหมาะสม 

และสามารถบรรลุเปาหมายของเสถียรภาพราคา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบ

การเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินนโยบายการเงินนั้นจะตองผานกลไกการสงผานนโยบายการเงิน 5 ชองทาง                  

ไดแก 1.ชองทางอัตราดอกเบี้ย (Interest rate channel) 2.ชองทางสินเชื่อ (Credit channel) 3. 

ชองทางราคาสินทรัพย (Asset price channel) 4. ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate 

channel) 5. ชองทางการคาดการณ (Expectations channel)  ซ่ึงการดําเนินนโยบายการเงินเพ่ือ

ควบคุมอัตราเงินเฟอเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาประมาณ 1-2 ป นับตั้งแตคณะกรรมการฯ 

ประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยจะสงผลกระทบผานระบบการเงินในชองทางตางๆ5

ชองทางดังกลาวขางตน ซ่ึงชองทางอัตราดอกเบี้ย ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน ชองทางสินเชื่อ และ 

ชองทางราคาสินทรัพยมีผลกระทบโดยตรงตอการออมของประชาชนไทย ผูวิจัยไดเห็นถึงบทบาท

สําคัญของ กลไกการสงผานนโยบายทางชองทางอัตราดอกเบี้ย,ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน,ชองทาง

สินเชื่อ และ ชองทางราคาสินทรัพย จึงสนใจศึกษาวาชองทางใดสงผลกระทบตอปริมาณเงินฝาก

ธนาคารพาณิชยมากท่ีสุด เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการออมของประชาชนไทยใหมาก

ข้ึนในอนาคต เพ่ือสงผลใหเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตท่ีดีมากยิ่งข้ึน 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพ่ือศึกษานโยบายการเงินทางกลไกการสงผานนโยบายการเงินท้ัง4ชองทาง ไดแก ชองทาง

อัตราดอกเบี้ย,ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน,ชองทางสินเชื่อ และ ชองทางราคาสินทรัพย ท่ีสงผลตอ

ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของในงานวิจัยเรื่อง นโยบายการเงินท่ีสงผล

ตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย โดยศึกษาถึง กลไกการสงผานนโยบายการเงิน ชองทางการ
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+

 

+

+

- 

- 

- 

- 
- 

สงผานชองอัตราดอกเบี้ย และการสงผานนโยบายการเงินชองทางสินทรัพย ซ่ึงท้ัง2ชองทาง สงผล

กระทบตอการออมแสดงดังแผนภาพดังตอไปนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจัยและแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ท่ีมา: จากการตรวจเอกสาร 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย(r),ราคาหุนในตลาดหลักทรัพย

(SET),ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ(GDP),ปริมาณสินเชื่อสวนบุคคล(lo),การบริโภคของประชาชน

ไทย(C),อัตราแลกเปลี่ยน(EX),อัตราเงินเฟอ(π) 

 ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย(S) 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคเพ่ือศึกษานโยบายการเงินทางกลไกการ

สงผานนโยบายการเงิน  ชองทางอัตราดอกเบี้ย,ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน,ชองทางสินเชื่อ และ 

ชองทางราคาสินทรัพย ท่ีสงผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ซ่ึงไดนําตัวแปรท่ีมีความเก่ียวของ

อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย 

ราคาหุนในตลาดหลักทรัพย 

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 

ปริมาณสินเชื่อสวนบุคคล 

การบริโภคของประชาชนไทย 

รายไดท่ีแทจริงของประชาชน

 
อัตราแลกเปลี่ยน 

เงินฝากธนาคารพาณิชย 

อัตราเงินเฟอ 
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กันในกลไกการสงผานนโยบายการเงิน ในแตละชองทาง ลําดับแรกนํามาทดสอบ ความนิ่ง 

(Stationary Test)ของตัวแปรตางๆ โดยใชการทดสอบความนิ่งของตัวแปร Unit Root ดวยวิธี 

Augmented Dickey-Fuller Test (ADF Test) การทดสอบลําดับท่ีสองคือ การหาจํานวนLagท่ี

เหมาะสม ดวยวิธี Akaike Information Criterion (AIC)  การประมาณคาแบบจําลองVAR จากนั้น

ทําการวิเคราะหตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีมีความผันผวนแตกตางกันในแตละชวงเวลา และ ไมทราบ

ลักษณะความสัมพันธท่ีชัดเจนระหวางตัวแปรตางๆ (Impulse Response Function)   

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ ประกอบกับการตรวจเอกสารท่ีใชในการศึกษากลไกการ

สงผานนโยบายการเงิน สามารถนํามาสรางแบบจําลอง โดยแบงออกเปน4แบบจําลอง ตามชองทาง

การสงผานท้ัง 4 ชอง ดังนี้ 

ฟงกช่ันการออม 

 

แบบจําลอง VAR สามารถเขียนในรูปเมทริกซ ได ดังนี้ 

แบบจําลองปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ชองทางอัตราดอกเบ้ีย 

  
 

 

 

แบบจําลองปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ชองทางสินทรัพย 

 
แบบจําลองปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ชองทางอัตราแลกเปล่ียน 
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แบบจําลองปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ชองทางสินเช่ือ 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบความนิ่ง (Stationary Test) ของตัวแปร 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปรการสงผานนโยบายการเงิน (Unit Root) ดวยวิธี  

Augmented Dickey- Fuller Test (ADF Test)  
  Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test 

Data Level First Difference 

 None Intercept Trend and 

intercept 

None Intercept Trend and 

intercept 

c 4.1508 -2.2169 -3.5377*** -3.2899*** -7.9413*** -8.1560*** 

s 3.1187 -0.4133 -1.9433 -3.8424*** -5.1839*** -5.1360*** 

ex -0.6992 -1.8005 -1.0480 -5.4672*** -5.4731*** -5.7117*** 

gdp 5.2283 -2.2548 -3.1153 -2.1857** -7.4837*** -7.9481*** 

in 2.6816 -1.5745 -4.2461*** -1.8442* -3.6796*** -3.7367** 

𝜋𝜋 -1.4744 -3.2283 -4.0298** -7.5141*** -7.4506*** -8.2677*** 

int -2.0479 -1.9465 -1.9107 --3.4202*** -3.3945** -3.3183* 

lo/ 3.5901 -0.2759 -2.2917 -3.1266*** -4.9766*** -4.9321*** 

pri 1.4353 -1.5163 -2.3785 -5.8891*** -6.0083*** -5.9696*** 

หมายเหตุ: คาตัวเลขในตารางคือคา t-statistics  

 ***, **, * หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.01, 0.05 และ 0.1 ตามลําดับ 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

ท้ังนี้ตัวแปรทุกตัวมีความนิ่งท่ีระดับ 1stDifference (I(1)) ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) โดยวิธีการ Johansen-Juselius ซ่ึงจากผล

การทดสอบ พบวา ตัวแปรอนุกรมเวลามีโอกาสท่ีจะเกิดการเคลื่อนไหวรวมกัน ไปดวยกันหรือมี

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ซ่ึงเปนความสัมพันธ ท่ีแทจริงทาง

เศรษฐศาสตรจึงทําการทดสอบตอไปได 

2. ผลการคํานวณคา Correlation ของตัวแปรภาคธุรกิจ 

ผลการคํานวณคา Correlation ของท้ัง 8 ตัวแปร พบวาไม มีตัวแปรอิสระใด ท่ี มี

ความสัมพันธกันเกิน 0.8 หรือนอยกวา -0.8 และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหดวย Least Squares 
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Method พบวา คา R2 มีคาสูง รวมท้ังตัวแปรอิสระสวนใหญในสมการมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญกับตัวแปรตาม แสดงวาตัวแปรอิสระไมเกิดปญหา Multicollinearity ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
   r SET GDP   LO IN  C EX 𝜋𝜋 

r 1        
SET 0.076775 1       
GDP 0.059348 0.701117 1      
LO 0.01309 0.692554 0.67415 1     
IN 0.061651 0.60417 0.687022 0.718859 1    
C 0.075116 0.523271 0.687498 0.732663 0.6893231 1   
EX -0.15183 -0.7157 -0.72008 -0.76101 -0.705521 -0.726151 1  

𝜋𝜋 0.243094 0.079337 0.093186 -0.03202 0.1118804 0.1258487 -0.2868 1 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

 

3. การวิเคราะหโดยใช Least Squares Method 

ตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกันสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 99.4 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 และผลการวิเคราะหแสดงวาไมมี

ความสัมพันธอัตตะ (Autocorrelation) เนื่องจากคา D.W. = 1.323ซ่ึงมีคาอยูในชวงระหวาง dU =  

1.108 และ (4 - dU) = 1.726 ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 จากการพิจารณา 

Standardized Coefficient ของตัวแปรอิสระท่ีนํามาพิจารณาท้ัง 9 ตัวแปร พบวาทุกตัวแปรมี

ความสัมพันธกับปริมาณการออมภาคธุรกิจ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย 

คาคงท่ี/ตัวแปรอิสระ 
Coefficient 

Least Squares Method 

คาคงท่ี (Constant) -4.7529 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย(r) 0.0812*** 

 (-7.297) 

ราคาหุน(SET) -0.2187*** 

 (8.6684) 

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ(GDP) -0.4666*** 

 (-3.3101) 

ปริมาณการปลอยสินเชื่อ (lo) -0.6895*** 

 (11.574) 

รายไดท่ีแทจริง (In) 0.7243*** 

 

การบริโภคของประชาชนไทย (c)        

 

อัตราแลกเปลี่ยน (EX)          

 

อัตราเงินเฟอ (π)                    

(2.932) 

-0.9893*** 

(3.030) 

0.6763*** 

(8.797) 

-0.0014 

(-0.1984) 
 

R2 0.994 

Adjusted R2 0.993 

F 1069.07*** 

D.W. 1.323 

N 60 

 

หมายเหตุ: คาตัวเลขในตารางคือคา t-statistics  

 ***, **, * หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.01, 0.05 และ 0.1 ตามลําดับ 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
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4. ผลการหา Lag ท่ีเหมาะสม  

 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได ทดสอบการหาคาความลาชา Lag ท่ีมีความเหมาะสม ดวยวิธี 

Akaike Information (AIC)  โดยจะทําการเลือก ท่ีใหคา AIC ต่ําท่ีสุด โดยจํานวน Lag ท่ีเหมาะสม

สําหรับการวิเคราะหขอมูลคือ 4 ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการหาจํานวน lag ท่ีเหมาะสม 

                    Lag                                                AIC 

                     0                                               -33.77922 

1 -48.78582 

2 -49.26455 

3 -50.71990 

4 -53.23463* 

หมายเหตุ:   * คือจํานวน Lag ท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา: จากการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป        

 

5. ผลการประมาณคาแบบจําลอง VAR 

 การประมาณคา แบบจําลองการออมของประชาชนไทย พิจารณาจากแบบจําลองท่ีใหคา 

AIC ต่ําท่ีสุดและเปนแบบจําลองท่ีเสถียรภาพ โดยพิจารณาจากคา Roots mคํานวณไดท้ังหมดนั้นมี

คานอยกวา 1 แสดงวา ผลการประมาณคาแบบจําลอง VAR ท่ีไดมีเสถียรภาพ และจากการคํานวณ 

พบวาคา Root ท่ีไดมีคา นอยกวา 1 แสดงถึง เปนแบบจําลองท่ีมีเสถียรภาพ สามารถนําผลการ

ประมาณคาดังกลาว ไปทําการวิเคราะหการตอบสนองของตัวแปร (Impulse Response Funtion) 

และการวิเคราะหขนาดของอิทธิของตัวแปร โดยการแยกสวนความแปรปรวน (Variance 

Decomposition) ตอไปได โดยการทดสอบความมีเสถียรภาพแสดงผลดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แสดงถึงความมีเสถียรภาพของแบบจําลอง VAR      

              แบบจําลองปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยของประเทศไทย   

           Lag                               AIC Root  

0                              -33.77922                              นอยกวา 1 

1                     -48.78582                              นอยกวา 1 

2                     -49.26455                              นอยกวา 1 

3                     -50.71990                              นอยกวา 1 

4                     -53.23463*                             นอยกวา 1 

ท่ีมา: จากการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะห การตอบสนองของตัวแปร( Impulse Response Function ) 

 การศึกษาในสวนนี้ จะใชการวิเคราะห การตอบสนองของตัวแปร (Impulse Response 

Function) เพ่ือหาผลกระทบของนโยบายการเงินเปาหมายอัตราเงินเฟอผานชองทางตางๆ ท้ัง 4 

ชองทางท่ีมีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน 

(shock)ทีเกิดข้ึนของตัวแปรการสงผานนโยบายการเงิน กับ อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย (r),ราคา

หุนในตลาดหลักทรัพย(SET),ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ(GDP),ปริมาณสินเชื่อสวนบุคคล (lo), 

รายไดท่ีแทจริงของประชาชนไทย(In),การบริโภคของประชาชนไทย (C),อัตราแลกเปลี่ยน (EX) และ

อัตราเงินเฟอ (π) 

ผลการศึกษาการตอบสนองของการออมของประชาชนไทย โดยแสดงผล กลไกการสงผาน

นโยบายการเงินท้ัง 4ชองทางไดดังนี้ 

ชองทางอัตราดอกเบ้ีย  
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ภาพท่ี 2 กราฟแสดงการตอบสนองระหวางตวัแปรในกลไกการสงผานนโยบายเงินชองทางอัตราดอกเบี้ย 

ท่ีมา: จากการวิจัย 
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 ชองทางมูลคาสินทรัพย 
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ภาพท่ี 3 กราฟแสดงการตอบสนองระหวางตัวแปรในชองทางมูลคาสินทรัพย 

ท่ีมา: จากการวิจัย 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงการตอบสนองระหวางตัวแปรในกลไกการสงผานนโยบายเงินชองทางอัตราแลกเปลี่ยน 

ท่ีมา: จากการวิจัย 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงการตอบสนองระหวางตัวแปรในกลไกการสงผานนโยบายเงินชองทางสินเชื่อ 

ท่ีมา: จากการวิจัย 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาเชิงประจักษไดแบงตัวแปรท่ีศึกษา ท่ีสงผลกระทบและมีการตอบสนองของตัวแปร 

ในแตละชวงเวลา ตัวแปรท่ีสําคัญ ในชองทางอัตราดอกเบี้ย ไดแก อัตราดอกเบี้ย,รายไดท่ีแทจริง,

การใชจาย,ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ตัวแปรท่ีสําคัญ ในชองทางแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย, 

อัตราแลกเปลี่ยน,ผลผลิตมวลรวมในประเทศ,ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ตัวแปรท่ีสําคัญใน

ชองทางสินเชื่อ ไดแก อัตราดอกเบี้ย,ปริมาณสินเชื่อสวนบุคคล,อัตราเงินเฟอ,ปริมาณเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย และ ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสําคัญชองทางสินทรัพย ไดแก อัตราดอกเบี้ย,ราคาหุนใน

ตลาดหลักทรัพย,อัตราเงินเฟอ,ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย 

 โดยกลไกการสงผานท้ัง4ชองทาง เปนชองทางท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบาย

การเงินรวมถึงเม่ือศึกษาเก่ียวกับการสงผานนโยบายการเงินชองทางตางๆในตางประเทศ พบวา 

ชองทางอัตราดอกเบี้ย ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน ชองทางสินเชื่อและ ชองทางสินทรัพย ท้ัง4ชองทาง

มีประประสิทธิภาพท่ีสุดในการดําเนินนโยบายการเงิน ดังนั้นการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ จึงเลือกท้ัง 

4ชองทาง โดยศึกษาและทําการเปรียบเทียบผลกระทบของชองทางการสงผานนโยบายการเงิน ท้ัง 4

ชองทาง วาชองทางใดมีผลกระทบตอ การออมของประชาชนไทยมากท่ีสุด โดยกําหนดชวงเวลาจาก
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ท่ีประเทศไทยดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายอัตราเงินเฟอ ขอมูลท่ีใชศึกษาเปนขอมูล

รายไตรมาส ตั้งแต ไตรมาสท่ี1 ป พ.ศ.2545 ถึง ไตรมาสท่ี4 ป พ.ศ.2559 การศึกษาในครั้งนี้ไดใช 

แบบจําลอง Vector Autoregressive ( VAR ) โดยมีการทดสอบการตอบสนองของตัวแปร           ( 

Impulse Response Function ) และการวิเคราะห แบบจําลองประกอบดวยตัวแปรภายใน 

ท้ังหมด9ตัว ไดแก อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย,ราคาหุนในตลาดหลักทรัพย,ผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ,ปริมาณสินเชื่อสวนบุคคล,การบรโิภคของประชาชนไทย,อัตราแลกเปลี่ยน,อัตราเงิน

เฟอ และ ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย 

 จากการวิเคราะหขอมูลโดยใช Least Squares Method ตัวแปรภายใน ท้ัง 9 ตัวแปร 

พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับปริมาณการออมภาคครัวเรือนมากท่ีสุดไดแก 

อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย,ราคาหุนในตลาดหลักทรัพย,ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ,ปริมาณ

สินเชื่อสวนบุคคล,การบริโภคของประชาชนไทย,อัตราแลกเปลี่ยน สําหรับตัวแปรอัตราดอกเบี้ย 

อัตราแลกเปลี่ยน รายไดท่ีแทจริงของประชาชนไทย มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ

เงินฝากธนาคารพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 สวน ราคาหุน 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการบริโภคของประชนชนไทย มีความสัมพันธไปในทิศทาง

ตรงกันขามกับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 

99  ในขณะท่ีตัวแปรอัตราเงินเฟอ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับปริมาณเงินฝากธนาคาร

พาณิชย  

 ผลการศึกษาการทดสอบการตอบสนองของตัวแปร (Impulse Response Function)พบวา 

ผลการทดสอบการตอบสนองของตัวแปร (Impulse Response Function)พบวาตัวแปรในแตละ

ชองทางมีการตอบสนองตออัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยในแตละชวงเวลา ซ่ึงมีทิศทางการ

ตอบสนองแตกตางกันในแตละชวงเวลา 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหโดยวิธี  Vector Autoregressive (VAR) ประกอบดวย 

Impulse Response Function ซ่ึงไมไดมีการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ีชัดเจน 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรทําการวิเคราะหโดยใชวิธี Structural Autoregressive (SVAR) 
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The Volatility of Equity Flows in Asian Emerging Markets 

 

Supatchaya Ketchan1  

 

Abstract 

The equity flows to Asian emerging markets have been concerned about the 

adverse effect of advanced economies monetary policy normalization and the equity 

flows to the Asian emerging markets have been increasingly volatile and become a 

source of concern about financial stability. The monetary policy in the U.S. creating a 

spillover effect to Asian emerging markets. Including to a globalized and borderless 

economy that no limited boundary for capital mobility. The Asian emerging markets 

have liberalized their capital accounts and become more integrated in international 

markets. The equity flows volatility has risen of concern for macroeconomic and 

financial stability in Asian emerging markets This paper using dcc-march model to find 

correlation cross market including global factors consist of VIX and the U.S federal 

fund rate. 

 

Keywords: Equity flows, Asian emerging markets and Spillover effect 

 

Background and rationale 

The equity flows in Asian emerging markets have been volatility after the 

global financial crisis driven by extremely monetary policies in advanced economies. 

Started with the bursting of the U.S. housing bubble in the subprime mortgage market 

and developed into a banking crisis. The bankruptcy of financial institutions became 

a collapse of the world financial system and fell into economic recession. The U.S. 

federal reserve have continuously declined interest rate almost zero percent to keep 

their economy in stability and using a quantitative easing policy for stimulated 

economy by purchased government securities or other securities from the market for 
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increase the money supply. The concept behind quantitative easing was to inject 

more liquidity for the financial system. The monetary expansion in the U.S. was 

responsible for the increasing flows of capital to their economy and creating a 

spillover effects to the Asian emerging markets. Including to a globalized and 

borderless economy that no limited boundary for capital mobility. The Asian emerging 

markets have liberalized their capital accounts and become more integrated in 

international markets so there was a rapid surge in net equity flows to Asian emerging 

markets economies because a higher interest rate in Asian emerging markets attracted 

investors turned their attention to the high yields from lower interest rate in advanced 

economies. Since 2015 the U.S. economic recovery the U.S. federal reserve has 

focused on returning to a more normalized monetary policy as expectation of the 

end of quantitative easing by rising interest rates back above their near-zero rate 

increase spillover effect to Asian emerging markets. The equity flows to Asian emerging 

markets was slowdown and stop then become a sudden reversal in direction of equity 

flows from Asian emerging markets back to advanced economies. The equity flows to 

the Asian emerging markets have been more volatile since then. 

This is a challenge for policymakers in Asian emerging countries to achieve 

their macroeconomics policy to response uncertainty factors to keep their economy 

in stability. All of this leads to research question: How do global factors affect to 

volatility of equity flows in Asian emerging markets and have a correlation between 

the volatility of equity flows within the region. 

 

Objectives 

 To identify how the global factors effect to the volatility of equity flows in 

Asian emerging markets and to identify the correlation of volatility of equity flows 

between countries within the region. 

 

Related literatures 

Broto, Diaz-Cassou and Erce (2011) analyzes the determinants of the volatility 

of the various types of capital inflows to the emerging market economies. Including 
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FDI, portfolio and bank inflows. Find that global drivers are important as determinant 

in all types of flows in recent year and find some domestic determinants that can 

reduce the volatility of capital flow but the result for the domestic financial factors 

were mixed such as the impact on portfolio volatility differs from the other. Aizenman 

and Pasricha (2013) study about factors that motivated emerging economies to change 

their capital outflow controls. Emerging markets facing high volatility in net capital 

inflow and higher short-term balance-sheet. And find that fiscal variables are limited 

importance in explaining the liberalization of capital outflow controls Bluedorn, 

Duttagupta, Guajardo and Topalova (2013) find that low persistence of capital flows 

is a fact for all economies but the exception of FDI flows which tend to be more 

persistent than other kinds of flows at least for emerging market economies there is 

not much difference in persistence across the different types of flows and the capital 

flow are volatile for all advanced or emerging market economies. Including bank, 

portfolio debt, and equity flows. The global financing conditions effect to temporary 

tides of capital flows. Gross flows of foreign investing in and resident investing out rise 

when global interest rates and risk aversion are low and reverse when they are high. 

For emerging markets net flows are largely driven by foreign investors. Ahmed and 

Zlate (2014) examine the determinants of net private capital flows to emerging market 

economies and find that growth and interest rate differentials between emerging 

market economies and advanced economies and global risk aversion are important 

driver of net capital flows to the emerging markets and determinants of portfolio net 

inflows. There have been changes in the behavior of net inflows especially for 

portfolio inflows from before the global financial crisis to the post-crisis period by 

sensitive to interest tare differentials and find the U.S. monetary policy have effect 

on emerging market inflows especially portfolio inflows. Meinn and Zam (2017) 

examine the relationship between market return and market volatility and fund flows 

of equity and vice versa and find that market volatility has a positive relationship with 

net equity flows of local investors but has a negative relationship with net equity 

flows of foreign investors. And find the evident for equity fund flows are not effects 

to market return and market volatility. 
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Alper and Saglam (2014) study the transmission of a sudden capital outflow 

by using the evidence from Turkey. To identify the transmission of the financial crisis 

through the interest rate, the other asset prices and credit channels. And find that the 

central bank had not sterilized the effect of the sale of foreign exchange so the 

reserve money has declined and the real interest rate have risen either. Imply to the 

effects of transmission of sudden capital outflow seem to have been cushioned by 

the accurate of the central bank. Hanana (2017) study the determinants of captain 

flows and find that the capital flow slowdown in recent years due to a combination 

of lower growth prospects of recipient countries and worse global risk sentiment. The 

sensitivity of flows depends on push and pull factors during periods of high and low 

capital flows also both push and pull factors are important drivers for capital flows. 

Indicators like the gap between the US long and short-term maturity bond yields is 

not significant during normal time while can be an important driver during high 

episodes. Mukharaev (2017) examines the impact of volatility of international capital 

flow on emerging market economies and addresses the relationship between the 

volatility of short-term capital flows surges consist of portfolio investment and debt 

inflows and impact on economic growth. And find that the short-term capital flows 

to the economies with weak financial regulation and capital controls can lead to 

economic crashes, financial crisis, macroeconomics imbalances and raise financial 

stability risks. Qureshi, Kutan, Ismail and Gee (2017) examine the empirical relationship 

between aggregate mutual fund flow and stock market volatility in Asian emerging 

markets and find that equity fund flows increases the market volatility and find that 

macroeconomic variables influence both fund flows and market volatility such as 

GDP, money supply and investment signal imply more fund flows and lesser market 

volatility. In the other hand unemployment, budget deficit and inflation entail more 

outflows and market volatility. 

 Broto, Cassou and Dominguez (2008) analyzes the determinants of the 

volatility of different types of capital inflows including FDI, portfolio and other flows 

to emerging countries. Find that economic and political stability can reduce the 

volatility of portfolio flows and global factors as measured by S&P stock index, US 
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interest rate, US inflation and world growth seem to have gained important as 

determinants of flows’ volatility. And find an interesting result that portfolio flows 

tend to be more volatile in countries at an intermediate level of financial 

development. Pagliari and Hannan (2017) find that push factors can be important than 

pull factors in explaining volatility of capital flows. Forbes and Warnock (2011) 

analyzes wave in international capital flows and find that global risk is a key to 

understanding periods of extreme capital flows by domestic and foreign investors as 

global risk increase predict sudden stops in capital flows by foreigners and 

retrenchments in capital flows by domestic investors. Cerutti, Claessens and Puy 

(2017) find that global factors in advanced economies mostly explain the common 

dynamics and sensitive to market structure characteristics as countries rely on more 

international funds and global bank are found to be more sensitive to push factors 

and in case of bond flows the type of foreign exchange rate regime play a key role in 

explaining cross-country sensitivities. 

Hwa, Raghavan and Huey (2017) study about the causes and effects of 

portfolio flows in Malaysia by using Structural Vector Autoregression (SVAR) and 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models to analyze the interactions among 

portfolio flows, global factors, domestic macroeconomics factors and financial 

variables and find that the SVAR estimation show that global and domestic factors 

play temporary driver Malaysia’s net portfolio flows. Net portfolio flows increase 

immediately with higher global liquidity and falls when global risk aversion increase. 

And find that higher equity prices and credit expansion lead to exchange rate 

appreciation. The impact of portfolio flows is felt immediately by the exchange rate. 

Ananchotikul and Zhang (2014) find that short-run dynamics are driven by global push 

factors by using Dynamic Conditional Correlation (DCC) Multivariate GARCH framework 

to estimate the impact of portfolio flows and the VIX index on asset price and find 

that global risk aversion has a significant effect on the volatility of asset price. This 

effect depends on country characteristics including financial openness, the exchange 

rate regime, macroeconomic fundamental such as inflation and the current account 

balance. The spillover effect of the VIX depend on the exchange rate regime with 
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more managed currencies showing much less sensitivity to global risk aversion. And 

find that portfolio flows are largely driven by global push factors while domestic pull 

factors appear to be smaller but more persistent contributor to portfolio flow 

variation this implies that the global factors play an important role in driving short-

run portfolio flow volatility. Bala and Takimoto (2017) investigate stock return volatility 

spillovers in emerging and developed markets by using multivariate-GARCH (MGARCH) 

model and modify the BEKK-MGARCH-type models by including financial crisis 

dummies to assess their impact on volatility and spillovers. In term of selecting the 

best MGARCH model for analyses of volatility interaction and spillover this paper 

recommend the DCC-MGARCH-with-skewed-t is suited if skewness and fat tails are 

present in the data. Orskaug (2009) focus on a specific multivariate GARCH model 

called Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH. The DCC-GARCH model have 

clear computational advantages in the number of parameters to be estimated in the 

correlation process is independent of the number of series to be correlated.  

 

Research methodology 

1. Data 

This paper study about the global factors consist of VIX and the U.S. federal 

fund rate effect to the volatility of equity flows to the Asian emerging markets. 

Focuses on six counties in Asia consist of India, Indonesia, South Korea, Malaysia, 

Taiwan and Thailand by using daily foreign equity flows divided by stock market 

capitalization of each country. The observation started from 2 January 2001 to 28 

December 2018 for five countries consist of India, Indonesia, South Korea, Taiwan and 

Thailand. Including Malaysia, the observation stated form 1 October 2009 to 28 

December 2018. Table 1 present six Asian emerging stock markets. Table 2 present 

data and sources of data. 
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Table 1 Asian emerging stock markets 

Country Stock market 

China Shanghai Stock Exchange Composite 

India Bombay Stock Exchange 

Indonesia Jakarta Stock Exchange Composite 

South Korea Korea Stock Exchange 

Malaysia FTSE Bursa Malaysia Stock Exchange 

Taiwan Taiwan Stock Exchange 

Thailand Stock Exchange of Thailand 

  

Table 2 Data and source of data 

Variables Frequency Source 

Foreign Equity Flows Daily Bloomberg 

Stock Market Capitalization Daily Bloomberg 

VIX Daily Bloomberg 

The U.S. Federal Fund Rate Daily Bloomberg 
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2. Methodology 

This paper using GARCH model to predict a variance of equity flows and 

identify as volatility of equity flows and using multivariate GARCH for analyzing 

volatility of equity flows and allows relationship between the volatility of portfolio 

flows capturing cross-market spillover effects by using the Dynamic Conditional 

Correlations (DCC) GARCH for spillover effects to change over time. 

The DCC-MGARCH model was introduced by Engle and Sheppard in 2001. This 

model is built on the idea of modelling the conditional variances and correlations.  

The DCC-MGARCH model is defined as: 

rt=μt+at 

at+Ht
1/2zt 

Ht=DtRtDt 

The idea of the DCC-MGARCH model is the covariance matrix Ht can be 

decomposed into conditional standard deviation Dt and a correlation matrix Rt. In this 

model both Dt and Rt are designed to be time-varying. 

Where 

rt is n x 1 vector of log returns of n assets at time t. 

μt is n x 1 vector of the expected value of the conditional rt. 

at is n x 1 vector of mean-corrected return of n assets at time t. 

Ht is n x n matrix of conditional variances of at at time t. 

Ht
1/2 is any n x n matrix at time t. 

Dt is n x n diagonal matrix of conditional standard deviations of at at time t. 

Rt is n x n conditional correlation matrix of ϕt at time t. 

zt is n x 1 vector of iid errors. 
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The elements in the diagonal matrix Dt are standard deviations is defined as: 

Dt= �
�h1t ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ �hnt

� 

Where 

hit=αi0+�αiq

Qi

q=1

αi,t-q
2 +� βip

Pi

p=1

hi,t-p 

 

Since Rt is a correlation matrix it is symmetric. 

Rt= �
1 ⋯ ρ1n,t

⋮ ⋱ ⋮
ρ1n,t ⋯ 1

� 

The elements of Ht=DtRtDt is: 

|Ht|ij=�hithjtρij 

Where ρii=1 

Rt is decomposed into: 

Rt=Qt
*-1QtQt

*-1 

Qt=(1-a-b)Q�+aϵt-1ϵt-1
T +bQt-1 

 

Where Q�=Cov[ϵtϵt
T]=E[ϵtϵt

T] 

Q� can be estimated as: 
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Q�=
1

T
� ϵt

T

t=1

ϵt
T 

Qt
* is a diagonal matrix with the square root of the diagonal elements of Qt at the 

diagonal : 

Qt
*= �
�q11t ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ �qnnt

� 

To guarantee Ht is positive definite, a and b must satisfy: 

a≥0, b≥0 and a+b<1 

The DCC(M,N)-GARCH model is defined as: 

Qt=�1-� am

M

m=1

-� bn

N

n=1

� Q�t+� amϕt-1ϕt-1
T

M

m=1

+� bnQt-1

N

n=1

 

 

3. Result 

Table3 

Variable Coef. Std. 

Err. 

z P>|z| [95% Conf. 

Interval] 

Corr(var_tai,var_ma) .93702 .00618 151.49 0.000 .92489 .09491 

Corr(var_tai,var_sk) .98397 .00167 588.27 0.000 .98069 .98725 

Corr(var_tai,var_indo) .99304 .00099 993.85 0.000 .99108 .99500 

Corr(var_tai,var_india) .76914 .02110 36.45 0.000 .72779 .81050 

Corr(var_tai,var_tha) .81204 .01526 53.21 0.000 .78213 .84195 

Corr(var_ma,var_sk) .94171 .00609 154.44 0.000 .92976 .95366 

Corr(var_ma,var_indo) .91697 .00762 120.26 0.000 .90202 .93191 

Corr(var_ma,var_india) .74482 .02043 36.45 0.000 .70477 .78487 

Corr(var_ma,var_tha) .83867 .01443 58.09 0.000 .81037 .86696 

Corr(var_sk,var_indo) .97572 .00249 390.67 0.000 .97083 .98062 



 

1341 
 

Table3 

Corr(var_sk,var_india) .74963 .02193 34.18 0.000 .70664 .79262 

Corr(var_sk,var_tha) .83449 .01516 55.04 0.000 .80478 .86421 

Corr(var_indo,var_india) .76400 .02023 37.75 0.000 .72433 .80367 

Corr(var_indo,var_tha) .80545 .01532 52.56 0.000 .77541 .83548 

Corr(var_india,var_tha) .71190 .02359 30.17 0.000 .66564 .75815 

Adjustment 

Lamba1 

Lamda2 

 

.08084 .00312 25.83 0.000 .07471 .08697 

.88124 .00480 183.47 0.000 .87182 .89065 

 

Conclusions  

 This paper analyzes the driver of equity flows to Asian emerging markets in 

term of net foreign equity investment divided by stock market capitalization and 

analyze correlation of volatility of equity flows cross countries within the region 

  The result show that the global factors are important driver for volatility of 

equity flows to Asian emerging markets. VIX that represent global risk aversion effect 

to when VIX increase will increase the volatility of equity flows in India, South Korea, 

Indonesia and Thailand. The U.S. federal fund rate represent global return when the 

U.S. federal fund rate increase will the volatility of equity flows in Malaysia, India, 

Taiwan and Indonesia. There are a spillover effect cross market more volatile in equity 

flows will increase more volatile in the same direction of equity flows in another 

country. 

 

Discussion 

 This paper found spillover effect cross markets in Asia in term of correlation 

of the volatility of equity flows between six Asian emerging markets that reasonable 

for a globalized and borderless economy that no limited boundary for capital 

mobility. This paper found that the global factor can explain the volatility of equity 

flows in Asian emerging market same as Pagliari and Hannan (2017) and Forbes and 
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Warnock (2011) and the U.S. federal fund rate and VIX that represent global 

uncertainty increase the volatility of equity flows in Asian emerging markets same as 

Cerutti, Claessens and Puy (2017) find that global factors in advanced economies 

mostly explain the common dynamics of flows and Ananchotikul and Zhang (2014) 

find that short-run dynamics are driven by global factors and find that global risk 

aversion has a significant effect on the volatility of asset price. 

 

Suggestions 

This paper using DCC-MGARCH model to find a correlation of the volatility 

between each country within the region. The DCC-MGARCH model appropriate for a 

high frequency data but some macroeconomic variables that effect to the volatility 

of equity flows just found in low frequency data. This is interesting for new method 

or new variable that explain the volatility of equity flows.  
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ความยืดหยุนของอุปสงคตอการใชเงินของประชาชนในประเทศไทย 

The Elasticity of Demand For Money of People in Thailand 
 

ธนาภา โกศลวดี1 และบัณฑิต ชัยวิชญชาติ2 

Thanapa Kosolvsdee1 and Bundit Chaivichayachat2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดระดับการทดแทนกันระหวางเงินสด บัตรเดบิต และ

เงินอิเล็กทรอนิกส โดยใชขอมูลรายไตรมาสตั้งแตไตรมาสแรกของป 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของป 

2560 โดยใชแบบจําลองท่ีใกลสมบูรณและประมาณคาพารามิเตอรดวยแบบจําลองท่ีดูเหมือนวาไมมี

ความสัมพันธกัน  ผลการศึกษาพบวา ความยืดหยุนของอุปสงคของเงินอิเล็กทรอนิกสมีการ

ตอบสนองกับเงินสดมากกวาบัตรเดบิต และเงินอิเล็กทรอนิกสสามารถทดแทนเงินสดไดดี ดังนั้น

ธนาคารแหงประเทศไทยควรปรับปรุงเงินอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากท่ีสุด 

 

 คําสําคัญ: ความยืดหยุน, อุปสงคของเงิน 

 

Abstract 

 The main objectives were to study elasticity of money damand for cash debit 

card and electronic money. Quarterly time-series data from the first quarter 0f 2010 

to fourth quarter 0f 2017 were used in the analysis. The almost ideal demand system 

(AIDS) was employed in the analysis using the seemingly unrelated regression (SUR) 

method. The result from the analysis found that the elasticity of demand for 

electronic money is more responsive to cash, and was higher than debit cards. 

Electronic money was a good substitute for cash. Therefore, the Bank of Thailand 

should improve the electronic money to be the most efficient and safe. 

 

Keywords: Elasticity, Demand for money 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, e-mail: thanapa.ko@gmail.com 
2 รองศาสตราจารยบัณฑิต ชยัวิชญชาติ, Ph.D. คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, e-mail: fecobdc@ku.ac.th 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 เงิน ถือไดวาเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน หาก

ไมมีเงินมนุษยทุกคนคงจะดํารงชีวิตกันอยางลําบาก ในทางเศรษฐศาสตรคําวา “เงิน (Money)” คือ

สิ่งใดๆ ท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในสังคมหนึ่งๆ วาเปนสิ่งท่ีมีมูลคาและสามารถอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการซ้ือสินคาและบริการเพ่ือ

บริโภค ดังนั้นจึงกลาวไดวา เงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินคาและบริการตางๆ ระหวาง

กัน อยางไรก็ตามเงินเปนมากกวาสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยท่ีเงินยังเปนเครื่อง

รักษามูลคา มาตรฐานในการวัดมูลคา มาตรฐานในการชําระหนี้ 

 ในประเทศไทยประชาชนสวนใหญนิยมท่ีจะพกพาเงินสดเพ่ือใชชําระคาสินคาและบริการ

ประจําวัน หากคาสินคาและบริการมีราคาสูงเกินกวาเงินสดท่ีบุคคลจะพกพาตามปกติ บุคคลนั้นอาจ

ใชประโยชนจากเครื่องบริการเงินสด (ATM) ท่ีอยูใกลเคียง หรืออาจใชบัตรเครดิตไดหากผูขายสินคา

มีอุปการณพรอมท่ีจะรับบัตรเครดิต ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดเขามามี

บทบาทสําคัญในการเพ่ิมความสะดวกสบายและรวดเร็วในการดํารงชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดาน 

นวัตกรรมทางการเงินทําใหสื่อการชําระเงินเปลี่ยนรูปแบบไปซ่ึงมีความสัมพันธเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวันของมนุษย เพ่ือตอบสนองความตองการของตนใหไดมากท่ีสุด ทําใหสื่อการชําระเงิน

เปลี่ยนรูปแบบไป นอกจากการพัฒนาท่ีเก่ียวเนื่องกับเงินสดแลวยังมีพัฒนาการดานอ่ืนๆ ของการ

ชําระเงิน เชน บัตรเครดิต บัตรเดบิต การชําระเงินเขาบัญชีใหแกผูรับเงินโดยตรง (Direct Credit) 

การหักบัญชีจากบัญชีของผูจายเงินโดยตรง (Direct Debit) รวมถึงบริการ Electronic Banking อีก

ดวย 

 การพัฒนาระบบการชําระเงินของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบ

การชําระเงินท่ีทําใหประชาชนเขาถึงบริการทางการเงินไดดียิ่งข้ึน สงผลใหปริมาณธุรกรรม e-

Payment เพ่ิมข้ึน การพัฒนานี้เปนการปูรากฐานท่ีแข็งแกรงใหกับระบบการชําระเงินของไทยใหมี

ประสิทธิภาพ ม่ันคงปลอดภัย อาจสงผลถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใชจายดวยเงินสดเปนการใช

สื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการใชบัตรนั้นนอกจากจะเปนประโยชนตอผูบริโภคในดานความสะดวก 

ปลอดภัย สามารถเลือกใชบริการท่ีหลากหลายใหเหมาะกับความตองการ และเปนประโยชนตอ

รานคาในดานการขยายฐานลูกคาการบริหารจัดการขอมูลการทําธุรกิจ และการขายท่ีมีประสิทธิภาพ

แลว ยังเปนประโยชนอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะจํานวนเงินสดหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจท่ีลดลงนั้น จะสามารถลดตนทุนในการพิมพธนบัตรและเหรียญกษาปณ รวมถึงตนทุนใน

การจัดการเงินสดอ่ืนๆ ไดเปนอยางมาก นอกจากนี้การใชบัตรยังชวงใหระบบเศรษฐกิจมีการ

หมุนเวียนมากข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือวัดระดับการทดแทนกันระหวางเงินสด บัตรเดบิต และเงินอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของและทฤษฎีเก่ียวกับความตองการของเงิน นํามากําหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซ่ึงมีตัวแปรตาม คือ ปริมาณเงินแตละ

ชนิด และตัวแปรอิสระไดแก ราคาของเงินสด อัตราดอกเบี้ยของบัตรเดบิต ราคาของเงิน

อิเล็กทรอนิกส รายไดตอหัว และดัชนีราคาผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: จากแนวคิดทฤษฎีและการตรวจเอกสาร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยเก็บขอมูลตัวแปรทางเศรษฐศาสตรท่ีคาดวามีอิทธิพลตอการวัดระดับการทดแทนกัน

ของเงินประเภทตางๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลสถิติยอนหลังของตัวแปรตางๆ เปนรายไตรมาส ตั้งแต

ไตรมาสท่ี 1 ของป 2553 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของป 2560 จํานวนท้ังสิ้น 32 ตัวอยาง 

  

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือวัดระดับการทดแทนกันระหวางเงิน

สด บัตรเดบิต และเงินอิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศไทย 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 

ทฤษฎีการเงิน 

ความยืดหยุน 

ตัวแปรอิสระ 

ราคาของเงินสด อัตราดอกเบี้ย ราคา

ของเงินอิเล็กทรอนิกส รายไดตอหัว และ

ดัชนีราคาผูบริโภค 

ตัวแปรตาม 

ปริมาณเงินแตละชนิด 
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิจัยได ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติแบบทุติยภู มิ  (Secondary Data) จาก

แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของและจากฐานขอมูลทางเศรษฐกิจตางๆ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิเคราะหความยืดหยุนของการใชเงินประเภทตางๆ ในประเทศไทยจะใชแบบจําลองท่ี

ใกลสมบูรณและประมาณคาพารามิเตอรดวยแบบจําลองท่ีดูเหมือนวาไมมีความสัมพันธกัน โดย

ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลรายไตรมาส โดยเก็บขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

 

  𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 log 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 log[𝑚𝑚 𝑝𝑝⁄ ] 
 

 โดยท่ี 

  𝛼𝛼𝑖𝑖 , 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖และ 𝛽𝛽𝑖𝑖  คือ คาพารามิเตอร 

  𝑤𝑤𝑖𝑖  คือ สัดสวนคาจายในการถือเงิน 𝑖𝑖 
  𝑝𝑝𝑖𝑖   คือ อัตราดอกเบี้ยของเงิน 𝑗𝑗 
  𝑚𝑚  คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

  𝑝𝑝  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค 

 เม่ือ 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 คือ เงินแตละชนิด 

       𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1  คือ เงินสด 

       𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 2  คือ บัตรเดบิต 

       𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 3  คือ เงินอิเล็กทรอนิกส 

 โดยพารามิเตอรในระบบสมการอุปสงคของแบบจําลอง AIDS จะตองมีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 

 1. Adding up: ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 และ ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 
 

 2. Homogeneity: ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 
 

 3. Symmetry: 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 
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 จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ท่ีไดจากการประมาณคาจะแสดงถึงความสัมพันธของอัตรา

ดอกเบี้ย (logr) ของเงินแตละชนิด และรายไดตอหัว (gdp) ท่ีหารดวยดัชนีราคาผูบริโภค(cpi) ในการ

วิเคราะหนี้ประกอบดวยสมการสัดสวนการใชเงินสด บัตรเดบิต และเงินอิเล็กทรอนิกสในประเทศ

ไทย จึงไมตองใชดัชนีสโตนเพราะคิดในประเทศไทยเทานั้น เพ่ือใหสอดคลองกับเง่ือนไข Adding up 

ของแบบจําลอง AIDS ซ่ึงตัวแปรทางดานซายมือคือสัดสวนการใชเงินประเภทตางๆ ซ่ึงผลรวมของ

สัดสวนการใชเงินทุกประเภทจะตองเทากับหนึ่ง คาพารามิเตอรในสมการสัดสวนของเงินชนิดอ่ืนจึง

ไมมีการกะประมาณ แตจะใชการคํานวณโดยอาศัยคุณสมบัติ Adding up Homogeneity และ 

Symmetry 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหอุปสงคตอการใชเงินประเภทตางๆ ของประชาชนในประเทศไทย เปนการ

วิเคราะหสัดสวนการใชเงินสด (Cash) บัตรเดบิต (Debit Card) และเงินอิเล็กทรอนิกส (E-money) 

ซ่ึงไดทําการรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชขอมูลแบบรายเดือน ตั้งแตไตรมาสท่ี 

1 ของป 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของป 2560 รวมท้ังหมด 32 ไตรมาส โดยวิธีการทางเศรษฐมิติในรูป

ของแบบจําลอง Almost Ideal Demand System (AIDS) ดวยวิธีการประมาณคาพารามิเตอรของ

แบบจําลองท่ีดูเหมือนวาไมมีความสัมพันธกัน (Seemingly Unrelated Regression: SUR) เพ่ือกะ

ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ท่ีไดสามารถนําไปหาคาความยืดหยุนของ

อุปสงคสัดสวนมูลคาการใชเงินตอราคา และรายไดตอหัวของประชาชนในประเทศไทย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองท่ีใกลสมบูรณ (Almost Ideal 

Demand System) และประมาณคาพารามิเตอรดวยแบบจําลองท่ีดูเหมือนวาไมมีความสัมพันธกัน 

(Seemingly Unrelated Regression) โดยข้ันแรกเราจะใชวิธีดังกลาวประมาณคาพารามิเตอร

จํานวน 2 สมการ กอนใสคุณสมบัติ Adding up Homogeneity และ Symmetry จากนั้นจะได

คาพารามิเตอรในสมการท่ี 3 

 ผลการประมาณคาพารามิเตอรแสดงลงในตารางท่ี 1 ซ่ึงพบวาคา R2 มีคาเทากับ 0.77 และ 

0.93 ตามลําดับ ดังนั้นแบบจําลอง AIDS สามารถอธิบายสัดสวนของบัตรเดบิตและเงินอิเล็กทรอนิกส

ไดรอยละ 77 และรอยละ 93 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 คาสัมประสิทธิ์ท่ีไดจากการวิเคราะหสมการสัดสวนการใชเงินสดจากบัตรเดบิตและเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

คาสัมประสิทธิ์ บัตรเดบิต 

Wde 

เงินอิเล็กทรอนิกส 

Wem 

C -1.05512 

(-2.267)ns 

2.12036 

(0.5898)ns 

logr_money -0.4883 

(-3.9494)*** 
-2.0117 

(-2.1245)** 

logr_debit 0.1937 

(3.4892)*** 

 

 

logr_emoney -2.2933 

(-0.0466)*** 

-0.0841 

(-1.7573)* 

log(GDP/CPI) -0.3237 

(-0.8639)ns 

8.9796 

(3.2083)*** 

R2 0.77 0.93 

Adjust R2 0.74 0.92 

S.E. of regression 0.08 0.61 

D.W.-statistics 0.83 0.92 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคา t-statistic 

ns      ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

*,**,***      มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีชวงความเชื่อม่ันรอยละ 90 95 และ 99 ตามลําดับ 

 

 หลังจากท่ีไดตัวประมาณคาพารามิเตอรในแบบจําลอง AIDS แลว เรานําคาดังกลาวไป

คํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคการใชเงินตอราคาตัวเอง ความยืดหยุนไขวของอุปสงคการใชเงิน 

ซ่ึงผลท่ีไดแสดงในตารางท่ี 2 สวนความยืดหยุนของอุปสงคการใชเงินตอรายไดจะแสดงในตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 2 คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาตัวเอง และคาความยืดหยุนของอุปสงคไขวตอราคา

ของเงินประเภทอ่ืน 

 

ประเภทของเงิน 

ความยืดหยุนตอของราคาตัวเองและความยืดหยุนไขว 

เงินสด บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส 

เงินสด -0.22 -0.87 1.39 

บัตรเดบิต -0.95 -0.23 -1.04 

เงินอิเล็กทรอนิกส -1.23 -0.52 -0.78 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 ผลการประมาณความยืดหยุนของอุปสงคการใชเงินตอราคาตัวเองดังแสดงในตารางท่ี 2 

พบวา เงินสด บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส มีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาตัวเองเทากับ -

0.22 -0.23 และ -2.06 ตามลําดับ นั่นคือหากราคาของเงินสด บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1 จะทําใหใชเงินสด บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ 0.22 0.23 และ 2.06 

ตามลําดับ 

 ผลการประมาณคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคการใชเงินของประเทศไทยดังแสดงในตาราง

ท่ี 2 พบวา ความยืดหยุนไขวตอราคาระหวางบัตรเดบิตและเงินสด มีคาเทากับ 0.95 :นั่นคือหาก

ราคาของเงินสดเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหใชบัตรเดบิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.95 สําหรับความยืดหยุนไขว

ตอราคาระหวางเงินอิเล็กทรอนิกสและเงินสด มีคาเทากับ 1.39 :นั่นคือหากราคาของเงินสดเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1 จะทําใหใชเงินอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.39 แสดงวาเงินอิเล็กทรอนิกสสามารถ

ทดแทนเงินสดไดกวาบัตรเดบิตท่ีมีความยืดหยุนเทากับ 0.95 

 

ตารางท่ี 3 คาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดในการใชเงินประเภทตางๆ 

ประเภทของเงิน ความยืดหยุนตอรายได 

เงินสด 0.91 

บัตรเดบิต 0.61 

เงินอิเล็กทรอนิกส 2.79 

ทีมา: จากการคํานวณ 

 

 จากผลการวิเคราะหคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดท้ังหมดตอหัวท่ีประชาชนใชจายท่ี

ถวงน้ําหนักดวยดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทยดังตารางท่ี 3 พบวามีคาความยืดหยุนนอยกวา

หนึ่งคือ 0.91 และ 0.61 ตามลําดับ โดยมีความสําพันธในทิศทางเดียวกันกับอุปสงค สวนคาความ
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ยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดของเงินอิเล็กทรอนิกส พบวามีคาความยืดหยุนมากท่ีสุดคือ 2.79 โดยมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอุปสงค แสดงวา เม่ือผูบริโภคมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละหนึ่งก็จะใชเงิน

อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 1 เปนท่ีนาสังเกตวา เม่ือรายไดเพ่ิมข้ึนเสมือนวามีเงินในการใช

จายเพ่ิมข้ึน ดังนั้นประชาชนจึงเลือกใชเงินอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนเพราะความสะดวกในการใชงาน

และความปลอดภัย และในปจจุบันรัฐบาลไดมีการสนับสนุนและใหความรูเก่ียวกับการใชเงิน

อิเล็กทรอนิกสจึงทําใหประชาชนเขาใจในเรื่องเงินอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนอีกดวย 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาของการวิเคราะหความยืดหยุนของอุปสงคตอการใชเงินของประชาชนใน

ประเทศไทย เพ่ือวัดระดับการทดแทนกันของเงินสด บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส โดยใชขอมูลราย

ไตรมาส ตั้งแตไตรมาสแรกของป 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของป 2560 รวมท้ังหมด 32 ไตรมาส โดยใช

วิธีการทางเศรษฐมิติ ซ่ึงแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบจําลองระบบอุปสงคท่ีใกลสมบูรณ 

(Almost Ideal Demand System: AIDS) จากสัมประสิทธิ์ ท่ีประมาณคาไดจะนําไปคํานวณคา

ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาและรายได จากการพิจารณาผลของความสัมพันธระหวางสัดสวน

การใชเงินประเภทตางๆ กับปจจัยดานราคา และรายไดท้ังหมดตอหัวท่ีถวงน้ําหนักดวยดัชนีราคา

ผูบริโภค สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

 สรุปผลจากการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาตัวเองของอิเล็กทรอนิกส มีคาความ

ยืดหยุนของอุปสงคตอราคาตัวเองมากท่ีสุด แสดงถึงการตอบสนองของอุปสงคในการใชเงิน

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอการเปลี่ยนแปลงราคาของเงินมีการตอบสนองมาก มีการทดแทนได

ดีกวาเงินประเภทอ่ืนๆ สวนคาความยืดหยุนของอุปสงคไขวตอราคาของเงินสดและเงินอิเล็กทรอนิกส 

พบวามีคาเปนบวก แสดงวาเงินท้ังสองประเภทสามารถทดแทนกันได แตเงินอิเล็กทรอนิกสสามารถ

ทดแทนเงินสดไดดีกวา บงบอกถึงพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับคาความ

ยืดหยุนของอุปสงคของรายไดท้ังหมดตอหัวในการใชเงินอิเล็กทรอนิกส พบวามีคาความยืดหยุนตอ

ตัวเองมากท่ีสุด แสดงวาเงินอิเล็กทรอนิกสมีการตอบสนองตอการใชเงินมากท่ีสุด ดังนั้นประเทศไทย

ควรสนับสนุนการใชเงินอิเล็กทรอนิกสใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนหันมาใช

เงินอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน 

 ดังนั้นการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคในการใชเงินในประเทศไทย ทําใหทราบการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคาการใชเงินประเภทตางๆ ซ่ึงสามารถเปนลูทางในการวางแผนสนับสนุนการใช

เงินอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน เพ่ือรักษาระดับมาตรฐาน และความปลอดภัย 
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ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้พบวา เงินอิเล็กทรอนิกสสามารถทดแทนเงินสดได โดยสงผลตอการใชเงิน

อิเล็กทรอนิกสในการชําระเงิน แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในอนาคตท่ีประชาชนจะหันมาใชเงิน

อิเล็กทรอนิกสกันเพ่ิมข้ึน และแนวโนมท่ีดีตอธนาคารแหงประเทศไทยท่ีสนับสนุนการใชเงิน

อิเล็กทรอนิกสโดยการใหความรูและกระจายจุดรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกสใหท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยการสั่งสมความรูจากอาจารยคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีไดใหความชวยเหลือท้ังทางตรงและ

ทางออม ซ่ึงขาพเจาจะขอกลาวถึง ณ ท่ีนี้ เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณ และแสดงความรําลึก 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา 

พรอมท้ังขอคิดเห็นอันเปนความรูตอการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
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Financial Analysis and Business Plan of a Public Specialized Hospital: 

A Case of Dermatology Hospital 

 

Thongchai Thampueak1 

   

Abstract 

 Although the public specialized hospital is not for profit organization, the profit 

from the operation is the importance that hospital must consider with financial 

situation and must know the business condition of the organization that is considering 

the project implementation. Therefore, the financial analysis and business plan of 

A public specialized hospital: A case of dermatology hospital aims to analyze the 

financial situation and provide the initiation of a business plan. The primary data and 

secondary data analysis were performed in this study by using financial information. 

The business plan financials perform by using business and financial information. 

Result of financial analysis found that in 2018, the dermatology hospital has good 

financial liquidity with current ratio at 11.59, but still lack efficiency of utilization from 

existing assets with total assets turnover at 0.26. in addition, the profitability has 

uncertainty and high variability with highest and lowest net profit margin at 55.35 and 

(-110.80) respectively. The financial analysis of the business plan found that the 

business has a positive NPV at 47,283,071 Baht and IRR at 47%.  

In conclusion, the dermatology hospital must increase the efficiency of existing assets 

to generate revenue and profit. In addition, the business plan financials of skin laser 

center offer the worthwhile for investment. 

 

Keywords: financial analysis, business plan, dermatology hospital 

 

  

                                                           
1 M.Sc. student program in Health Economics and Health Care Management, Faculty of Economics, Chulalongkorn 

University. Email: furkorn@gmail.com 



  

 1355   
 

Introduction 

The majority of healthcare facilities in Thailand are public. The public 

healthcare facilities provide service in sub-district, district, and provincial level.  

Most healthcare facilities are supervised by The Ministry of Public health (MOPH). 

(GISHealth, 2018) Currently, there are 11,195 healthcare facilities in the nation.  

About 87% of these facilities are primary care facilities at the sub-district level. 

(GISHealth, 2018) Healthcare facilities such as sub-district health promotion hospitals, 

district hospitals, general hospital, and regional hospitals are main healthcare service 

facilities in the nation. In addition, there are other specialized hospitals under other 

departments under MOPH, university hospitals under other ministries and private 

hospital, which also play an essential role at tertiary care level. 

In term of efficiency, in 2018 there are 42 public hospitals or 4.7% under MOPH 

have a financial problem in the risk level 7. (DHES, 2018) Therefore, the hospital with 

facing budget deficit problem which is partly affected by the UHC policy and its 

hospital management (Ngorsuraches S, 2004) and the hospital must emphasis on 

hospital financial strategies especially cost control and generate new revenue. 

(Nuchphong, 2017) Also, the hospital must have an efficiency indicator in organization 

management such as financial analysis, cost-benefit analysis, profit and loss 

management, the ability to increases productivity, revenue and cost of the sub-

department and the efficiency of financial management. (Pannarunothai S et al., 2009)   

The healthcare facilities in Thailand under MOPH is a non-profit hospital, 

including hospitals that provide primary, secondary, and tertiary care. The public 

specialized provide service with tertiary care and super tertiary care level and play an 

essential role in the healthcare system as organizations of referral system for special 

curative services. (Flessa & Dung, 2004) The dermatology hospital is the public 

specialized hospital provides service for treating complicated skin diseases and 

cosmetic dermatology. Generally, dermatology service provides by a dermatologist at 

a tertiary hospital such as specialized hospital, regional, or general hospital.  

In 2018, There are only 646 of Thai dermatologists, most of them work in the private 

sector, which is operating in the public area 35% only. (GISHealth, 2018) 
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Although the purpose of a public specialized hospital is different from the 

private sector, the aim of the public hospital is the net benefit to society at the highest 

level. While the highest return on investment is the purpose of the private or the 

owner of the organization. However, the profit from the operation is the importance 

that the public specialized hospital must consider. In which the hospital's financial 

manager must have financial planning to allocate limited resources efficiently. 

Moreover, must know the business condition of the organization by considering the 

project implementation in a business plan for sustainability and self-reliance. 

(Sriwichailamphan, 2019) 

 

Overall Objectives  

  To analyze the financial situation and provide the initial business plan that 

will be necessary to objectively justify the solution implementation to the policy 

maker of dermatology hospital. 

 

Literature Review 

 The related concept to this study includes financial analysis, comparative 

horizontal analysis, common-size vertical analysis, financial ratio analysis, and financial 

business plan.  

  Financial analysis provides essential information regarding an organization’s 

financial state, predicated on main financial statements include the balance sheet, 

which shows an organization’s financial condition more than a certain time frame. 

The next one, an income statement, reports an organization’s financial performance 

more than a specified time frame. The dimension that company’s result and input is 

named a statement of cash flows. The fact is, financial analysis is needed for many 

financial options of an organization. (Ganbaatar, 2010) 

A common-size vertical analysis shows the relationship in various items of a 

financial report with a common item by displaying each one item in the form of a 

percentage of the standard item. The proportion as a result determined could be very 
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easily compared to the results of related percentages of the last year or different 

organizations, due to the information are taken to a common base. (NCERT, 2019) 

  A comparative horizontal analysis is the analysis of an income statement or  

a balance sheet. This approach requires more than two successive times period of 

information. The purpose is to obtain and determine changes which have occurred 

through an accounting time. The report is measured and determined as a positive or 

negative money value changeover. The value change in positive or negative is divided 

by the previous time’s money amount to identify the percentage change. (Martin & 

Michael, 2014)  

 Financial ratio analysis in the most basic conditions is the comparison of two 

results, statistical money values or number values. Financial ratio analysis enables the 

analysis of balance sheet items in combination with a part of income statement data 

to identify many relationships between determined elements. Financial ratios can 

explain relationships as a percentage, a statistical value, a number, or on a per-unit 

basis. Financial ratios are part in which the numerator is indicated as a part of the 

denominator. (Martin & Michael, 2014) 

There are many categories of a financial ratio, the four main categories of a 

financial ratio, such as a liquidity ratio, profitability ratio, efficiency ratio, and financial 

leverage ratio. Liquidity ratio presents the fact on an organization's ability to meet the 

short−term, quick obligations. Profitability ratio presents the facts on the volume of 

income from each money of sales and profits. Efficiency ratio presents the facts on 

an organization's ability to organize the assets efficiently. Financial leverage ratio 

presents the facts on the level of an organization's fixed financing obligations and the 

ability to meet these financing obligations. (Pamela, 2019) 

A business plan is a written content declaration that explains and analyzes 

the business and provides accurate estimations about the future. A business plan 

always includes the financial concepts of setting up or expanding the business. 

(McKeever, 2005)  
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The financial analysis of the business plan is an important issue because of 

the organization before choosing a decision that may affect the activity that not 

regularly examine the feasible options available, results, and risks. Therefore, for 

making the financial analysis of organization adjustment business plan by offering to 

use situation method in financial decision making. (Maslauskaite & Koumpis, 2011) 

 

Materials and Methodologies 

  According to the purpose of this study to analyze the financial situation and 

provide the primary for the business plan. The materials and methodologies can 

divide by two-part. 

1. The financial analysis uses the secondary data by using the financial 

information of the hospital includes the balance sheet and the income statement 

from retrospective data in five fiscal years from 2014 to 2018 to show the financial 

situation in the period continually by using the methods as following. 

1.1. The common-size vertical analysis uses income statements and 

balance sheet to compare the size of each item and consider the percentage of items 

to a common base and compare the structure in five fiscal years from 2014 to 2018. 

1.2. The comparative horizontal analysis uses income statements and 

balance sheet to consider changing in different of time by determining the previous 

year to be the base year for calculation changing rate in five fiscal years from 2014 to 2018. 

1.3. The ratio analysis uses four types of financial ratios consist of the 

compare of liquidity ratio, the compare of efficiency ratio, the compare of profitability 

ratio and the compare of the leverage ratio in five fiscal years from 2014 to 2018. 

2. The financial analysis of a business plan uses both primary data and 

secondary data analysis by using the information of the business and finance. The 

business plan financials consist of ten sections as following 

2.1. Business assets 

2.2. Estimation of investment 
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2.3. Estimation of service or product sale 

2.4. Estimation of service or product sale expenditure 

2.5. Balance sheet 

2.6. Income statement 

2.7. Cash flow statement 

2.8. Manufacturing cost statement 

2.9. Financial ratio analysis 

2.10. Financial summary  

  

Results 

  The financial analysis consists of common-size vertical analysis, comparative 

horizontal analysis, and financial ratio analysis in the five years from 2014 to 2018. 

Table 1 presented the common-size percentage rate of items in the balance 

sheet by comparing with total assets, liabilities, owner's equity in the same year. 

 

Table 1 The common-size vertical analysis of the balance sheet from 2014 to 2018 

Item  
Amount (Million THB) Common-size (Percentage: %) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Total assets  76.9  70.9  58.4  62.0  72.4  100 100 100 100 100 

Current assets  15.7  14.4  6.0  13.7  25.3  20.4 20.2 10.2 22.1 35.0 

Cash & equivalents  14.2   8.8   2.6   6.9  10.3  18.5 12.5 4.4 11.2 14.2 

Non-current assets  61.2  56.5  52.4  48.3  47.0  79.6 79.8 89.8 77.9 65.0 

Total liabilities  0.6   1.0   0.7   2.4   2.3   0.8 1.5 1.2 3.8 3.1 

Current Liabilities   0.6   0.9   0.6   2.3   2.2  0.0 1.3 1.1 3.7 3.0 

Non-current liabilities  0.0   0.1   0.1   0.1   0.1  0.1  0.1 0.2 0.1 0.1 

Owner's equity 76.2  69.8  57.7  59.7  70.1  99.2 98.5 98.8 96.2 96.9 

  

  The result from table 1 reveals that the assets have changed in the percentage 

of current assets increased from 20.2% in 2014 to 35% in 2018 In addition, the 

percentage of non-current assets decreased from 79.6% in 2014 to 65% in 2018.  

In terms of the liabilities and owner's equity have changed in the percentage of 
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owner's equity decreased from 99.2% in 2014 to 96.9% in 2018 and the percentage 

of liabilities increased from 0.8% in 2014 to 3.1% in 2018.   

  In summary, the financial structure of the dermatology hospital has increased 

investment in the current assets, whereas the decreased investment in the non-

current assets. Besides, the liabilities have increased while the owner's equity has 

decreased. 

Table 2 presented the common-size percentage rate of items in the income 

statement by comparing with total revenue, and total expenses in the same year. 

 

Table 2 The common-size vertical analysis of the income statement from 2014 to 2018 

 

Item  
Amount (Million THB) Common-size (Percentage: %) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Total revenue  28.9  21.9 20.3  33.8  34.3  100 100 100 100 100 

Operation 14.1  14.2 11.4  20.7  18.8  48.8 64.6 56.0 61.3 54.9 

Central budget 14.7  7.7 7.2  13.0  14.3  50.8 35.0 35.4 38.5 41.8 

Total expenses  27.7  31.1 32.9  31.8  23.9  100 100 100 100 100 

Personnel   6.9  7.2 7.7  6.9   7.3  23.9 23.1 23.2 21.7 30.5 

Compensation      0.0     0.0 0.3  0.9  0.9  0.0 0.0 1.0 2.9 3.7 

Operation 4.6  6.3 6.2  4.8  5.3  15.8 20.4 19.0 15.0 22.1 

Material 6.9  7.9 9.0  9.6  1.5  24.0 25.5 27.4 30.3 6.2 

Utility 1.6  1.5 1.6  1.4  1.3  5.5 4.9 4.7 4.4 5.6 

Depreciation 7.6  7.9 8.0  8.0   7.2  26.2 25.3 24.4 25.2 30.3 

Net profit  1.3  -9.2     -12.6  2.0  10.4  4.4 -41.9 -62.0 5.9 30.4 

 

  The result from table 2 reveals that the revenue has changed in the 

percentage of operating revenue increased from 48.8% in 2014 to 54.9% in 2018.  

The percentage of the central budget revenue decreased from 50.8% in 2014 to 41.8% 

in 2018. In terms of, the expenditure has changed in the percentage of personnel 

expenses increased from 23.9% in 2014 to 30.5% in 2018. Likewise, depreciation and 

amortization increased from 26.2% in 2014 to 30.3% in 2018. Also, operating expenses 
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increased from 15.8% in 2014 to 22.1% in 2018, while material expenses decreased 

from 24% in 2014 to 6.2% in 2018. In addition, the percentage of net profit to total 

revenue has increased from 4.4% in 2014 to 30.4% in 2018. 

  In summary, the financial operation of dermatology hospital has changed in 

the source of the main revenue from the central budget revenue in 2014 to operating 

revenue in 2018. In terms of the expenditure has increased is personnel expenses, 

depreciation expenses, and operating expenses whereas the expenditure has 

decreased is the material expenses. 

  Table 3 presented the percentage change of items in the balance sheet by 

comparing with the previous year and express in the amount of money and percentage. 

 

Table 3 The comparative horizontal analysis of the balance sheet from 2014 to 2018 

Item  
Amount (Million THB) Comparative (% change) 

2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Total assets  76.9  70.9  58.4  62.0  72.4  -7.8 -17.6 6.2 16.7 

Current assets  15.7  14.4  6.0  13.7  25.3  -8.5 -58.3 129.2 84.9 

Cash and equivalents  14.2  8.8  2.6  6.9  10.3 -37.7 -71.0 170.7 48.5 

Materials  1.5  1.2  2.1  2.1  11.2  -18.7 76.2 -0.3 429. 

Non-current assets  61.2  56.5  52.4  48.3  47.0  -7.6 -7.3 -7.8 -2.7 

Total liabilities  0.6  1.0  0.7  2.4  2.3  68.0 -30.9 228.0 -3.7 

Current Liabilities  0.6  0.9  0.6  2.3  2.2  59.6 -35.1 268.6 -3.8 

Non-current liabilities  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  279.3 13.2 -17.5 0.0 

Owner's equity  76.2  69.8  57.7  59.7  70.1  -8.4 -17.4 3.4 17.5 

 

  The result from table 3 reveals that the current assets have a decreased rate 

at 8.5%, 58.3% in 2015 and 2016 respectively, and have an increased rate at 129.2%, 

84.9% in 2017 and 2018 respectively. Also, the non-current assets have  

a decreased rate continuously at 7.6%, 7.3%, 7.8%, and 2.7% in 2015 to 2018 

respectively. While the total liabilities have a decreased rate at 30.9%, 3.7% in 2016 

and 2018 respectively, and have an increased rate at 68%, 228% in 2015 and 2017 

respectively. In addition, the owner's equity has a decreased rate at 8.4%, 17.4% in 
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2015 and 2016 respectively, and have an increased rate at 3.4% and 17.5% in 2017-

2018 respectively. 

  In summary, the total assets and owner's equity have a decreasing trend in 

2015-2016 but have an increasing trend in 2017-2018 while the total liabilities have a 

decreasing and increasing trend alternately. 

 Table 4 presented the percentage change of items in the income statement by 

comparing with the previous year and express in the amount of money and percentage. 

 

Table 4 The comparative horizontal analysis of the income statement from 2014 to 2018 

 

 

  The result from table 4 reveals that the total revenue has a decreased rate at 

24.2%, 7.3% in 2015 and 2016 respectively, and has an increased rate at 66.2%, 1.4% in 

2017 and 2018 respectively. In terms of, the total expenditure has an increased rate at 

12.5%, 5.9% in 2015 and 2016 respectively, and has a decreased rate at 3.4%, 25% in 2017 

and 2018 respectively. The resulting as the changing rate of the net profit has a decreased 

Item  
Amount (Million THB) Comparative (% change) 

2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Total revenue  28.9  21.9 20.3  33.8  34.3  -24.2 -7.3 66.2 1.4 

Operation 14.1  14.2 11.4  20.7  18.8  0.4 56.0 61.3 54.9 

Central budget 14.7  7.7 7.2  13.0  14.3  -47.8 35.4 38.5 41.8 

Total expenses  27.7  31.1 32.9   31.8  23.9  12.5 5.9 -3.4 -25.0 

Personnel   6.9  7.2 7.7  6.9   7.3  4.0 23.2 21.7 30.5 

Compensation      0.0     0.0 0.3  0.9  0.9  0.0 1.0 2.9 3.7 

Operation 4.6  6.3 6.2  4.8  5.3  38.5 19.0 15.0 22.1 

Material 6.9  7.9 9.0  9.6  1.5  14.3 27.4 30.3 6.2 

Utility 1.6  1.5 1.6  1.4  1.3  -4.6 4.7 4.4 5.6 

Depreciation  7.6  7.9 8.0  8.0   7.2  3.7 24.4 25.2 30.3 

Net profit  1.3  -9.2     -12.6  2.0  10.4  -823.9 -37.3 115.7 426.4 
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rate at 823.9%, 37.3% in 2015 and 2016 respectively, and has an increased rate at 115.7%, 

426.4% in 2017 and 2018 respectively. 

  In summary, the dermatology hospital has the changing trend of the revenue 

decrease in the first period and an increase in the latter. Also, the expenditure has an 

increasing trend in the first period and a decreasing trend in the latter. The resulting as the 

dermatology hospital has a budget deficit in 2015 and 2016 but gain a profit in 2017 and 

2018. 

Table 5 presented the financial ratio analysis from 2014 to 2018 compared 

with the standard financial ratio in the business sectors of medical service industries 

in the stock exchange of Thailand 2014 refer to study of Watanakanjana C (2016) 

 

Table 5 The comparison of financial ratio from 2014 to 2018. 

Item 
Financial ratio Standard  

ratio 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidity ratios  

Quick ratio 26.35 15.11 9.56 5.99 11.55 1.28 

Current ratio 26.35 15.11 9.69 6.03 11.59 1.02 

Efficiency ratios  

Total assets turnover 0.18 0.20 0.19 0.33 0.26 0.73 

Fixed assets turnover 0.23 0.25 0.22 0.43 0.40 0.82 

Profitability ratios  

Net profit margin (%) 8.90 -64.80 -110.80 9.56 55.35 11.62 

Return on assets (%) 1.65 -12.95 -21.59 3.19 14.40 8.46 

Leverage ratio  

Debt to equity ratio 0.00 0.01 0.01 0.04 0.03 54.54 

  

  The result from table 5 reveals that the liquidity ratios have a higher than the 

standard ratio where the quick ratio and current ratio have the highest ratio at 26.35 

equally in 2014 and have the lowest ratio in 2017 at 5.99 and 6.03 respectively. 
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  The efficiency ratios have a lower rate than the standard ratio where total 

assets turnover has the lowest and the highest rate at 0.18, 0.33 in 2014 and 2017 

respectively while fixed assets turnover has the lowest and highest rate at 0.22, 0.43 

in 2016 and 2017 respectively. 

  The profitability ratios show that the net profit margin and return on assets 

have the highest ratio in 2018 at 55.35, 14.40, respectively, which higher than the 

standard ratio. However, in 2014-2017 have a lower ratio than the standard ratio.  

The leverage ratios have a lower ratio than the standard ratio where the debt 

to equity ratio has the lowest and highest at 0.00, 0.04 in 2014 and 2017, respectively.   

   In summary, the hospital has a low ability to generate profits consistent with 

using the assets that still not efficiency and has a low investment in the liabilities.  

The business plan focusses on the financial plan of the business plan of the 

skin laser center in Dermatology hospital, which is the expansion of existing services. 

Therefore, the existing assets will be used to expand the business and improve 

productivity and utilization to increase sales of current services profitably. In addition, 

the financial plan has analyzed base on the assumption of revenue and expense 

estimation to project the financial from year one to year five. 

Table 6 presented the summary financials of the skin laser center in year one to five. 

 

Table 6 The summary financials of the skin laser center in year one to year five. 

                 Item 

Summary financials 

Standard  

ratio of 2014 

Financial projections (Million THB) 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Revenue  11.52 13.31 15.37 17.75 20.50 

Gross profit  7.70 9.20 10.91 12.89 15.16 

Operating profit   5.20 6.33 7.59 9.20 10.87 

Net profit  5.20 6.33 7.59 9.20 10.87 

Capital expenditures  2.55 1.33 1.54 1.78 2.05 

Cash   10.96 16.04 23.94 33.45 44.81 

Total equity  6.70 13.03 20.62 29.82 40.69 

Total debt  4.42 3.34 3.69 4.09 4.55 
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Table 6 The summary financials of the skin laser center in year one to year five. 

(Continued) 

                 Item 

Summary financials 

Standard  

ratio of 2014 

Financial projections (Million THB) 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Growth       

Revenue growth rate    16% 16% 16% 16% 

Net profit growth rate    21.7% 19.9% 21.2% 18.2% 

Ratios       

Current ratio 1.02 2.48 4.80 6.48 8.17 9.85 

Debt to equity 0.54 0.66 0.26 0.18 0.14 0.11 

Profitability       

Gross profit % - 66.8% 69.1% 71.0% 72.6% 73.9% 

Operating expenses % - 21.7% 21.6% 21.6% 20.8% 20.9% 

Returns       

Return on assets % 8.5% 41.2% 35.4% 29.4% 26.0% 23.3% 

Return on equity % 13.5% 77.6% 48.6% 36.8% 30.9% 26.7% 

 

The result from table 6 reveals that the financial projections of the business 

has a revenue growth rate at 16% consistently and has the net profit growth rate 

increase every year at a different rate. Also, the current ratio shows that the business 

has high liquidity at 2.48 in the first year and increasing every year, whereas has the 

debt to equity ratio at 0.66 in the first year and decreasing every year. Moreover, the 

gross profit has a high percentage rate at 66.8% in the first year and increasing every 

year, while the operating expenses have a low percentage rate at 21.7% in the first 

year and decreasing every year. Additionally, the return on assets and return on equity 

have a high return rate at 41.2% and 77.6% in the first year, respectively, despite the 

decreasing trend the return rate still higher than 20%. 

In summary, the business has increasing trend of revenue, profit and liquidity 

rate while has a decreasing trend of the operating expenses, the debt to equity ratio, 

the return on assets and the return on equity in year one to year five. 
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Table 7 presented the break-even analysis of the skin laser center in year one 

to five express in term of the amount of money and ratio. 

 

Table 7 The break-even analysis of the skin laser center in year one to year five. 

Item  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Revenue (Million THB) 11.52 13.31 15.37 17.75 20.50 

Total costs & expenses (Million THB) 
     

Variable 4.18 4.67 5.23 5.87 6.60 

Fixed 1.89 2.12 2.41 2.58 2.95 

Total 6.07 6.79 7.64 8.45 9.55 

Variable costs/Revenue ratio 0.36  0.35  0.34  0.33  0.32  

Break-even point revenues (Million THB) 2.97 3.27 3.65 3.85 4.35 

 

 The result from table 7 reveals that the business has the break-even point of 

revenues at 2.97, 3.27, 3.65, 3.85, and 4.35 million Baht at Year one to Year five 

respectively where the variable costs per revenue have a low ratio at 0.36 in the Year 

one and have decreasing trend every year lead to the business can gain more profit. 

  In terms of the valuation of the business found that the Net Present Values 

(NPV) has a positive value with 47,283,071 Baht at a discounted rate at 10% and when 

considered together with the IRR found that the Internal Rate of Return (IRR) has a 

return rate at 47% more than the required rate of return (20%). 

 

Discussions 

According to the result of financial analysis in the first part and financial 

analysis of the business plan in the second part, we can summarize as follows 

The financial structure of the dermatology hospital has mainly assets are the 

non-current assets. Because the hospital invests in building and medical equipment 

to provide specialized medical service but, in the latter, has increased in the current 

assets and cash while decreased investment in the non-current assets. Also, the 

owner's equity is the primary source of funding, which is the characteristics and policy 
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of the public hospital. Although the hospital has increased the proportion of liabilities 

but a still low proportion. 

There are two main sources of revenue, which has a close proportion. In the 

latter, the main revenue earns from the operation more than a half. In contrary, the 

main expenditures are personnel expense, depreciation, and amortization, whereas 

the operating expense has an increasing trend. In terms of the net profit has increased 

and decreased with high variability indicates that the hospital has instability of the 

performance. 

  The financial situation of the dermatology hospital has high liquidity but has 

a low efficiency of using the non-current assets, especially the expensive medical 

equipment. Also, the ability to make a profit still has a problem with sustainability. 

Notably, the loss of profit with high rate in some year despite can gain a profit in the 

latter. Also, the leverage ratios reflect the policy of the investment, where the debt 

to equity ratio is low, mean that low investment from the debt. 

 Therefore, the dermatology hospital must provide emphasis on the utilization 

of the existing assets with maximum efficiency to generate revenue and profit by 

planning the financial investment and enhancing the ability of the business 

performance. 

  The financial planning in the business plan of skin laser center in dermatology 

hospital has offered the business feasibility option of maximum utilization of the 

existing assets such as medical equipment to expand the business. The financial 

projection discovered the increasing trend of revenue and profit continually 

consistent with the decreasing trend of cost and expenses. In addition, the business 

has high liquidity, a high proportion of the profit and low proportion of the expense. 

Also, the return on assets and equity have a good situation.   

  Conclusively, the business has the break-even point of revenues at a gainful 

level because of the low proportion of variable costs. Moreover, the valuation of the 

business indicates the worthwhile to investment with a positive net present values 

(NPV) and a high rate of internal rate of return (IRR). 
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 In conclusion, the financial situation of the dermatology hospital has good 

liquidity but lack of efficiency on the maximum utilization from existing assets.  

In addition, profitability has uncertainty with high variability. However, the business 

plan financials of skin laser center offer the worthwhile for investment. 

 

Recommendation 

1. The hospital must recognize on increasing revenue from operations for self-

reliance and reduce dependence on revenue from the central budget allocation. 

2. The hospitals must provide emphasis on the maximum utilization of existing 

assets such as specialized medical equipment to generate revenue and profit. 

3. The hospitals should consider the business plans of skin laser center to implement 

the investment project which use the existing assets to generate revenue and profit. 

4. The future study should consider and analyze the other part of the business 

plan such as product or service, industry analysis, organization management plan, 

marketing plan, operation plan, and risk assessment plan. 
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ความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

The relationship between Microfinance and Financial Sector 

Development and EconomicGrowth in Thailand 
 

ปุณณนิษฐา เวียงสีมา1 และบัณฑิต ชัยวิชญชาต2ิ 

Punnittha Weangsima1 and Bundit Chaivichayachat2 

 

บทคัดยอ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาค

กับการพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนการทดสอบ

ความสัมพันธเชิงเหตุผล (Granger Causality test) ระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการ

พัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาแบบ

รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ของป2550 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของป2559 รวมท้ังหมด 40 ไตรมาส ตัว

แปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ตัวแปรระบบการเงินในระดับจุลภาค (การซ้ือท่ีดินเปลา การจัดหาท่ีอยู

อาศัย การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนๆ คาใชจายทางการศึกษา) ตัวแปรการพัฒนาภาคการเงิน 

และตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยศึกษาดวยเทคนิคทางเศรษฐมิติในรูปของแบบจําลอง 

Vector Autoregressive (VAR) มาทําการวิเคราะห โดยผลการวิจัยพบวาการพัฒนาภาคการเงิน

สงผลตอการจัดหาท่ีอยูอาศัย และการพัฒนาภาคการเงินสงผลตอการซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืน 

และการศึกษาสงผลตอการพัฒนาภาคการเงิน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอการซ้ือ

ท่ีดินเปลา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอการศึกษา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

สงผลตอการซ้ืออสังหาริมทรัพย จะมีความสัมพันธทิศทางเดียว (Uni-Directional Causality)  สวน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาภาคการเงิน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการ

จัดหาท่ีอยูอาศัย และการพัฒนาภาคการเงินกับการซ้ือท่ีดินเปลา จะมีความสัมพันธสองทิศทาง (Bi-

Direction Causality) 

 

คําสําคัญ: ระบบการเงินในระดับจุลภาค การพัฒนาภาคการเงิน การเจริญเติบทางเศรษฐกิจ 
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Abstract 

 The purpose of this study is to study the relationship between microfinance 

and financial sector development and economic growth in Thailand. The purpose 

using test of the causal relationship (Granger Causality test) between microfinance 

and financial sector development and economic growth of Thailand. The purpose 

using time series data on a quarterly basis from the first quarter of 2007 to the 4th 

quarter of 2016, a total of 40 quarters the variables used in the study were financial 

system variables at the micro level. (Purchase of vacant land Housing supply buying 

property for other purposes Educational expenses) Financial sector development 

variables and economic growth variables. The results of the research show that the 

development of the financial sector affects the provision of housing. And the 

development of the financial sector affects the purchase of other properties And 

education affect the financial sector development And economic growth affecting the 

purchase of vacant land And economic growth affect education And economic growth 

affecting real estate purchases Will have a one-way relationship (Uni-Directional 

Causality) as for economic growth and financial sector development And economic 

growth and housing supply And financial sector development and the purchase of 

vacant land Will have a two-way relationship (Bi-Direction Causality) 

 

Keywords: Microfinance Financial sector development Economic Growth 

 

ความสําคัญและท่ีมา 

ตลอดชวงเวลา 30 ปของประเทศไทย ภาวการณท่ีความยากจนเพ่ิมข้ึนเกิดข้ึน ครั้งแรกในป 

2541-2543 ในชวงวิกฤตตมยํากุง จํานวนคนจนเพ่ิมข้ึน 5.5 ลานคน ตอมาในป 2551 ในชวงวิกฤต

แฮมเบอรเกอร จํานวนคนจนเพ่ิมข้ึน 398,000 คน และในป 2558-2559  ซ่ึงมีจํานวนคนยากจน

เพ่ิมข้ึนมากกวาครั้งวิกฤตแฮมเบอรเกอร การเพ่ิมข้ึนของคนจนในชวงครั้งแรกจะเกิดในชวงวิกฤต

เศรษฐกิจตกต่ํา (อัตราการเติบโตของ GDP ติดลบ) แตในปจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเปน

บวก สวนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึน อัตราดอกเบี้ยท่ีอยูในระดับท่ีต่ํา  

หนี้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วตั้งแตป 2554 สะทอนจากสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP ท่ี

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 60.3 ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2554 เปนรอยละ 80.8 ณ สิ้นไตรมาส 4 ป 2558 หนี้
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ครัวเรือนของประเทศไทยอยูในระดับสูงถึง 80% ตอGDP จึงกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการกระตุน

กําลังซ้ือในประเทศชวงท่ีผานมา และปญหาอาจจะเพ่ิมมากข้ึนในภาวะดอกเบี้ยชวงขาข้ึน แมวา

แนวโนมเศรษฐกิจจะขยายตัวแตก็ยังอยูในระดับต่ํา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561) 

ในปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลก ไดเริ่มเห็นความสําคัญของระบบของสถาบันการเงินราย

ยอย หรือ ระบบการเงินในระดับจุลภาค (Microfinance) โดยมีตัวอยางองคกรสถาบันการเงินราย

ยอยท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอยางมาก ก็คือธนาคารกรามีน ในประเทศบังกลาเทศ ท่ี

กอตั้งโดย ศ.ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส จนทําใหไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เม่ือป 2549 โดยมี

วัตถุประสงคใหคนท่ีมีรายไดต่ําสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน เพ่ือลดความไมเทาเทียมทางรายได

ใหครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน สวนประเทศไทยก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซ่ึงไดกําหนดใชยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง

และความสรางความเปนธรรมใหกับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะใหความสําคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจรายยอย เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงและความแข็งแกรงใหกับดานเศรษฐกิจของชุมชน โดย

ท่ีสถาบันการเงินรายยอย (Microfinance Institutions: MFIs) เปนกลไกสําคัญ ท่ีจะชวยเสริมสราง

เศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งและแข็งแกรง  ท้ังนี้ปจจุบันประชาชนบางสวนไมสามารถเขาถึง

การบริการทางการเงินเชิงพาณิชยในระบบ (Formal financial services) เนื่องจากในปจจุบันมี

ประชาชนบางสวนท่ีเขาสูความยากจน มีรายไดนอย และมีรายไดท่ีไมเพียงพอ ไมมีหลักทรัพยไปคํ้า

ประกันเงินกูได  ทําใหประชาชนบางสวนตองไปพ่ึงพึงแหลงเงินเงินทุนนอกระบบ (Informal 

financial services )  ท่ีคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงจนเกินไป จึงทําใหประชาชนเกิดการกอหนี้สินท่ีเพ่ิม

มากข้ึน ระบบการเงินรายยอย จึงเขามามีบทบาทในการเขามาชวยเหลือประชาชนท่ีมีรายไดตํ่าให

เขาถึงบริการทางการเงินไดมากข้ึน 

 ระบบการเงินในระดับจุลภาค หรือ ไมโครไฟแนนซ (Micro-Finance) หมายถึง เปนระบบ

การใหบริการดานการเงินข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป  จะมุงเนนเฉพาะกิจกรรมการใหสินเชื่อเปนหลัก และ

ใหบริการรับฝากเงิน และประกันภัย เปนระบบการเงินท่ีเนนการปลอยสินเชื่อจํานวนเล็กๆ (micro 

credit) ใหแกผูท่ีไมมีงานทํา หรือผูมีรายไดต่ํา  ซ่ึงไมมีโอกาสเขาถึงสินเชื่อในรูปแบบปกติผานทาง

สถาบันทางการเงินรายยอย ท่ีอาจจัดทําข้ึนเองโดยความรวมมือของชุมชน หรือท่ีเรียกวาสถาบันไม

โคไฟแนนซ  ซ่ึงสถาบันท่ีใหบริการทางการเงินรายยอย แบงเปน กลุมในระบบ ไดแก ธนาคาร

พาณิชย เชน ธนาคารกรุงไทยและ  ธนาคารไทยเครดิต และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐ 

เชน ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอิสลาม กลุมก่ึงในระบบ ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณ

เครดิตยูเนียน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และโรงรับจํานํา กลุมพ่ึงตนเอง ไดแก กลุมออมทรัพย

เพ่ือการผลิต และกลุมสัจจะ ออมทรัพย รวมไปถึงสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร เชน อิออน ยู

เมะพลัส เฟริสชอย สถาบันการเงินรายยอย จึงเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญใหกับประชาชนท่ีมีรายไดต่ํา 
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และคนยากจนในชนบท และระบบการเงินรายยอยนี้ไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในแนวทางท่ีจะ

ชวยแกปญหาความยากจนและสงเสริมการกระจายรายไดใหแกประชาชนได 

แหลงเงินทุนหลักของสถาบันการเงินรายยอยมาจากการรับฝากเงิน การกอหนี้ และการออก

หุนทุน ผูใหแหลงเงินทุนท่ีสําคัญคือ ภาครัฐ สถาบันการเงินในประเทศ และองคกรเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศ จะเห็นไดวาตลาดทุนเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญของสถาบันการเงินรายยอย โดย

สถาบันการเงินเหลานี้จะเขามาระดมทุนในตลาดทุนท่ีมีตนทุนทางการเงินท่ีตํ่า เพ่ือนําไปปลอยกู

ใหกับประชาชนท่ีมีรายไดนอยและคนยากจนในชนบท ในอัตราดอกเบี้ยท่ีไมสูงจนเกินไป  สถาบัน

การเงินรายยอยมีศักยภาพท่ีจะกลายเปนทางเลือกท่ีไหลเขาสูตลาดทุน ดังนั้นการใหบริการดาน

การเงินรายยอยจึงเปนการรับรูถึงการเขาถึงระบบการเงินในระดับครัวเรือนมากข้ึนและดวยเหตุนี้จึง

ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการเงิน การพัฒนาใหตลาดทุนไทยเปนเครื่องมือระดมทุนใหกับสถาบัน

การเงินรายยอย จะเพ่ิมบทบาทของตลาดทุนไทยในการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ํา 

(distribution of wealth) และสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเพ่ิมทางเลือก

ในการลงทุนใหแกผูลงทุนไทย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย , 

2555) 

          การพัฒนาระบบการเงินใหสอดคลองกับการเจริญโตของเศรษฐกิจไทยถือวามีความสําคัญไม

ยิ่งหยอนไปกวาการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน เนื่องจากการพัฒนาเปนการสรางเครื่องมือ

และทางเลือกใหกับผูใชบริการทางการเงินและผูดําเนินนโยบาย ยอมเปนการกระจายโอกาสและ

สรางเสถียรภาพใหกับระบบการเงินไปพรอมกัน ซ่ึงนําไปสูการเจริญเติบโตอยางเขมแข็ง ยั่งยืน และ

ทุกภาคสวนสามารถไดรับผลประโยชนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะมีโอกาสไดใชบริการ

การเงินท่ีเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และความสามารถในการบริหารการเงิน 

ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองคกรสถาบันการเงินราย

ยอยหรือระบบการเงินในระดับจุลภาคและสงเสริมหรือสรางความแข็งแกรงอยางเหมาะสมใหกับ

องคกรสถาบันการเงินรายยอย ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรสถาบันการเงินรายยอย เปนกลไกท่ีสําคัญในการ

พัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาภาคการเงินและเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือท่ีจะชวยใหบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของและทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางระบบการเงินใน

ระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นํามา

กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซ่ึงมีตัวแปร ไดแก ตัวแปรระบบ

การเงินในระดับจุลภาค (การซ้ือท่ีดินเปลา การจัดหาท่ีอยูอาศัย การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนๆ 

คาใชจายทางการศึกษา) ตัวแปรการพัฒนาภาคการเงิน และตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 

    เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการเงิน

ในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิจยั 

ทฤษฎีกลไกการสงผานทางการเงิน (Theory Of 

Monetary Transmission Mechanism) 

 ตัวแปรอิสระ 

    ระบบการเงินในระดับจุลภาค (การซื้อท่ีดิน

เปลา การจัดหาท่ีอยูอาศัย การซื้ออสังหาริมทรัพย

เพ่ือการอ่ืนๆ คาใชจายทางการศึกษา) การพัฒนา

ภาคการเงิน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

ตัวแปรตาม 

   ระบบการเงินในระดับจุลภาค (การซื้อท่ีดินเปลา 

การจัดหาท่ีอยูอาศัย การซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การอ่ืนๆ คาใชจายทางการศึกษา) การพัฒนาภาค

การเงิน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

 



 

1375 
 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การซ้ือท่ีดินเปลา (MFI_PVL) + 

การจัดหาท่ีอยูอาศัย (MFI_HSS) + 

การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนๆ 

(MFI_BPO) 

+ 

คาใชจายทางการศึกษา (MFI_EDU) + 

การพัฒนาภาคการเงิน (FIN) + 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GROWTH) + 

ท่ีมา: จากการตรวจเอกสาร 

หมายเหตุ: + คือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรตามในทิศทางบวก 

              - คือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรตามในทิศทางลบ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในลักษณะขอมูลอนุกรมเวลา (Time 

Series Data) เปนแบบรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ของป2550 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของป2559 รวม

ท้ังหมด 40 ไตรมาส ซ่ึงจะนําขอมูลมาทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา (Unit root Test) 

และคํานวณหาคา Lag ท่ีเหมาะสม วิเคราะหโดยวิธี Akaike Information Criterion (AIC) และใช

แบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูปแบบของสมการ Vector Autoregression (VAR)  มาทําการ

วิเคราะหโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐมิติ Granger causality ทําการทดสอบความเปนเหตุเปนผล 

(Causality) ของตัวแปรดังกลาว ท้ังนี้การศึกษา Causality เปนการอธิบายหรือตอบคําถามเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร  
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ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  

ตัวแปร แหลงท่ีมา 

การซ้ือท่ีดินเปลา(MFI_PVL) ธนาคารแหงประเทศไทย 

การจัดหาท่ีอยูอาศัย(MFI_HSS) ธนาคารแหงประเทศไทย 

การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนๆ (MFI_BPO) ธนาคารแหงประเทศไทย 

คาใชจายทางการศึกษา(MFI_EDU) ธนาคารแหงประเทศไทย 

การพัฒนาภาคการเงิน(FIN) ธนาคารแหงประเทศไทย 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GROWTH) 18สํานักงาน18สภา18พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

ท่ีมา: จากการวิจัย 

 

แบบจําลอง 

จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของสามารถนํามาสรางแบบจําลอง ดังนี้ 

 

GROWTHt =  ∑ ∝j GROWTHt−j
k
j=1 + ∑ βjFINt−j

k
j=1 + ∑ γjMFIt−jk

j=1 + ε1t   
 

FINt =  ∑ ∝j FINt−j
k
j=1 + ∑ βjGROWTHt−j

k
j=1 + ∑ γjMFIt−jk

j=1 +  ε2t     
  

MFIt =  ∑ ∝j MFIt−jk
j=1 + ∑ βjGROWTHt−j

k
j=1 + ∑ γjFINt−j

k
j=1 + ε3t       

 

กําหนดให 

 GROWTHt = อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 FINt = อัตราการเจริญเติบโตของภาคการเงิน  

 MFIt  = อัตราการเจริญเติบโตของระบบการเงินในระดับจุลภาคหรือไมโครไฟแนนซ 

ประกอบดวย การซ้ือท่ีดินเปลา (MFI_PVL) การจัดหาท่ีอยูอาศัย (MFI_HSS) การซ้ืออสังหาริมทรัพย

เพ่ือการอ่ืนๆ (MFI_BPO) และ คาใชจายทางการศึกษา (MFI_EDU) 

 εt = คาความคลาดเคลื่อน (Error term) 

 k = จํานวนความลาชา 
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ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนา

ภาคการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนการทดสอบความสัมพันธเชิง

เหตุผล (Granger Causality test) ระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงิน

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยตัวแปรระบบการเงินในระดับจุลภาค ไดแก 

การซ้ือท่ีดินเปลา(MFI_PVL) การจัดหาท่ีอยูอาศัย(MFI_HSS) การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนๆ

(MFI_BPO) และการใชจายทางการศึกษา(MFI_EDU) การพัฒนาภาคการเงิน (FIN) และการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GROWTH) ประกอบดวย 1) การทดสอบความนิ่ งของขอมูล 

(Stationary) 2) การกําหนดจํานวนชวงเวลาในอดีต (lag) ของการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล

ระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบทางเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย 3) ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการ

พัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การทดสอบความนิ่งของตัวแปร Unit Root ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test 

(ADF Test) เพ่ือทดสอบระบุคุณสมบัติความนิ่งของตัวแปรท่ีระดับใด โดยท่ีคุณสมบัติความนิ่งของ

ตัวแปรมีระดับ ดังนี้ ระดับ Level (I(0)) ระดับ 1stDifference (I(1)) และ 2ndDifference (I(2)) เปน

ตน การทดสอบ Unit Root ดวยวิธี ADF Test แบงออกเปน 3 รูปแบบ ท่ีตองทดสอบเพ่ือเลือก

รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก 1) ตัวแปรใชในการศึกษามีจุดตัดแกนและแนวโนม

เวลา 2) ตัวแปรท่ีใชในการศึกษามีจุดตัดแกนแตปราศจากแนวโนมเวลา และ 3) ตัวแปรท่ีใชใน

การศึกษาปราศจากท้ังจุดตัดแกนและแนวโนมเวลา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรท่ีใชในการทดสอบ Unit Root ดังนี้ 

FIN คือ การพัฒนาภาคการเงิน 

GROWTH คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

MFI_PVL คือ การซ้ือท่ีดินเปลา 

MFI_HSS คือ การจัดหาท่ีอยูอาศัย 

MFI_BPO คือ การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืน 

MFI_EDU คือ คาใชจายทางการศึกษา 

พบวา ตัวแปรท้ังหมดมีความนิ่ง ณ อันดับความแตกตางท่ี 1 หรือเปน I(1) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูล (Stationary)   

 Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test 

Data Level First Difference 

 None Intercept Trend and 

intercept 

None Intercept Trend and 

intercept 

FIN 0.8826 -0.9609 -3.2853** -0.4146 -2.2604 -1.5658 

FIN1/ 6.3245 0.0795 -1.9484 -2.5696** -4.7537*** -4.6983*** 

GROWTH 2.5186 -0.2535 -3.4306** -6.7180*** -7.6452*** -7.5566*** 

MFI_PVL 

MFI_HSS 

MFI_BPO 

MFI_EDU 

0.6334 

4.1198 

1.0899 

0.6827 

-0.6813 

2.4244 

0.7165 

-0.1294 

0.9948 

-1.9720 

-0.3813 

-0.3004 

-

3.5840*** 

-0.1911 

-0.8153 

-5.0173*** 

-3.4854** 

-4.7676*** 

-3.9555*** 

-5.0349*** 

-4.0969 

-5.2964*** 

-5.9582*** 

-45810*** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี α  = 0.10 

 ** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี α  = 0.05 

 *** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี α  = 0.01 

 1/ ทดสอบดวย Phillip-Perron Unit Root Test 

2.  การกําหนดจํานวนชวงเวลาในอดีต (lag) ของการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล

ระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบทางเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย 

ผลการกําหนดจํานวนชวงเวลาในอดีต (lag) ของแบบจําลอง VAR การกําหนดจํานวน

ชวงเวลาในอดีต (lag) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับ

การพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบทางเศรษฐกิจในประเทศไทย พบวาจํานวนชวงเวลาในอดีต 

(lag) ท่ีเหมาะสมของแบบจําลอง bivariate model ระหวางตัวแปรระบบการเงินในระดับจุลภาค 

ไดแก การซ้ือท่ีดินเปลา(MFI_PVL) การจัดหาท่ีอยูอาศัย(MFI_HSS) การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

อ่ืนๆ(MFI_BPO) การใชจายทางการศึกษา(MFI_EDU) กับการพัฒนาภาคการเงิน (FIN) และการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GROWTH) แสดงคา VAR Lag Order Selection Criteria ของ Lag ท่ี

เหมาะสมท่ีสุด ในการประมาณคาโดยยึดคาจาก AIC ท่ีมีคานอยท่ีสุด ดังนั้นในการประมาณคาในครั้ง

นี้ Lag ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 7 7 5 5 3 1 1 1 และ 1 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  การกําหนดจํานวนชวงเวลาในอดีต (lag) ของการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล

ระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ตัวแปรตาม

(Y) 

ตัวแปรอิสระ (X) 

∆MFI_PVL ∆MFI_HSS ∆MFI_BPO ∆MFI_EDU ∆FIN ∆GROWTH 

∆MFI_PVL -    47.879* 

(7) 

43.408* 

(1) 

∆MFI_HSS  -   51.063* 

(5) 

45.976* 

(1) 

∆MFI_BPO   -  42.123* 

(5) 

37.838* 

(1) 

∆EDU    - 38.461* 

(3) 

33.516* 

(1) 

∆FIN 47.879*(7) 

(7) 

51.063* 

(5) 

42.123* 

(5) 

38.461* 

(3) 

- 52.883* 

(7) 

∆GROWTH 43.408* 

(1) 

  45.976* 

(1) 

37.838* 

(1) 

33.516* 

(1) 

52.883* 

(7) 

- 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนความลาชาของชวงเวลาในอดีตโดยพิจารณาจากคาต่ําสดุของเกณฑ

มาตรฐาน AIC  (Akaike Information Criterion) 

* Indicates Lag Order Selected By the Criterion 

3.  การหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาค

กับการพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะทําการทดสอบดวย

วิธีการ Granger Causality Test ภายใตแบบจําลอง Vector Autoregressive (VAR) ดังนี้ 

  GDPt=ω0+∑ ϑiGDPt−i
j
i=1 +∑ φiFINt-i

j
i=1 +μ1t                  (1)    

  FINt=∅0+∑ θiFINt-i
j
i=1 +∑ δiGDPt-i

j
i=1 +μ2t    (2) 

 

         GDPt=β0+∑ ϭiGDPt−i
j
i=1 +∑ ѰiMFIt-i

j
i=1 +μ3t                      (3) 

      MFIt=α0+∑ ѵiMFIt-i
j
i=1 +∑ £iGDPt-i

j
i=1 +μ4t                     (4) 

  

      FINt=ɘ0+∑ ϱ
i
FINt−i

j
i=1 +∑ БiMFIt-i

j
i=1 +μ5t    (5) 

      MFIt=Ϸ0+∑ ϑiMFIt-i
j
i=1 +∑ §FINt-i

j
i=1 +μ6t                                  (6) 
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กําหนดให 

   GROWTH = การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 FIN = การเจริญเติบโตของภาคการเงิน  

 MFI = การเจริญเติบโตของระบบการเงินในระดับจุลภาคหรือไมโครไฟแนนซ ประกอบดวย 

การซ้ือท่ีดินเปลา (MFI_PVL) การจัดหาท่ีอยูอาศัย (MFI_HSS) การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนๆ 

(MFI_BPO) และ คาใชจายทางการศึกษา (MFI_EDU) 

 μ = คาความคลาดเคลื่อน (Error term) 

 j = จํานวนความลาชา 

 โดยวัตถุประสงคของ Var Granger causality Test เพ่ือหาความสัมพันธเชิงเหตุและผล

ความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใตแบบจําลอง bi-variate VAR โดยประมาณคาความลาชาของ

แบบจําลอง VAR พิจารณาจาก Akaike Information Criterion (AIC) ผลการทดสอบความสัมพันธ

เชิงเหตุผลความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตัวแบบจําลอง bi-variate VAR Granger Causality 

test ผลการทดสอบพบวา รูปแบบความสัมพันธทิศทางเดียว (Uni-Directional Causality)  

ระหวางการพัฒนาภาคการเงินสงผลตอการจัดหาท่ีอยูอาศัย การพัฒนาภาคการเงินสงผลตอการซ้ือ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนและการศึกษาสงผลตอการพัฒนาภาคการเงิน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

และรูปแบบความสัมพันธทิศทางเดียว (Uni-Directional Causality)  ระหวางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจสงผลตอการซ้ือท่ีดินเปลาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอการศึกษา ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.1 สวนรูปแบบความสัมพันธทิศทางเดียว (Uni-Directional Causality)  ระหวางการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอการซ้ืออสังหาริมทรัพย ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

ผลการทดสอบรูปแบบความสัมพันธสองทิศทาง (Bi-Direction Causality) ระหวางการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอการพัฒนาภาคการเงิน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และรูปแบบ

ความสัมพันธสองทิศทาง (Bi-Direction Causality) ระหวางการพัฒนาภาคการเงินกับการซ้ือท่ีดิน

เปลาและการการซ้ือท่ีดินเปลากับการพัฒนาภาคการเงิน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.1 และ 0.05 

ตามลําดับ สวนรูปแบบความสัมพันธสองทิศทาง (Bi-Direction Causality) ระหวางการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจกับการจัดหาท่ีอยูอาศัยและการจัดหาท่ีอยูอาศัยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.1 และ 0.01 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการ

พัฒนาภาคการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดวยวิธี Granger 

causality 

ตัวแปรตาม

(Y) 

ตัวแปรอิสระ (X) 

∆MFI_PVL ∆MFI_HSS ∆MFI_BPO ∆MFI_EDU ∆FIN ∆GROWTH 

∆MFI_PVL -    12.662* 3.496* 

∆MFI_HSS  -   11.170** 3.241* 

∆MFI_BPO   -  14.649** 7.413*** 

∆MFI_EDU    - 5.476 3.407* 

∆FIN 17.510** 8.552 7.207 8.778** - 38.928*** 

∆GROWTH 0.192 7.393*** 0.013 0.001 20.922*** - 

หมายเหตุ: ***,**,* หมายถึง มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 0.05 และ 0.1 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุผลดวยแบบจําลอง bi-variate VAR Granger 

Causality test จากตัวแปรระบบการเงินในระดับจุลภาค ไดแก การซ้ือท่ีดินเปลา(PVL) การจัดหาท่ี

อยูอาศัย(HSS) การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืนๆ(BPO) และการใชจายทางการศึกษา(EDU) ตัว

แปรการพัฒนาภาคการเงิน (FIN) และตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GROWTH) มีการ

พัฒนาภาคการเงินสงผลตอตัวแปรระบบการเงินในระดับจุลภาค ซ่ึงไดแก การจัดหาท่ีอยูอาศัยและ

การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการอ่ืน และการศึกษาสงผลตอการพัฒนาภาคการเงิน และการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอตัวแปรระบบการเงินในระดับจุลภาค ซ่ึงไดแก ซ้ือท่ีดินเปลา การ

ซ้ืออสังหาริมทรัพย คาใชจายทางการศึกษา ท่ีพบความสัมพันธระหวางกัน โดยท่ีพบโดยรูปแบบ

ความสัมพันธ Uni-Directional Causality สวนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาภาค

การเงิน การพัฒนาภาคการเงินกับการซ้ือท่ีดินเปลา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการจัดหาท่ีอยู

อาศัย ท่ีมีรูปแบบความสัมพันธสองทิศทาง Bi-Direction Causality 

ผลสรุปจากการศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับจุลภาคกับการพัฒนาภาค

การเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินในระดับจุลภาคมีความสําคัญตอการพัฒนา

ภาคการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถใหบริการทางดานการเงินกับผูมี

รายไดนอยท่ีขาดหลักทรัพยในการคํ้าประกันสินเชื่อ ชวยเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพใหผูมี

รายไดนอยสามมารถยกระดับรายไดและความเปนอยูใหดีข้ึน ระบบการเงินในระดับจุลภาคใน
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ประเทศไทยเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การใหบริการดานระบบ

การเงินในระดับจุลภาคจึงเปนการรับรูถึงการเขาถึงระบบการเงินในภาคครัวเรือนมากข้ึนและดวย

เหตุนี้จึงทําใหเกิดการพัฒนาระบบการเงิน การพัฒนาระบบการเงินยังชวยยกระดับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบการเงินจําเปนตองพัฒนาทุกตลาดไปพรอมกัน เพ่ือใหเกิดแรงสง

ตอเนื่องสูการขยายตัวของเศรษฐกิจ อีกท้ังการพัฒนาใหตลาดทุนไทยเปนเครื่องมือระดมทุนใหกับ

ระบบการเงินในระดับจุลภาค จะเพ่ิมบทบาทของตลาดทุนไทยในการกระจายรายไดและลดความ

เหลื่อมล้ํา และสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเพ่ิมทางเลือกในการลงทุน

ใหแกผูลงทุนไทย 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลในงานวิจัยฉบับนี้เปนเพียงวิธีการหนึ่งในการท่ีใช

ทดสอบความสัมพันธแบบ Causality ซ่ึงในการศึกษาครั้งตอไปอาจใชเทคนิคการทดสอบแบบอ่ืน

เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดกับวิธี Granger’s Causality หรือในการศึกษาครั้งตอไปอาจเพ่ิมวิธีการ

ประมาณคาสัมประสิทธิ์เพ่ือหาทิศทางความสัมพันธดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least 

Square: OLS) 
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Cost-effectiveness Analysis of Integrated Care Model for Gastric 

Cancer at Ramathibodi Hospital Comprehensive Cancer Center:          

A Single Institute Experience 
 

Sarunporn Pramyothin1 

 

Abstract 

Gastric cancer is one of the most dreadful cancer worldwide. It contributes to 

substantial healthcare expenditure due to extremely poor prognosis and complicated 

treatment processes. In order to improve treatment outcomes while raising quality of 

care and increasing efficiency, “integrated care” which is believed to provide a 

patient-centeredness, one stop service and tailored made care, might play a huge 

role. However, personalizing care around the patients may cost more. Whether or not 

integrated care for gastric cancer is cost-effective is inconclusive. This is the first study 

that attempt to do economic evaluation on integrated gastric cancer care at 

Ramathibodi hospital comprehensive cancer center where this model of care has 

been initiated recently. Cost data and clinical outcomes of integrated care model 

were collected and compared to those of usual care. Although facing several 

limitations such as small number of population and imbalanced patients’ 

characteristics because of limitation of the operation of the center which 

interpretation should be aware of, this study found that 6-month overall survival for 

all stages were better in integrate care group than in usual care group (76% vs 68%, 

respectively). Unit costs for all stages were also lower in integrated care group than 

in usual care group (361,219 THB vs 759,296 THB, respectively). Results were 

consistent across stage III, stage IV and all stages suggesting that integrated care for 

gastric cancer in Ramathibodi hospital is cost-saving.  

 

Keywords: Cost-effectiveness analysis, Integrated care, Gastric cancer 
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Introduction 

Gastric cancer is considered to be one of the important cancer problems 

worldwide. It contributes to substantial healthcare expenditure due to extremely 

poor prognosis and complicated treatment processes. In order to improve treatment 

outcomes while raising quality of care and increasing efficiency at the same time, 

integrated care model for gastric cancer patient has been initiated at Ramathibodi 

comprehensive cancer center (CCC) recently. The model focuses on arranging and 

providing all necessary investigation, intervention and treatment by various kind of 

specialist around the patient at the shortest time of visit with the least complicated 

processes. Comparing this first step trial model with ongoing usual care where gastric 

cancer patients are seen by physicians in charge from different outpatient 

departments (OPDs) and managed by each OPD’s different protocols, this study, as 

the pioneer, aims to prove cost-effectiveness of integrated care model for gastric 

cancer patient treated in this center by using 6-month overall survival (OS) as a clinical 

outcome for both groups. 

Gastric cancer or commonly known as stomach cancer has a substantial cancer 

burden worldwide. There were over 1,000,000 new cases in 2018, making it the fifth 

most frequently diagnosed cancer and the third leading cause of cancer death with 

estimated 783,000 death globally  (Bray et al., 2018). It contributed to the tenth 

leading cause of cancer for male in Thailand  (Imsamran et al., 2018). Gastric cancer is 

one of the cancer with extremely poor prognosis. Almost 80 percent of gastric cancer 

patient in Thailand came to the hospital with late stage at presentation. For all stages, 

overall 1-year and 5-year survival rates were remarkably low as 51.6 percent and 4.4 

percent, respectively (Thong-Ngam, Tangkijvanich, Mahachai, & Kullavanijaya, 2001). 

Indicating that, for all stages, half of gastric cancer patients could not even survive a 

year, not to mention the late stages which are the majority. That is why gastric cancer 

is recognized as one of the important health problems. 

Early stage gastric cancer is often asymptomatic, therefore, endoscopy is the 

most sensitive and specific diagnostic screening method. In contrast to Japan where 

mass screening for early detection and endoscopic treatment with very impressive 
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outcome are common, screening in asymptomatic individual in Thailand is not 

recommended and senseless. Owing to the fact that in such a low-incidence region 

it is considered to be too expensive and invasive (Sitarz et al., 2018). Therefore, 

treatments of later than early stage gastric cancer usually are complicated and 

required multidisciplinary specialist approach by surgeon, medical oncologist, 

radiation oncologist and nutritionist. With well coordination of these expertise, better 

quality of care and outcomes are expected. This is the reason why integrated care 

does matter to gastric cancer patient. Multidisciplinary approach is mandatory in 

planning for gastric cancer treatment. The multidisciplinary team (MDT) usually 

include surgeon, gastroenterologist, nutritionist, medical and radiation oncologists. 

Treatment for each patient needs to be tailored according to MDT plan considering: 

stage of the tumor, intention of the therapy (whether curative or palliative), patient’s 

performance status, and technical possibilities (Sitarz et al., 2018). Treatments usually 

combines surgery, chemotherapy, radiation, nutritional assessment and instruction. 

Most of the time treatments involve symptomatic supportive treatment, palliative 

treatment and end of life care. 

From the above reasons, when a single gastric cancer patient presents to a 

hospital, the person usually faces multiple complicated processes. It is unavoidable 

that the patient has to visit many departments for many times to complete diagnosis, 

staging and overall treatment plan in order to start a definite treatment. These 

complicated processes often resulted in delayed treatment and worse prognosis but 

with substantially increase expenditures. Same as gastric cancer patients, many 

chronically ill patients, which are increasing rapidly these days, are send back and 

forth to see various specialist for one particular symptom or disease because of its 

complexity. These complex processes are sometimes referred as “fragmented care”. 

In contrast to fragmented care, integrated care has its attributes such as patient-

centeredness and one-stop services which is believed to solve these problems.  

In conclusion, the reasons why integrated care for cancer patient especially  

for gastric cancer is necessary are that of, the unavailability of early detection in 

common Thailand situation, the aggressiveness of diseases with very poor prognosis, 
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the complexity of treatment modality, the need of multidisciplinary team for 

treatment consideration and the cost or economic burdens of this disease especially 

when treated with fragmented care. Integrated care is considered to reduce the 

fragmentation of care, improving the quality of patient care, and controlling costs 

(Desmedt et al., 2016). Thus, integrated care may play a significant role here. 

Integrated care can be alternatively referred as Integrated delivery system, Disease 

management, Case management, Patient care management, Patient-centered care, 

Managed care, Coordinated care, Continuity of patient care, Patient care planning or 

Patient care team (Desmedt et al., 2016). Some of these terminologies are subset of 

each other and sometimes can be interchangeable. For example, disease 

management or nurse-led case management is one main part of integrated care and 

it is also true for Ramathibodi hospital CCC model. 

 

Literature Review and Contribution 

To the existence of our knowledge, there is no specific study that is directly 

relevant to economic evaluation of integrated care for gastric cancer in Thailand. Most 

of the cost-effectiveness of cancer care study mainly focus on new treatment 

modalities more than how the care is managed around the patient. Although many 

world class-authorities health care institutes published numbers of article to 

increasingly encourage to do economic evaluation of integrated care for cancer 

patient, the of amount of literatures for economic impact of integrated care are still 

relatively low (Desmedt et al., 2016; Grone, Garcia-Barbero, & Services, 2001; 

Tsiachristas, Stein, Evers, & Rutten-van Molken, 2016; Nolte, E. & Pitchforth, E., 2014). 

Most of integrated care studies were done in western countries where hospitalization 

is expensive. Therefore, these integrated cancer care studies usually related to 

telephone call disease management unlike the situation in this country. Most of these 

studies reported positive outcomes that integrated care were cost-effective (Gerves-

Pinquie, Girault, Phillips, Raskin, & Pratt-Chapman, 2018; Wulff, Thygesen, Sondergaard, 

& Vedsted, 2008; Coriat et al., 2012; Duarte et al., 2015; Wu et al., 2014). Nevertheless, 

it is not deniable that there may be trend or even bias to report only positive outcome 
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of this field of care, hence conducting one own study might help contribute to this 

research issue. Moreover, some studies warn against unrealistic expectation that 

integrated care leads to increased effectiveness and quality of care. Since initiating 

and managing a single integrated care model is not easy and sometimes even costly 

(Desmedt et al., 2016; Tsiachristas et al., 2016). Relatively few studies have evaluated 

the economic impact of integrated care models and the present economic impact of 

body of literature is still inconclusive (Nolte, E. & Pitchforth, E., 2014).  

At Ramathibodi hospital, several multidisciplinary tumor conferences for 

common cancer such as lung cancer, breast cancer, colorectal cancer and etc. have 

been held regularly but only for the particularly complicated cases that needed 

multidisciplinary specialist discussion to make the treatment decision together.  

Ramathibodi hospital CCC has developed the idea to initiate integrated care unit for 

all type of cancer patients in order to solve the problem of fragmented cancer care 

which currently causing delayed in treatment, decreased quality of care and 

consequently increased in total expenditure. Ramathibodi hospital CCC integrated 

care unit aims to provide multidisciplinary specialist discussion to all suspected cancer 

patient from their first visit or as early as possible in order to tailor each patient 

treatment to achieve the best outcome for all. Specialized oncology nurses will 

coordinate arrangements for the meeting of all relevant expertise with each single 

patient almost at the same visit after necessary information are prepared. Nurses and 

administrator team is responsible for tracking investigations and appointments and 

acting on any administrative delays. However, despite continuous great deal of effort, 

CCC is still facing difficulties to gather specialist to see the patient at the same time 

because of their existing tight schedules. This gastric cancer integrated care unit is the 

first integrated cancer care model in Ramathibodi hospital which initiated its activity 

from May 1, 2019. Due to low volume of patients, as of gastric cancer incidence, the 

clinic currently runs only on Monday morning. Patients who visit CCC mainly have the 

same pathway for coming as of patients in the usual care group. The way patient 

come to the clinic can be categorized into three ways. First way is the patients with 

referral letter to non-specific doctors from other hospital passing screening at hospital 
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registration. Second way is the patients who acknowledge the existence of this center 

via social media and seek to come to this center themselves. The last one come from 

referral from other departments in the hospital. At the same time, Ramathibodi 

hospital still has ongoing usual care of gastric cancer patient in parallel, which is  

referred to here as fragmented care. Usual care is still much more common to the 

general than integrated care. Most of the patients in usual care groups come to visit 

each clinic with the same methods except for some patients with referral letter 

specific to some particular renowned doctors.  

Accordingly, the current situation of activity of integrated care model that the 

author tried to do the cost-effectiveness analysis is currently not fully operated. It 

should be aware that this integrated gastric cancer unit is a first step of trial or an 

experimentation of integrated care model which bring some unavoidable limitation 

for research design, data collection and conclusion. Nevertheless, this study is the 

first one that attempted to do cost-effectiveness analysis on integrated care model 

for gastric cancer patient in one of the largest university hospital’s cancer center in 

Thailand. 

 

Objective 

Final objective is to evaluate cost-effectiveness of integrated care model for 

gastric cancer at Ramathibodi Hospital CCC.  

 

 Methodology 

This study is a descriptive study in design focuses on cost-effectiveness 

analysis of integrated care for gastric cancer in Ramathibodi Hospital CCC. 

Population were all consecutive patients with histology-based diagnosis of any 

stages of gastric cancer who had at least one visit and receive any gastric cancer 

care at Ramathibodi hospital between May 1, 2017 – October 31, 2018. 

1. Inclusion criteria: 
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1.1. Consecutive patients with documented pathological diagnosis of gastric 

cancer of any stages by any physicians and confirmed by physician at Ramathibodi 

hospital. 

1.2. First visit of gastric cancer problem at Ramathibodi hospital must be 

between May 1, 2017 – October 31, 2018. 

1.3. Patient must receive at least one gastric cancer care episode and had  

follow-up schedule at Ramathibodi hospital, either at Ramathibodi Hospital CCC or 

at any other departments. 

2. Exclusion criteria:  

2.1. Pathological diagnosis of gastric mass which is not adenocarcinoma or 

signet ring cell carcinoma or carcinoma with immunohistochemistry compatible with 

gastric cancer, which are gastrointestinal stromal tumor (GIST), lymphoma, 

schwannoma of gastric primary and secondary carcinoma metastasis to gastric site 

that originated from other organs. Because natural history, treatment and prognosis 

of these tumors are tremendously different from gastric cancer. 

Population was divided in to two groups. Target group or integrated care group 

is the group with patients that mainly received gastric cancer care at Ramathibodi 

Hospital CCC. Comparator or usual care group is the group with patients that mainly 

received gastric cancer care at any other departments of Ramathibodi hospital. 

3. Data collection methods 

Cost data was collected using activity-based costing (ABC) method (Paulus, 

Raak, & Keijzer, 2002; Riewpaiboon, 2018) with economic-based approach from health 

care provider perspective. Time horizon is framed to cover cost consequences for 1 

year. Ramathibodi hospital CCC represents patient service or core business cost 

center. Initial cost contains investment and preparation of operation such as staff 

recruitment and personnel training. Full cost of patient service cost center derives 

from its own total direct cost and other total indirect costs allocated from supporting 

centers using direct method for allocation which includes capital cost, labor cost and 
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material cost. Operational cost comprises of medical cost and non-medical cost. 

Medical cost contains both outpatient and inpatient visits, laboratory and diagnostics 

test and stage-specific estimated treatment costs. These cost data of health care 

resources and medical services was retrieved from Ramathibodi hospital cost analysis 

unit whose data mainly came from direct measurement of costs and cost-to-charge 

ratio. Non-medical cost considers overhead, office equipment, personnel (staff 

salaries and fringe benefits), phone/communication charges, office supplies, which all 

support activities of one case management registered nurse (RN), a practical nurse 

(PN) and an administrator, calculated by percentage of resources used. 

Clinical outcomes data was collected from retrospective patient chart review 

from Ramathibodi hospital electronic medical records (EMR) and Ramathibodi hospital 

CCC cancer registry data. Primary outcome is 6-month OS (reported in all stages OS 

and stage-specific OS at 6 months from diagnosis per each group). 6-month OS was 

calculated from both gastric cancer death and non-gastric cancer death.  

4. Data management and analysis 

All costs were presented in present value of 2019 in Thai Baht (THB) adjusted 

by consumer price index available from Bureau of Trade and Economic Indices, 

Ministry of Commerce (Riewpaiboon, 2018; Ministry of Commerce, 2019). Capital cost 

was calculated using straight line depreciation. Total costs and health outcomes 

results were reported in term of cost-effectiveness using incremental cost 

effectiveness ratio (ICER) per one percent increase in survival rate and also comparison 

between average costs per average survival days per group. Patient characteristic was 

reported using descriptive analysis. Loss to follow-up patient outcomes data were 

also included in the analysis.  

  ICER =        (Cost of integrated care – Cost of usual care) 

               (Survival of integrated care – Survival of usual care) 
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Results 

Baseline characteristics of histologically diagnosed consecutive gastric cancer 

patients presented at Ramathibodi hospital between May 1, 2017 – October 31, 2018 

are shown in Table 1. Only 54 patients met inclusion criteria. Eighteen patients 

presented with gastric mass in integrated care group were excluded from the analysis 

due to pathological diagnosis of GIST, lymphoma and schwannoma. Number of 

population, age at diagnosis and sex in both groups were unbalanced. Usual care 

group seems to have more than double number of patients (37 vs 17 patients) with 

much higher median age at diagnosis (67 vs 53 years) and more early stages (stage I 

and stage II) of gastric cancer compared to integrated care group (24.5% versus 0%). 

Range of age at diagnosis were quite large for both groups (29-82 years for integrated 

care group vs 37-86 years for usual care group). Female was slightly predominated in 

the integrated care group than in the usual care group (59% vs 51%, respectively). 

Except for stage I and stage II that none of the patient was existed in integrated care 

group, 6-month OS of stage III, stage IV and total population were all higher in 

integrated care group than in usual care group (100% vs 83% for stage III, 71% vs 50% 

for stage IV and 76% vs 68% for all stages). 
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Table 1. Characteristics of histologically diagnosed consecutive gastric cancer patients 

presented at Ramathibodi hospital between May 1, 2017 – October 31, 2018 

Characteristic Integrated Care (N=17) Usual Care (N=37) 

Sex - no. (%)     

Male 7 (41) 18 (49) 

Female 10 (59) 19 (51) 

Age at diagnosis - yr.     

Median (interquartile range) 53 (44-59) 67 (51-75) 

Range 29-82 37-86 

6-month overall survival - no. (%)     

Stage I - 2/2 (100) 

Stage II - 7/7 (100) 

Stage III 3/3 (100) 5/6 (83) 

Stage IV 10/14 (71) 11/22 (50) 

All stages 13/17 (76) 25/37 (68) 

 

 Stage-specific total cost and unit cost of gastric cancer treatment per group 

are shown in Table 2. Despite better outcomes of integrated care group, unit costs of 

each stage (except for stage I and stage II that comparison were not available) and all 

stages were entirely lower in integrated care group than in usual care group, and much 

lower (less than a half) especially in stage IV and all stages. Hence, integrated care 

group for stage III, stage IV and all stages were more effective and less costly than 

usual care. Since reporting negative ICER is impractical, the results indicated that 

integrated care dominates usual care of gastric cancer in Ramathibodi hospital. In 

other words, this study suggested that integrated care for gastric cancer at 

Ramathibodi CCC is cost-saving. 
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Table 2. Stage-specific total cost and unit cost of gastric cancer treatment 

Cost of treatment (THB) 

Integrated Care 

(N=17) 

Usual Care 

(N=37) 

Stage I - no. of patients - 6-mo. OS (%) - 2 (100) 

Total cost - 360,264 

Unit cost - 180,132 

Stage II - no. of patients - 6-mo. OS (%) - 7 (100) 

Total cost - 7,063,556 

Unit cost -  1,009,079 

Stage III - no. of patients - 6-mo. OS (%) 3 (100) 6 (83) 

Total cost 989,909 2,414,215 

Unit cost 329,969 402,369 

Stage IV - no. of patients - 6-mo. OS (%) 14 (71) 22 (50) 

Total cost 5,150,828 18,255,932 

Unit cost 367,916 829,815 

All stages - no. of patients - 6-mo. OS (%) 17 (76) 37 (68) 

Total cost 6,140,737 28,093,967 

Unit cost 361,219 759,296 

 

Discussion  

This study is the first to evaluate and show that integrated care model for 

gastric cancer patient in Ramathibodi hospital CCC, one of the largest public university 

hospitals in Thailand, is cost-saving compared to usual care. The objective of the 

study was met. Higher 6-month OS with lesser unit costs were consistent in all stages, 

strongly supported the results. Patient-centeredness with less time to initiation of 

treatment or increased in quality of care may be some of the factors that contributed 

to better outcomes in integrated care group. Less repeated procedures at different 

departments’ OPDs, more comprehensive and coordinated management of care and 

decreased number of visits might be the reasons for lower cost in the integrated care 

group. Although data of these factors were not reported in this study, the author 
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planned to additionally collect and analyze further data soon. Difference between 

survival and cost of stage IV of both groups seems to be much greater than those of 

stage III. This might be because of well-known fact that we spend a lot of money on 

terminal care of one’s life, and without good planning, end-of-life care can be even 

more costly. As previously mentioned in methodology, this study did not exclude 

patients that loss to follow-up from any reasons in order to measure the real 

effectiveness of the program. Even with the same stage IV, patients varied in clinical 

severity. Patients ranged from early stage IV with what the oncologist call 

oligometastasis (very few tumor metastatic to a single site or minor organs) to terminal 

stage IV where multiple tumors metastasis to the vital organs all over the body. The 

author noticed that in integrated care group, there were slightly more terminal stage 

IV patients than in usual care group (data not reported here), however loss to follow-

up rates were not much different. This might contribute to less visits and less intense 

treatment in integrated care group. Thus, led to much lower cost. Another possibility 

is that, may be because of Thai culture, without one’s own doctor in charge like in 

usual care group, patients might feel less bound, less loyalty, therefore poorer 

compliance which again may lead to less visits and less activities and lower cost of 

treatment. Nevertheless, from previous two hypotheses, better survival could not be 

fully explained. These hypotheses should be proved by evidence-based. 

Due to imbalance of available number of patients and variation in each group 

characteristics, more detail of factor such as histological type of cancer (signet ring 

cell type or diffused type or mixed type), H. pylori infection status, predisposing 

genetic factors, food, tobacco and alcoholic consumption, including insurance 

scheme and payment method should be collected and further analyze in order to 

determine factor influences survival and to explain what might be confounding factors 

for the result and might yield more useful explanations. 

Due to unavailability of some cost data from cost centers of usual care group, 

this current study failed to report total cost of cost centers calculated by conventional 

methods but only partial cost from activities-based methods. Cost data reported in 

Table 2. were total cost of investigation, intervention and treatment tracked by each 
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individual patient activities which is the method extrapolated from the original plan 

and might be slightly underestimated. However, full cost of cost centers for usual 

care should be much higher than cost center of integrated care due to more centers 

of patient services involved. Thus, main conclusion from this result will not change 

much although full cost is expected to be higher. The planned revised version of this 

study will definitely include detail of missing cost center data. 

 Although, this study findings indicated positive outcome, readers have to be  

aware of some limitations regarding very small population, short follow-up time and 

observational in design. Since, this study was performed in a single institute (although 

one of the largest public university hospital in Thailand), all of the results and 

conclusion may not be generalized due to specific hospital’s context. However, it is 

still challenging to be the first one that attempted to do cost-effectiveness analysis 

of integrated care in this field which bare a great effort and consumes extraordinary 

resources. The very short period of follow-up time available for the study is another 

limitation. The author had to revise outcome from 1-year OS to 6-month OS due to 

short period of follow-up time. The recommended period of this kind of integrated 

care study is 3-5 years. Less than this period may be less adequate due to the reason 

that the effects of operation may not fully perfectly gained. More than this period 

might be biased from contamination between both group due to health system 

change (Tsiachristas et al., 2016). Small population was another constraint resulted 

from short period of study time as well. Ramathibodi Hospital CCC started operating 

integrated care for gastric cancer from May 1, 2017. From the incidence rate available 

from the largest epidemiological data in Thailand in 1994-1998, there were only 119 

patients diagnosed as gastric cancer during period of 5 years (Thong-Ngam et al., 2001) 

at one of the largest university hospital, King Chulalongkorn Memorial hospital. With 

the aging society and the newer technological improvement of diagnostic test, it was 

expected to have at least 30 patients per group per year included in the analysis. 

However, due to lower than expected patient data available in the integrated care 

group, to immediately interpret or make any conclusion from above data is not 

recommended. Although, much difference in total number of patients per each group 
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implied that the parallel usual care modality still mainly serves majority of gastric 

cancer patients in this hospital. Because of these limitations, it is still not possible to 

conduct full model-based economic evaluation in current study. Non-experimental 

in design might be another limitation and may provide unavoidable selection bias 

(Tsiachristas, Stein, Evers, & Rutten-van Molken, 2016). Although, in literature review 

there was one similar study using retrospective review in designt and that study 

reported a positive result (Coriat et al., 2012). 

Even with premature operation of this center, this study is the pioneer to do 

the cost-effectiveness analysis on integrated care unit at a widely recognized 

university in Thailand. Albeit facing several limitations, there is a definite plan to keep 

continue recruiting more data and improving knowledge and methodology in order 

to perform the full model-based economic evaluation in the near future.  
 

Recommendation 

More study is needed to evaluate and measure the magnitude of varied 

factors such as time from first visit to first intervention, time from diagnosis to first 

treatment, and other various health factors and health outcomes that valued for 

gastric cancer patients. Next phase of study should extend follow-up period, increase 

number of population and revise study design into randomized controlled trial with 

unbiased patient accrual method. Further research on this topic should assess patient 

and payer perspective, include QALY, quality assessment, patient satisfaction, burden 

of loss of beloved one or even associated psychiatric disorders as the mental 

outcomes as well in order to fulfill integrated care’s objectivity.  
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ศึกษาเปรียบเทียบชวงปพ.ศ. 2520-2535 และ 2535-2549 

Comparative Study of the Social Movements in Thailand 

Between 2520-2535 and 2535-2549 B.E. Periods 
 

ชยภัทร ประจวบมอญ1 

Chayabhat Prajuabmon1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบชวงป

พ.ศ. 2520-2535 และ 2535-2549 มีวัตถุประสงค ในการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความ

เปลี่ยนแปลงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระหวางยุคประชาธิปไตยครึ่งใบและยุคปฏิรูป

การเมือง 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีกระทบตอพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยใชการ

วิจัยเอกสารและการวิเคราะหเชิงพรรณนาเปนหลัก ท้ังนี้ผูศึกษาเลือกท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบ

กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงปพ.ศ. 2520-2535 และ 2535-2549 ซ่ึงเปนชวงเปลี่ยนผาน

ระหวางยุคประชาธิปไตยครึ่งใบไปสูยุคปฏิรูปการเมือง ซ่ึงจะทําใหเห็นถึงผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมการเมืองและบริบทท่ีเก่ียวของตอพัฒนาการของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงโครงสรางและโอกาสทางสังคม

การเมืองสงผลตอการกอตัว เปาหมายและวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปน

อยางมาก ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนวากระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคปฏิรูปการเมืองนั้น มี

การขยายตัวตางจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีปจจัยเชิงโครงสราง

ท่ีเพ่ิมเขามาเชนความขัดแยงในมิติทางการเมืองของประชาธิปไตยแบบตัวแทนและประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของไทยท่ีเปลี่ยนไป นํามาซ่ึงการขยายตัวและการ

เปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท้ังในเชิงของเปาหมายและวิธีการ 

นอกจากนี้ตัวแสดงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมก็เปลี่ยนจากนิสิตนักศึกษาและคนชั้นกลางใน

เมืองไปสูเกษตรกรและประชาชนรากหญาในชนบทมากข้ึนดวย 

                                                 
1 นักวจิัยอิสระ prajabmon@gmail.com 
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คําสําคัญ: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม; การเมืองภาคประชาชน 

 

Abstract 

The Comparative Study of the Social Movements in Thailand Between 2520-

2535 and 2535-2549 B.E. Periods with the objectives  In the study, 1) to compare the 

changes of the social movement between the half-democratic era and the political 

reform era 2) to study factors affecting the development of social movements by 

using documentary research methodology and descriptive analysis. This study chose 

to compare the social movements process during the 2520-2535 and 2535-2549 B.E. 

Periods, which is the transition from the half-democratic era to the political reform 

era which will see the impact of changes in social, political contextual structures 

related to the development of social movements. The result of the study indicated 

that Changes in both structure and Socio-Politics opportunities affect the formation, 

goals and methods of the social movements.  As can be seen clearly that the social 

movement process in that democracy reform era. There is an expansion from the 

Social movements, both in quantity and quality with additional structural factors such 

as conflict in the political dimension of representative democracy and participatory 

democracy, The social and economic context of Thailand has changed, Bring about 

expansion and changes in the characteristics of social movements, both in terms of 

goals and methods.  In addition, the actors of the social movement have changed 

from students and urban middle class to farmers and grass-roots people in rural areas. 

Keywords: Social Movement; Politics of the People’s movement 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การเมืองภาคประชาชนนั้นเปนรากฐานสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึง

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน อยางไรก็การขับเคลื่อนการปกครองและการบริหารประเทศของ

ไทยนั้นมักถูกควบคุมโดยกลุมชนชั้นสูง, ขาราชการพลเรือน, ทหาร มากกวาท่ีจะเปนประชาชนหรือผู
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แทนท่ีมีความชอบธรรมท่ีแทจริง ดวยเหตุนี้การดําเนินการทางการเมืองตางๆจึงมักจะมิไดเปนไปเพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนหรือสวนรวม 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปนการสวนหนึ่งของการเมืองภาคประชาชน ท่ีพ่ึงจะเกิดข้ึน

ไดไมนานนัก โดยหากจะนับเอาเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนจุดเริ่มตนของประชาสังคม และถูก

กลุมปฏิกิริยาโตอภิวัฒนทําลายในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (2520-

2535) เกิดข้ึนภายหลังเหตุการณ 16 ตุลาคม 2519 เปนยุคท่ีสังคมไทยเปลี่ยนผานจากชวงเวลาท่ี

ประชาธิปไตยเบงบานมาสูบริบททางการเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ อยางไรก็ตามภายหลังจาก

เหตุการณ 16 ตุลาคม 2519 เกิดปรากฏการณท่ีพรรคคอมมิวนิสตลมสลาย ระบอบการเมืองไทย

กลับเขาสูเสนทางประชาธิปไตยอีกครั้ง ประกอบกับเปนชวงท่ีโลกยุติสงครามเย็นและมีบรรยากาศ

ทางการเมืองท่ีเอ้ืออํานวยในการเคลื่อนไหว ท้ังยังเปนยุคท่ีอํานาจทางการเมืองเปลี่ยนผานจากมือ

ขาราชการมาสูมือของภาคธุรกิจรวมท้ังการขยายตัวของชนชั้นกลาง เชนเดียวกันกับในยุคปฏิรูป

การเมือง (2535-2549) ซ่ึงเปนชวงเปลี่ยนผานจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบมาสูการพัฒนาการเมือง

และประชาธิปไตย ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังเหตุการณสําคัญคือเหตุการณพฤษภาทมิฬ มีสวนสําคัญอยาง

ยิ่งในการปลุกจิตสํานึกทางการเมืองของประชาชนอยางกวางขวาง ปลุกกระแสความตองการใหมี

ระบอบการปกครองท่ีกระจายอํานาจมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ทิศทางของประชาธิปไตยก็เปนไปอยางกวางขวาง มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย

จนกระท่ังเกิดรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ. 2540 ประกอบกับการท่ีไทยเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจและตอง

อยูภายใตขอกําหนดของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทามกลางการถาโถมของลัทธิบริโภค

นิยมและเสรีนิยมใหม ทําใหโครงสรางสรางทางสังคม-การเมืองเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก  

บริบทางสังคมการเมืองท่ีแตกตางกันคอนขางมากของท้ังสองยุค กลาวคือในยุคหนึ่งซ่ึงผูท่ีมี

อํานาจยังคงเปนขาราชการพลเรือนและทหาร ในขณะท่ียุคปฏิรูปการเมืองนั้นซ่ึงรัฐธรรมนูญท่ีไดเพ่ิม

สิทธิเสรีภาพของประชาชนข้ึนมาเปนอันมาก มีความแตกตางกันในทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังยังมี

ตัวแสดงท่ีเก่ียวของมากมาย ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคม

การเมืองในแตละยุคท่ีกระทบตอขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงมีความสําคัญในการทําความ

เขาใจถึงความสัมพันธของตัวแปรท้ังสองและปจจัยท่ีมีความสําคัญในการเสริมสรางความเข็มแข็งใน

การมีสวนรวมและการวมตัวในรูปของประชาคมหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือพัฒนา

การเมืองภาคประชาชนอันเปนรากฐานสําคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระหวางยุค

ประชาธิปไตยครึ่งใบและยุคปฏิรูปการเมือง 

2 เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีกระทบพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 

 Alain Touraine (อางใน 0ผาสุก พงษไพจิตร, ม.ป.ป.) 0อธิบายขบวนการทางสังคมวา

หมายถึงการรวมกลุมเพ่ือกระทําการรวมหมูท่ีจงใจเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอํานาจหลัก ๆ ของสังคม 

ท้ังนี้ Vivienne Bennett วิจารณวาคําจํากัดความของทูเรนนั้นเครงครัดมากเกินไป เธอเสนอวา

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีใหไวนั้น ถาหากกระจายตัวไปอยาง

กวางขวางและมีความยั่งยืน อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมระดับกวางได ในขณะท่ี Manuel 

Castells (อางใน 0ผาสุก พงษไพจิตร, ม.ป.ป.) 0มองวาขบวนการทางสังคมคือการรวมกลุมเพ่ือกระทํา

การรวมหมู ซ่ึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบคุณคาและสถาบันของสังคม  

 ดังนั้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงหมายถึงกลุมคนท่ีรวมตัวกันเพ่ือรวมมือกันในการ

ดําเนินการใดๆ ท้ังในเชิงรุกและรับ เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมในแงตางๆ นั่นเอง 

 ในการศึกษาและอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมักจะจําแนกการเคลื่อนไหวทาง

สังคมออกเปน 2 ลักษณะคือ 

1. การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิม (Classical Social Movement) คือ 1) ขบวนการเสรี

นิยมหรือขบวนการชาตินิยมท่ีมีเปาหมายในการตอสูเพ่ือความเปนเอกราชของชาติและสรางระบอบ

การเมืองแบบประชาธิปไตย 2) ขบวนการแรงงานซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการตอสูทางชนชั้นเพ่ือสราง

ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และ 3) ขบวนการสังคมนิยมแบบ Marxist เพ่ือสรางสังคมภราดรภาพ

และสมานฉันท  

2. ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม (New Social Movement) เปนกรอบ

แนวคิดท่ีปฏิเสธการอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในแนว Marxist ซ่ึงใหความสําคัญกับ

บทบาทของชนชั้นกรรมกรในการตอสูเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมิไดมุงเนนการยึดอํานาจรัฐ

ตองการปกปองประชาสังคม และมุงเนนการเปลี่ยนแปลงคานิยม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชนในแนวทางใหมท่ีแตกตางจากเดิม (alternative life styles) (นภาพร อติวานิชยพงศ, 

ม.ป.ป.) 

2. กรอบการวิเคราะหขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 

 กรอบการวิเคราะหการเมืองแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะใหความสําคัญกับการกอ

เกิดของกลุม (Group formation) ซ่ึงเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางในบริบททาง

สังคมการเมือง ท้ังนี้ Jenkins and Klandermans เสนอวา ใหมองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ในฐานะท่ีเปนตัวแทนทางการเมือง (Political representation) ซ่ึงเปนตัวแทนท่ีจะเชื่อมตอเขากับ

รัฐ โดยเปนการปฏิสัมพันธท่ีตอเนื่องยั่งยืนระหวางรัฐและกลุมท่ีทาทาย และมุงไปสูการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางความสัมพันธระหวางรัฐและสังคมประชาโดยผานเครื่องมือท่ีสําคัญคือ การประทวงทาง

สังคม (Social Protest) (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2548) 

 นอกจากนี้ พฤทธิสาณ ชุมพล (2548) ยังชี้วาในคําถามในการศึกษาวิจัยในกรอบการศึกษา

ขบวนการทางสังคมไดแก 

 1. เหตุใดจึงเกิดขบวนการทางสังคม? ซ่ึงการเกิดกระบวนการทางสังคมอธิบายไดโดย

เง่ือนไข 2 ประการไดแก 

  1.1 เง่ือนไขจําเปนดานโครงสราง คือ การท่ีรัฐทุนนิยมสมัยใหมตองเผชิญหนากับ

วิกฤตการณความชอบธรรม (Legitimacy crisis)  

  1.2 เง่ือนไขพอเพียงซ่ึงจําแนกออก เปน 2 ดานไดแก 1) ดานการพัฒนาองคกร

ภายใน และ 2) ปจจัยภายนอกองคกรคือ โครงสรางโอกาสทางการเมือง (Political opportunity 

structure) โครงสรางโอกาสทางสังคม (Social opportunity) และฝายตอตาน (Counter-

movement) ในบทความนี้จะพิจารณาเฉพาะปจจัยโครงสรางและโอกาสทางสังคมการเมืองเทานั้น 

 2. จุดมุงหมายของวิธีการตอสูของขบวนการทางสังคมเปนอยางไร?  
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แผนภาพแสดงกรอบการวิเคราะห 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษาของบทความฉบับนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยจะประมวลขอมูลขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน, หนังสือ, 

เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ, บทความและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ผูศึกษาเลือกศึกษา

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมเปรียบเทียบชวงปพ.ศ.  2520-2535 และ 2535-2549 เนื่องจากเปน

ชวงการเปลี่ยนผานระหวางยุคประชาธิปไตยครึ่งใบและยุคปฏิรูปการเมือง ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางสังคมการเมืองท่ีแตกตางกันอยางสําคัญ นับแตเริ่มมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

และเปนยุคท่ีมีชวงเวลาท่ีใกลเคียงกันเหมาะท่ีจะนํามาใชในการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นอิทธิพล

ของโครงสรางทางสังคมการเมืองท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในดาน

ตางๆ   

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ความจําเปนทางโครงสราง  

 แมวาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท้ัง 2 ยุคจะอยูในบริบททางสังคม-การเมืองท่ีแตกตาง

กันก็จริง แตหากพิจารณาในแงความจําเปนเชิงโครงสรางแลวจะพบวาขบวนการเคลื่อนไหวทาง
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สังคมท้ัง 3 ยุคนั้นเกิดมาจากความไมเปนธรรมของรัฐในการบริหารจัดการประเทศ โดยเปนปจจัย

สําคัญในการกระตุนใหเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ดังจะเห็นไดจากในยุคประชาธิปไตยครึ่ง

ใบ (2520-2535) ซ่ึงเอนก เหลาธรรมทัศน (อางใน ประภาส ปนตบแตง, 2541, น.4) ท่ีชี้ใหเห็นวา

ตั้งแตรัฐบาลพล.อ. เปรม ติณสูลานนท เปนตนมาทําใหกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจเขามามี

อํานาจทางการเมืองผานระบบตัวแทน โดยความสัมพันธมีลักษณะ “ตัวแบบภาคีรัฐ-สังคมแบบเสรี” 

(Liberal corporatism) ในขณะท่ีประภาส ปนตบแตงชี้วาหากวิเคราะหตามแนวการเขาถึง

ทรัพยากรของประชาชนชั้นลางจะพบวากลุมประชาชนชั้นลางยังไมมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย 

เปนแตเพียงการแลกเปลี่ยนท่ีไมเทาเทียมกันระหวางผูนํากับประชาชน (ประภาส ปนตบแตง, 2541, 

น.4) ภายใตยุทธศาสตรอุตสาหกรรมสงออกนําความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Export-led 

growth) จนทําใหเกิดความขัดแยงในการใชทรัพยากรระหวางรัฐ ภาคธุรกิจ กับชาวบานอยาง

กวางขวาง เนื่องจากรัฐมองวาชาวบานใชประโยชนจากทรัพยากรเชน ปาไมคุมคาและใหภาคธุรกิจ

เขามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ ท้ังยังสรางความขัดแยงกับนักอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีเปนคนชั้นกลาง

ในเมืองท่ีมีอุดมการณ นํามาซ่ึงการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบตางๆ เชน คณะกรรมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 16 สถาบัน (คอทส.) มูลนิธิคุมครองสัตวปาท่ีเขารวมคัดคานการสรางเข่ือนแกงเสือเตน 

เปนตน (ประภาส ปนตบแตง, 2541, น. 212-215) ภายหลังจากพล.อ. เปรม ติณสูลานนทลาออก

จากการเปนนายกรัฐมนตรี และพล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณไดรับตําแหนงนายกฯ ซ่ึงใหความสําคัญ

กับการกระจายรายไดไปสูภูมิภาคและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางสูง สถาบันทางธุรกิจ

จะอยูในโครงสรางสวนบน ควบคุมกลไกการเมือง สถาบันทหารและราชการอยูรองลงมา ตามดวย

ชนชั้นกลาง สวนประชาชนและเกษตรกรท่ัวไปยังอยูในฐานะเดิม (สงวน นิตยารัมภพงศ และ สุรพล 

มุละดา,  2544, น. 82-83) การท่ีมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการพัฒนา

และโครงการขนาดใหญท่ีกระทบสิ่งแวดลอม และทําใหเกิดปญหาความยากจนยืดเยื้อโดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจไปสูอุตสาหกรรมและบริการ การเปลี่ยนสภาพจากชนบทไปสูเมือง 

จนเกิดมลภาวะซ่ึงกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอันมากทําใหชาวบานในชนบทไดมี

การรวมกลุมเพ่ือกระทํารวมหมู (Collective action) และการเคลื่อนไหวทางสังคมอยางกวางขวาง 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในชนบทท่ัวทุกภูมิภาคและเกิดข้ึนกับกลุมคนท่ีอยูชายขอบของสังคม (ประภาส ปน

ตบแตง, 2541, น. 5) 

 เชนเดียวกันกับในยุคปฎิรูปการเมือง (2535-2545) สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ําหลังปพ.ศ. 

2540 ยังมีผลกระตุนใหเกิดการตั้งองคกรเคลื่อนไหวภาคประชาชนมากข้ึน เชน กลุมประชาธิปไตย

เพ่ือประชาชน (ปXป) ซ่ึงมีแกนนําประกอบดวยผูนํานักศึกษาและนักเคลื่อนไหวชวงป 2516-2519 

โดยเปดเวทีระดมปญญาเพ่ือหาทางออกใหแกประเทศไทยและคัดคานการครอบงําของทุนขามชาติ
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อีกดวย (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2549, น. 169-170) นอกจากปจจัยทางการเมืองระดับชาติแลวยังมี

ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ-สังคมท่ีสั่งสมกันมาเปนระยะเวลานานท่ีเปนตัวเรงในการรวมตัวกันของ

ประชาชนในระดับรากหญาซ่ึงเปนผูท่ีเสียเปรียบทางโครงสรางจนเกิดองคกรอยาง สมัชชาเกษตรกร

รายยอยภาคอีสาน สมัชชาคนจนข้ึนมา (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2549, น. 166-168) (โปรดดูตาราง

ท่ี 1 แสดงตัวอยางเปรียบเทียบการขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระหวางชวงปพ.ศ. 2520-2535 

และ 2535-2545) 

 แมวาท้ัง 2 ยุคนั้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะเกิดข้ึนมาจากความจําเปนเชิงโครงสราง

เชนเดียวกันแตหากจะวิเคราะหลงไปใหลึกในอีกระดับหนึ่งจะพบวาท้ัง 2 ยุคมีความจําเปนดาน

โครงสรางใน 3 มิติดวยกันไดแก มิติท่ี 1 ความขัดแยงท่ีเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ผูจัดการรัฐท่ีทําใหเกิดปญหาอยางนอย 3 ปญหาไดแก ประการแรก การพัฒนาท่ีเนนการเจริญเติบโต

โดยทําลายทรัพยากรอยางรุนแรง ประการท่ี 2 รัฐสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแต

ละเลยภาคเกษตรกรรม และประการท่ีสามการดึงเอาทรัพยากรของชนบทไปใชในการพัฒนา และ

ผลักตนทุนของการพัฒนาใหกับชนบท มิติท่ี 2 ความขัดแยงอันเกิดจากการรวมศูนยอํานาจของรัฐ 

เนนการกําหนดนโยบายจากบนสูลาง ในขณะท่ีทองถ่ินมีอํานาจในการตัดสินใจตํ่า โดยศูนยกลาง

อํานาจดังกลาวไดดูดทรัพยากรจากชนบทมาเลี้ยงเมือง ทําใหความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน 

แมจะมีการกระจายอํานาจในระยะหลังก็ตามแตก็ยังมีการควบคุมอยางเขมงวด (กฤษฎา บุญชัย, 

2540, น. 68-69) ทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน การกําหนดนโยบายมีความลําเอียง, การกําหนดและ

ดําเนินการนโยบายไมมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของ

ประชาชน อยางไรก็ตามชุมชนก็ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันซ่ึงเสริมสราง

คุณลักษณะของพลเมืองในประชาสังคมได (สุรวุฒิ ปดไธสง ใน อนุชาติ พวงสําลี และ กฤตยา อาชว

นิจกุล, 2542, น. 96-97) และมิติท่ี 3 ความขัดแยงระหวางขบวนการภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็ง

มากข้ึน พรอมๆกับการขยายพ้ืนท่ีทางการเมืองของตนออกไปในขณะท่ีภาคราชการมีลักษณะอํานาจ

นิยมสูงและมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชา จนทําใหเกิดขอเรียกรองและวิธีการแกไข

ปญหาท่ีขัดแยงกัน 

 นอกจากความจําเปนเชิงโครงสรางใน 3 มิติขางตนแลว  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน

ยุคปฏิรูปการเมือง ยังมีมิติท่ีหลากหลายกวาในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบใน 2 มิติคือ มิติท่ี 1 ความ

ขัดแยงในมิติทางการเมือง ระหวางทางเลือกประชาธิปไตยแบบตัวแทนและประชาธิปไตยแบบมีสวน

รวม เนื่องจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนประสบกับวิกฤติความชอบธรรม (Legitimacy Crisis) จึงมี

การเสนอใหใชประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมซ่ึงก็ไมไดรับการตอบสนองจากประชาชนอยางกวางขวาง
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นัก มิติท่ี 2 ความเปนอิสระของรัฐ(ไทย)ท่ีต่ําลงเนื่องมาจากการพ่ึงพิงระบบทุนนิยม2 ทําใหรัฐไทย

ตองตกอยูใตอํานาจของประเทศมหาอํานาจและองคการระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก, องคการ

การเงินระหวางประเทศ, องคการการคาโลกและธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย ซ่ึงมีอิทธิพลตอ

นโยบายเศรษฐกิจและการเมือง ทําใหรัฐไทยขาดความเปนอิสระ จนทําใหเกิดการทาทายจากภาค

ประชาชนเก่ียวกับอํานาจอธิปไตยของชาติ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2545, น. 116-121) 

 นอกจากนี้การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีลักษณะเปนปจเจกชนนิยมและโหยหาสิทธิและ

เสรีภาพในดานตางๆอยางกวางขวาง นับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเกิดบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบเปนอยางยิ่งดังจะเห็นไดจากการท่ีขบวนการเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึน

จํานวนมากเกิดจากคนชั้นกลาง ในขณะท่ียุคประชาธิปไตยเต็มใบหรือยุคปฏิรูปการเมืองแมวาจะมี

คนชั้นกลางท่ีดําเนินการหรือรวมเคลื่อนไหวทางสังคมแตกลับมีจํานวนลดนอยลงมาก โดยผูท่ี

ดําเนินการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยสวนใหญในยุคนี้จะเปนกลุมประชาชนรากหญามากกวา 

(เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2549, น. 192-193) 

2. โอกาสทางสังคม-การเมืองและคูตอสู 

 ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนั้นแมวาภายหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ทหารและลูกเสือ

ชาวบานถูกปลุกระดมวานักศึกษาเปนคอมมิวนิสตท่ีตองการลมลางระบอบกษัตริยจึงทําใหเกิดการ

ลอมปราบนักศึกษาและประชาชนและยังไลลาๆไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ทําใหปญญาชนตองเขาปาไป

รวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) (สงวน นิตยารัมภพงศ และ สุรพล มุละดา, 2544, 

น. 68) ซ่ึงแนนอนการควบคุมของรัฐบาลดังกลาวยอมเปนอุปสรรคสําคัญตอการเคลื่อนไหวทางสังคม 

แตอยางไรก็ตามประมาณปพ.ศ. 2522-2523 บรรยากาศทางการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปกลาวคือการ

ลมสลายของคอมมิวนิสตในประเทศไทย ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีการเติบโตมีการขยายตัว

อยางแทจริงภายหลังการสิ้นสุดของสงครามการเมือง ระบอบการเมืองไทยกลับเขาสูเสนทาง

ประชาธิปไตยอีกครั้ง ประกอบกับเปนชวงท่ีโลกยุติสงครามเย็นและมีบรรยากาศทางการเมืองท่ี

เอ้ืออํานวย ทําใหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง   

 

 

                                                 
2 การพึ่งพิงระบบทุนนิยมที่สําคัญมี 5 ดานดวยกันคือ 1) การพึ่งพิงตลาดสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดอเมริกาและญี่ปุน 2) การ

พึ่งพิงสินคานําเขา 3) การพึ่งพิงเงินทุนจากภายนอก 4) การพึ่งพิงเงินกูจากตางประเทศและ 5) การพึ่งพิงดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
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ตารางท่ี 1 แสดงตัวอยางเปรียบเทียบขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมระหวางชวงปพ.ศ. 2520-

2535 และ 2535-2545 

 

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรชวงปพ.ศ. 2520-

2535 

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในชวงปพ.ศ. 

2535-2545 

• พ.ศ. 2521 จากการประกาศใชคําสั่ง 66/2523 และ

การประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก ทําใหเกิดการ

เดินขบวนประทวงในประเด็นตางๆมากข้ึน เกิด

ขบวนการเรียกรองในประเด็นใหมๆ มีการคัดคาน

การยืดบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ. 

2521 ในนามของสมาพันธประชาธิปไตย  

• ภายหลั ง เ หตุ ก า รณ  6  ตุ ล าคม  พ . ศ .  2519  

บรรยากาศทางการเมืองไดกาวเขาสูยุคมืดชั่วคราว 

รัฐบาลมีการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ประกอบกับวิกฤติศรัทธาในพรรคคอมมิวนิสตท่ัว

โลก นําไปสูการสรางองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 

เชน กลุมเพ่ือนหญิง เปนตน 

• พ.ศ. 2522 ไดเกิดโครงการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย 

(ครป.) แนวคิดของครป. ไดถูกรื้อฟนอีกครั้งภายหลัง

การรัฐประหารในปพ.ศ. 2534 มีบทบาทในการ

รวมมือกับประชาชนตอตานรัฐบาลพล.อ.สุจินดา 

คราประยูร ซ่ึงจบลงดวยการนองเลือดในเหตุการณ

พฤษภาทมิฬ 

• พ.ศ. 2524-2525 ไดเกิดกลุมศึกษาปญหาสลัม 

• พ.ศ. 2525 ไดเริ่มมีขบวนการดานสิ่งแวดลอมคือ 

กรณีการคัดคานเข่ือนนําโจน  

• พ.ศ. 2529 ไดเกิดศูนยประสานกรรมกรแหงประเทศ

ไทย 

• พ.ศ. 2536 สมัชชาเกษตรกรรายยอย (สกย.) 

• พ.ศ. 2537 สภาเครือขายกลุมผูปวยจากการ

ทํางานและสิ่ งแวดลอมแห งประเทศไทย, 

คณะกรรมการรณรงคเ พ่ือสุขภาพและความ

ปลอดภัยของคนงาน 

• พ.ศ. 2538 กลุมสมัชชาคนจน 

• พ.ศ. 2537-2540 กลุมพลังประชาธิปไตยตางๆ 

ไดเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

โดยองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในครั้งนั้นก็

คือ เครือขาย 30 องคกรประชาธิปไตย, เครือขาย

ผูหญิง ,  เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 11 

เครือขาย, สภาทนายความและชมรมแพทย

ชนบท เปนตน 

• พ.ศ .  2541 กลุ ม พันธ มิตร กู วิ กฤติช าติ ได

เคลื่อนไหวรวมกับเครือขายตุลาและสมาพันธ

ประชาธิปไตย, มีการจัดตั้งสมัชชาชนเผาแหง

ประเทศไทยซ่ึงประกอบดวยกลุมชาติพันธุ 5 

กลุม 

• พ . ศ .  2542 มี ก า ร จั ด ต้ั ง ส มั ช ช าป า ชุ ม ช น

ภาคเหนือ 

• พ.ศ. 2543 มีการจัดตั้งกลุมนักวิชาการและนัก

ธุรกิจท่ีหวงใยการแกไขปญหาเศรษฐกิจของ

รัฐบาลนําโดยนายแพทยประเวศน วะสี, นิธิ 

เอียวศรีวงศ ฯลฯ, เครือขายการเคลื่อนไหว

หลักประกันสุขภาพถวนหนา 
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• พ.ศ. 2530 ไดเกิดขบวนการเรียกรองสิทธิคนรักเพศ

เดียวกันในแงของขบวนการทางสังคมอยางเปน

รูปราง 

• พ.ศ. 2534 เกิดการการรัฐประหาร นําไปสูการ

เคลื่อนไหวคัดคานตาง ๆ ของประชาชน รวมถึงการ 

อดอาหารของร.ต. ฉลาด วรฉัตร และ พล.ต. จําลอง 

ศรีเมือง และนําไปสูเหตุการณนองเลือดระหวางวันท่ี 

17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ในท่ีสุด 

• พ.ศ. 2543 สมาคมฟาสีรุง ภายหลังไดเกิดกลุม

บางกอกเรนโบวท่ีแตกตัวออกมาจากสมาคมฟาสี

รุง 

• พ.ศ. 2544 ไดมีการจัดตั้งเครือขายเหลาพ้ืนบาน

แหงประเทศไทย 

• พ.ศ. 2545 เครือขายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือประชาชน 

  

 ในขณะท่ียุคปฏิรูปการเมือง บรรยากาศทางการเมืองหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬมีสวน

สําคัญอยางยิ่งในการปลุกจิตสํานึกทางกรเมืองของประชาชนอยางกวางขวาง ปลุกกระแสความ

ตองการใหมีระบอบการปกครองท่ีกระจายอํานาจมากข้ึน ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของสมาพันธ

ประชาธิปไตยและเกิด NGO ข้ึนอีกเปนจํานวนมากในขณะเดียวกันการแสดงความคิดเห็นของ

นักวิชาการและปญญาชนสาธารณะเก่ียวกับทิศทางของประชาธิปไตยก็เปนไปอยางกวางขวาง มีการ

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยจนกระท่ังเกิดรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 (เสกสรรค 

ประเสริฐกุล, 2549, น. 165) ประกอบกับการท่ีมีกฎหมายรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ทําใหการ

เคลื่อนไหวทางสังคมเปนไปไดอยางชอบธรรมเพราะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับสิทธิดังกลาวไว 

นอกจากนี้รัฐบาลและบุคลิกภาพของผูนํารัฐบาลยังเปนเง่ือนไขสําคัญอีกประการหนึ่งในการ

สนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนไหวอีกดวย เชน ในรัฐบาลพล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เปนรัฐบาลท่ีมีฐาน

เสียงหนาแนนในภาคอีสาน การเคลื่อนไหวของคนภาคอีสาน เชน สมัชชาคนจนจึงไดรับผลสําเร็จใน

ยุคนั้น อยางไรก็ตามในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซ่ึงมีลักษณะท่ียึดกฎหมายและหลักการ ซ่ึงไมเคยลง

ไปเจรจากับขบวนการประชาชนเลย จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการเคลื่อนไหวดวยเชนกัน กระแส

ประเด็นสิ่งแวดลอมท้ังในระดับชาติและระดับสากลยังเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดสํานึกดาน

สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก จนนํามาซ่ึงขบวนการทางสังคมดานสิ่งแวดลอมตางๆ  รวมท้ังการเติบโต

ของสื่อมวลชนซ่ึงเปลี่ยนบทบาทจากการเปนกระบอกเสียงของรัฐบาลมาเปน “หมาเฝาบาน” หรือผู

เปดประเด็นสาธารณะของสังคม ทําใหการเคลื่อนไหวและปญหาของชาวบานไดรับการเผยแพรสู

สังคมมากข้ึนดวย  (ประภาส ปนตบแตง, 2541, น. 226-230) 

 ดังท่ีไดกลาวไปแลววาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท้ัง 2 ยุคลวนแลวแตเกิดบนเง่ือนไข

ของโอกาสทางสังคม-การเมืองท่ีท้ังท่ีเอ้ืออํานวยและเปนอุปสรรคดวยกันท้ังสิ้น แตอยางไรก็ตาม

โอกาสทางสังคม-การเมืองท้ัง 2 ยุคก็มีลักษณะท่ีแตกตางกันอยางนอย 2 ประการคือ ประการท่ีแรก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
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ในยุคประชาธิปไตยเต็มใบมีการปฏิรูปทางการเมืองทําใหมีลักษณะท่ีเปดกวางและเปนประชาธิปไตย

มากข้ึน รวมท้ังการมีรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ท่ีใหอํานาจและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง

ของประชาชนเปนอยางมาก แมวารัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ. 2540 จะยังไมกอใหเกิดการสงเสริมการมี

สวนรวมของภาคประชาชนในทางการเมืองอยางเต็มท่ีเนื่องจากเปนแตเพียงใหกรอบอางอิงเชิง

หลักการเทานั้น แตในทางปฏิบัติยังมีปญหาความไมสะดวกหลายประการ เชน ในการรวบรวม

รายชื่อผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 50,000 ชื่อเพ่ือเสนอรางกฎหมายนั้นมีตนทุนในการดําเนินการมาก 

เปนตน (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2549, น. 183) ประการท่ีสอง การเปดเสรีดานสื่อมวลชน โดยรัฐ

ลดบทบาทในการควบคุมสื่อตางๆ เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปเคลื่อนไหวรณรงคผานสื่อมากข้ึน  (

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2545, น. 134) มีการตั้งสถานีโทรทัศนเสรีในนามของ ITV (แมจะถูกครอบงํา

โดยพลังทางการเมืองในภายหลัง) ปญหาความตองการและขอเรียกรองของประชาชนไดรับการ

นําเสนอทางสื่อตางๆมากข้ึน ทําใหการเคลื่อนไหวและปญหาของกลุมขบวนการตางๆไดรับความ

สนใจมากข้ึนตามไปดวย 

3. เปาหมายและวิธีการดําเนินการ 

 เม่ือพิจารณาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท้ัง 2 ยุคจะพบวาลวนแลวแตเปนการ

เคลื่อนไหวท่ีมีเปาหมายท่ีสําคัญ 2 ประการดวยกันคือ  ประการแรก การเคลื่อนไหวเพ่ือรองทุกข 

หรือเรียกรองใหรัฐเขามาแกไขปญหาท่ีไมไดรับการเหลียวแลซ่ึงมีมากท่ีสุด  เชน ศูนยรวมพัฒนา

ชุมชนเพ่ือยับยั้งและตอตานการไลรื้อท่ีดินในสลัมและเครือขายสลัม 4 ภาค (ยุคประชาธิปไตยครึ่ง

ใบ) สมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสานและสมัชชาคนจน คณะกรรมการรณรงคเพ่ือสุขภาพและ

ความปลอดภัยของคนงาน (ยุคปฏิรูปการเมือง) เปนตน ประการท่ีสอง การประทวงอํานาจรัฐและ

เรียกรองใหถายโอนอํานาจรัฐท่ีเคยมีใหกับประชาชน เชน การเรียกรองพระราชบัญญัติปาชุมชน 

สมัชชาชาวนาชาวไรภาคอีสานฯ และคณะกรรมการเครือขายชาวบานรักษาปา 7 จังหวัดภาคอีสาน 

(ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ) สมัชชาชนเผาแหงประเทศไทย สมัชชาปาชุมชนภาคเหนือ (ยุคปฏิรูป

การเมือง) ประการท่ีสาม การเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองใหมีการปฏิรูปทางการเมืองและประชาธิปไตย 

เชน สมาพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) โครงการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) 

(ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ) เปนตน และเครือขาย 30 องคกรประชาธิปไตย, เครือขายผูหญิง, 

เครือขายองคการพัฒนาเอกชน 11 เครือขาย, สภาทนายความและชมรมแพทยชนบท (ยุคปฏิรูป

การเมือง) เปนตน ประการท่ีสี่ การเคลื่อนไหวในประเด็นเฉพาะเชน สิ่งแวดลอม สิทธิของสตรีและ

เพศท่ีสาม เปนตน 

 อยางไรก็ตามในยุคประชาธิปไตยเต็มใบนั้นนอกจากการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองใหรัฐเขามา

แกไขปญหาและถายโอนอํานาจใหกับประชาชนแลวขบวนการเคลื่อนไหวในยุคประชาธิปไตยเต็มใบ
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ยังมีวัตถุประสงคท่ีเพ่ิมเขามาคือ การเคลื่อนไหวตรวจสอบกระบวนการใชอํานาจรัฐ ซ่ึงมักดําเนินการ

โดยปญญาชนสาธารณะและองคกรประชาชนในเมืองมากกวาประชาชนในระดับรากหญา เชน 

คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)  สมาพันธประชาธิปไตย เปนตน อีกท้ังวัถตุประสงค

ของขบวนการในการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคประชาธิปไตยเต็มใบยังมีบางเครือขายท่ีมีการ

เคลื่อนไหวในประเด็นท่ีกวางขวาง เชน สมัชชาคนจน แตโดยสวนใหญแลวจะมีการเคลื่อนไหวใน

ประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง เชน เครือขายประมงพ้ืนบานภาคใต สมัชชาปาชุมชนภาคเหนือ เปนตน 

(สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2545, น. 135) 

 ในสวนของวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนั้นจะเปนขบวนทางสังคมท่ีอยูภายใตรมเงาของรัฐบาล เชน การ

ตอสูเพ่ือสิทธิสตรีถูกบั่นทอนการเติบโตโดยรัฐบาลท่ีเปนเผด็จการ มีขอหามทางกฎหมาย องคกรสตรี

โดยสวนใหญจึงเปนองคกรประเภทท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและมักมีแนวทางการบําบัด

สงเคราะห และมองวาผูหญิงคือผูดอยโอกาสในสังคม (นุมนวล ยัพราช ใน ใจ อ๊ึงภากรณและคณะ, 

2549, น. 131-133) ขบวนการประชาชนในในยุคมืดหรือยุคเผด็จการอํานาจนิยมทหารจึงไมมีการ

เคลื่อนไหวอยางตอเนื่องและไมมีองคกรในการเคลื่อนไหวท่ีชัดเจน การรวมตัวของประชาชนเปนไป

ในรูปแบบท่ีอยูภายใตการควบคุมและสงเสริมโดยรัฐ เปนยุคท่ีรัฐบาลไดควบคุมขบวนการประชาชน

โดยอาศัยตัวบทกฎหมายท่ีสําคัญคือ การประกาศใชกฎอัยการศึกและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีให

อํานาจแกนายกรัฐมนตรีแบบเบ็ดเสร็จ (ประภาส ปนตบแตง, 2541, น. 26) นอกจากนี้เปนการ

รวมตัวเพ่ือเรียกรองตามสถานการณบานเมือง เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และเม่ือ

สถานการณหรือปญหาท่ีเปนเหตุในการดําเนินการเคลื่อนไหวคลี่คลายก็จะสลายตัวไป (โดยเฉพาะ

ตนยุค) ความสัมพันธระหวางรัฐกับชาวบานมีลักษณะเปนแบบ “ไพรกับนาย” หรือ “ผูใหญกับ

ผูนอย” กลาวคือรัฐเปนผูปกครองใหชาวบานมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี สวนชาวบานเปนเพียงผูรับ การ

เคลื่อนไหวมักเปนไปในรูปแบบของการรองขอความชวยเหลือมากกวาท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการ

บริหารกิจการบานเมืองเปนสวนใหญ 

 อยางไรก็ตามในยุคปฏิรูปการเมือง ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวไดถูกสั่นคลอน 

เนื่องจากประชาชนมีสถานะสูงข้ึนหรือเทาเทียมกันมากข้ึน กระบวนการเรียนรูและการตอสูท่ีผานๆ

มา ทําใหเกิดความไมเชื่อม่ันและไววางใจตอรัฐ นํามาสูการเคลื่อนไหวเพ่ือใหเกิดการปฏิรูปทาง

การเมืองขนานใหญภายหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ ทําใหประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องไดรับการ

ปฏิรูป เชน การขยายสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุงกลไกของรัฐสภาให

มีความเปนประชาธิปไตย รวมท้ังการเพ่ิมระบบและกลไกการตรวจสอบการทํางานของรัฐสภา 

(สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2545, น. 115) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคประชาธิปไตยเต็มใบจึง
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มีบทบาทท่ีสูงข้ึน การมีรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ. 2540 ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมดังท่ีปรากฏวา โครงการขนาดใหญของรัฐเกือบทุกโครงการถูกคัดคานเนื่องจาก

ประชาชนไมมีสวนรับรูและรวมตัดสินใจ ทําใหรัฐตองใหความสําคัญกับความเห็นของประชาชนมาก

ข้ึน ท้ังนี้นโยบายของรัฐมีลักษณะท่ีจะแบงปนผลประโยชนใหกับประชาชนทุกกลุมท่ีรวมตัวกันอยาง

เขมแข็งและเลนการเมืองเปน นอกจากนี้กลุมขบวนการมีการจัดตั้งและเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง

มากกวายุคประชาธิปไตยครึ่งใบ และมีแนวโนมท่ีจะแสวงหาทางออกใหกับตนเองดวยมากกวาท่ีจะ

รอการสงเคราะหจากภาครัฐแตเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามแมวาสถานะท่ีสูงกวาแตกอนนั้นก็มิได

หมายความวาจะมีสถานภาพเทาเทียมกับรัฐเสียทีเดียว หลายตอหลายครั้งประชาชนตกอยูฐานะของ

ฝายท่ีถูกกระทําเสมอ (กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ ใน อนุชาติ พวงสําลี และ กฤตยา อาชวนิจ, 

2542, น. 21-22) 

 เปนท่ีนาสังเกตวาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคปฏิรูปการเมืองจํานวนมากท่ีจัดตั้งใน

รูปของเครือขาย เนื่องจากประเด็นปญหาหลายอยางท่ีไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จึงมีความ

จําเปนในการรวมตัวกันในลักษณะเครือขายเพ่ือสรางอํานาจในการเคลื่อนไหวและการเจรจาตอรอง 

ซ่ึงองคกรท่ีเขารวมเครือขายกันนั้นมีสถานภาพท่ีเทาเทียมกัน มิไดมีองคกรใดเหนือกวาและทําหนาท่ี

เปนฝายนําเพียงลําพัง ประกอบกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคหลังมีการดําเนินการใน

ลักษณะเครือขายทําหนาท่ีเปนศูนยประสานงาน ทําใหเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณกวางคือบางก็

ครอบคุลมในระดับภูมิภาค บางก็ครอบคลุมในระดับประเทศ นอกจากนี้พันธมิตรและแนวรวมจะมี

ความหลากหลายมาก เชนพันธมิตรของขบวนการคนชายขอบประกอบดวย อาจารยมหาวิทยาลัย 

นักศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2545, น. 134-135) ซ่ึงจะสอดคลอง

กับการท่ีชวงพ.ศ. 2534-2541 อันเปนชวงท่ีองคกรพัฒนาเอกชนไดรวมกลุมกันทํางานโดยใชรูปแบบ

ของเครือขาย ในการดําเนินกิจกรรมหลายอยาง เชน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เครือขาย

องคกรประชาธิปไตย เครือขายผูหญิง ฯลฯ ตางจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุค

ประชาธิปไตยครึ่งใบ ท่ีสวนใหญจะดําเนินการเองเพียงลําพัง หากจะมีการรวมตัวกันจะเปนการ

รวมตัวกันในวงแคบและมีลักษณะท่ีไมถาวรกลาวคือเปนการรวมมือกันเปนครั้งคราวไป สวนการ

รวมตัวในลักษณะเครือขายมีไมมากนัก 

 เม่ือพิจารณากลยุทธในการเคลื่อนไหวจะพบวาในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนั้นกลยุทธท่ีใชใน

การเคลื่อนไหวจะอยูในรูปของการประทวงเปนหลัก สวนในยุคปฏิรูปการเมืองนั้นกลยุทธในการ

เคลื่อนไหวใชวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังในชองทางท่ีมีและไมมีกฎหมายรองรับ เพียงแตเปนเปนกลยุทธ

ท่ีเปนไปโดยสันติวิธีท้ังสิ้น เชน มีการใชสิทธิดื้อแพงตอรัฐและการนําเอารัฐธรรมนูญมาเปนกรอบ

อางอิงในการเคลื่อนไหว (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2545, น. 137-138) อยางไรก็ตามการใชสิทธิตาม
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รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ. 2540 ยังคงมีอุปสรรคอยูเนื่องจากหลายมาตรายังไมมีกฎหมายลูกมารองรับ

หรือมีกฎหมายลูกแลวแตยังขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนั่นเอง  

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยท่ีกระทบพัฒนาการของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 

 

ขบวนการ

เคลื่อนไหว

ทางสังคม/

ปจจัยท่ี

สงผล

กระทบ 

ความจําเปนทางโครงสราง โอกาสทางสังคม-

การเมืองและคูตอสู 

เปาหมายและวิธีการดําเนินการ 

 ความเหมือน ความแตกตาง ความ

เหมือ

น 

ความแตกตาง ความเหมือน ความแตกตาง 

ชวงปพ.ศ. 

2520-

2535 

1.ยุทธศาสตร

การพัฒนา

เศรษฐกิจท่ี

สรางความ

ขัดแยงในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

2.การรวมศูนย

อํานาจของรัฐ 

ความขัดแยง

ระหวาง

ขบวนการภาค

ประชาชน 

การเติบโต

ของชนช้ัน

กลางซึ่งมี

ลักษณะเปน

ปจเจกชนนิยม

และโหยหา

สิทธิและ

เสรภีาพ 

- 1.การปลุก

ระดมวา

นักศึกษาเปน

คอมมิวนิสต 

และการลม

สลายของ

คอมมิวนิสตใน

ประเทศไทยใน

เวลาตอมา 

2.การสิ้นสดุ

ของสงคราม

กลางเมือง 

1. การ

เคลื่อนไหวเพ่ือ

รองทุกข 

2. การประทวง

อํานาจรัฐและ

เรียกรองใหถาย

โอนอํานาจรัฐ 

3. การ

เคลื่อนไหวเพ่ือ

เรียกรองใหมีการ

ปฏิรูปทาง

การเมืองและ

ประชาธิปไตย 

1. ดําเนินการภายใต

รมเงาของรัฐบาล 

2. เปนกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 

และเมื่อปญหา

คลี่คลายก็จะสลายตัว

ไป 

3. ความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับชาวบาน

มีลักษณะเปนแบบ 

“ไพรกับนาย” หรือ 

“ผูใหญกับผูนอย” 

4. ดําเนินการเอง

เพียงลําพังในแตละ

ขบวนการ 

5. เนนการประทวง

เปนหลัก 

ชวงปพ.ศ. 

2535-

2545 

1. ยุทธศาสตร

การพัฒนา

เศรษฐกิจท่ีสราง

1. ความ

ขัดแยงในมิติ

ทางการเมือง 

- 1. เหตุการณ

พฤษภาทมิฬ 

2. รัฐธรรมนูญ

พ.ศ. 2540 

1. การ

เคลื่อนไหวเพ่ือ

รองทุกข 

1. การตรวจสอบการ

ใชอํานาจรัฐ 

2. การเคลื่อนไหวใน

ประเด็นท่ีกวางขวาง 
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ความขัดแยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

2. การรวมศูนย

อํานาจของรัฐ 

3. ความขัดแยง

ระหวาง

ขบวนการภาค

ประชาชน 

2. ความเปน

อิสระของรัฐ

(ไทย)ท่ีต่ําลง 

3. ลัทธิบริโภค

นิยม, ความ

เปนปจเจก

นิยม, แนวคิด

เสรีนิยมใหม 

3. รัฐบาลและ

บุคลิกภาพของ

ผูนํารัฐบาล 

4. กระแสเรื่อง

สิ่งแวดลอม 

2. การประทวง

อํานาจรัฐและ

เรียกรองใหถาย

โอนอํานาจรัฐ 

3. การ

เคลื่อนไหวเพ่ือ

เรียกรองใหมีการ

ปฏิรูปทาง

การเมืองและ

ประชาธิปไตย 

3. ความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับ

ประชาชนมีความเทา

เทียมกันมากข้ึน 

4. มีการจัดตั้งในรูป

ของเครือขาย 

(Network) 

5. ใชวิธีการท่ี

หลากหลาย 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่องกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบชวงป

พ.ศ. 2520-2535 และ 2535-2549 มีวัตถุประสงค ในการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความ

เปลี่ยนแปลงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระหวางยุคประชาธิปไตยครึ่งใบและยุคปฏิรูป

การเมือง 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีกระทบตอพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม พบวาแมวา

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม-การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะเปนปจจัยสําคัญตอการเกิด

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในแตละยุคสอคลองกับแนวคิดโครงสรางนิยม (Structuralism) ท่ี

อธิบายวาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและ

การเมือง แตหากพิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวาแมจะมีสวนท่ีเหมือนกันแตก็มีสวนท่ีแตกตาง

กันออกไปในหลายมิติดวยกัน ท้ังในเชิงความจําเปนเชิงโครงสราง โอกาสทางทางสังคมเศรษฐกิจ

รวมท้ังเปาหมายและวิธีการเคลื่อนไหวอีกดวย  

 ความแตกตางดังกลาวในแตละดานตางมีมีอิทธิพลตอกันและกัน และประกอบรวมกันทําให

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในแตละยุคมีคุณลักษณะแตกตางกันไปดวย ในทางหนึ่ง

ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนอาจแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเชน การ

สรางเครือขายในการเคลื่อนไหว การมีกลยุทธในการเคลื่อนไหวท่ีหลากหลายเปนตน แตอยางไรก็

ตามนอกจากมิติในดานท่ีเปนการพัฒนายังมีมิติท่ีถือวาเปนดานท่ีเปนการถดถอยดวยเชนกันอาทิ 

การท่ีคนชั้นกลางและนิสิตนักศึกษามีจิตสํานึกตอปญหาและประเด็นสาธารณะนอยลง ท้ังนี้เสกสรรค 

ประเสริฐกุล (2549, น. 192-193) ไดตั้งขอสังเกตวาอาจเปนเพราะลัทธิบริโภคนิยม เศรษฐกิจฟอง

สบู ความเปนปจเจกนิยมสุดข้ัวท่ีมากับแนวคิดเสรีนิยมใหมท่ีเปลี่ยนจิตสํานึกของชนชั้นกลางท่ีเคย

ยืนยันสิทธิพลเมืองอยางเหนียวแนน (ในปพ.ศ. 2516และ 2535) จนกลายเปนเพียงผูบริโภคใน
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ทองตลาดท่ีไรความผูกพันกับผูใด ดังนั้นนอกจากมิติดานการพัฒนาท่ีควรไดรับการสงเสริมแลว 

จําเปนท่ีจะตองใสใจในมิติท่ีเปนการถดถอยตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ในแงนี้จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมการเมืองสามารถสงผลไดท้ังในเชิงบวกและเชิง

ลบตอการเคลื่อนไหวทางสังคม จึงควรจะตองมีการหาทางแกไข เพ่ือใหขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมมีความเขมแข็งและมีการดําเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม อันจะเปนปจจัยเสริมสราง

ใหการมีสวนรวมการเมืองภาคประชาชนมีความเขมแข็งตามแนวทางธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตอไป 

 

ขอเสนอแนะ  

1. การสรางวัฒนธรรม ปลูกสรางจิตสํานึกพลเมืองใหสอดรับกับท้ังระบอบประชาธิปไตย

และสภาพสังคม สงงเสริมการอยูรวมกันภายในสังคมเสรีประชาธิปไตยซ่ึงทุกคนมีเสรีภาพทาง

ความคิดและมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันได แตควรอยูบนฐานของการเปดใจรับฟงและยอมรับใน

ความตางได (Tolerance) สรางความไวเนื้อเชื่อใจกัน (Trust)  ดังนั้นสิ่งท่ีเราควรมีในเบื้องตนคือการ

เคารพในความเห็นตางนั้นใหไดเสียกอน (Basic Respect) เม่ือเคารพกันแลวก็ควรเปดใจกวางและมี

ขันติธรรม เพ่ือใหสามารถพูดคุยปรึกษาหารือ (Deliberate) มีสวนรวมและแสวงหาทางออกรวมกัน

ได 

2. การกระจายอํานาจ ควรมีการกระจายอํานาจการปกครองและการมีสวนรวมในระดับ

ทองถ่ินเพ่ือใหอํานาจกระจายสูมือของประชาชนรากหญา ท้ังในสวนขององคกรสวนทองถ่ินและและ

ภาคประชาคมทองถ่ินเพ่ือใหประชาชนและทองถ่ินสามารถบริหารจัดการแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของตัวเอง ท้ังยังเปนการลดภาระของรัฐสวนกลางในแง

ของภาระงานอีกดวย 

3. การปรับตัวของภาครัฐ ภาครัฐจําเปนตองมีการปรับตัวใหสอดรับกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนท่ีมากข้ึน นอกจากนี้ภาครัฐยังตองปรับทัศนคติท่ีมองวาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปน

กลุมท่ีกอกวนความสงบ และมักจะทําใหเกิดความขัดแยงและการเผชิญหนาจนเกิดความรุนแรง

ข้ึนมา  

4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของผูนํา ชนชั้นนําผูกุมอํานาจนั้นจะตองเปลี่ยนกระบวน

ทัศนในเรื่องอํานาจ และตองถายโอนอํานาจใหกับประชาชน เชน การใหอํานาจประชาชผูมีสวนได
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สวนเสียกับนโยบายหรือโครงการของรัฐในการมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีอํานาจ

ในการจัดการทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน เปนตน 

5. การสนับสนุนในการพัฒนาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยหนวยงานภายนอกเชน 

ดานวิชาการในการชวยเหลือดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูในประเด็นท่ีกลุมนั้นๆสนใจ

และเปนการตอยอดภูมิปญญา การสนับสนุนเงินทุนโดยองคกรการเงินตางๆ ซ่ึงมีความจําเปน 

6. การใชสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารใหเปนประโยชนเพ่ือสรางใหเปนประเด็นสาธารณะ 

สรางการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวทางสังคมระหวางเมืองกับชนบท รวมกลุมคนท่ีมีความหลากหลาย 

การสรางเครือขายท้ังในระดับตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประสบการณและการรวมมือกัน

ในการเคลื่อนไหวซ่ึงจําทําใหการเคลื่อนไหวเปนไปอยางมีพลังมากยิ่งข้ึน สามารถระดม ศักยภาพ

และทรพัยากรมาใชไดมากข้ึน 
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อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย:  

รูปแบบแหงยุคสมัยของสถาปตยกรรมสมัยใหม  

The Auditorium of The University of the Thai Chamber of 

Commerce : The Style of Modern Architecture 
 

อมรรัตน จริงวาจา 1  

Amornrat Jingwaja  

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีจุดประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ  อาคารหอประชุมมหาวิทยาลยั

หอการคาไทย ท่ีไดรับการ ออกแบบโดยนายสุธัญญะ วิจิตรานนท สถาปนิกหลักผูเคย ออกแบบ

อาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ณ ถนน สีลม ในป พ.ศ. 2517 มากอน จากการศึกษา

เปรียบเทียบรูปแบบอาคารท้ังสองแหง พบวา หอประชุมมหาวิทยาลัยฯไดรับอิทธิพลการออกแบบจาก 

อาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพฯ ตามแนวทางของงานสถาปตยกรรมสมัยใหม ซ่ึงเปนท่ีนิยม

อยูในชวงเวลาดังกลาว ท้ังนี้ ผลการศึกษาจะเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใหผูสนใจท่ัวไปไดรับรูเก่ียวกับ

งานสถาปตยกรรมสมัยใหมและตัวอยางรูปแบบอาคารจากแหลงการศึกษาท้ังสองแหง เพ่ือตระหนัก

ถึงคุณคาของอาคารเกา และสงเสริมความสําคัญตอการอนุรักษ โดยเฉพาะอาคารหอประชุม

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยท่ีเปนอาคารอเนกประสงคหลังสําคัญในพิธีการตาง ๆ เชน พิธีประสาท

ปริญญาบัตร เปนตน   

 

คําสําคัญ : สถาปตยกรรมสมัยใหม, หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 

Abstract 

 This research is aimed to study the style of the University of the Thai Chamber 

of Commerce auditorium, this building was designed by Mr.  SUTANYA WIJITRANON, 

the main architect who designed the Headquarters building of Bangkok Bank Co., Ltd., 

at Silom Rode before in the year 1974.  The results of this study provided that the 

auditorium of the University of the Thai Chamber of Commerce has an influence of 

                                                           
1 เจาหนาที่งานประชุม สํานกัอาํนวยการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, amornrat_jin@utcc.ac.th  
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style form the building of Bangkok Bank according to the style of Modern Architecture 

which is popular on that time.  The result of the study will be the basic information for 

expand to the general public to get to know about modern architecture and model 

example from both educational sources. Also, to realize the value of the old building 

and raise the importance of conservation especially the Auditorium hall at University 

Hall of the Thai Chamber of Commerce building and importance in each occasion 

such as the Rehearsal Day and the Graduation ceremony etc. 

 

Keywords: Modern Architecture University of the Thai Chamber of Commerce    

              auditorium 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย    

 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถือเปนอาคารสําคัญหลังหนึ่งของมหาวิทยาลัย  

นับตั้งแตมีการยายท่ีตั้งมายังพ้ืนท่ีเขตดินแดง จนไดรับการเปลี่ยนสถานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยในปจจุบัน ซ่ึงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยฯดังกลาวมีรูปแบบตามแนวทางของงาน

สถาปตยกรรมสมัยใหม ท่ีไดรับการรวมออกแบบโดยสถาปนิกผูมีแนวทางในการออกแบบงาน

สถาปตยกรรมสมัยใหมผูมีชื่อเสียงของไทย โดยเฉพาะผูออกแบบหลักของอาคารหอประชุมฯ เปนบุ

คลเดียวกันท่ีไดออกแบบอาคารสถาบันการเงินท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของไทยในแนวทางสถาปตยกรรม

สมัยใหมมากอน แตสําหรับผลงานการออกแบบอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยฯ   กลับไมเปนท่ีรูจัก 

ในแวดวงของผูศึกษางานสถาปตยกรรมสมัยใหมนัก  

อีกท้ังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยฯดังกลาว ยังไมมีการบันทึกหลักฐานขอมูลเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับรูปแบบอาคารท่ีสงผลตอกระบวนการตามแนวทางในการอนุรักษอาคารเกา

ท่ียังคงไดรับการใชงานอยู  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

บทความวิชาการเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับอาคารหอประชุม

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยเฉพาะรูปแบบอาคารท่ีไดรับ การออกแบบตามแนวทางของ  

งานสถาปตยกรรมสมัยใหม โดยสถาปนิกผูมีชื่อเสียงในงานออกแบบตามแนวทางดังกลาว และเปน

การสรางคุณคาใหแกอาคารเพ่ือเปนขอมูลท่ีสงเสริม ความสําคัญตอการอนุรักษรูปแบบของอาคาร

หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในตอไป  
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

ตามท่ีรองศาสตราจารย หมอมหลวง ประทีป มาลากุล ไดใหคํานิยามเก่ียวกับความหมายของ

สถาปตยกรรมสมัยใหมไวเปน “สไตลนานาชาติ”2 หรือ “สไตลสากล” (International Style) ซ่ึง

กฎเกณฑท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในวงการสถาปนิกมีลักษณะท่ีเดนชัด คือ สถาปตยกรรมสมัยใหม

ต อ ง แสด ง ถึ ง สั จ ธ ร ร ม แห ง โ ค ร ง ส ร า ง  แ ล ะหน า ท่ี ใ ช ส อ ย  ( Structure and Function)  

ตามคุณคาของานสถาปตยกรรมสมัยใหมท่ีมีความสงางามแบบเรียบงาย สามารถตอบสนองประโยชนใช

สอยท่ีกําหนดไวอยางเปดเผยตรงไปตรงมา3 

ในตะวันตกทฤษฎีสถาปตยกรรมท้ังหลายของสถาปตยกรรมสมัยใหม จะตองสัมพันธกับการ

ปฏิรูปสังคม กระบวนการนี้ เริ่ มตนในพาณิชยสถาปตยกรรม (Commercial Architure) เชน 

หางสรรพสินคา อาคารธุรกิจ อพารตเมนท หรือแมแตโกดังเก็บสินคา และอาคารท่ีจัดไดวาเปน

สัญลักษณของสถาปนิกหัวกาวหนานี้ คือ อาคารระฟาท้ังหลาย (Skyscraper)4 

สําหรับสถาปตยกรรมสมัยใหมของไทยสวนมากเปนสิ่งปลูกสรางของสถาบันหรืออาคารทาง

ธุรกิจตาง ๆ ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลพวงท่ีพัฒนามาจากมาจาก “ศิลปะคณะราษฎร” ท่ีถือเปน “กําเนิด

ศิลปะสมัยใหมในไทย” นิยมอยูในชวงระหวาง พ.ศ. 2475 - 24905 

 แนวคิดหลักของงานสถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Architecture) แพรหลายข้ึน

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ภายหลังป พ.ศ.2488) อันเปนผลสะทอนมาจากวิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยีและวิศวกรรมท่ีเจริญกาวหนาข้ึน จึงมีการใชวัสดุกอสรางและวิธีการใหมๆเขามาประกอบ 

เชน เหล็ก เหล็กกลา คอนกรีต และ แกว ในการกอสรางท่ีถือเปนการแสดงออกถึงลักษณะทาง

สถาปตยกรรมในยุคนั้นซ่ึงเนนโครงสรางรูปทรงของอาคารตามรสนิยมแบบตะวันตกในงาน

สถาปตยกรรมเปนหลัก 

  จากแนวทางหลักของรูปแบบงานสถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Architecture) ท่ี

มุงเนนความเรียบงาย (Simplicity) เนนประโยชนใชสอยและเหตุผล (Functional and Rational) 

และแสดงความงามของโครงสรางและวัสดุ (Structural and Materialistic expression) เปนสําคัญ

จึ งลดทอนรายละเ อียด ให เ รี ยบง ายมาก ข้ึน  คํานึ ง ถึ งความงามของรูปทรง เรขาค ณิต  

ท่ีอยูภายใตวัสดุคอนกรีตสมัยใหม เปนตน 

                                                           
2 ประทีป มาลากุล. (2523). พัฒนาการแหงสถาปตยกรรมยุคใหม กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

14. 
3 ประทีป มาลากุล. (2529). สถาปตยกรรมสมัยใหม กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2. 
4 วิจิตร เจริญภักตร. (2526) ประวตัิศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก คริสเตียนตอนตน – สมัยใหม กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณ. 45. 
5 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2552) ศิลปะ-สถาปตยกรรมคณะราษฎร สญัลกัษณทางการเมืองในเชงิอุดมการณ กรุงเทพฯ : มติชน. 

118. 
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 เม่ืออุดมคติและจิตวิญญาณของ “ศิลปะคณะราษฎร” สลายตัวไปอยางรวดเร็วพรอมๆกับ

การสิ้นสุดยุคคณะราษฎร ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องของการรัฐประหารในป พ.ศ. 2490 ท่ีนํามา 

ซ่ึงจุดเริ่มตนของการรื้อฟนแนวคิดแบบอนุรักษนิยม6แตผลพวงจากชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ.2475 - 

2490) ในแนวทางหนึ่งท่ีนอกเหนือไปจากการแฝงนัยยะทางการเมือง ไดยังผลใหเกิดสิ่งปลูกสราง

ของบรรดาสถาบันหรืออาคารทางธุรกิจตาง ๆ ท่ีมีรูปแบบตามแนวทางของงานสถาปตยกรรม

สมัยใหม (Modern Architecture) ท่ียังตกคางมา  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

1. คนควาเอกสาร สํารวจและเก็บขอมูลจากแหลงการศึกษาตางๆ ไดแก หอประชุมมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย, หอเกรียติประวัติมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ณ ถนนสีลม 

2. ศึกษาแนวทางการออกแบบของสถาปนิก 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย7 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงแรกของประเทศไทย มีอายุ

การจัดตั้งยาวนานกวา 56 ป นับจากสมัยแรกจัดตั้งเปน “วิทยาลัย” จนยกระดับเปน “มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย” โดยลําดับเหตุการณสําคัญแบงไดเปน 3 ชวง โดยสรุป ดังนี้   

ชวงแรกเริ่ม ตั้งแตการสถาปนา “วิทยาลัยการคา” ข้ึน ในป พ.ศ. 2483 มีสํานักงาน

หอการคาไทยตั้งอยูท่ี “ตึกพาณิชยภัณฑ” ถนนศรีอยุธยาสนามเสือปา เปดรับนักเรียนท่ีสําเร็จ

การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยดําเนินหลักสูตรตามหอการคาแหงกรุงลอนดอน แตเปด

สอนไดเพียง 1 ป ตองยุติลงดวยเกิดเหตุมหาสงครามเอเชียบูรพา และรัฐบาลตองการใชสถานท่ีเปน

สํานักงานประสานระหวางไทยกับญี่ปุน   

                                                           
6 ชาตรี ประกิตตนนทการ . (2552) ศิลปะ-สถาปตยกรรมคณะราษฎร สัญลักษณทางการเมืองในเชิงอุดมการณ. 157. 

7 ดูเพิ่มเติมที่ : หอประวัติ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2551). ยอนตํานาน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ : รอยัลอารตพร้ิน

ต้ิง จํากัด. 3-17.  
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ชวงการจัดตั้งในระยะท่ีสอง ตลอดชวงเวลา 22 ป ท่ีวิทยาลัยการคาปดตัวไป ไดเกิดความ

พยายามของกรรมการหอการคาไทยทุกสมัย ในการรื้อฟนวิทยาลัยข้ึนใหม จนในป พ.ศ. 2506 จึง

ประสบผลสําเร็จในการเปด “วิทยาลัยการคา”  

ข้ึนอีกครั้ง โดยใชชื่อดังเดิม แตยายสถานท่ีมาอยู  ณ ท่ีทําการของหอการคาไทย ถนนราชบพิธ ผูสําเร็จ

การศึกษาจะไดรับ “ประกาศนียบัตรการคาชั้นสูง”  ตอมาท่ีประชุมสภาวิทยาลัยการคามีมติใหเปลี่ยน

ชื่อวิทยาลัย เปน “วิทยาลัยการพาณิชย” (College  of Commerce of The Thai Chamber of 

Commerce) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.  2508 และใหดําเนินการตามเง่ือนไขมาตรา 28 แหง

พระราชบัญญัติหอการคา (พ.ศ. 2509) ท่ีกําหนดใหหอการคาไทย มีหนาท่ีจัดตั้งและ ดําเนินการสถานศึกษา

ท่ีเก่ียวกับการคาและเศรษฐกิจ ภายหลังคณะกรรมการ วิทยาลัยเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได

อนุญาตใหหอการคาไทย จัดตั้ง “วิทยาลัยการพาณิชย”  (College of Commerce) ในวันท่ี 17 

มิถุนายน พ.ศ. 2513 และในปถัดมาคณะรัฐมนตรีไดลงมติรับ 

ในหลักการและอนุมัติใหเปดสอนท้ังหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปได 

ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 และภายหลังวิทยาลัยฯไดขอเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปน “วิทยาลัย

การคา” (College of Commerce) ในวัน 9 มีนาคม พ.ศ. 2516 

ชวงการโอนสังกัดเปนมหาวิทยาลัยในระยะท่ีสาม เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2517 

วิทยาลัยการคาโอนมาสังกัดกับทบวงมหาวิทยาลัย พรอมกับไดยายมาอยู เลขท่ี 126/1 ถนนวิภาวดี 

รังสิต เขตดินแดง อันเปนสถานท่ีต้ังในปจจุบัน เม่ือวิทยาลัยการคาปฏิบัติพันธกิจไดอยางครบถวน 

ตามเง่ือนไขแหงการเปน สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติให

เปลี่ยนประเภทสถาบันเปนมหาวิทยาลัย ในชื่อ “มหาวิทยาลัยหอการคาไทย” (The University of 

the Thai Chamber Commerce) อักษรยอ “มกค.” (UTCC) เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 

เปน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร โดยมี "หอการคาไทย" เปนเจาของ และไดรับการ

ยอมรับวาเปนสถาบันการศึกษา ชั้นนําดานธุรกิจในประเทศไทย ตรงวัตถุประสงคเม่ือแรกจัดตั้ง  

ท่ีหอการคาไทยมีจุดประสงคเพ่ือ “ใหนักเรียนไปทําการคาเทานั้น  ไมใหไปรับราชการแยงคนท่ีทําอยูแลว”
8  

 

2. รูปแบบอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย   

 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยฯไดรับการออกแบบตามแนวทางของงานสถาปตยกรรม

สมัยใหมในไทย โดยนายสุธัญญะ วิจิตรานนท รวมกับ นายอวยชัย วุฒิโฆสิต (รองศาสตราจารยอวย

                                                           
8 หอประวัติ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2551). ยอนตํานาน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 5. 
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ชัย วุฒิโฆสิต ป.ช., ป.ม. อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และ นายอํานาจ สุชาโต9  

ท้ังนี้  นายสุธัญญะ วิจิตรานนท ผูเปนสถาปนิกออกแบบอาคารหอประชุมฯ เปนผูมีผลงาน

การออกแบบอาคารท่ีสําคัญหลายแหง โดยเฉพาะการออกแบบอาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด ณ ถนนสีลม  ในป พ.ศ. 2517 ซ่ึงเปนอาคารท่ีมีความสูงและใหญท่ีสุดในประเทศไทย โดยออกแบบ

รวมกับ ศาสตราจารย ดร.กฤษฏา อรุณวงศ สถาปนิกผูบุกเบิกงานสถาปตยกรรมสมัยใหม หรือ แบบ

โมเดิรนคนสําคัญของไทยดวยผลงานออกแบบอาคารเชิงพาณิชยขนาดใหญตางๆ เชน  

เอ็มบีเคเซ็นเตอร อาคารศูนยการคาริเวอรซิต้ี อาคารสํานักงานใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) เปนตน ขณะท่ี นายอวยชัย วุฒิ โฆสิต (รศ.อวยชัยฯ) มีผลงานการออกแบบ  

ในแนวทางเดียวกันเชนกัน ไดแก อาคารแสงโสม โรงแรมมณเฑียร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 

เปนตน10  

สําหรับแนวทางการออกแบบสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2517 ของนายสุ

ธัญญะฯเปนการนําเอาเทคนิคการออกแบบใหอาคารมีรูปทรงท่ีเรียบและงายตอการบํารุงรักษา มี

ความสงางามท่ีเกิดจากความสูงเดนเปนระเบียบมากกวาท่ีจะเปนรูปทรงวุนวาย11 (ภาพท่ี 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 อางอิงขอมูลจากแบบแปลนอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กองอาคาร-สถานที่และส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย. 
10  เฉลิม วุฒิโฆสิต. (2557) อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย อวยชัย วุฒิโฆสิต ป.ช.,ป.ม.  

ไมระบุ. 280,286-287. 
11 ฝายการประชาสัมพันธ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด เอกสารออนไลนคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาพท่ี 1 อาคารสาํนกังานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั ณ ถนนสลีม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89
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ผลงานดังกลาว ถือเปนการออกแบบอาคารตามแนวทางสถาปตยกรรมสมัยใหมอยางแทจริง 

ซ่ึงกลาวไดวาเปนผลสืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจขนานใหญในชวง พ.ศ.2526-2539 ท่ีทํา

ใหเกิดการกอสรางอาคารจํานวนมาก พรอมกับการขยายตัวของวงการวิชาชีพและการศึกษา

สถาป ตยกรรมด ว ย  โดยรูปแบบและแนวคิดทางสถาป ตยกรรมสมัยใหมจากตะวั นตก 

ไดถูกนํามาประยุกตใหเขากับบริบทของไทย 

อยางไรก็ตาม นาสังเกตวารูปแบบอาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพฯ ของนายสุธัญญะฯ 

ในป พ.ศ. 2517 ท่ีสะทอนความเรียบงายและรูปทรงอันสงางามนั้น มีบทบาทสําคัญท่ีใหอิทธิพลตอแนวคิด

ในการออกแบบอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในป พ.ศ.2519 ตามท่ีระบุในแบบแปลน

ของอาคารลงวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.251912 ซ่ึงตรงกับสมัยท่ีศาสตราจารยปจจัย บุนนาค ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการอธิการ วิทยาลัยการคาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2517 - 2536) ซ่ึงเปน

ผูนําในการพัฒนาจากวิทยาลัยการคาจนไดรับอนุญาตให เปลี่ยนประเภทสถาบันมาเปน 

“มหาวิทยาลัยหอการคาไทย”ในป พ.ศ. 2527  

 

2.1 แผนผัง  

อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทยอยูในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 50 เมตร 

ความยาว 70 เมตร พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 3,500 ตารางเมตร ขนาดพ้ืนท่ีสวนหอประชุม 1,250 

ตารางเมตร ความจุจํานวน 1,000 – 1,200 คน ปจจุบันคืออาคารหมายเลข 15  จากภาพตั้งอยูทางขวามือ

ติดกับอาคาร 1 (ภาพท่ี 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 อางอิงขอมูลจากแบบแปลนอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, กองอาคาร-สถานที่และส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย. 
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ปลายสุดของอาคารท้ังสองฝงมีโครงสรางเปนปกยื่นออกในลักษณะสมมาตรกัน โดยดาน

ยาวของแผนผังตัวอาคารเปดพ้ืนท่ีเปนทางเขาดวยประตูกระจกใหสามารถเขาไดจากท้ังสองฝงแบบ

ทะลุถึงกัน (ภาพท่ี 3) ซ่ึงการท่ีอาคารเปดโลงทะลุถึงกันท้ังสองดาน (หนา-หลัง) ทําใหเกิดการ

ไหลเวียนของอากาศถายเท ลดโอกาสการสรางภาวะตึกปวย (Sick Building Syndrome) เนื่องจาก

ไมมีจุดอับทึบสะสมความชื้น จึงสามารถเปดพ้ืนท่ีระบายอากาศเสีย (Exhaust) ขณะท่ีทําความ

สะอาดภายในหองไดทําใหพ้ืนท่ีปลอดโปรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 อาคารหอประชมุมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย (อาคารหมายเลข 15) 

ภาพท่ี 3 ภาพถ่ายจากมมุสงู และด้านหลงัของหอประชมุฯ ในปัจจบุนั แสดงให้เห็นพืน้ท่ีและรูปแบบแผนผงัของอาคารฯ 

และอาคารท่ีสามารถเข้า-ออกได้ทะลกุนัทัง้สองฝ่ัง 

อาคารหอประชุม

มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย  
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สวนทางเขาอาคารจากท้ังสองฝงประกอบดวย แนวยกระดับตัวอาคารท่ีมีข้ันบันไดขนาดใหญ

ตรงกลางของแผนผั งเปรียบเสมือนฐาน และเดิม เคย มีแนวยื่ นกรวดล า ง เปนปกอาคาร 

ท่ีผายออกไปจากดานขางบันไดท้ังสองฝง (ภาพท่ี 4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวยื่นกรวดลางขางบันไดดังกลาว ปจจุบันไดรับการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภายใตเง่ือนไขการใชพ้ืนท่ีเปนเสนทางสัญจรจากทางเขามหาวิทยาลัยฯมาสูอาคารสัญลักษณ  

(อาคาร 24) จึงมีการทุบสวนยื่นดังกลาวออกและกอฉาบเปนแนวผนังข้ึนใหม (ภาพท่ี 5) อยางไรก็ตาม 

การปรับปรุงสวนดังกลาวถือวาสรางผลกระทบตอภาพรวมของแผนผังเพียงสวนนอยเพราะเปนการ

ตัดลดขนาดพ้ืนท่ีเพียงบางสวนตามการเปลี่ยนแปลงไปภายใตเ ง่ือนไขการใชงานหลักเพ่ือ

สาธารณประโยชนของมหาวิทยาลัยฯยิ่งข้ึน แตไดสงผลกระทบตอความเปลี่ยนวัสดุบนพ้ืนผิวเดิมซ่ึง

ใชสัจจวัสดุในการประดับโครงสรางดวยกรวดลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 โครงสรางและการตกแตง  

ภาพท่ี 4 บนัไดขนาดใหญ่กลางสว่นฐานของแผนผงัอาคารซึ่งมีแนวยื่นเป็นปีกข้างบนัไดทัง้สองข้างก่อด้วยกรวด

 

 

ภาพท่ี 5 ระหวา่งการทบุสว่นยื่นท่ีเป็นกรวดล้างข้างบนัไดออก และก่อฉาบแนวผนงัขึน้ใหม ่ 
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 ลักษณะอันเรียบงายของหอประชุมท่ีเนนประโยชนใชสอย ไดรับการออกแบบองคประกอบ

ท่ีทําใหเกิดมิติของแสงเงาดวยการออกแบบทางเขาท้ังสองฝงเปนลักษณะทิวเสา (Arcade) โดยเสา

ท้ัง 9 ตน มีปริมาตรทึบตัน แตละตนเสาตกแตงอยางเรียบงายเพียงการกรีดลายเซาะรองเสาไลไป

ตามระดับความสูงในแนวต้ัง ซ่ึงการออกแบบเสนสายอาคารแนวตั้ง (Streamline) เปนพ้ืนท่ีเปลี่ยน

ถายจากภายนอก กอนเขาสูดานในของหอประชุมเชนนี้ทําใหมีลักษณะโปรง เรียบงายแตสงางามเปน

ระเบียบ และแสดงถึงสัจจะวัสดุของพ้ืนผิวตามแนวทางการออกแบบงานสถาปตยกรรมสมัยใหมอีก

ดวย (ภาพท่ี 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการใชวัสดุตกแตงดานหนาอาคารแบงเปนสองสวนตามการใชงาน คือ ผนังสวนบน

เปนบานเกล็ดชองลมไมเปด-ปด สําหรับรับแสงและระบายอากาศ (ภาพท่ี 7) ผนังสวนลางเปนชองหนาตาง

ท่ีอยูเหนือประตูกระจกใส ซ่ึงเปนประตูท่ีเปดพ้ืนท่ีสูทางเขาดานในอาคารไดจากประตูกระจกทุกบาน 

นอกจากนี้ ยังมีคานเสริมท่ียึดโยงระหวางเสาติดผนังของอาคารกับแนวแถวเสาสวนหนา เพ่ือเปนกันสาด

ลอยท่ีใชเปนเพดานสําหรับติดไฟของแนวทางเดินอีกดวย (ภาพท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การออกแบบเส้นสายอาคารแนวตัง้ (Streamline) ด้วยทิวเสา (Arcade) กรีดลายเซาะร่องเสาอยา่งเรียบง่าย 
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การทํากันสาดลอยท่ีใชเปนเพดานติดไฟของแนวทางเดิน นอกจากชวยลดทอนความสูงโลง

ของชวงอาคารแลว ยังทําใหเกิดเสนแบงระดับสายตาในฐานะตัวแบงชั้นอาคารอีกดวย ซ่ึงการสราง

ความรับรูดังกลาวมีผลตอความรูสึกในการสรางลักษณะภายนอกท่ีลวงตาพ้ืนท่ีใชงานดานใน 

กลาวคือ ดานนอกดูคลายอาคารสองชั้น แตภายในหองประชุมเปนอาคารโถงกวางขนาดใหญชั้น

เดียว ท่ีมีระดับความสูงจากพ้ืนถึงเพดาน 10 เมตร ตามความจุจํานวน 1,000 – 1,200 คน แมมีการ

ใชงานพ้ืนท่ีชั้นสองอยูบางในฐานะแนวทางเดินระเบียงดานบน แตก็ไมเปนการใชงานอยางเต็มพ้ืนท่ี

ตามรูปแบบอาคารท่ีมี 2 ชั้นอยางแทจริง (ภาพท่ี 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 7 บานเกล็ดช่องลมไม้ สําหรับ 

รับแสงและระบายอากาศ 

ภา พ ท่ี  8  ป ร ะ ตูก ร ะ จ ก และ การ ทํ าค าน เส ริมของ 

กนัสาดลอยท่ีใช้เป็นเพดานสาํหรับติดไฟของแนวทางเดิน 

 

ภาพท่ี 9 พืน้ท่ีใช้งานภายในอาคารหอประชมุ เป็นอาคารโถงกว้างขนาดใหญ่ชัน้เดยีวท่ีมีระดบัความสงูจากพืน้ถึงเพดาน 10.00 เมตร 

ตามความจจํุานวน 1,000 - 1,200 คน  



 

1430 

 

การคํานึงถึงบริบทโครงสรางภายนอกของแนวแถวเสาในฐานะองคประกอบของสวนตกแตง

อาคารไดสรางความสงางามและความรูสึกตอสถานท่ี  (Sense of Place) ทําใหเกิดความรูสึกโอโถง

กวางขวางสําหรับอาคารบริการเพ่ือสาธารณะหรืออาคารอเนกประสงค กลาวไดวาการใชระบบ

โครงสรางเสาดังกลาว เปนการใชองคความรูทางทัศนศิลปของการจัดวางเสนสายตามระนาบแนวตั้ง-

แนวนอน อันถือเปนลูกเลนโดดเดนประการหนึ่งในการออกแบบสรางมิติของทัศนศิลปบนความเรียบ

งายตามแนวทางของงานสถาปตยกรรมสมัยใหม ท้ังยังสัมพันธกับการขับเนนเรื่องวัสดุเปนหลัก ตาม

แนวคิดสัจวัสดุท่ีแสดงถึงพ้ืนผิวอันชัดเจนแทจริงของวัสดุตางๆท่ีนํามาใชงาน เชน หินกรวด หินลาง เสา

คอนกรีต เปนตน   

อยางไรก็ตาม จากการศึกษางานออกแบบของนายสุธัญญะฯซ่ึงเปนสถาปนิกผูออกแบบ

หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ และออกแบบอาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพฯมากอน พบวา 

มีการออกแบบโครงสรางและใชระบบเสาเปนองคประกอบในการตกแตงสวนเปดของพ้ืนท่ีทางเขา

ดานหนาอาคาร (facade) ในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ ผืนอาคารดานยาวตามแผนผังถูกใชเปน

ทางเขาดานหนาท่ีออกแบบการใชเสาติดผนังเปนสวนหนึ่งของโครงสรางระบบผนังรองรับน้ําหนัก 

โดยท่ีเสนโครงของแถวเสาดังกลาวไดยืดสวนบนของเสาข้ึนเปนเสนโคงคลายคานเสริมรองรับน้ําหนัก

ดานบน ซ่ึงนอกจากจะสรางมิติลวงตาจากการใชคุณสมบัติของเสนในการออกแบบแลว ยังเปนการ

ประยุกตประโยชนใชสอยในทางโครงสรางอีกดวย (ภาพท่ี 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ด้านหน้าของอาคารสํานกังานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ฯ ท่ีสถาปนิกใช้คุณสมบตัิของเส้น 

ในการสร้างมิติลวงตาและมีประโยชน์ใช้สอยในระบบโครงสร้าง 
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จึงกลาวไดวาแนวทางการออกแบบอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยฯ อยูบนพ้ืนฐานแนวคิดเดียวกัน 

ของงาน สถาปตยกรรมสมัยใหม ท่ีสถาปนิกไดลดทอนรายละเอียดจากผลงานการออกแบบสถาบันการเงิน 

มาสูลักษณะท่ีเรียบงายและเปนระเบียบมากข้ึนเพ่ือความเหมาะสมกับการเปนอาคารในสถานศึกษา  

  

อภิปรายผล     

 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถือเปน  ตัวแทนของยุคสมัยทาประวัติศาสตร

ของงานสถาปตยกรรมแบบ สมัยใหมในประเทศไทยแหงหนึ่ง ซ่ึงปจจุบันการศึกษางาน รูปแบบตาม

แนวทางของงานสถาปตยกรรมดังกลาวไมเปนท่ี แพรหลายมากนัก ดังนั้นการศึกษางานดังกลาวจึง

เปนสวนชวย ในการเผยแพรความรูและเปนแนวทางหนึ่งในการอนุรักษอาคาร รูปแบบดังกลาวใน

แหลงอ่ืนๆของไทยอีกดวย ซ่ึงอาคารหอประชุมฯ แหงนี้ถือเปนอนุสรณแหงความทรงจําขอมหาวิทยาลัย

ฯในฐานะ  ตัวแทน-หลักฐานของสถาบันท่ีดํารงคุณคาทางประวัติศาสตรผานระยะเวลากวาสี่

ทศวรรษของการกอตั้งบนพ้ืนท่ีเขตดินแดง จนไดรับการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรก

ของไทย  ซ่ึงอาคารดังกลาวไดเปนสถานท่ีสําคัญในการสงบัณฑิตสูวงการ ธุรกิจหลากหลายรุนตลอดมา

อยางเต็มภาคภูมิ 

 

ขอเสนอแนะ   

แนวทางการปรับปรุงอาคารเพ่ือการอนุรักษหรือรองรับการใชงานในโอกาสตางๆ ควร

คํานึงถึงการรักษารูปแบบดั้งเดิมตามโครงสรางหลักของตัวอาคารเปนสวนสําคัญ เพราะถือเปน

หลักฐานแหงหนึ่งในฐานะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมในไทย และเปนอาคารประวัติศาสตรของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยอีกดวย   
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บทบาทของรสนิยมทางเพศของกลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศ ตอการถูกรับรูในมิติ

ความอบอุน ความสามารถ  และเจตคติในบริบทของการทํางาน 

The role of LGBT sexual orientation on perceived warmth, competence, 

and attitude on work dimension  
 

ฉัตรดาว สิทธิผล1 

Chatdao Sittipol1 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการถูกประเมินความเชื่อแบบเหมารวมในมิติความ

อบอุน มิติความสามารถ และเจตคติของคนในสังคมท่ีมีตอกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ใน

บริบทของการทํางาน ไดแก เจตคติของผูรวมงานวิจัยตอโอกาสในการทํางานของผูมีความหลากหลาย

ทางเพศ เจตคติของผูรวมงานวิจัยตอระยะเวลารอเพ่ือการเรียกสัมภาษณงาน เจตคติของผูรวมงานวิจัย

ในการทํางานรวมกันกับผูมีความหลากหลายทางเพศ และเจตคติของของผูรวมงานวิจัยตอเพ่ือนรวมงาน

ในการทํางานรวมกันกับผูมีความหลากหลายทางเพศ งานวิจัยชิ้นนี้เปนการทดลอง โดยแบงเปน 8 

เง่ือนไข คือ ใหผูรวมการทดลองอานประวัติของเปาหมายท่ีเปนเพศชาย, เพศหญิง, เลสเบี้ยน,  เกย 

(Gays), ไบเซ็กชวลชาย (Bisexual men), ไบเซ็กชวล (Bisexual women), ชายขามเพศ (Transgender 

men) และหญิงขามเพศ (Transgender women) โดยมีกลุมตัวอยางเปนชาย และหญิงท่ีมีรสนิยมแบบ

รักตางเพศ ท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 20-39 ป  จํานวน 160 คน ผลการวิจัยปรากฏวา

ไมพบวารสนิยมทางเพศท่ีตางกัน สงผลใหผูมีความหลากหลายทางเพศถูกประเมินในมิติความอบอุน มิติ

ความสามารถ และเจตคติในบริบทของการทํางานแตกตางกัน รวมถึงไมพบวาเปาหมายในการประเมินท่ี

เปนกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ถูกประเมินการเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความอบอุน และ

ความสามารถในดานใดดานหนึ่งนอยกวากลุมรักตางเพศ ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยในอดีต ท่ีแสดงใหเห็นวา

กลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศมักจะไดรับการประเมินท้ังในดานหนึ่งนอยกวาผูท่ีมีรสนิยมแบบรัก

ตางเพศ 

 

คําสําคัญ: การคิดแบบเหมารวม, การระบุเพศ, กลุมเพศทางเลือก, รสนิยมทางเพศ, อัตลักษณทางเพศ,  

             อคติ-รังเกียจกลุม 

 

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Abstract 

This study attempted to examine the role of LGBT sexual orientation on 

perceived warmth, competence, and attitude on work dimensions.  Using an 

experimental research design, participants were asked to read through a cv of a target 

person. They were randomly assigned into 1 of 8 conditions; target person who are 

male, female, lesbians, gays, bisexual men, bisexual women, transgender men or 

transgender women.  The sample of this study was 160 Bangkok heterosexual 

residents, aged between 20- 39 years.  Although the past research found the 

differences on perceived warmth and competence in LGBT, findings from this study 

showed no significant differences in social judgment among targets with different 

sexual orientation.  There were no effect of the role of LGBT sexual orientation on 

perceived warmth, competence, and attitude on work dimensions in this work. 

Keywords: LGBT, Prejudice, Sexual Minority, Sexual Orientation, Stereotype, Work- 

               Selection 

 

บทนํา 

 สิทธิมนุษยชน และความเทาเทียมเปนประเด็นท่ีสําคัญ ปจจุบันมีกฎหมายระหวางประเทศ

นั้นไดใหการยอมรับวามนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ดังจะเห็นไดจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ท่ีไดวางหลักขอท่ี 1 และ2 ไว

วา มนุษยท้ังหลายเกิดมามีอิสระ และเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์ และสิทธิตางมีเหตุผล และมโน

ธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ อีกท้ังทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพ

บรรดาท่ีกําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกตางไมวาชนิดใดๆดังเชน เชื้อชาติ ผิว เพศ 

ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด 

หรือสถานะอ่ืนๆ (กระทรวงการตางประเทศ, 2491) 

ในประเทศไทย กฎหมายก็ไดพยายามขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ

หรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2560 มาตรา 27 กําหนดวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด 

จะกระทํามิได (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2560) 

ประเด็นของผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหนึ่ง ควรไดรับสิทธิและ

ความเสมอภาคเหมือนกับคนทุกคนในสังคม อยางไรก็ตามถึงจะมีกฎหมายท่ีปกปองสิทธิของกลุมผูท่ี

มีความหลากหลายทางเพศ แตสวนใหญแลวผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศก็ไมทราบถึงสิทธิ และ

กฎหมายท่ีคุมครองอยู มีเพียงรอยละ 7 ของกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ กับรอยละ 1 ของ

กลุมท่ีไมใชผูมีความหลากหลายทางเพศท่ีเขารวมการสํารวจตอบวาพวกเขาตระหนักรูวาในประเทศ

ไทยมีกฎหมายท่ีหามการเลือกปฏิบัติตอบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และมากกวาครึ่ง (รอย

ละ 51) ของคนท่ีตอบแบบสอบถามในกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และมากกวาสองในสาม 

(รอยละ 69) ของผูตอบแบบสํารวจท่ีไมใชกลุมของผูท่ีไมใชกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ กลาว

วาพวกเขาไมรูวามีกฎหมายดังกลาวอยู (World Bank Group, 2017) และปจจุบันยังไมมีกฎหมาย

หลักใดท่ีใหความคุมครองความเสมอภาคแกบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือกฎหมายท่ีหาม

การเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพโดยเฉพาะ  (บุษกร สุริยสาร, 2557) 

การถูกเหยียด และการถูกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญ เพราะ

สงผลตอสภาพจิตใจของผูถูกกระทําใหเศราหมอง และไมมีความสุข Björkenstam, Andersson, 

Cochran, และ Kosidou (2017) ไดทําการศึกษาเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดความวิตกกังวล และ

ภาวะซึมเศราในกลุมเพศทางเลือกในประเทศสวีเดน โดยมีกลุมตัวอยางเปน เกย (Gays) เลสเบี้ยน 

(Lesbians) หรือไบเซ็กชวล (Bisexual) และกลุมรักตางเพศ (Heterosexual) พบวากลุมผูท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศมีความเสี่ยงตอความวิตกกังวล และภาวะซึมเศราสูงกวาเม่ือเทียบกับผูท่ีเปนกลุม

รักตางเพศ และยังถูกเชื่อมโยงกับการถูกวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรามากวากลุมอ่ืนๆดวย Tajfel และ 

Turner (1979) กลาววาการเหยียด และการเลือกปฏิบัติเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติเม่ือคนเราแยก

บุคคลอ่ืน และระบุเขาเหลานั้นเปนคนนอกกลุม ดังนั้นการถูกเหยียดของกลุมผูมีความหลากหลาย

ทางเพศ อาจจะมีสาเหตุมาจากการถูกประเมินวาเขาเหลานั้นเปนคนนอกกลุม (Out-group) และ

ไมไดเปนคนในกลุม (In-group) ของคนในสังคม หรือก็คืออคติระหวางกลุม (Intergroup Biases) 
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อันแนวโนมในการประเมิน ซ่ึงถาตนเองเปนสมาชิกกลุม จะประเมินกลุมของตนในทางท่ีดีมากกวา

กลุมท่ีตนเองไมไดเปนสมาชิก (Hewstone, Rubin & Willis, 2002) การเหยียดเปนการประเมิน

ในทางลบตอกลุม และสมาชิกในกลุมนั้นๆ เปนรูปแบบของเจตคติซ่ึงประกอบไปดวย 3 สวน คือ 

ความเชื่อ ความรูสึก และแนวโนมในการท่ีจะแสดงพฤติกรรม Allport (1954) กลาววาเจตคติ

รังเกียจกลุม บางกรณีอาจหมายความถึงการตัดสินทางบวกก็เปนได แตโดยมากแลวจะเปนการ

ตัดสิน และเหมารวมในทางลบมากกวา  

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาการเหยียดมีองคประกอบของความเชื่อ ซ่ึงเชื่อมโยงกับการเชื่อ

แบบเหมารวม (Stereotype) ท่ีเปนชุดความคิด เปนความเชื่อตอกลุมของบุคคล ซ่ึงความเชื่อเหลานี้

สามารถเปนไปในทิศทางบวก หรือลบก็ได อยางไรก็ตามความเชื่อแบบเหมารวมก็เปรียบเสมือนราก

ท่ีกอนใหเกิดเจตคติรังเกียจกลุม หรือการเหยียด  เพราะคนเรามักเหมารวมวาคนในกลุมใดกลุมหนึ่ง

มักมีลักษณะบางประการ แตลักษณะในการเหมารวมเหลานั้นมักเปนไปในทางลบ จึงทําใหเกิดการ

เหยียด ซ่ึงเปนเจตคติทางลบตอคนกลุมดังกลาว (Myers & Twenge, 2017)  

งานชิ้นนี้ ใหความสําคัญกับการเชื่อเหมารวมในมิติของความอบอุน (Warm) และ

ความสามารถ (Competence) ตามงานของ Cuddy, Glick และ Beninger (2011) ซ่ึงเม่ือเราเจอ

คนแปลกหนา คนเรามักจะสรางความประทับใจใน 2 มิติ คือ ความอบอุน และความสามารถ 

เนื่องจากเปนมิติท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม การประเมินใน

ดานความอบอุน ทําใหเราสามารถประเมินถึงความเปนมิตร และความสัมพันธ การประเมินดาน

ความสามารถจะทําใหเราสามารถประเมินถึงความอยูรอดได ดังนั้นการประเมินความเชื่อเหมารวม

โดยใช 2 มิตินี้จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ และติดตัวมนุษยมาตั้งแตอดีต ท่ีผานมามีการศึกษาเก่ียวกับกลุมผูท่ี

มีความหลากหลายทางเพศ ในเรื่องการเชื่อเหมารวมในมิติของความอบอุน และความสามารถอยูบาง 

อาทิ งานของ Fiske, Cuddy, Glick และ Xu (2002) ก็ไดแสดงวาเกยชายมีความสามารถต่ํากวาเพศ

ชายท่ีมีรสนิยมแบบรักตางเพศ ในขณะเดียวกันก็มีความอบอุนมากกวา แตหากเทียบกับเพศหญิงท่ีมี

รสนิยมแบบรักตางเพศ เกยกับถูกประเมินนอยกวาท้ังในดานความอบอุน และความสามารถ งาน

ของ Clauseil และ Fiske (2005) ไดทําการศึกษาการเชื่อแบบเหมารวมในมิติความอบอุน และ

ความสามารถ เก่ียวกับกลุมเกย พบวาเกยท่ีมีการแสดงลักษณะทาทางแบบผูหญิงไดรับการประเมิน

วาไมมีความสามารถแตมีความอบอุน ในทางตรงขาม เกยท่ีแสดงออกถึงความเปนชายไดรับการ

ประเมินวามีความเกงแตมีความเย็นชา และงานของ Brambilla, Carnaghi และ Ravenna (2011) 

ทําการศึกษาความเชื่อเหมารวมตอกลุมเลสเบี้ยน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานวิจัยพบวากลุมเล
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สเบี้ยนไดรับการประเมินในมิติความอบอุน และความสามารถอยูในระดับกลาง อยางไรก็ตาม 3 ใน 

4 กลุมยอย อันไดแก กลุมเลสเบี้ยนท่ีมีรูปลักษณภายนอกนาดึงดูด กลุมเลสเบี้ยนท่ีมีรูปลักษณ

ภายนอกไมนาดึงดูด กลุมเลสเบี้ยนท่ีปดตัวเอง และกลุมเลสเบี้ยนแบบเปดเผย ถูกประเมินในมิติ

ความสามารถไดคะแนนสูงกวามิติความอบอุน ซ่ึงโดยปกติเพศหญิงมักไดรับการประเมินในมิติของ

ความอบอุน สูงกวามิติของความสามาร 

หากเปรียบการเชื่อแบบเหมารวมเปนรากท่ีกอใหเกิดการเหยียด การเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) ก็เปนเสมือนผลท่ีเกิดจากการเหยียด กลาวคือ การเลือกปฏิบัติเปนพฤติกรรมทาง

ลบท่ีคนเราแสดงออกมา Mays และ Cochran (2001) ไดรายงานผลการศึกษาเอาไววากลุมรักรวม

เพศ (Homosexual) รวมถึงกลุมท่ีเปนไบเซ็กชวล มักพบกับประสบการณการเลือกปฏิบัติมากกวา

กลุมรักตางเพศ ซ่ึงการท่ีบุคคลรับรูถึงการเลือกปฏิบัติมีความสัมพันธเชิงบวกกับท้ังผลกระทบท่ีเปน

อันตรายตอคุณภาพชีวิต อีกท้ังยังเปนตัวบงชี้ความผิดปกติของจิตเวชในกลุมตัวอยาง 

ในบริบทของประเทศไทยผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ยังตองประสบกับเหตุการณการ

เลือกปฏิบัติ อาทิ การถูกหามเขาสถานบันเทิง หรือรานอาหาร การถูกหามไมใหบริจาคเลือด หรือถูก

ดูถูกในเพศสภาพของตน การถูกบังคับใหแตงกายตามเพศกําเนิด (จันทรจิรา บุญประเสริฐ และคณะ

, 2559) อยางในกรณีของผูหญิงขามเพศทานหนึ่ง ซ่ึงเปนผูใชเฟสบุคภายใตชื่อ ‘ดุลยพัชร มังครัตน’ 

ท่ีก็ออกมาเปดเผยขอความผานสื่อสังคมออนไลนวาตนถูกคณบดีฯ ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งพูด

เหยียดเรื่องเพศกลางท่ีประชุมดวยวาจาไมสุภาพ (พีพีทีวี ออนไลน, 2560) 

ดานบริบทของการทํางาน Powdthavee และ Woodenb (2015) กลาววากลุมผูท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ ไดแก เกย เลสเบี้ยน  และไบเซ็กชวล  เม่ือเทียบกับกลุมรักตางเพศ พวกเขามี

ความพ่ึงพอใจในชีวิตท่ีนอยกวา และหนึ่งในหัวขอท่ีไดมีศึกษาในงานชิ้นนี้คือเรื่องของการจางงาน 

และดานรายได จึงเปนท่ีนาสนใจวาท่ีผลพบวาพวกเขามีความพึงพอใจในชีวิตนอยกวา เปนเพราะเขา

ถูกเหยียด และไมไดรับโอกาสท่ีสมควรหรือไม World Bank Group (2017) ไดทําวิจัยในประเทศ

ไทย ผลพบวากลุมผูมีความหลากหลายทางเพศยังคงตองพบกับการเลือกปฏิบัติ และถูกจํากัดโอกาส

ในการทํางานของพวกเขา  

ท่ีผานมางานวิจัยสวนใหญท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มัก

มุงเนนไปท่ีกลุมเกย เลสเบี้ยน และไบเซ็กชวล งานวิจัยชิ้นนี้จึงตองการขยายขอบเขตความรู โดยมุง

ศึกษาอิทธิพลของรสนิยมทางเพศ ท่ีมีตอการรับรูในมิติความอบอุน ความสามารถ และตองการทราบ
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วาเม่ือมีรสนิยมทางเพศท่ีแตกตางกัน เจตคติท่ีคนในสังคมประเมินตอกลุมผูมีความหลากหลายทาง

เพศในบริบทของการทํางานจะเปนอยางไร ซ่ึงกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศในท่ีนี้ ไมได

หมายความถึงแคกลุมรักรวมเพศ อันไดแก เกย เลสเบี้ยน หรือไบเซ็กชวล แตครอบคลุมไปถึงผูท่ีไม

พอใจ รูสึกขัดแยงกับเพศกําเนิด หรือแสดงพฤติกรรมตรงขามกับเพศกําเนิด ไดแก หญิงขามเพศ 

(Transsexual women) และชายขามเพศ (Transsexual men) ดวย งานวิจัยเก่ียวกับกลุมผู ท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย อาทิ งานของ World Bank Group (2017) ถึงจะมี

การศึกษาในบริบทของโอกาสในการทํางานของกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ แตก็เปนการเก็บ

ขอมูลโดยการประเมินจากแบบสอบถาม และเปนการเก็บขอมูลจากคนในกลุม ในท่ีนี้คือกลุมผูท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศประเมินสถานการณของตนเอง ตางจากงานชิ้นนี้ ท่ีออกแบบใหเปนการ

ทดลอง วากลุมท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จะถูกประเมินจากคนนอกกลุมในท่ีนี้คือคนในสังคม

อยางไร นอกจากนี้งานวิจัยในประเทศไทย ยังไมมีงานวิจัยชิ้นใดท่ีทําการศึกษากลุมผูท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความเชื่อเหมารวม ในมิติความอบอุน และความสามารถ 

งานวิจัยนี้จึงเปนองคความรูใหม ท่ีจะสามารถนํามาพัฒนา และตอยอดตอไปไดในอนาคต 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงคในงานวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการถูกประเมินความเชื่อแบบเหมารวมในมิติ

ความอบอุน มิติความสามารถ และเจตคติของคนในสังคมท่ีมีตอกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศใน

บริบทของการทํางาน อันไดแก เจตคติของผูรวมงานวิจัยตอโอกาสในการทํางานของผูมีความ

หลากหลายทางเพศ เจตคติของผูรวมงานวิจัยในการทํางานรวมกันกับผูมีความหลากหลายทางเพศ 

และเจตคติของของผูรวมงานวิจัยตอบุคคลอ่ืนในมิติของการทํางานรวมกันกับผูมีความหลากหลาย

ทางเพศ  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ เพศชาย และเพศหญิงท่ีมีรสนิยมแบบรักตางเพศ 

(Heterosexual) ซ่ึงอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และมีอายุระหวาง 20-39 ป จํานวนกลุมตัวอยาง

คํานวณโดยใชโปรแกรม G*Power โดยคํานวณขนาดอิทธิพล (Effect Size) กําหนดใหมีท้ังหมด 8 

กลุม (ตามเง่ือนไขการทดลอง) และมีตัวแปรตามจํานวน 6 ตัว ทําใหไดขนาดอิทธิพล 0.072 จากนั้น

จึงนําขนาดอิทธิพลมาคํานวณจํานวนกลุมตัวอยาง โดยตั้งคาใหเปนการคํานวณกลุมตัวอยางสําหรับ
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การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูท่ี .05 ผลการ

คํานวณทําใหกลุมตัวอยางมีขนาด 104 คน อยางไรก็ตามเพ่ือปองกันความผิดพลาด และเพ่ือท่ีจะ

สามารถควบคุมใหกลุมตัวอยางในแตละเง่ือนไขมีผูเขารวมงานวิจัยเปนเพศชาย และหญิงจํานวน

เทากัน ผูวิจัยจึงเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 160 คน (เง่ือนไขละ 20 คน) 

การออกแบบงานวิจัย 

งานวิจัยเปนงานวิจัยแบบทดลองแบบ Between subject design มีเพศของบุคคล

เปาหมายเปนตัวแปรตน จํานวน 1 ตัว โดยการทดลองแบงจํานวนเง่ือนไขตามตัวแปรเพศ ทําให

งานวิจัยชิ้นนี้ มี 8 เง่ือนไข ประกอบดวยเง่ือนไขท่ีบุคคลเปาหมายเปนกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศ (LGBT) จํานวน 6 เง่ือนไข ไดแก เกย (Gays), เลสเบี้ยน (Lesbians), ไบเช็กชวลชาย (Bisexual 

Men), ไบเช็กชวลหญิง (Bisexual Women), ชายขามเพศ (Transgender men) และหญิงขามเพศ 

(Transgender women) และกลุมรักตางเพศ (Heterosexual) จํานวน 2 เง่ือนไข ประกอบดวย 

ผูชายรักตางเพศ และผูหญิงรักตางเพศ 

กลุมตัวอยางจะถูกสุมเขาเง่ือนไขเพ่ือประเมินบุคคลเปาหมาย การเชื่อแบบเหมารวมในมิติ

ของความอบอุน มิติของความสามารถ และโอกาสในการทํางาน โดยกลุมตัวอยาง 1 คน จะไดเขา

รวม 1 เง่ือนไข ผานการสุมแบบอัตโนมัติ การวัดท้ังหมดจะทําผานแบบสอบถามออนไลน Survey 

Monkey  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยนี้ประกอบไปดวย 6 สวนสําคัญ ไดแก 

1. แบบสอบถามขอมูลสวนตัว: เปนแบบกรอกอยางสั้น เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 

อาทิ เพศสภาพ และอายุ  

2. สถานการณสมมติ: Brambilla, Sacchi, Castellini และ Riva (2011) ไดทํางานวิจัย 

และพบวานักจิตวิทยาเปนอาชีพท่ีตองการท้ังความอบอุนละความสามารถสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงคัดเลือก

สถานการณ ใหกลุมทดลองประเมินใบสมัครงานของบุคคลเปาหมาย โดยหลอกวาเปนการประเมิน

ความนาสนใจ และการจดจําขอมูลใบประวัติรูปแบบตางของผูท่ีมาสมัครในตําแหนงนักจิตวิทยา 

3. ใบประวัติ (Profile): ใบประวัติจํานวน 8 แบบ (ตามเง่ือนไขการทดลอง) โดยแตละ

เง่ือนไขจะมีรูปภาพประกอบของบุคคลเปาหมายท่ีมีความนาสนใจไมตางกัน เนื่องจากมีพ้ืนฐานมา
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จากใบหนาเดียวกัน และใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือทําการปรับรูปภาพใหเปนเพศชาย และหญิง นอกจากนี้

ผูวิจัยกําหนดใหบุคคลเปาหมายในใบประวัติมีคุณสมบัติตางๆเหมือนกัน ยกเวนรสนิยมทางเพศท่ีจะ

แตกตาง โดยกําหนดรสนิยมทางเพศท่ีแตกตางโดยใชรูปภาพเปนตัวแสดงอัตลักษณทางเพศ มีการ

ระบุเพศกําเนิด และรสนิยมทางเพศท่ีแตกตางกันไปในแตละเง่ือนไข ซ่ึงการรับรูเง่ือนไขเหลานี้ไดทํา

การเก็บขอมูลเพ่ือทดสอบกับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย วาสามารถ

รับรูถึงเง่ือนไข และแยกความแตกตางของแตละเง่ือนไขได กอนนํามาพัฒนาทําเปนใบประวัติท้ัง 8 

แบบ ในงานวิจัยชิ้นนี ้

4. แบบสอบถามความนาสนใจของใบประวัติ: เนื่องจากกลุมตัวอยางจะถูกลวงไมใหทราบ

ถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงในงานวิจัย จึงไดออกแบบใหมีแบบวัดความนาสนใจของใบประวัติของบุคคล

เปาหมาย ซ่ึงเปนวัตถุประสงคลวง โดยเปนแบบวัดอยางสั้นจํานวน 3 ขอ เปนการวัดโดยใชมาตร

แบบลิเคิรท 7 ตัวเลือก  

5. แบบวัดการเชื่อแบบเหมารวม : แบบวัดการเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความอบอุน 

และความสามารถ เปนมาตรแบบลิเคิรท 7 ตัวเลือก โดยทําการพัฒนามาจากการนําคําคุณศัพทท่ี

เก่ียวของกับความเชื่อเหมารวมในมิติของความอบอุน และความสามารถ จํานวน 6 คํา จากงานวิจัย

ของ Cuddy , Glick, และ Beninger (2011) มาแปล และทําเปนมาตรวัดจํานวน 6 ขอ เปนการวัด

การเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความอบอุน จํานวน 3 ขอ เชน ประเมินวาบุคคลเปาหมายมีความ

อบอุนมากนอยเพียงใด มีการคํานวณคาความเท่ียงตรง  (Cronbach’s alpha) อยูท่ี .878 และการ

วัดการเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความสามารถ มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ เชน ประเมินวาบุคคล

เปาหมายมีความสามารถมากนอยเพียงใด คํานวณคาความเท่ียงตรง  (Cronbach’s alpha) อยูท่ี 

.907 

6. แบบวัดเจตคติในบริบทของการทํางาน: ผูวิจัยออกแบบใหแบบวัดเจตคติในบริบทของ

การทํางานมีจํานวนท้ังสิ้น 6 ขอคําถาม โดยวัดตัวแปรตามในท่ีนี้คือเจตคติในบริบทของการทํางาน 

จํานวน 4 ตัว ไดแก เจตคติของผูรวมงานวิจัยตอโอกาสในการทํางานของบุคคลเปาหมาย เจตคติตอ

ระยะเวลารอเพ่ือการเรียกสัมภาษณงานของบุคคลเปาหมาย ผูมีความหลากหลายทางเพศ เจตคติ

ของผูรวมงานวิจัยในการทํางานรวมกันกับบุคคลเปาหมาย และเจตคติของของผูรวมงานวิจัยตอ

เพ่ือนรวมงานในการทํางานรวมกันกับบุคคลเปาหมาย  
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โดยแบบวัดเจตคติในบริบทของการทํางานประกอบไปดวยขอคําถามท่ีใหเติมตัวเลข 

จํานวน 2 ขอ เพ่ือวัดเจตคติของผูรวมงานวิจัยตอโอกาสในการของบุคคลเปาหมาย โดยประเมิน

โอกาสท่ีบุคคลเปาหมาย จะถูกคัดเลือกเปนคารอยละ และระยะเวลาในการรอคอยเพ่ือไปสัมภาษณ

งาน (จํานวนวัน) โดยใหเติมคําตอบเปนตัวเลข เจตคติของผูรวมงานวิจัยในการทํางานรวมกันกับ

บุคคลเปาหมาย และเจตคติของของผูรวมงานวิจัยตอเพ่ือนรวมงานในการทํางานรวมกันกับบุคคล

เปาหมาย จะถูกประเมินดวยขอคําถามท่ีใชมาตรแบบลิเคิรท 7 ระดบั จํานวน 4 ขอ การวัดเจตคติใน

การทํางานรวมกันมีคาความเท่ียง (Cronbach’s alpha) อยูท่ี .743 และการวัดเจตคติตอเพ่ือน

รวมงานในการทํางานรวมกันกับผู ท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีคาความเท่ียง (Cronbach’s 

alpha) อยูท่ี .743 

 คณะกรรมการจริยธรรม 

 งานวิจัยชิ้นนี้ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหส

ถาบันท่ี 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดจะทําผาน Survey Monkey ผูเขารวมการวิจัยจะถูกสุม

เขาสูเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่งเทานั้น โดยเง่ือนไขท้ังหมดมีจํานวน 8 เง่ือนไข ไดแก บุคคลเปาหมายท่ีมี

รสนิยมทางเศแบบเกย (Gays), เลสเบี้ยน (Lesbians), ไบเช็กชวลชาย (Bisexual Men), ไบเช็กชวล

หญิง (Bisexual Women), ชายขามเพศ (Transgender men) ผูหญิงขามเพศ (Transgender 

women) เพศหญิงและชายท่ีมีรสนิยมแบบรักตางเพศ  การทําแบบสอบถามมีดวยกัน 2 ชวง คือ 

ชวงการอานใบประวัติของบุคคลเปาหมาย จากนั้นจึงเขาสูชวงท่ีสอง คือ ชวงการประเมิน 

ชวงแรก ผูเขารวมการวิจัยจะถูกขอใหอานใบประวัติของบุคคลเปาหมาย และเม่ืออานจบ

จะมีการทดสอบ (Manipulation check) วากลุมตัวอยางรับรูขอมูลดานรสนิยมทางเพศของบุคคล

เปาหมาย ในการประเมินหรือไม โดยใชคําถามในการวัดความจําขอมูลท่ีอยูในใบประวัติของบุคคล

เปาหมาย หากผูรวมงานวิจัยตอบขอใดขอหนึ่งผิด จะตองกลับไปอานใบประวัติอีกครั้งหนึ่ง กอน

กลับมาตอบคําถามใหม ชวงการประเมิน หลังจากอานใบประวัติของบุคคลเปาหมาย และผานการ

ตรวจสอบวาผูรวมงานวิจัยรับรูถึงเง่ือนไขในการวิจัยแลว ผูเขารวมการวิจัยจะถูกขอใหตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 3 ชุด อันไดแก แบบสอบถามความนาสนใจของใบประวัติของบุคคลเปาหมาย, 

แบบวัดความคิดแบบเหมารวม และแบบวัดเจตคติในบริบทของการทํางาน กอนจบกระบวนการกลุม
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ตัวอยางจะไดรับการเฉลยถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงในการทําแบบสอบถาม จากนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูล

ท้ังหมดไปทําการวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for Windows เวอรชัน 22 

ผลการวิจัย 

การวิจัยนี้มีกลุมตัวอยางท้ังหมด 160 คน แบงตามเง่ือนไข 8 เง่ือนไข ไดแก อานประวัติของ

บุคคลเปาหมายเพศชายท่ีมีรสนิยมรักแบบตางเพศ, เพศหญิงท่ีมีรสนิยมแบบรักตางเพศ, เกย, เลส

เบี้ยน, ไบเซ็กชวลชาย, ไบเซ็กชวลหญิง, ผูชายขามเพศ, และผูหญิงขามเพศ เง่ือนไขละ 20 คน ใน

จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด แบงเปนเพศชายท่ีมีรสนิยมรักแบบตางเพศ 80 คน (50.00%) และเพศ

หญิงท่ีมีรสนิยมรักแบบตางเพศ 80 คน (50.00%) อายุระหวาง 20-39 ป (M = 28.35, SD = 6.19) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 คน (0.60%) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 คน 

(15.60%) ระดับปริญญาตรี 106 คน (66.30%) ระดับปริญญาโท 20 คน (12.50%) ระดับปริญญา

เอก 3 คน (1.90%) และอ่ืน ๆ 5 คน (3.20%) 

ผลการทดสอบสมติฐาน ขอท่ี 1. รสนิยมทางเพศของบุคคลเปาหมายท่ีตางกัน จะสงผลให

บุคคลเปาหมาย ผูมีความหลากหลายทางเพศถูกประเมินในมิติความอบอุน มิติความสามารถ และ

เจตคติในบริบทของการทํางานแตกตางกัน และขอท่ี 2. รสนิยมทางเพศของบุคคลเปาหมาย ผูท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศ ทําใหถูกประเมินการเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความอบอุน และ

ความสามารถ ในดานใดดานหนึ่งนอยกวากลุมรักตางเพศ พบวารสนิยมทางเพศของท่ีบุคคล

เปาหมาย ตางกัน สงผลตอการประเมินบุคคลเปาหมายผูมีความหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน

ในทุกเง่ือนไข ท้ังในมิติความอบอุน, F(7,152) = 1.11, p = .36, 𝜂𝜂2p = .05, มิติความสามารถ, 

F(7,152) = 1.52, p = .16, 𝜂𝜂2p = .07, เจตคติของผูรวมงานวิจัยตอโอกาสในการทํางานของบุคคล

เปาหมาย, F(7,152) = 0.92, p = .49, 𝜂𝜂2p = .04, เจตคติตอระยะเวลารอเพ่ือการเรียกสัมภาษณ

งานของบุคคลเปาหมาย ผูมีความหลากหลายทางเพศ, F(7,152) = 0.92, p = .49, 𝜂𝜂2p = .04, เจต

คติในการทํางานรวมกัน, F(7,152) = 0.78, p = .61, 𝜂𝜂2p = .04, และเจตคติตอเพ่ือนรวมงานใน

การทํางานรวมกันกับผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ, F(7,152) = 1.43, p = .20, 𝜂𝜂2p = .06 ดังนั้น 

จึงไมสนับสนุนสมมติฐานขอท่ี 1 และขอท่ี 2 
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สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยชิ้นนี้มุงทดสอบบทบาทของรสนิยมทางเพศของกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

ตอการถูกรับรูในมิติความอบอุน ความสามารถ และเจตคติในบริบทของการทํางาน ผลไมพบวา

รสนิยมทางเพศท่ีตางกัน จะสงผลใหผูมีความหลากหลายทางเพศถูกประเมินในมิติความอบอุน มิติ

ความสามารถ และเจตคติในบริบทของการทํางานแตกตางกัน รวมถึงไมพบวาบุคคลเปาหมายในการ

ประเมินท่ีเปนกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ถูกประเมินการเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความ

อบอุน และความสามารถในดานใดดานหนึ่งนอยกวากลุมรักตางเพศ  

เปนท่ีนาสนใจวา ผลการวิจัยนี้ขัดแยงกับงานวิจัยในอดีต ท่ีแสดงใหเห็นวากลุมผูท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศมักจะไดรับการประเมินดานใดดานหนึ่งนอยกวากลุมรักตางเพศ อาทิ งานของ 

Fiske, Cuddy, Glick และ Xu  (2002) ท่ีไดมีการเปลี่ยนเทียบกลุมตางๆในประเด็นการเชื่อแบบ

เหมารวมในมิติของความอบอุน และความสามารถ โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมเกยชาย ไดรับ

การประเมินในดานความอบอุนสูงกวาผูชายท่ีมีรสนิยมแบบรักตางเพศ แตถูกประเมินดาน

ความสามารถต่ํากวา ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยชิ้นนี้ ท่ีไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใดๆ

ในกลุมเกย เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมชาย หรือหญิงท่ีมีรสนิยมแบบรักตางเพศ รวมถึงกลุมผูท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศอ่ืน อันไดแก เลสเบี้ยน, ไบเซ็กชวลชาย, ไบเซ็กชวลหญิง, ผูชายขามเพศ, และ

ผูหญิงขามเพศ เม่ือเทียบกับกลุมชาย และหญิงท่ีมีรสนิยมแบบรักตางเพศก็ไมพบความแตกตาง

เชนกัน 

ท้ังนี้ เปนไปไดวาการเก็บขอมูลโดยใชการประเมินแบบวัดออนไลน โดยการลวงวัตถุประสงค

ท่ีแทจริงในงานวิจัย ทําใหผูเขารวมงานวิจัยเขาใจวางานชิ้นนี้เปนเพียงกระประเมินความนาสนใจ 

และการจดจําขอมูลในใบสมัครเทานั้น ซ่ึงเม่ือถึงข้ันตอนการประเมินเจตคติในบริบทของการทํางาน 

ผูเขารวมวิจัยจึงอาจไมตระหนักถึงความสําคัญของการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ขาดแรงกดดันจาก

การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในสถานการณจริง และอาจจะขาดประสบการณในการพิจารณารับ

บุคคลเขาทํางานอีกดวย 

ดวยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จึงเปนไดวาผูท่ี

เขารวมงานวิจัยอาจจะเปนผูท่ีมีแนวคิดแบบสมัยใหม มีการเขาถึงสื่อ หรือมีปฏิสัมพันธกับกลุมผูท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศในชีวิตประจําวัน อีกท้ังกลุมผูรวมวิจัยสวนใหญมีการศึกษาตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป จึงสงผลใหไมพบความแตกตางในการประเมินในมิติความอบอุน มิติความสามารถ 

และเจตคติในบริบทของการทํางานของกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ดังเชนงานของ Eliason 
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(1995) และ Herek (2002) ท่ีมีขอคนพบไปในทางเดียวกันวา ผูท่ีมีเจตคติเชิงลบตอกลุมผูท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ มีแนวโนมท่ีจะเปนผูท่ีมีศึกษานอย มีความเชื่อทางศาสนาแบบอนุรักษนิยม และ

มีขอจํากัด หรือไมมีการติดตอสวนตัวกับเกย หรือเลสเบี้ยน นอกจากนี้งานวิจัยเก่ียวกับเจตคติของ

ผูใหคําปรึกษาท่ีมีตอกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ ก็ไดระบุวากลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ

จะไดรับการยอมรับมากข้ึนในเขตเมือง (Eliason & Hughes, 2004) 

นอกจากนี้ สถานการณสมมติท่ีใชในงานวิจัยครั้งคือ การคัดเลือกนักจิตวิทยา ท่ีเปนอาชีพท่ี

ตองการท้ังความอบอุนละความสามารถสูง (Brambilla, Sacchi, Castellini, & Riva, 2011) 

ผูเขารวมอาจมองวาอาชีพนักจิตวิทยาเปนอาชีพท่ีอยูในกลุมของสุขภาพ ซ่ึงมีงานวิจัยระบุวากลุม

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศจะสามารถเขาไปทํางานไดงายข้ึนในอาชีพท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

(World Bank Group, 2018)  

อยางไรก็ตาม งานชิ้นนี้มีประโยชนในเชิงวิชาการในการขยายขอบเขตความรูเก่ียวกับผูท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศ ถึงแมจะไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือพิจารณาคา

โดยละเอียด ก็ทําใหพบแนวโนมของการประเมินความอบอุน และความสามารถของกลุมผูท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ ท่ีแตกตางกันกับผูชาย หรือผูหญิงรักตางเพศ เชน ผลการเปรียบเทียบรายคูเม่ือ

พิจารณาคาเฉลี่ยเลสเบี้ยนถูกประเมินการเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความอบอุน 4.02 มากกวา

ผูหญิงท่ีมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.90 และเลสเบี้ยนถูกประเมินการเชื่อแบบเหมารวมในมิติของความสามารถ 

4.45 มากกวาผูหญิงท่ีมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.80 ซ่ึงมีแนวโนมวาเลสเบี้ยนมีแนวโนมจะถูกประเมินวามี

ความอบอุน และความสามารถมากกวาผูหญิง ซ่ึงแนวโนมตางๆท่ีพบในงานวิจัยเปนประเด็นท่ี

นาสนใจ ซ่ึงสามารถจะพัฒนา และทําการศึกษาตอไปไดในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต ประการแรกคือปรับการวิจัยใหเปนการเก็บขอมูล 

และเปรียบเทียบเฉพาะกลุม เม่ือปรับใหเปนการเปรียบเทียบเฉพาะกลุมก็จะสามารถออกแบบวิธีการ

วัดผล หรือเก็บขอมูลไดหลากหลาย และนาจะมีโอกาสเห็นความเชื่อเหมารวม หรือเจตคติรังเกียจ

กลุมของคนในสังคมท่ีมีตอกลุมบุคคลเหลานั้นอยางชัดเจนยิ่งข้ึน เชน การเปรียบการประเมินความ

เชื่อแบบเหมารวม และโอกาสในการทํางานของชายหญิงท่ีมีรสนิยมรักตางเพศ กับผูชายขามเพศ 

หรือหญิงขามเพศ ซ่ึงเปนผูท่ีมักประสบปญหาถูกปฏิเสธการเขาทํางาน ดังเชนผลวิจัยในอดีตท่ีพบวา
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รอยละ 77 ของคนขามเพศ ถูกปฏิเสธงานเหตุเพราะตนเองเปนผูมีความหลากหลายทางเพศ (World 

Bank Group, 2018) เชนเดียวกับงานของบุษกร สุริยสาร (2557) ท่ีพบวาผูมักเผชิญกับอุปสรรคใน

การจางงานท่ีรุนแรงท่ีสุดเปนกลุมชายขามเพศ หรือหญิงขามเพศ ในท่ีนี้รวมถึงผูท่ีเปนเลสเบี้ยนและ

มีการแสดงออกแบบเพศชาย  

นอกจากนี้ยังมีตัวแปรท่ีนาสนใจ คือ ประเภทของอาชีพ หรือตัวแปรดานการแสดงออกของ

ผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ World Bank Group (2018) พบวากลุมผูท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศจะไมสามารถเขาถึงอาชีพในหนวยงานตํารวจกับภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย 

กองทัพ และสถาบันเก่ียวกับศาสนาได แตในในทางกลับกัน สามารถเขาไปทํางานไดงายข้ึนในภาค

การเกษตร ธุรกิจคาปลีก ความงามและสุขภาพ ดานการแสดงออก เชน งานของ Sink, Mastro และ 

Dragojevic (2017) แสดงใหเห็นวา แมผูท่ีถูกประเมินจะมีรสนิยมแบบเกยเหมือนกัน แตเม่ือการ

แสดงออกตางกัน การถูกประเมินความเชื่อเหมารวมในมิตคิวามอบอุน และความสามารถก็แตกตาง

กัน เปนตน 

ประการตอมาคือการออกแบบเครื่องมือ และการเก็บขอมูล ในอนาคตหากเปนไปไดควรมี

การออกแบบงานวิจัยใหวัดเจตคติของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการวัดเจตคติโดยนัย ( Implicit 

Association Test) ควบคู เ พ่ือใหไดผลการวิจัย ท่ีเจน เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ เปนการตอบ

แบบสอบถามจากตัวผูเขารวมการวิจัยเอง ทําใหไมสามารถทราบวาผลการวัดเจตคติท่ีทราบผาน

แบบทดสอบ นั้นแตกตางจากเจตคติโดยนัยของกลุมตัวอยางหรือไม  
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Let’s Read Funny Books! Year 1 Children’s Creative Responses to a 

Humorous Picture Book: a Collective Case Study 

 

Natapat Urupongsa 

 

Abstract 

This collective case study explores children’s creative responses to humour 

in a selected children’s picture book and examines the extent to which humour 

facilitates children’s creativity in Year 1 classes at two primary schools – in the UK 

and Thailand. The researcher organised one semi-structured reading workshop with a 

group of three and four children in each school. Possibility Thinking (PT) conceptual 

theory was adopted as a theoretical framework when identifying children’s creative 

responses. Findings captured the participating children exhibiting features of PT 

features including posing questions, play, immersion, being imagination, risk-taking, 

innovation and self-determination through their responses when taking part in the 

reading session centred around one humorous children’s picture book. Findings of 

the study suggest that children responded creatively to key characteristics of humour 

presented in the picture book and that absurdity, incongruity and ambiguity, 

performed an important role in triggering children’s responses that are associated with 

PT. 

 

Keywords: creativity, humour, children’s picture book, possibility thinking, case   

                study 

 

 

 

Introduction 

 The importance of creativity in education has achieved international 

recognition during the last a few decades and the momentum is still growing, since 

creativity is seen as a vital tool to prepare young people for the unknown future 
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(UNESCO; Ministry of Education, 2008; Sealy, 2015). What children need from 

education therefore is no longer just a set of facts or information but creative skills 

that help them to handle unexpected problems and changes in the future. (ref from 

article 1). In responding to the need of creative skills in education, this article aims 

therefore to introduce a potential creative pedagogical tool, humour, that can help 

nurture creativity in young children.  

 A connection between creativity and humour has been suggested by a variety 

of researchers (e.g. Maslow, 1954; Koestler, 1967; Murdock & Ganim, 1993; Torrance, 

1995; Amabile, 1996; Cundall, 2007). Murdock and Ganim, 1993), in their study of 

humour and creativity relationship, reveal that there is a strong connection between 

the two, and humour seems to play an important role in creativity. It is also evident 

that humour does not only exist, but also induces creative processes that are 

characteristic of both a creative person and of the creative product (Koestler, 1967; 

Maslow, 1954, Torrance, 1995; Amabile, 1996). Although, the link between humour 

and creativity are widely recognised, in practice the use of humour to promote 

creativity seems limited.  

 The primary goal of this article is therefore, to share children’s creative 

responses to humour and to discuss ways in which humour can be said to facilitate 

such responses.  

 

Review of literature 

 Conceptualisation of creativity: possibility thinking 

 From a socio-cultural perspective, creativity can be viewed from three 

different aspects: the creative product; the creative person; and the creative process. 

The definition of a creative product (it can be either ideas or objects) is commonly 

agreed among researchers to be something that contains originality and 

appropriateness - purposefulness (Amabile, 1996; Sternberg, 1999; Csikszentmihalyi, 

2013; Robinson, 2016).  

 Originality means that the product is invented new and has never been 

created before. However, originality on its own will not be recognised as creative, 

unless it is also proven for its appropriateness. A creator alone cannot tell if the 
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product is original and appropriate. The product needs to be judged from experts or 

people in fields related to the product - for its originality by comparing it with what 

was existing before and for its appropriateness by assessing its value to the society. In 

this sense, culture and society are recognised as important parts of creativity. This 

kind of creativity can sometimes be referred as “big C” creativity – a creative 

achievement that has extraordinary impact to the field (Kaufman & Beghetto, 2008).  

 In contrast, there is ‘little c creativity’ (LCC), the term coined by Craft (2001), 

which stresses that we need no special talents to be creative, but creativity is instead, 

part of everyone and is taking place in our day-to-day lives. It is about imagining, 

generating ideas and acting towards them in ways that change our own lives. In the 

educational context, this means that teachers have a crucial role in fostering this kind 

of creativity, and therefore it is the kind of creativity focused in this article.  

 Extending the concept of ‘little c creativity’ (LCC), Craft proposes that any 

creative process within any domain must at some point, involve the asking of ‘what 

if’ question or ‘possibility thinking’ which is believed to be at the core of creativity. 

(2001). Craft suggests that the process of PT involves seven keys elements that 

include: posing questions, play, immersion, innovation, risk-taking, being imaginative 

and showing self-determination. She further suggests that interactions between 

teacher and children within an enabling context, plays an important role in fostering 

the development of PT, as illustrated in Figure 1. These notions are employed as a 

theoretical framework when capturing children’s creative responses.  
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Figure 1: Model of Possibility Thinking in Early Years Education (Craft, Burnard, 

Cremin, Duffy, Hanson, Keene & Burns, 2006, p.257). 

  

 Humour in education: incongruity and necessity of playfulness  

 Although both anecdotal and empirical research point towards many 

advantages of pedagogical humour, in practice the use of humour seems to invite 

dilemmas. This is because not all humour is ‘appropriate’ or capable of enhancing 

the quality of teaching and learning (Wanzer, Frymier, Wojtaszczyk & Smith, 2006).

 According to Wanzer, Frymier, Wojtaszczyk, and Smith (2006), the use 

‘appropriate’ humour may enhance learning. They refer to appropriate as humour 

stimuli that perceived positively e.g. being humorous and pleasurable by learners. 

 In addition, humour is a highly social activity which requires interaction and 

mutually playful attitudes to allow any incongruity stimuli to be perceived as 

humorous. Evidence of the social nature of humour and laughter is perhaps readily 

observable in the collective behaviour of young children. Children inevitably laugh 

while they are playing, and this playful attitude not only provides security in a non-

threatening space, but it also offers opportunities for enjoyment and humour to be 

perceived. The findings of Wanzer, Frymier, Wojtaszczyk, and Smith (2006) report that 

“some students identified negative humour such as self-disparaging as appropriate 
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humour when it was perceived as teasing” (p. 193). This example perhaps reinforces 

the point that mutual playful attitudes between teachers and learners are crucial for 

effective instructional humour. The assumption of appropriate humour is therefore 

adopted to support the selection process of the children’s picture book in this study.  

  

 Creativity and humour in education  

 Definitions of creativity and humour also overlap. As mentioned, creativity 

requires novelty and likewise, humour is about resolving incongruities in a way that 

we have not experienced before. Koestler (1967), one of the first scholars who 

explains a theoretical association between creativity and humour, proposes that both 

share, which he calls, the ‘bisoiative process’. He refers to this as the process of 

making connections between existing things that were not linked before.  

 Both creativity and humour involve non-linear responses and the thinking of 

unusual connections between ideas or events (Amabile, 1996; McGhee, 1980). By 

making and appreciating humour, we engage in a shift away from the ordinary pattern 

of mind, playing with conventions and sometimes breaking rules.  

 In addition, it has been suggested that creative people often display 

playfulness (Amabile, 1996; Bateson & Martin, 2013) and the essence of play in 

creativity is further recognised by creativity researchers (Amabile, 1996; Craft, 2000; 

Vygotsky, 2004). Regarding creative individuals, research has suggested that a sense of 

humour is a characteristic that is identified in the creative personality (Maslow, 1954; 

Getzels & Jackson, 1962; Amabile, 1996). 

 Evidence also suggests that engaging with humour leads directly to an increase 

in creativity (Ziv, 1976, 1989). Humour is linked with laughter and positive emotions 

can improve people’s mood and if we try to recall our best memories with people, 

those precious memories will undoubtedly tend to involve humorous moments. The 

use of ‘appropriate’ introduced by Wanzer, Frymier, Wojtaszczyk, and Smith (2006) 

earlier, is likely therefore to increase children’s intrinsic interest, their motivation and 

therefore enhance their creativity.  

 The use of humorous children’s picture book to facilitate creativity 
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 In spite of an overwhelming amount of research on creativity and humour 

topics, it is still rare to find studies of humour in children’s picture books in relation 

to its contribution to the promotion of young children’s creativity. This limitation 

influences the focus of this research and after reflecting on the knowledge and gaps 

discovered during this literature review, I am led to shape my research question thus: 

‘How do Year 1 children manifest PT when responding to the humorous picture book 

and to what extend humour in the picture book facilitate children’s possibility 

thinking?’ 

 In this present study, however the focus is on children’s specific responses to 

humour that is carried through texts and pictures in the picture book. While the 

discussion may encounter cultural, social and historical messages, these will not be 

therefore treated as central to the study.  

 

Methodological considerations 

 Capturing children’s creative responses during an event requires systematic 

observation and recording followed by a careful reflection. For this reason, a 

collective case study approach was chosen, since it allowed me to explore a 

phenomenon within its contextual conditions to explain, explore and describe how 

and why certain events or behaviours happen. In addition, the involvement of 

multiple cases provided robust findings which allowed me to conduct cross-case 

analysis that further strengthens the findings. Furthermore, as a researcher with 

extensive experience in teaching, I participated in the study as a teacher to observe, 

interact and provide a semi-structured reading workshop directly with the participant 

children.  

  

Contexts of the cases 

 Participant children 

 The participants in this study were Year 1 children aged between 5 and 6 

years old who were taking part voluntarily. The process of recruiting the participants 

involved gaining the schools’ permission, informing parents, acquiring parents’ 

consent and providing introduction for potential 
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participant children. In order to gain access to the schools, an email was sent to the 

schools explaining the purpose of the study and providing an overview of the 

workshop. Once the school gave permission, an invitation letter and consent form 

were distributed to parents of children in Year 1 class. The letter included the 

explanation of the purpose of the study, an overview of the workshops, and the 

participation rights to end their participation at any time before or during the research. 

There were three participant children from the school in Thailand and four from the 

UK. Table 1 presents the information of the participant children in each setting. All 

names are pseudonym.  

 

Table 1: Information about participant children 

School Name Gender Age (year) English Language 

Lake International School, 

Thailand 

1. Aliya 

2. Morna 

3. Molly 

Girl 

Girl 

Girl 

5 

6 

5 

First language 

First language 

First language 

Daisy Primary School, UK 

1.Sofia 

2. Harry 

3. Emily 

4. Sally 

Girl 

Boy 

Girl 

Girl 

6 

5 

5 

5 

First language 

Additional 

language 

First language 

First language 

 

 Settings 

 Two primary schools participated in the research project and were located in 

Thailand and the UK. First, Lake International School (name changed) is located in the 

central of Thailand. It a private international school that follows the UK national 

curriculum. Lake International School provides education for students aged 2 to 18 

years. There are over 300 students on roll with nearly 50% of them being Thai 

nationals, while others represent many different countries. Over 90% of the students 

have English as an additional language. The school emphasises student-centred 

education. 
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 Second, Daisy Primary School (name changed) is a state primary school 

located in the centre of a city in the east of England. It serves families from a broad 

range of socio-economic backgrounds. The school caters around 200 children aged 

between 4 and 11 years, a significant number of whom those have English as an 

additional language. The school focuses upon the holistic development of children. 

  

 The picture book 

 The book chosen for these workshops was The Prince of Pants by Alan 

MacDonald and Sarah McIntyre (2016). The book was shortlisted from a recognisable 

humorous book award in the UK – the Laugh Out Loud Award. The award was given 

in 2017 to authors of books that children themselves voted to be one of the funniest.  

 The story simply starts with Prince Pip waking up on his birthday feeling 

delightful until he discovers later that all of his pants disappeared. It leads readers to 

an unexpected reveal at the end when Prince Pip discovers that all of his missing 

pants were being worn by his friends and family, for a surprise pants birthday party. 

This resembles a joke that misleads audiences towards certain expectations by using 

ambiguity and uncertainty and the incongruity between what is expected and what 

actually occurs, prompts a humorous response. Incongruity-based humour is 

recognised as one of earliest form of humour in young children (McGhee,1980; Pien 

& Rothbart, 1980). Pien and Rothbart (1980) suggest that children can recognise 

incongruity humour when they are as young as four-months-old. In addition, the use 

of simple but playful texts and pictures throughout the book makes the book is easy 

for children to appreciate humour. Based on this view, the book is used as an open-

ended pedagogic tool to facilitate children’s creative response. 

  

 The reading workshop 

 The workshop involved the children listening, looking at and responding to 

the humorous picture book, then followed by an extended-activity. During the 

workshop the children were asked some questions related to the story. The use of 

questions aimed to arouse children’s creative response rather than checking their 

comprehension. At the end of the story, the children were then asked to think about 



 

1456 
 

a birthday present that they would give to Prince Pip, if they were invited to his pants 

birthday party. Children were encouraged to express their ideas through drawing. 

English was the medium language during the workshop.  

 

Research design  

 Data collection methods 

 Full-participant observation was conducted to gather children’s creative 

responses. This observational method has great advantages because, for example, it 

is less intrusive and allows me to observe children in their natural environment (Yin, 

2003) and additionally, my direct involvement provided me with the kind of rich and 

insightful data that other observation methods might not be able to offer (Yin 2003; 

Perry & Nichols, 2015).   

 The disadvantages of this approach are that my involvement as a full 

participant observer could cause bias and the lack of immediate data collection could 

lead to a loss of observational information. In consideration of this area of concern, 

three sources of data were collected during the observation - observation field-notes, 

audio-recording and children drawings, to ensure data reliability and “to develop 

converging line of inquiry” (Yin, 2003, p. 98). 

 The creative response observation framework was used to record evidence of 

children displaying aspects of Possibility Thinking during the workshop. A copy with 

operational definitions is presented in Table 2. This framework is drawn from the PT 

model (Craft et al., 2006), which is underpinned by the assumption that creativity in 

young children can be documented by observing different features of their behaviour 

while they are engaging in activities.  

 The audio-recordings helped me to capture the exact words children used 

when they were responding to the book. Audio data was later on transferred to 

verbatim transcripts and these were typed and saved on my laptop with a password 

set for each document. 

 In addition to the verbal response, children were also asked to produce a 

drawing relating to the story. The process of drawing was observed and the children’s 
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interactions recorded. Their completed drawings were then utilised as physical data 

in this study. 

  

Table 2: Children’s creative response observation field-note with operational 

definitions 

 Data analysis and interpretation 

 In order to concentrate on the relationship between children’s creative 

responses to the humorous picture book and aspects of their possibility thinking, 

Creswell’s six steps of data analysis were employed as a systematic guideline for the 

process (2013). These steps are: 
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 Step 1: “Organise and prepare the data for analysis” (p. 220). This involved 

reviewing audio-recording from each reading workshop and transferring them onto 

verbatim transcripts. Each page of the picture book is attached in sequential 

relationship with the transcripts. In addition, handwritten field-notes were converted 

into Word documents. 

 

 Step 2: “Read or look at all the data” (p. 220). During this step, I read through 

the documents created together with the children’s drawings to make meaning and 

reflect on them. 

 

Step 3: “Coding all of the data” (p. 220). I started coding text data with 

predetermined codes from the PT model. Children’s quotes from their responses 

during the workshop were selected and labelled according to related PT features. 

  

 Step 4: “Use coding process to generate descriptions” (p. 222). For this step, I 

used the coded data to describe findings from each case. During this process, I also 

discovered general themes that were applicable across cases. 

 

 Step 5: “Presenting themes and descriptions” (p. 222). Here the themes were 

woven into narratives to report findings from cross-case analysis. 

  

 Step 6: “Making an interpretation of the findings or results” (p. 222). During 

the interpretation process, my main focus was on data derived from children’s 

response – verbally, physically and visually during the workshop. I was aware 

however, that my personal background, experience and culture that were inevitably 

brought to this study, might affect the interpretation of the study as whole. 

 Validity procedures 

 In order to confirm the accuracy of the findings, (a) triangulation, (b) researcher 

reflexivity and (c) peer debriefing were employed. The term triangulation refers to the 

process of using various sources of data, researchers, methods or participants to 
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converge evidence (Stake, 1995; Yin, 2003). In this study, I triangulated data by using 

multiple sources and settings. 

 Triangulation offered me different perspectives of looking at evidence to 

develop some convergence and divergence of individual cases and across all of the 

cases (Stake, 1995). Additionally, I engaged in self-reflection with regards to how my 

background, experience and culture shaped my interpretation of the findings. As 

Creswell says (2013) “reflexivity creates an open and honest narrative that will 

resonate with readers” (p. 224). Lastly, I requested a peer to review and ask questions 

about the research. By doing so, the interpretation of the findings involved a 

perspective other than my own, as the researcher. 

 

Findings  

 Individual case report 

 The following report contains extracts from two individual case-findings of 

children’s responses during the reading workshops. The seven PT themes: Posing 

question, Play, Immersion, Innovation, Risk-taking, Being imaginative and Self-

determination are presented in an integrated manner to reflect non-linear nature of 

possibility thinking that appeared during the workshop – for example, while a child is 

‘posing questions’, he/she might display ‘self-determination’ and ‘immersion’ 

through the question at the same time. This makes it unreasonable to report the 

themes separately, but in order to clarify themes in the narratives, the evidence that 

represents PT features is coded with initials in parenthesis. In addition, 

Table 3 provides examples of children’s responses that corresponded to each PT 

category. 
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Table 3: Examples of quotes from audio-transcripts and observation field-notes 

that corresponded to PT category 

Features of creative 

response (based on PT 

model) 

Audio-transcript Observation field-notes 

Posing question (Q) 

Case one:  

- PJs are over, so how do you 

know he has no pants on? 

Case two: 

- Maybe they were using his 

pants. 

- Look, look. Is she holding 

pants? 

Case one:  

- Children did not initiate 

many questions during the 

story but they responded 

those asked.  

- Morna displayed a what if 

question when she was 

commenting about Prince 

Pip’s pyjamas.  

Case two:  

Questions were exhibited 

when children were guessing 

what might have been the 

reasons for the pants being 

missing. 

Play (P) 

Case one:  

- Argh! eeeeya! Panty! 

- Maybe a happy birthday pant 

Case two:  

- (pretending to speak like a 

bunny rabbit) Yeah bunnies 

bunnies are wearing pants. They 

are so cute wearing pants. 

Case one:  

Children were toying ideas 

about what Prince Pip might 

wear on his birthday.  

Case two:  

Children tried to spot pants 

items in Prince Pip’s bedroom 

as if they were playing ‘I spy’ 

game. 
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Immersion (IM) 

Case one:  

- That is one pair of pants 

- It is a horse wearing some 

pants 

Case two:  

- That is pants!  

- That is definitely the pants.  

Both cases  

- Children became fully 

engaged throughout the story.  

- Children were attentive and 

focused in their drawings.  

Innovation (IN) 

Case one:  

-Holiday pants. For his holidays. 

There are lights on the pants. 

Case two:  

- I think the cat took all the 

pants and the mum was very 

shocked and then she just threw 

them in the bin. And now he 

doesn’t have any more pants. 

Both cases 

- During the process of 

drawing, children talked about 

how they developed their 

ideas and planned for their 

drawings.   

Case two:  

Children offered new ways to 

explain the mystery in the 

story. 

Risk-taking (R) 

Case one:  

- I know iknow! They are going to 

be celebrating his birthday 

inside, I think  

Case two:  

- I know what pants he would 

wear. He would wear prince 

pants 

Both cases:  

- Children were confident 

when offering their ideas and 

were not afraid to be wrong.  

Case two:  

- Sometimes they also offered 

ideas that were different from 

others. 

Being imaginative (BI) 

Case one:  

- Maybe a happy birthday pant 

- He gonna see noting. 

Case two:  

Case one:  

- Children looked at pictures 

and made up their own 

stories. 
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- I know what pants he would 

wear. He would wear Prince 

pants. 

 

Case two:  

- Children were imagining 

what Prince Pip might wear on 

his birthday. 

Self-determination (S) 

Case one:  

Researcher: That’s is a pair of 

pants! 

Morna: Yes. It’s his pants.  

R: Do you think?  

Morna: Yes! They are all his 

pants! 

Case two:  

- I am not going to give him 

exactly rainbow pants. I am going 

to give him colour pants. 

- I might stick pants on another 

paper. 

Case one:  

Aliya changed her mind a few 

times while she was drawing 

and asked for a new piece of 

paper. At the end she 

decided to draw a teddy bear, 

around which she later on 

drew a line, to represent a 

pants shape. 

Case two:  

Children determined how 

they want to work on their 

drawings. They requested the 

materials they needed.  

 

 Case study 1: Lake International School, Thailand 

 Children became interested the instant they saw the cover of the book. Aliya 

shouted out 

“The cat!” to identify the picture that appear on the cover. The cover shows a smiling 

Prince holding a pair of enormous bright orange starry pants with a cat and a bird on 

each side. Both are wearing pants. The image makes it obvious for the children to 

guess what the story is going be about. I asked a simple question to draw children 

attention closer to the cover “Could you guess from the cover what is this book going 

to be about?” Molly replied promptly “Pants. His pants” “Many pants” Morna added 

(P). Both close and open-ended questions were posed throughout the reading 

workshop to urge children’s response 
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 The children’s demonstration of immersion and self-determination was 

evident from their 

responses. For example, they made predictions of what would happen when Price 

Pip opened his drawer, as Morna said, ‘Oh no! I can’t see anything’ and Aliya added 

‘He gonna see nothing!’ (IM, S). Progressing through the book, children started to pose 

questions related to humour in the story. It was when Prince Pip discovered that all 

of his pants disappeared. The author wrote: “Help! Oh bloomers! Oh no! Where were 

all his favourite pants? They must have run off!” Aliya responded with a puzzle “Run? 

No! I don’t think pants can run”. She laughed (Q, P, S). 

 Case study 2: Daisy Primary School, UK 

 Similarly, children in this group showed their interest and engagement with 

the book right from the very beginning. When I turned to the first page that displays 

a picture of Prince Pip waking up in his bedroom and asking himself a question ‘Now 

which pants shall I wear?’. Without any hesitation Sofia replied, ‘I know what pants 

he would wear. He would wear prince pants’ (BI, S, R). This idea was then challenged 

by Emily, ‘Or football pants?’ (BI, Q, R) she suggested. The children then looked 

closely at the details in Prince Pip’s bedroom and started pointing at pants in different 

spots. As if they were pretending to play ‘I spy’ (P, IM): 

 

Emily: They look like pants (pointing at the illustration). Curtains of pants. 

Sofia: Oh look! He’s wearing pants. The monkey. 

Harry: I can see one. Here (pointing at a cat) 

Sally: I can see pants here (giggling while pointing at a picture frame of 

pants hanging on the wall) 

Emily: And drawings of pants here. 

  

 The children continued possibility thinking as they followed Prince Pip 

around the castle 

while he was looking for his pants. Pictures of pants hidden in ridiculous places 

frequently provoked children’s creative responses; for example, Emily suggested that 

maybe the maid 
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‘made a mistake and picked up Prince Pip’s pants and put them on the teapot’ (BI, 

R), whereas Sally proposed ‘I think, while she (the maid) was getting something, the 

cat put them there’ (BI, R). 

 In summary, although each group of children responded uniquely to the 

selected humorous picture book, there were significant similarities in their responses. 

In both cases, they manifested the same aspects of PT and also revealed some 

common patterns of how humorous picture book enabled those responses. These 

patterns is presented and discussed below. 

  

 Cross-Case Report 

 In order to respond to the second research question ‘To what extend the 

humorous picture book facilitate children possibility thinking?’ this section 

interweaves and reports on common threads that emerge from both cases.The cross-

case analysis suggests three themes that appear consistently in both cases include:  

 (1) Absurdity humour and the playful state of mind 

 Evidence from both cases suggests that children’s affective engagement 

through responses such as smiles, laughter and expressions of feelings were enhanced 

by humour. Taken together, these responses appeared to motivate children in both 

groups to immerse themselves into ‘the playful state of mind’. Playfulness, as 

referred by Dewey (1910), is “an attitude of mind” (p. 162) which is recognised as a 

freedom of expression. It is one of the most distinctive features manifested by both 

groups of children as they responded to ridiculous things in the book.  

 In this study, what seems to have prompted the most positive responses was 

the absurdity contained in the illustrations. Children expressed their liking for different 

types of pants and were amused by pictures of them being worn by animals. These 

positive effects can be often found when children are engaging with play. It is 

therefore possible to suggest that silliness and absurdity in humour can be a powerful 

vehicle for transporting children into playful state of mind.  

 (2) Incongruity humour and the anticipation of something unexpected 

 In this study, children responded to incongruous events in the story by 

demonstrating positive behaviour, contributing unconventional ideas and therefore 
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becoming fully engaged with possibility thinking. Evidence of children asking ‘what if’ 

questions or possibility thinking, appeared throughout the findings and perhaps 

suggests that incongruity humour played an important role in triggering their creative 

responses. Evidence from this study suggests that it led children to anticipate 

something unexpected and as a result, they offered unconventional predictions on 

how events in the story might unfold. 

 (3) ambiguity in humour and the opportunity of new possible solutions 

 Ambiguity is another feature of hum1465our that stands out in this picture 

book. It is evident from the study that children responded powerfully to ambiguity 

via the problems posed in the book. This coincides with Arizpe and Styles’s findings 

from interviews with 100 children and their assessment of how children reacted to 

picture books (2003) by expressing excitement towards problems and challenges 

presented. It seems from this, that the humorous picture book does not only amuse 

and give children pleasure, but also challenges them to imagine and think of fresh 

possibilities. The function of ambiguity that is often found in humour, is to tempt 

curiosity as well as trigger an imaginative response. Table 4 below illustrates some 

examples of these themes. 

 

Table 4: Examples of findings that interpretations into themes 

Themes Examples 

Absurdity homour and the 

playful state of mind 

 

 

Children were responding to silly images of pants in Prince 

Pip’s bedroom with playfulness: 

Case one: 

Aliya: argh! Eeeea! Panty! (making funny noise when she 

spotted a pair of pants) 

Morna: There, there, these are pants! These are pants! 

Case two: 

Sofia: Oh look! He’s wearing pants The monkey. 

Harry: I can see one. Here (pointing at a cat) 
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Sally: I can see pants here (giggling while pointing at a picture 

frame of pants hanging on the wall)  

Emily: And drawings of pants here.  

Incongruity and the 

anticipation of something 

unexpected 

 

 

Children were showing risk-taking and imagination when 

responding to incongruity humour:  

Case one:  

Researcher: (reading) It was very quiet. Where was everyone? 

He opened a door. 

Morna: I know I know! They are going to be celebrating his 

birthday inside, I think.  

Molly: There will be pants everywhere.  

Case two:  

Researcher: Do you think what is going to happen (when he 

opened the door)?  

Sally: Happy birthday!  

Emily: With pants!  

Harry: Yes 

Ambiguity in humour and the 

opportunity of new possible 

solutions 

 

 
 

Ambiguity in humour triggered children to be possibility 

thinking: 

Case one: 

Researcher: (reading) There was no time to lose. Prince Pip 

pulled on his boots and set out to look. He couldn’t have a 

birthday with no pants! 

Morna: But he is wearing his PJs. 

R: With no pants? 

Morna: PJs are over so how do you know he has no pants 

on? 
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Case two:  

Researcher: (reading) There was no time to lose. Prince Pip 

pulled on his boots and set out to look. He couldn’t have a 

birthday with no pants!  

Emily: That means he sleeps with no pants. (laughing) 

Harry: He doesn’t have any pants and he shows his butt. 

(laughing)  

Sofia: I think the cat took all the pants and the mum was 

very shocked and then she just threw them in the bin. And 

now he doesn’t have any more pants. 

 

  

Outcomes 

 The findings from each case and across cases, directly address both research 

questions: ‘How Year 1 children manifest PT when responding to a humorous picture 

book; and to what extend the book facilitate those responses?’. The outcomes are 

discussed in this section and illustrated in Figure 2 ‘Humorous picture book and 

possibility thinking’ adapted from Craft’s possibility thinking model (2006).  

 According to Figure 2, the book represents key types of humour in The Prince 

of Pants book (MacDonald & McIntyre, 2016) – incongruity, absurdity and ambiguity, 

which evidently facilitate children PT. It replaces ‘enabling context’ in the original 

Craft’s model in Figure 1. The use of humorous picture books in this sense, provides 

a safe and playful context for children to freely exercise their creativity. In other 

words, it provides a place where possibility thinking can take place.  

 The grey ring in the middle (Figure 2) signifies the role of social interaction 

amongst the children during the workshop and indeed, the importance of this social 

collaboration came across very strongly when children were responding to the picture 

book. Each child’s response contributed to other children’s responses and the 

subsequent interaction between them, enhanced PT features for all. Although this is 

not the focus of the study nor a place to discuss this role, it is impossible to ignore.  
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 Lastly, the inner circle suggests the range of PT characteristics that children 

manifested through their response during the workshops. It is evident from all this, 

that humour in the picture book strongly supported children in developing features 

within their range of possibility thinking. 

  Figure 2: Humorous picture book and children’s possibility 

thinking 

 

Concluding thoughts 

 To sum up, the use of humorous picture books opened opportunities for 

both the children and I to laugh together, share our thoughts and solve problems. 

During the workshops, children’s responses showed very clear evidence of 

possibility thinking and therefore creativity. The strength of the book’s humour, 

enabled us to jointly share the joy of laughter and through it, open our hearts and 

minds. 

 Pictures, text, humour, individual and social interaction played interlinking 

roles in supporting children’s manifestation of possibility thinking. In addition, 

evidence from cross-case analysis also suggests that some fundamental elements of 
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humour, can play a crucial role in enabling the development of children’s 

possibility thinking. 

 While this study suggests humour in children’s picture books can be used to 

facilitate children’s creativity, there are more issues that future research needs to be 

addressed. These include: the development of a pedagogy of humour specifically 

for primary education; an exploration of children’s responses to such books in 

different contexts; and the further development of the PT conceptual framework to 

include humour. 
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ผลของการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรโดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีม  

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

A Study of History Learning Management Using Project- based Learning 

to Promote Critical Thinking Skills and Teamwork Ability  

for Upper-secondary Students 
 

นรนิทร  เทพศิริ 1 และวรวุฒิ  สุภาพ 2    

Narin Tepsiri and Voravudh Subhap 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาดังนี้ 1.ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง อารยธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน

ฐาน 2.ศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง อารยธรรมโลก ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 หองเรียน ท่ีกําลังอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนธัญบุรี 

ไดมาดวยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1. 

แผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงานเปนฐาน จํานวน 4 แผน  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

คิดวิเคราะห เรื่อง อารยธรรมโลก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  3. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการทํางาน

เปนทีม เรื่อง อารยธรรมโลก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย ( x � ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (IOC) คาความยากงายของ

แบบทดสอบ (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (KR 20)  การทดสอบคาที 

(t-test for dependent samples) 

            ผลการวิจัย พบวา การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานเปน

ทีม เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

                                                           
1 มหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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             1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง อารยธรรมโลก มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.78 

คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.09 คะแนน และ และหลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.54 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.78  คะแนน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

              2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง อารยธรรมโลก มี

ทักษะการทํางานเปนทีมอยูในระดับดี ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนแตละแผนการจัดการ

เรียนรูมีอยูในระดับดี ดังนี้ แผนท่ี 1 (x� = 2.23 , S.D.= 0.53) แผนท่ี 2 (x� = 2.57 , S.D.= 0.49)  

แผนท่ี 3 (x� = 2.83 , S.D.= 0.37)  และ แผนท่ี 4 (x� = 2.82 , S.D.= 0.37)  ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน, การคิดวิเคราะห, ทักษะการทํางานเปนทีม 

 

Abstract 

 

 This research study aims to 1) examine the analytical thinking skill for Upper 

– secondary students in learning about World Civilisation through the use of project-

based approach and 2) examine the students’ teamwork skill in learning about World 

Civilisation through the use of project-based approach. The sample group was a class 

for Upper – secondary students, which enrolled in semester one of academic year 

2018 at Thanyaburi School. The sampling was conducted by cluster random. The 

instruments used in this research include 1) four project-based lesson plans 2) 

analytical thinking skill test on the topic of World Civilisation, and 3) teamwork skill 

observation form on the topic of World Civilisation. Statistics used for this study were 

mean score, standard deviation (S.D.), index of item-objective congruence (IOC), item 

difficulty (P value), discrimination value (r), reliability value (KR 20), and t-test score 

for dependent samples. 

 

 A study of history learning management using project- based learning to 

promote critical thinking and teamwork ability for upper – secondary students can be 

concluded as follows:  
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 1.After learning about World Civilisation through project-based learning 

approach, the students were able to display higher analytical thinking skill at a statistic 

significant level of 0.5 with the average score before the learning of 10.78 and the 

standard deviation of 3.09 comparing with the average score after the learning of 

21.54 and the standard deviation of 1.78 

 2.Teamwork skill of the students who had learned about the World Civilisation 

through project-based learning approach were at a good level include; Lesson Plan 1 

(x� = 2.23 , S.D.= 0.53), Lesson Plan 2 (x� = 2.57 , S.D.= 0.49),  Lesson Plan 3 (x� = 2.83 

, S.D.= 0.37), and Lesson Plan 4 (x� = 2.82 , S.D.= 0.37) respectiveiy. 

  

Keywords: project-based approach, analytical thinking, teamwork skill 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรแกนักเรียนมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนา

ประเทศ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2553 ไดกําหนดจุดเนนในการจัด

การศึกษาของประเทศในมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษา ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณา

การตามความเหมาะสม ของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้  ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และ

ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับวินัย พงศศรีเพียร. (2543: 16) ประวัติศาสตร

เปนเรื่องราวหรือเหตุการณเก่ียวกับมนุษยท่ีไดเกิดข้ึนแลวในอดีตท่ีผูจดบันทึกเห็นวาสําคัญสําหรับ

บุคคลและสังคมของตน ประวัติศาสตรจึงเปนศาสตรท่ีสัมพันธกับการเรียนรูเหตุการณสําคัญในอดีต

เพ่ือรูจักความเปนมาของตนเองหรือรูจักประสบการณในอดีตอันเปนตัวเชื่อมประสานจิตวิญญาณ

ของคนในสังคมเขาดวยกัน  

 การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรนั้นยังคงเปนวิชาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับคนไทย

เพราะเปนวิชาท่ีเราตองรูถึงอดีต เพ่ือท่ีจะทําอนาคตใหดีกวาท่ีผานมา แตการจัดกระบวนการเรยีนรู

ในรายวิชานี้ยังคงประสบปญหาสําคัญอยูหลายประการ โดยเฉพาะไมไดใหความสําคัญกับการ

พัฒนาการคิด และความสามารถ ในการคนหาความรูอยางเปนระบบตามแนวทางการวิจัยเปนฐาน

เทาท่ีควร ซ่ึงเปนกลวิธีท่ีจําเปนตอการนํามาใชในชีวิตจริง รวมท้ังยังขาดการรับรูขอมูลอยางมีเหตุผล

ในสถานการณตาง ๆ รวมท้ังยังขาดประสบการณในการคนควาความจริงรอบตัว นักเรียนมักรอ
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คําตอบจากผูสอน ซ่ึงนักเรียนไมไดแสดงออกทางความคิด หรือมีการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงการเรียนรู

นั้นจําเปนตองอาศัยคุณลักษณะหลายอยางในการสืบคนขอมูล แสวงหาความรู เรียนรูจาก

ประสบการณจริง มีความสามารถในการตีความ วิเคราะหขอมูลหลักฐานและอธิบายนัยสําคัญของ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พิภพ สินธุพงษ. (2546 : 23)  แมวาการจัดการเรียนการ

สอนประวัติศาสตรจะมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประเทศแตปจจุบันกลับพบวา นักเรียน

ขาดทักษะการวิเคราะหทางประวัติศาสตร มองเพียงวาเปนวิชาท่ีมุงเนนใหจดจําเนื้อหา นักเรียนขาด

การศึกษาคนควา ตีความและสืบสอบทางประวัติศาสตร Burenheide. (2007:56) สงผลใหนักเรียน

ไมเห็นความสําคัญท่ีจะใชขอเท็จจริงในอดีตเปนบทเรียนในการวิเคราะหประเด็นปญหาปจจุบัน

เกิดข้ึนท้ังในระดับชุมชนทองถ่ิน หรือประเทศชาติ และสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของตนเอง เพ่ือสืบหา

สาเหตุของปญหา คิดหาวิธีการแกปญหา และผลท่ีเกิดข้ึนท่ีมีรากฐานมาจากบริบทในอดีต นักเรียน

จึงไมไดรับการสงเสริมความสามารถในการวิเคราะหทางประวัติศาสตร เพ่ือวิเคราะหประเด็นปญหา 

คิดแกปญหาโดยพิจารณาบริบทจากขอมูลทางประวัติศาสตรนอกจากนี้ นักเรียนยังขาดความสนใจท่ี

จะเรียนรูประวัติศาสตร โดยมองวาเปนเรื่องโบราณ เปนสิ่งท่ีไกลตัว และไมใชเรื่องสําคัญท่ีจะตองให

ความสนใจหรือสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของตน เกิดเจตคติเชิงลบตอการศึกษาวิชาประวัติศาสตร 

กรมวิชาการ. (2543)  

 ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งของการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ควร

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับปจจุบัน เนนเนื้อหาท่ีอยูใกลตัวนักเรียน สอดแทรกสิ่งรอบตัว

นักเรียนกับบทเรียน ผูสอนโดยสวนใหญจะเนนการถายทอดเนื้อหาสาระเฉพาะในหองเรียนยังไม

มุงเนนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ทักษะดานการทํางานกลุม การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

ทักษะการแกปญหาและการวางแผนงาน ขาดการสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการเรียน 

สงผลทําใหนักเรียนมีความรูแตยังขาดทักษะดานระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ วิชัย 

วงษใหญ (2543 : 2) อนึ่งนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียน เห็นวาการเรียนวิชาประวัติศาสตร 

เปนเรื่องนาเบื่อ ไมนาสนใจ แตท่ีจริงแลวการเรียนวิชาประวัติศาสตรเปนเนื้อหาท่ีคอยขางยาก

ซับซอน ตองใชการคิดวิเคราะห ใชวิจารณญาณ และการตัดสินใจ ซ่ึงผูสอนจําเปนตองรูจักเลือก

กิจกรรมการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และวิธีการจัดการเรียนรูท่ีนาสนใจ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจ

ในบทเรียนมากข้ึน ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตรใหทันสมัยข้ึน นา

เรียนและนาสนใจมากข้ึน จึงเปนแนวความคิดท่ีนาสนใจ เพราะถาทําไดสําเร็จผล คือ ผลลัพธท่ี

ตามมายอมมีสวนชวยพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพใหแกชาติ ท้ังเปนการคลี่คลายปญหาสังคมและการ

แกไขปญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตรโดยตัวของมันเองไดดวย เฉลิม มลิลา นิติเขตตปรีชา. 

(2559:19) สอดคลองกับอาภรณ ใจเท่ียง. (2553:29) การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรในปจจุบัน

ท่ีผานมายังเปนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ คือ ผูสอนเปนผูนําเสนอแตเพียงผูเดียว เนนการ
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บรรยาย วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เปนวิธีการสอนเพียงแคท่ีชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดโดยการพูด เลา อธิบาย สิ่งท่ีตองการสอนใหแกนักเรียน โดยท่ีนักเรียนจะ

มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอย นักเรียนเพียงแตฟงบรรยาย จดบันทึกหรือซักถาม

บางครั้ง แลวครูผูสอนประเมินการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซ่ึงไมใชแกนแทของ

วัตถุประสงคการเรียนวิชาประวัติศาสตร  

 ดังนั้น ผูสอนตองประยุกตใชวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรหรือนําเสนอ

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนท่ีจะชวย

แกปญหาท่ีกลาวมาขางตนก็มีหลายวิธีการสอน และวิธีการสอนหนึ่งท่ีชวยแกปญหาคือการจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และ

ทักษะการทํางานเปนทีม ดังนั้น ผูสอนตองหาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีจะชวยแกไขปญหาและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรใหดีข้ึนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนของนักเรียน 

โดยผูวิจัยสนใจวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือใหนักเรียนไดประยุกตความรู พัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห กระบวนการแกปญหาและการตัดสินใจ การแสวงหาความรูดวย

ตนเอง การทํางานเปนกลุมและทักษะการทํางานเปนทีม การนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการ

เรียนรูโดยยึดหลักการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อารีรัตน วัฒนสิน.(2550:35) ซ่ึงการ

จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ และสงเสริมศักยภาพดานการคิดรวมท้ังการทํางานรวมกับคนอ่ืนใหดียิ่งข้ึน 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานจึงเปนแนวทางเลือกหนึ่งท่ีนักการศึกษาหลายทาน

ยอมรับวาจําเปนอยางยิ่งท่ีผูสอนทุกระดับการศึกษา ควรนําไปใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาความสามารถของผูเรียน โดยการคนหาความรูดวยตนเองดวยการทําโครงงานเปนฐาน ดังนั้น 

นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีผูสอนทุกคนจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดย

ใชโครงงานเปนฐานในการพัฒนาผูเรียน เพราะกิจกรรมโครงงานเปนฐานถือวาเปนกิจกรรมท่ีสนอง

ตอกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปนอยางดี และยังเปนกิจกรรมท่ีผูสอนทุกคน

สามารถประยุกต ใชไดกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โครงงานเปนฐานเปนกิจกรรมท่ีสามารถ

พัฒนาเด็กยุคใหมท่ีอยูในสังคมของแหลงขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายและทันสมัย ท่ีตองมีความ 

สามารถในการเลือกสรรใหถูกตองและเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมไปถึงความสามารถ

ท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชกับชีวิตจริงไดเปนอยางดี และกิจกรรมโครงงานเปนฐานยัง

สามารถปฏิรูปเด็กยุคใหมในสังคมไทยใหรูจักสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืนท่ีเรียกวา การศึกษาตลอดชีวิต ลัดดา ศิลานอย และ อังคณา ตุงคะสมิต. (2553) สอดคลองกับ 

ทิพยรวี  ยอดเดชา. (2557:12) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนการการจัดการเรียนรู

ท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลึกซ้ึงตามหัวขอท่ีนักเรียนสนใจ มุงเนนให
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นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูในการศึกษาคนควา คิดคนวางแผนและลงมือปฏิบัติตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน 

เปนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกสิ่งท่ีจะศึกษา กําหนดเรื่องท่ีจะศึกษาศึกษาดวยตนเองในสิ่ง

ท่ีมีคลายคลึงเก่ียวของกับชีวิตจริงหรือสภาพปญหาท่ีเปนจริงในชีวิตประจําวัน เปดโอกาสใหผูเรียน

ใชความรู ความคิดท่ีลึกซ้ึง เชื่อมโยงสัมพันธกันจนไดความรูใหมท่ีมีความหมายสอดคลองและ

เชื่อมโยงกัน ไดใชทักษะท่ีมีในการทํางานตามความ ตองการและความสนใจ ทําใหผูเรียนไดพัฒนา

ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความรอบคอบในการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ. (2541) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความ

เชื่อและ หลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู คือ เชื่อม่ันในศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนภายใต 

หลักการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทองถ่ิน 

 ประโยชนท่ีนักเรียนจะไดรับจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน มีดังตอไปนี้ 1.

เปนการสงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะในการปฏิบัติงาน  2.ทําใหนักเรียนรูจักวิธีการทํางานอยางมี

ระบบและแบบแผนท่ีดี 3. นักเรียนมีโอกาสไดฝกฝนกระบวนการในการคนควาความรู 4.นักเรียนเกิด

ความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงในแงของวิธีการทํางานอยางมีระบบ 

และผลผลิตท่ีไดจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีม ซ่ึงการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนการสงเสริม

ใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีม สามารถ

นําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆไดหรือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบของ

สิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ การคิดพิจารณาอยางรอบคอบ การจัดหมวดหมู และการตรวจสอบใหมี

การเชื่อมโยงสัมพันธกับองคประกอบตางๆ เพ่ือคนหาความจริงและนําไปสูการสรุป การประยุกตใช 

รวมท้ังการคาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ ฆนัท  ธาตุทอง. (2554:40) ไดให

ความหมายของการคิดวิเคราะหวา ความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนวัสดุสิ่งของ หรือสถานการณ และความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง

องคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหาสภาพความจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งท่ีกําหนด ประโยชนของการคิด

วิเคราะห ดังนี้ 1. การคิดวิเคราะหชวยใหเรารูจักขอเท็จจริง รูเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

ความรูท่ีไดนําไปใชในการตัดสินแกปญหาและการประเมินและการตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยาง

ถูกตอง 2. การคิดวิเคราะหชวยใหเราสํารวจความสมเหตุสมผลของขอมูลท่ีปรากฏการณและไมดวน

สรุปตามอารมณ ความรูสึกหรืออคติ แตสืบคนตามหลักเหตุผลของขอมูลท่ีเปนจริง 3.การคิด

วิเคราะหสามารถใชขอมูลท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะหรวมกับปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงจะชวยใหเรา
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คาดการณความนาจะเปนอยางสมเหตุสมผล วิทวัส  อินทมานนท. (2554:65) ซ่ึงความสามารถใน

การคิดวิเคราะหนี้สามารถเกิดข้ึนไดจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน นอกจากนี้การ

จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานสามารถทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม เพราะทักษะการ

ทํางานเปนทีม เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ปรึกษาหารือกันและชวยกันใน

การทํางานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 ทักษะการทํางานเปนทีม เปนการทํางานท่ีมีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป หรือหลายคน มา

ทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ ประสบการณในการแกไขปญหา เปนการทํางานและ

ทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกในทีม โดยประกอบไปดวยการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

บทบาทผูนําและสมาชิก การดําเนินงาน ความรับผิดชอบ การติดตอสื่อสาร และการปรึกษาหารือ 

เพ่ือใหงานและกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับรังสรรค 

ประเสริฐศรี. (2544) ทักษะการทํางานเปนทีม คือ การท่ีบุคคลหลาย ๆ คนมารับผิดชอบงานรวมกัน

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันซ่ึงบุคคลแตละคนลวนแตมีพ้ืนฐาน แนวความคิด ทัศนคติและ

ประสบการณท่ีแตกตางกัน เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในทีมงานจะชวยในการตัดสินในการแกปญหานั้น 

เพ่ือใหกลุมของตัวเองบรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไวตั้งแตแรก องคประกอบของการทํางานเปนทีม 

โดยสวนใหญจะมีวัตถุประสงคไปในแนวทางเดียวกันนั่นคือ ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายของทีม มีบทบาทผูนํา และสมาชิก การดําเนินงาน ความรับผิดชอบ การติดตอสื่อสาร และ

การปรึกษาหารือ ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห อยางมีเหตุผล สงผลทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีมชวยเหลือ

กันในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย และออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับบริบท

ของนักเรียนโรงเรียนธัญบุร ี ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนธัญบุรี ไดประสบปญหาดังกลาว 

คือนักเรียนยังขาดทักษะในการทํางานเปนทีมและความสามารถในการคิดวิเคราะห ซ่ึงถือวาเปนสิ่ง

สําคัญท่ีตองพัฒนาใหเกิดข้ึนในตัวของนักเรียน 

 การจัดการเรียนสอนของผูวิจัยปญหาท่ีพบในปจจุบัน คือ นักเรียนขาดทักษะในการเรียนรู

โดยเฉพาะทักษะการทํางานเปนทีมและความสามารถในการคิดวิเคราะห มีการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนการบรรยายและนักเรียนไมคอยมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชา

ประวัติศาสตรท่ีมีเนื้อหาเยอะ หากใหนักเรียนฟงบรรยายหรือทองจําเพียงอยางเดียว สงผลใหการ

เรียนรูของนักเรียนขาดประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา จากรายงาน

การประชุมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีประชุมหารือเรื่องผลสัมฤทธิ์

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในเกณฑต่ํา โดยเฉพาะสาระประวัติศาสตร ท้ัง

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงสอดคลองกับคะแนน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา 

สาระประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 32.19 เปนสาระ
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ท่ีไดคะแนนตํ่าท่ีสุด โรงเรียนจึงตองเรงพัฒนาสาระการเรียนรูประวัติศาสตรใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. ปการศึกษา 2559  

 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความตระหนักและสนใจในการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีม วิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใช

การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสารถในการคิดวิเคราะห

และทักษะการทํางานเปนทีม สามารถเสริมสรางแรงจูงใจใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองในการเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงข้ึน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีมใหดี

ข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง  

อารยธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

 2.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง  

อารยธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน หมายถึง   การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการ

เปนฐาน เปนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกสิ่งท่ีศึกษา โดยกําหนดเรื่องหรือปญหาท่ีสนใจ

จะทําเปนการศึกษา นักเรียนชวยกันวางแผนระดมความคิด ปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว วัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีนักเรียนไดศึกษา เปดโอกาสใหนักเรียนใชความรู ความคิดท่ีลึกซ้ึง 

เชื่อมโยงสัมพันธกันจนไดความรู ใหมท่ีมีความหมายสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ไดใชทักษะท่ีมีใน

การทํางานตามความ ตองการและความสนใจ ทําใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการคิด 

ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และทักษะในการปฏิบัติงานโดยการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน รายวิชาประวัติศาสตร  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550) มีข้ันตอนท่ี

สําคัญ ดังนี้  ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอ  ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผน  ข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติ  ข้ันท่ี 4 ข้ันประเมินผล 

 2. การคิดวิเคราะห  หมายถึง ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่ง

ตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ จัดเปนหมวดหมู และหาความสัมพันธเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ วามี

ความสัมพันธกันอยางไร เพ่ือนําไปสูการสรุป การประยุกตใช และการคาดการณสิ่งตางๆ ไดอยาง

ถูกตอง โดยวัดความ สามารถการคิดวิเคราะหของนักเรียน จากการเรียน เรื่อง อารยธรรมโลก โดย

ใชเครื่องมือวิจัย ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห รายวิชาประวัติศาสตร เปน

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารชาโน มี 5 ดาน 
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1.ดานการจําแนก  2.ดานการจัดหมวดหมู 3.ดานการเชื่อมโยง 4.ดานการสรุปความ 5.ด า นก า ร

ประยุกต  

 3. ทักษะการทํางานเปนทีม  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียน ท่ีมี

นักเรียนตั้งแต 2 คนข้ึนไป มาทํางานและทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกในทีม มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  ทักษะประสบการณตาง ๆ  โดยประกอบไปดวย การวางแผนกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงค การปฏิบัติตามแผนหรือการดําเนินงาน บทบาทผูนําและสมาชิก การติดตอสื่อสาร การ

ปรับปรุงและตรวจสอบ การปรึกษาหารือ และการแกไขปญหารวมกัน เพ่ือใหงานและกิจกรรมบรรลุ

ตามเปาหมายตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.แนวคิดเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร  
 ประวัติศาสตรมีเปาหมายหลักท่ีตองการใหมนุษยเขาใจในตนเอง โดยใชหลักฐานขอเท็จจริง

และการ ตีความ เปนเครื่องมือสําคัญในการอธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร ตลอดจนมีวิธี

การศึกษาท่ีใหความสําคัญกับการตั้งคําถามเพ่ือรวบรวมสืบคนอยางลึกซ้ึงกับการเนนการตรวจสอบ

ขอมูลหลักฐานตางๆ กอนการประเมินความนาเชื่อถือและตัดสินใจเลือกขอมูลเหลานั้นมาตีความ

แลวอธิบายเปนเนื้อหาสาระของปรากฏการณทางประวัติศาสตรนั้นๆ อยางเปนเหตุเปนผล อัน

นําไปสูการคนพบความเปนจริง และความรู ความเขาใจเรื่องราวในอดีต และเปนการชวยฝกการคิด

ใหเกิดการเรียนรูอยางมีวิจารณญาณและรูจัก ใชเหตุผลในการวิเคราะหตัดสินใจ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง อารยธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. นักเรียนมีทักษะในการทํางานเปนทีม เรื่อง อารยธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชโครงงานเปนฐาน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

    1.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

        1.1.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

          1.1.1. แผนการจัดการเรียนรูโดยโครงงานเปนฐาน  

         1.1.2. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการทํางานเปนทีม เรื่อง อารยธรรมโลก ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

         1.1.3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง อารยธรรมโลก  
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

         1.2. การหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    1.2.1.ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงาน พบวา อยูระหวาง 0.60 – 1.00  

   1.2.2.ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกณฑการประเมินแบบสังเกต

พฤติกรรมทักษะการทํางานเปนทีม พบวาอยูระหวาง  0.80 

    1.2.3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหมีคา IOC ตั้งแต 0.60 – 1.00 คา

ความยากงาย (p) มีคาอยูระหวาง 0.33 – 0.79 คาอํานาจจําแนก (r ) มีคาอยูระหวาง 0.33 – 0.58  

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับไดเทากับ 0.66 

     

   2.ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญบุรี  

อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 36 หองเรียน นักเรียน 1,361 คน 

 

    3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกลุมตัวอยางมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random) 

โดยเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 หองเรียน ท่ีกําลังอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2561 โรงเรียนธัญบุรี 

 

    4. วิธีการดําเนินการเก็บขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ดังนี้ 

 4.1. ปฐมนิเทศ เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียน

จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผล ลักษณะและข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

เปนฐาน อธิบายประเภท วิธีการทําโครงงานเปนฐาน รวมท้ังฝกทดลองใหนักเรียนสืบคนขอมูลดวย

ตนเอง 

 4.2. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  

เรื่อง อารยธรรมโลก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 4.3. ดําเนินการทดลอง โดยใชรูปแบบการการจัดการเรยีนรูแบบโครงงานเปนฐาน  

เรื่อง อารยธรรมโลก  ใชระยะเวลาทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 คาบ 
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 4.4. ขณะดําเนินการทดลอง จะมีการประเมินทักษะการทํางานเปนทีมผานแบบสังเกต

พฤติกรรมทักษะการทํางานเปนทีม 

 4.5. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัด

ความ สามารถในการคิดวิเคราะหซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดิมกับการทดสอบกอนเรียน 

 4.6. นําผลคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหไปวิเคราะหโดยใช

วิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอไป 

 

       5. การวิเคราะหขอมูล 

          5.1 ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนเรื่อง อารยธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน โดย

ใชสถิติ t-test  for dependent samples 

           5.2 ศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนเรื่อง อารย

ธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

             การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีม เรื่อง อารยธรรม

โลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

                  1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง อารยธรรมโลก มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.78 

คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.09 คะแนน และ และหลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.54 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.78  คะแนน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

                  2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง อารยธรรมโลก มี

ทักษะการทํางานเปนทีมอยูในระดับดี ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนแตละแผนการจัดการ

เรียนรูมีอยูในระดับดี ดังนี้ แผนท่ี 1 (x� = 2.23 , S.D.= 0.53) แผนท่ี 2 (x� = 2.57 , S.D.= 0.49)  

แผนท่ี 3 (x� = 2.83 , S.D.= 0.37)  และ แผนท่ี 4 (x� = 2.82 , S.D.= 0.37)  ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง อารยธรรมโลก ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน สามารถนํามาอภิปรายผลได

ดังนี้ 

 อภิปรายผลการวิจัย 

  1. นักเรียนท่ีเรียนเรื่องอารยธรรมโลก โดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ ในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

เพ่ือวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องอารยธรรมโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

นักเรียนไดคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนเทียบกับเกณฑการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2557: 17) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับผานเกณฑข้ันต่ํา จํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 7.32 ระดับดี  จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 90.24 และระดับดีเยี่ยม จํานวน 1 

คน คิดเปนรอยละ 2.44 และเม่ือนํามาหาคาเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องอารยธรรม

โลกกอนเรียนเทากับ 10.78 และหลังเรียนเทากับ 21.29 โดยเม่ือนําคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการ

ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหของกระทรวงศึกษาธิการ (2557: 17) พบวา นักเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน ในระดับไมผานเกณฑข้ันต่ํา และหลังเรียนอยูในระดับดี 

เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ไดมีการวางแผนการจัดการเรียนรูโดยมีการ

ปฐมนิเทศกอนเรียน เพ่ือชี้แจงการจัดการเรียนรู แจงจุดประสงคการเรียนรู ข้ันตอนกระบวนการ

เรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล ใหเหมาะสมกับเนื้อหา จึงทําใหผูเรียนไดเขาใจในกระบวนการ

เรียนรูไดดี จึงชวยสงเสริมความสามารถในการวิเคราะหของนักเรียนดังท่ีวิทวัส  อินทมานนท . (2554: 

65)  ไดใหกลาวถึง การคิดวิเคราะหไววา การแยกแยะขอมูลหรือสวนประกอบออกเปนสวนยอย  ๆการคิดพิจารณา

อยางรอบคอบ และมีการตรวจสอบใหมีการเชื่อมโยงความสัมพันธในเชิงเหตุผลกับองคประกอบตาง  ๆเพ่ือคนหา

สภาพความเปนจริง เพ่ือ ใหไดความรู ความเขาใจหาเหตุผลของสิ่งท่ีเกิดข้ึน ใชแกปญหา ใชประเมินคา ตัดสินใจ 

 สอดคลองกับแนวคิดของ ทิพยรวี  ยอดเดชา. (2557: 12) การสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา

เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลึกซ้ึงตามหัวขอท่ีนักเรียนสนใจ มุงเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรูในการศึกษาคนควา คิดคนวางแผนและลงมือปฏิบัติตามความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของนักเรียน  

 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ประกอบดวย 4  ข้ันตอน ในทุกข้ันตอน

ของกระบวนการจัดการเรียนรูสงเสริมพัฒนานักเรียนใหไดรับการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีม โดยข้ันตอนแรกของการจัดการเรียนรู ผูสอนใชเทคนิคการตั้ง

คําถามท่ีเก่ียวกับ หรือใหศึกษาสถานการณในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ สอดคลองกับแนวคิดของ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2550: 4 -5) ข้ันนําเสนอ เปนข้ันท่ีผูสอนใหผูเรียนไดศึกษาใบ

ความรู กําหนดสถานการณ ศึกษาสถานการณ เลนเกมดูภาพ หรือใหผูสอนใชเทคนิคการตั้งคําถาม 
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ข้ันวางแผน คือข้ันท่ีผูเรียนชวยกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหรือหาขอสรุป เพ่ือใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติ ข้ันปฏิบัติ คือ ข้ันท่ีผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึน

จากการวางแผนรวมกัน และข้ันประเมินผล คือข้ันวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหบรรลุ

วัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว โดยมีผูสอน ผูเรียนและเพ่ือนรวมกันประเมินหลังจากการ

นําเสนอผลงาน เปนการวัดผลโครงงานและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือประเมินความสําเร็จของโครงงาน 

ตลอดจนแกไขขอบกพรอง  นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐานในการจัดการเรียนรู สุคนธ สินธพานนท. (2554: 106) กลาววา เปนการสอนท่ีมุง

ใหนักเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดปฏิบัติจริง คิดเอง ทําเองอยาง

ละเอียดรอบคอบ อยางเปนระบบ รูจักวิธีแสวงหาขอมูล สรางองคความรูและสรุปความรูท่ีได มี

ทักษะในการแกปญหา ฝกความเปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการยอมรับใน

ความรูความสามารถซ่ึงกันและกัน  แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับ 

ชัยวัฒน  สุทธิรัตน. (2553: 105) กลาววา เปนการสงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะในการปฏิบัติงาน  

รูจักวิธีการทํางานอยางมีระบบและแบบแผนท่ีดี เปดโอกาสใหไดฝกฝนกระบวนการในการคนควา

ความรู  สงผลใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะหและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิต

จริง  

 2. ทักษะการทํางานเปนทีม เรื่อง อารยธรรมโลก ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐานการศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของ

นักเรียน พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมดีข้ึนตามลําดับ โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนน

รวมอยูในระดับดีทุกแผนการจัดการเรียนรูและทุกกลุม  

    2.1 ทักษะการทํางานเปนทีมตามแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนมีทักษะการทํางาน

เปนอยูในระดับดีทุกแผนการจัดการเรียนรูและทุกขอของการประเมินทักษะการทํางาน โดยขอท่ีมี

ระดับคะแนนสูงสุดคือ การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค เนื่องจากนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูท่ีใชสื่อในการจัดการเรียนรูดี ซ่ึงถือวาเปนพ้ืนฐานในการสืบคนขอมูลและทํางานตอไป รวมท้ัง

ความรูและประสบการณพ้ืนฐานท่ีดีเก่ียวกับรายวิชาประวัติศาสตร สงผลใหนักเรียนสามารถกําหนด

เปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานไดดีท่ีสุด ขอท่ีมีระดับคะแนนนอยท่ีสุด คือ การปฏิบัติตาม

แผนหรือการดําเนินงาน เนื่องจากจากจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน นักเรียนสามารถสืบคน

ขอมูลและทํางานนอกหองเรียนได การทํางานนอกหองเรียนอาจเกิดปญหา เพราะเวลาวางของ

สมาชิกบางคนในกลุมท่ีไมตรงกับเพ่ือน สงผลใหการปฏิบัติงานไมคอยเปนไปตามท่ีไดวางแผนไว 

     2.2 ทักษะการทํางานเปนทีมตามกลุม นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนอยูในระดับดีทุก

กลุมและทุกขอของการประเมินทักษะการทํางาน โดยขอท่ีมีระดับคะแนนสูงสุดคือ การปรับปรุงและ

การตรวจสอบ เนื่องจากทุกกลุมหากมีปญหาเกิดข้ึนขณะท่ีนักเรียนทํางานรวมกันแลวเกิดปญหาหรือ
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มีขอสงสัย นักเรียนจะรวมกันหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหารวมกัน ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซ่ึงกันและกัน ขอคําปรึกษาจากครูผูสอนเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหา เพ่ือใหผลงานสําเร็จและ

บรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และขอท่ีมีระดับคะแนนต่ําสุด คือ การกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงค เปนผลมาจากบางกลุมท่ีมีสมาชิกท่ีมีความรูพ้ืนฐานรายวิชาประวัติศาสตรท่ีดี สามารถ

กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคไดเร็วกวากลุมท่ีมีพ้ืนฐานไมคอยดี จึงทําใหบางกลุมสามารถ

กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคไดเร็ว และบางกลุมชากวากลุมอ่ืน 

 3. ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน ท่ีมีประสิทธิภาพใน

การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานใหมีประสิทธิภาพนั้นท่ี

เปนปจจัยสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ประกอบดวย 

     3.1 สื่อการเรียนรูมีความสําคัญมากในการจัดการเรียนรู การเลือกใชสื่อท่ีใหนักเรียนได

ขอมูลพ้ืนฐานกอนเขาสูบทเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร กระตุนให

นักเรียนสามารถต้ังประเด็นปญหาในการศึกษาประวัติศาสตรไดจํานวนมาก มีความหลากหลาย 

คําถามมีความทาทาย และความนาสนใจมากข้ึน เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดและรูดวย

ตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ชวยกันในการทํางาน  

      3.2 ประสบการณและความรูพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร นักเรียนท่ีมี

ความรูพ้ืนฐานรายวิชาประวัติศาสตร สงผลใหนักเรียนสามารถลําดับเนื้อหาและเหตุการณสําคัญทาง

ประวัติศาสตรไดดีกวาข้ันท่ีท่ีพ้ืนฐานไมดี ทําใหนักเรียนสามรถจําแนก จัดหมวดหมู เชื่อมโยงเนื้อหา 

และสรุปเนื้อหาท่ีไดรับจากการเรียนรูไดดี พรอมท้ังนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในรายวิชาอ่ืนๆและ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน  ดังนั้น ครูท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ตองคํานึงถึง

ประสบการณและความรูพ้ืนฐานในรายวิชาประวัติศาสตร หากนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานเปนดี จึง

ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

     3.3 การจัดการเวลาในการเรียนรูนอกหองเรียน เนื่องจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน

ฐาน นักเรียนสามารถเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนได  โดยการสืบคนขอมูลหรือการ

ทํางานรวมกันกับเพ่ือนๆ ในกลุมของตนเองเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคในหัวขอท่ีกลุมตนเองสนใจ

ศึกษา และในการทํางานกลุมรวมกันนอกหองเรียน เวลาวางของนักเรียนบางคนในกลุมไมตรงกับ

เพ่ือนคนอ่ืน ๆ จึงตองมีการบริหารจัดการเวลาใหดี รวมท้ังครูตองใหคําปรึกษาและดูแลนักเรียน

อยางใกลชิด สงผลใหนักเรียนสามรถจัดการเวลาในการทํางานนอกหองเรียนไดดีข้ึน การทํางาน

สําเร็จมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย  สงผลใหใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ซ่ึง

สอดคลองกับ วิจิตร นพรัตน .(2559: 114 –  115) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห

รายวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานรวมกับผังกราฟก ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีเรียนวิชาประวัติศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน
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รวมกับผังกราฟก มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสามารถสรุป

ความสัมพันธดานปจจัยท่ีมีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานไดดังแผนภาพท่ี1  

 

 
 

                   แผนภาพท่ี 1 ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน 

 

  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานสงเสริมใหนักเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน มีความใสใจ รับฟงขอเสนอ และขอคิดเห็นของสมาชิกในกลุมกอนท่ีจะเสนอแนวคิดหรือ

ขอเสนอของตนเอง การมีสวนรวมของนักเรียน สามารถทํางานรวมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมไดดี

และไดแบงหนาท่ีรับผิดชอบเทากับสมาชิกในทีมทุกคน และการแสดงความคิดเห็นสะทอนความรู

ความความเขาใจ สมาชิกภายในกลุมสามารถเสนอหรือสะทอนแนวคิดเชิงบวกและการคิดวิเคราะห

เปนสวนใหญ  การมีสวนรวมในการทํางานสวนใหญนักเรียนจะใหความสนใจกับการทํางานทุกครั้ง 

ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานจึงเหมาะท่ีจะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพราะเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองใหนักเรียนได

คนพบความจริงตางๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทาง

ความคิด การคิดวิเคราะห หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาท่ีถูกตองดวย

ตนเอง สรุปเปนหลักการหรือวิธีในการแกปญหา และสามารถนําไปใชประโยชนในสภาพการณตางๆ  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการจัดเรียนรู

และการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

     1.1 ครูควรศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานใหชัดเจนกอนนําไปใช 

จัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการคนควาหาความรู ควนเตรียมสื่อและแหลงเรียนรูท่ีเพียงพอกับ

T

EM

TIME : การจัดการเวลาในการเรียนรู 

EXPERIENCE: ประสบการณและความรูพ้ืนฐานในการเรียน 

MEDIA: สื่อการเรียนรู 
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นักเรียน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาหาขอมูลไดตามความถนัดและความนาสนใจ รวมท้ังควร

ยืดหยุนในการบริหารเวลาเพ่ือใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

     1.2 ในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  การจะทําใหนักเรียนสามารถเลือก

หัวขอท่ีสนใจหรือประเด็นท่ีจะศึกษาไดเร็วและนาสนใจ ตองมาจากการไดรับการกระตุนจาก

ครูผูสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดการคิด 

     1.3 ในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ท่ีมีการทํางานรวมกันเปนกลุมซ่ึง

นักเรียนสามารถใชเวลาวางนอกหองเรียนในการทํางานได และครูตองคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด

เพราะมีบางกลุมท่ีสมาชิกในทีมเวลาวางไมตรงกัน และอาจเกิดปญหาได  

  

         2. ขอเสนอเพ่ือการวิจัย 

     2.1 ควรมีการจัดการศึกษาการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานไปใช

กับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน การคิดสรางสรรค เจตคติตอการเรียน หรือทักษะตางๆ เปนตน 

     2.2 ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานท่ีผูวิจัยใชกับ

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานรูแบบอ่ืน ๆ  

     2.3 ควรมีการจัดการศึกษาการระยะเวลาในการจัดการเรียนรู ตอพฤติกรรมการเรียนรู

ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

     2.4 ถามีการศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร ควรมีการใชวิธีการทางประวัติสาสตรมาใชใน

การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรดวย 

     2.5 ขอมูลหรือหลักฐานท่ีใชในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร ควรเปนขอมูลหรือ

หลักฐานชั้นตน  
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อิทธิพลของการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกบัคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน 

และไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจตอเจตคติรังเกียจกลุม:  

การศึกษาตัวแปรสงผานสองตัว 

Effects of Imagined Intergroup Contact as Cooperative and Supportive 

by Authority on Prejudice: a Study of Two Mediators 
 

สรวงศนันท สิริประภาพล1 และวัชราภรณ บุญญศิริวัฒน2 

Sruangsanan Siriprapapol1 and Watcharaporn Boonyasiriwat2 

 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบประสิทธิผลของการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธ

กับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ ในการลดเจตคติรังเกียจกลุม

ท้ังแบบเดนชัดและแบบแอบแฝงของชาวไทยท่ีมีตอชาวพมา โดยการเทียบกับเง่ือนไขการจินตนาการ

ถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน (ไมมีผูมีอํานาจ) และเง่ือนไขควบคุม รวมท้ัง

ศึกษาตัวแปรสงผาน 2 ตัวแปร ไดแก ความวิตกกังวลตอคนนอกกลุม และการรับรูบรรทัดฐานภายใน

กลุม โดยนิสิตระดับปริญญาตรีชาวไทยจํานวน 186 คน ไดรับคําสั่งใหจินตนาการตามเหตุการณท่ี

แตกตางกันตามเง่ือนไข ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา เง่ือนไขการมีปฏิสัมพันธทางบวกกับชาวพมา

แบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ มีอิทธิพลทางออมในการลดเจตคติรังเกียจชาว

พมาแบบเดนชัด ผานการลดความวิตกกังวลตอชาวพมา และเพ่ิมการรับรูบรรทัดฐานทางบวกท่ีควร

มีตอชาวพมาภายในกลุมตนเอง ในฐานะตัวแปรสงผานเม่ือเทียบกับกลุมควบคุม แตพบวามีอิทธิพล

ในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัด ไดนอยกวาการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอก

กลุมแบบรวมมือกัน เม่ือเวลาผานไป 1 สัปดาห พบวา ยังคงมีประสิทธิผลในการลดเจตคติรังเกียจ

กลุมแบบเดนชัดอยู และพบวาการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดนั้นมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับ

เง่ือนไขการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน อยางไรก็ตามการ

จินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมท้ังสองเง่ือนไขนั้นไมมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม

ในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝง จากการวัดดวยแบบทดสอบการเชื่อมโยงแบบแอบแฝง 

 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail: sruangsanan91@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail: watcharaporn.p@chula.ac.th 
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คําสําคัญ: การจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุม เจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัด เจตคติ

รังเกียจกลุมแบบแอบแฝง ความวิตกกังวล การรับรูบรรทัดฐานภายในกลุม 

 

 

Abstract 

This study examined the effectiveness of imagined intergroup contact as 

cooperative and supportive by authority on reducing Thai’s explicit and implicit 

prejudice toward Burmese, as compared to imagined intergroup contact as 

cooperative (no authority) and the control. Two well-known mediators, intergroup 

anxiety and perceived ingroup norms were proposed. One hundred and eighty-six 

Thai undergraduate students were asked to imagine a situation according to the 

conditions. Results show that imagining positive contact with Burmese as cooperative 

and supportive by authority h a s  indirect effects on  reducing explicit prejudice v i a 

reduced anxiety toward Burmese and increased perceived positive ingroup norms, as 

compared to the control condition. The intervention, however, has less influence 

than imagined intergroup contact as cooperative only, in reducing explicit prejudice. 

One week after the intervention, the effects of reduced explicit prejudice was long 

lasting. The intervention’s efficiency in reducing explicit prejudice equal to imagined 

intergroup contact as cooperative c ond i t i o n .  On the other hand, both imagined 

intergroup contact conditions have no direct and indirect effects on reduced implicit 

prejudice measured by the Implicit Association Test. 

 

Keywords: Imagined intergroup contact, Explicit prejudice, Implicit prejudice, Anxiety, 

Perceived ingroup norms. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ตั้งแต 1 มกราคม 2558 เปนตนมา ไดเกิดการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งท่ี

เกิดตามมาคือ การเคลื่อนยายของกลุมแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน มีจํานวนการยายเขามาทํางาน

ในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน โดยสํานักงานบริหารแรงงานตางดาว (2560) ไดทําการเก็บขอมูลจํานวน

ชาวตางดาวในกลุมประเทศอาเซียนท่ีไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทย พบวา ชาวพมาไดเขามา

ทํางานเปนจํานวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเหลือในภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโนมจะ
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เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดยเทียบจาก รายงานของเดือนกุมภาพันธ 2559 จนถึง กันยายน 2560 พบวา ชาว

พมาไดเขามาทํางานเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 109,098 คน ดังนั้น เม่ือมีชาวพมาเขามาทํางานในประเทศ

ไทยเปนจํานวนมาก จึงมีโอกาสท่ีชาวไทยจะตองพบเจอหรือมีปฏิสัมพันธรวมกับชาวพมามากกวามี

ปฏิสัมพันธกับชนชาติอ่ืน จากงานวิจัยของ มาลี สันภูวรรณ (2558) พบวา ชาวไทยมากกวารอยละ 

70 ปฏิเสธการอนุญาตใหลูกของคนขามชาติจากพมาอยูอาศัยอยางถาวรในไทย เพราะพวกเขาคิดวา

เปนเสมือนภัยคุกคามตอความภาคภูมิใจในความเปนไทย แตถาบุคคลท่ีเคยไดติดตอสื่อสารหรือมี

เพ่ือนท่ีรูจักกับคนขามชาติจากพมา จะมีแนวโนมท่ีจะเห็นดวยกับการอนุญาตใหลูกของคนขามชาติ

จากพมาท่ีเกิดในไทยสามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดอยางถาวร 

 จะเห็นไดวาชาวไทยบางสวนยังคงมีเจตคติรังเกียจชาวพมาอยู ท้ัง ๆ ท่ีชาวพมาถือเปนอีก

หนึ่งแรงงานสําคัญท่ีชวยพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เพราะบางอาชีพเปนงานท่ีชาวไทยไมมีความสนใจ

ทํา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการสรางความเขาใจและสรางสัมพันธอันดีระหวางกันเปนสิ่งจําเปนในการ

ลดเจตคติรังเกียจกลุม โดยหนึ่งในนั้นเปนวิธีท่ีประหยัด จัดกระทําไดงายและสามารถลดเจตคติ

รังเกียจกลุมไดจริง นั่นคือ การใชวิธีการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุม (imagined 

intergroup contact) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการใชจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคน

นอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ ในการลดเจตคติรังเกียจกลุม

ท้ังแบบเดนชัดและแบบแอบแฝงโดยทําการวัดทันทีและหลังผานไปแลว 1 สัปดาห เม่ือ

เทียบกับการจินตนาการถึงธรรมชาติ และการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอก

กลุมแบบรวมมือกันเพียงอยางเดียว 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ ความวิตกกังวลตอคนนอกกลุม และ การรับรูบรรทัดฐานภายในกลุม 

ในฐานะตัวแปรสงผานระหวางการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมกับเจตคติ

รังเกียจกลุม 

3. เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพความคงทนของวิธีการใชจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคน

นอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และการจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันเพียงอยางเดียว ในการลดเจตคติรังเกียจกลุมท้ัง

แบบเดนชัดและแบบแอบแฝงหลังจากผานไป 1 สัปดาห 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. เจตคติรังเกียจกลุม (prejudice) 

Myers และ Twenge (2017) ไดใหความหมายของเจตคติรังเกียจกลุมไววา เปนการตัดสิน

ในทางลบตอกลุมตาง ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย การมีความรูสึก (affect) แนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมหนึ่ง 

ๆ (behavior) และความเชื่อ (cognition) โดยท่ีเจตคติรังเกียจกลุมจะมีความรูสึกถึงการไมชอบ ไม

พึงปรารถนาตอบุคคลหรือกลุมท่ีตางจากตน  

1.1 วิธีการวัดเจตคติรังเกียจกลุม 

1.1.1 การวัดเจตคติแบบเดนชัด (explicit prejudice) 

นิยมเปนแบบการรายงานตนเอง (self-report) จัดเปนกระบวนการท่ีผูตอบนั้นรูตัว มีการ

คิดอยางรอบคอบ และสามารถควบคุมการตอบคําถามได เชน มาตรวัดแบบลิเคิรต 

1.1.2 การวัดเจตคติแบบแอบแฝง (implicit prejudice) 

เจตคติแบบแอบแฝงเปนการประเมินเปาหมายท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ (automaticity) 

ปราศจากการรูตัว (unawareness) ไมสามารถควบคุมการตอบได (uncontrollability) เชน การวัด

เหง่ือผานกระแสไฟฟาทางผิวหนัง การวัดระยะหางทางกายระหวางกัน และการทดสอบการเชื่อมโยง

แบบแอบแฝง (Implicit Association Test: IAT) เปนตน 

1.2 วิธีการลดเจตคติรังเกียจกลุม 

หนึ่งในวิธีท่ีประหยัด จัดกระทําไดงาย และไดผล นั่นคือ การจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธ

กับคนนอกกลุม คือ การนึกในใจถึงการมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลหรือบุคคลท่ีอยูนอกกลุม 

โดย Allport (1954) ไดเสนอวาการใชวิธีการใหมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมภายใตเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 

จะสงผลใหสามารถลดการเกิดเจตคติรังเกียจกลุมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันได ประกอบ

ไปดวย 4 ปจจัย ดังตอไปนี้ ท้ังสองฝายควรมีสถานะท่ีเทาเทียมกัน (equal status) มีเปาหมาย

รวมกัน (common goals) ทํากิจกรรมท่ีตองใชความรวมมือรวมกัน (intergroup cooperation) 

และไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ กฎ หรือจารีตประเพณี (support of authorities, law, or 

custom) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําท้ัง 4 ปจจัยขางตน มาสรางเปนเง่ือนไขในการจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุม โดยใชวิธีการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือ

กัน (cooperation) และการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับ

การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ (cooperation+authority) ซ่ึงการจินตนาการท้ังสองเง่ือนไขมีปจจัยท่ี

ท้ังสองฝายควรมีสถานะท่ีเทาเทียมกัน และมีเปาหมายรวมกันรวมอยูในการจินตนาการแลว ซ่ึงผูวิจัย

เชื่อวาการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจาก
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ผูมีอํานาจ นาจะมีประสิทธิภาพในการลดเจตคติรังเกียจกลุมท้ังแบบเดนชัดและแบบแอบแฝงได

ดีกวาวิธีการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันเพียงอยางเดียว 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมตอเจตคติรังเกียจ

กลุม 

Vezzali, Crisp, Stathi, และ Giovannini (2015) ไดสนใจศึกษาการจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุม จะสามารถสนับสนุนการติดตอสื่อสารและการประเมินเจตคติทางบวกตอ

คนนอกกลุมระหวางเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ โดยผานการลดความวิตกกังวลตอคน

นอกกลุมในฐานะตัวแปรสงผานหรือไม ในการศึกษาท่ี 2 กลุมผูวิจัยไดทดสอบกับกลุมเด็กนักเรียน

แลกเปลี่ยนชาวอิตาลี โดยแบงเปน 2 เง่ือนไข โดยเง่ือนไขท่ี 1 ผูรวมการทดลองไดจินตนาการถึงการ

มีปฏิสัมพันธกับสัญชาติเจาบานซ่ึงเปนเจาของประเทศ โดยจินตนาการวาเปนการพบปะกันอยาง

ผอนคลาย สบายใจ และเปนไปในทางบวก กอนท่ีจะใหเขียนวาผูรวมการทดลองไดจินตนาการอะไร

ไปบางลงในกระดาษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจินตนาการใหดีข้ึน ผูท่ีไดอยูในเง่ือนไขท่ี 2 ผูรวม

การทดลองจะไมไดจินตนาการใด ๆ ซ่ึงผลท่ีออกมาพบวา ผูท่ีไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับ

คนนอกกลุม มีการประเมินเจตคติทางบวกและใชเวลารวมกับคนนอกกลุมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ผานการลดความวิตกกังวลในฐานะตัวแปรสงผาน 

Turner, Hewstone, Voci และ Vonofakou (2008) กลุมผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับการท่ีผู

รวมการทดลองแตละคนมีโอกาสไดพบเห็นความสัมพันธแบบขยาย (extended intergroup 

contact) วาจะสงผลใหมีเจตคติตอคนนอกลุมในทางบวกท่ีมากยิ่งข้ึนหรือไม โดยวัดจากการท่ีผูรวม

การทดลองไดรับรูวาเพ่ือนหรือครอบครัวซ่ึงถือวาอยูกลุมเดียวกันกับผูรวมการทดลองนั้นมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมมากนอยเพียงใด ผานการศึกษาตัวแปรสงผานสี่ตัวแปร ซ่ึงหนึ่งในนั้น คือ 

ตัวแปรการรับรูบรรทัดฐานภายในกลุม ซ่ึงกลุมผูวิจัยเชื่อวาการท่ีบุคคลพบเห็นคนในกลุมตนเองมี

ปฏิสัมพันธอันดีกับคนนอกกลุม ก็จะสงผลใหบุคคลนั้นเกิดการรับรูวาการมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับคนนอก

กลุมนั้นเปนสิ่งท่ียอมรับไดและควรยึดถือเปนบรรทัดฐานภายในกลุมตนเอง โดยเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางชาวอังกฤษผิวขาวผานการตอบมาตรวัดตาง ๆ ท่ีมีตอชาวเอเชีย ซ่ึงผลการวิเคราะหออกมา 

พบวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีกลุมผูวิจัยไดคาดไว กลาวคือ บุคคลท่ีไดพบเห็นคนในกลุมตนเองมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมมากเทาใด ก็จะยิ่งทําใหบุคคลนั้นเกิดการรับรูบรรทัดฐานภายในกลุมเพ่ิม

มากข้ึน จนนําไปสูการมีเจตคติทางบวกตอชาวเอเชียท่ีดียิ่งข้ึนในท่ีสุด 

Vezzali, Capozza, Giovannini, และ Stathi (2011) โดยกลุ มผู วิ จั ย ได สน ใจ ศึกษา

ประสิทธิภาพความคงทนของการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุม ผานการวัดเจตคติ

แบบเดนชัดและแบบแอบแฝงกับเด็กชั้นประถมศึกษาชาวอิตาลีจํานวน 44 คน โดยสุมเด็กเขาสู
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เง่ือนไข ไดแก เง่ือนไขทดลอง เด็ก ๆ จะไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับเด็กท่ีเปนผูอพยพมา

จากตางประเทศ โดยผูรวมการทดลองจะตองเขารวมการทดลองอาทิตยละ 1 ครั้ง ติดตอกันเปน

จํานวนท้ังหมด 3 ครั้ง ซ่ึงแตละครั้งจะใหจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีตางสถานท่ีและตางบุคคล

กันไป หลังจากนั้นผูรวมการทดลองจะมีเวลา 15 นาทีในการเขียนสิ่งท่ีตนจินตนาการลงไป หลังจาก

จบการทดลองครั้ง ท่ี 3 เ ม่ือผานไปครบ 1 สัปดาห ผูรวมการทดลองไดกลับมาทําการตอบ

แบบทดสอบ 3 อยาง ไดแก การเปดเผยตนเอง ความตั้งใจจะมีปฏิสัมพันธกับคนในกลุมและนอก

กลุม และทําการทดสอบการเชื่อมโยงแบบแอบแฝงสําหรับเด็ก (Child IAT) สวนเด็กท่ีไดอยูเง่ือนไข

ควบคุม จะไดตอบแบบสอบถามเชนเดียวกันแตไมไดรับการจินตนาการใด ๆ กอนหนานั้น ซ่ึงผลท่ี

ออกมาพบวา แมจะผานไป 1 สัปดาห เด็กท่ีไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุม สามารถ

ลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกท้ังยังพบวาเด็ก ๆ มีความตั้งใจท่ี

จะมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับคนนอกกลุม ผานการเปดเผยตนเองเปนตัวแปรสงผาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐาน ดังตอไปนี้ สมมติฐานท่ี 1 การ

จินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ 

มีอิทธิพลทางออมตอเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัด โดยมีความวิตกกังวลตอคนนอกนอกกลุม และ

การรับรูบรรทัดฐานภายในกลุมเปนตัวแปรสงผาน 

สมมติฐานท่ี 2 การจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับ

การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน 

มีอิทธิพลในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝง 

สมมติฐานท่ี 3 การจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับ

การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน 

มีอิทธิพลในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดและแบบแอบแฝงคงทนไดนานถึง 1 สัปดาห 

สมมติฐานท่ี 4 การจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับ

การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ มีอิทธิพลในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดและแบบแอบแฝงได

ดีกวาเม่ือเทียบกับการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน ท้ังการวัดทันที

และหลังผานไป 1 สัปดาห 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบการทดลอง โดยกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยชาวไทย ระดับปริญญาตรี จํานวน 186 คน 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

1.1 มาตรวัดความวิตกกังวลตอชาวพมา 
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จํานวน 11 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินคา ตั้งแต 1 คือนอยท่ีสุด ไปจนถึง 7 

คือมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .92 

1.2 มาตรวัดการรับรูบรรทัดฐานภายในกลุม  

จํานวน 5 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินคา ตั้งแต 1 คือไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไป

จนถึง 7 คือเห็นดวยอยางยิ่ง ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .84 

1.3 มาตรวัดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดตอชาวพมา 

จํานวน 18 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินคา ตั้งแต 1 คือไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไป

จนถึง 7 คือเห็นดวยอยางยิ่ง ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .96 

1.4 มาตรวัดเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝงตอชาวพมา (แบบทดสอบการเช่ือมโยงแบบแอบ

แฝง: Implicit Association Test) 

ผูรวมการทดลองจะตองทําการทดสอบผานเครื่องคอมพิวเตอร โดยกดแปนคียบอรดระหวาง

แปน “D” และ “K” ใหถูกตองและเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยตองจัดประเภทสิ่งเราท่ีถูก

แสดงข้ึนมาบนกลางหนาจอใหถูกตอง ซ่ึงผูรวมการทดลองตองจัดประเภทของชื่อชนชาติ

ระหวางชื่อชาวไทยกับชื่อชาวพมา และคําคุณศัพทบวกลบใหถูกฝงตามท่ีหนาจอบริเวณมุมบน

ซายและขวากําหนดมาให โดยแบงเปนรอบฝกหารอบและทดสอบจริงสองรอบ ซ่ึงมีคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .87 

2. วิธีเก็บขอมูล 

2.1 ผูวิจัยจับฉลากเพ่ือสุมผูรวมการทดลองเขาสูหนึ่งในสามเง่ือนไข ไดแก เง่ือนไขท่ี 1 คือเง่ือนไข

ควบคุม ผูรวมการทดลองจะไดจินตนาการถึงการทองเท่ียวในธรรมชาติเพียงลําพัง เง่ือนไขท่ี 

2 คือเง่ือนไขทดลอง ผูรวมการทดลองจะไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับชาวพมาใน

รูปแบบรวมมือกัน และเง่ือนไขท่ี 3 คือเง่ือนไขทดลอง ผูรวมการทดลองจะไดจินตนาการถึง

การมีปฏิสัมพันธกับชาวพมาแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ 

2.2 ผูวิจัยแจกใบคําสั่งใหกับผูรวมการทดลองไดอานและจินตนาการตาม เปนเวลาคนละ 2 นาที 

2.3 จากนั้นผูวิจัยแจกกระดาษ A4 ใหผูรวมการทดลองไดเขียนบรรยายสิ่งท่ีตนเองไดจินตนาการ

ไปเม่ือครูออกมาเปนตัวหนังสือ เพ่ือตรวจสอบการจัดกระทํา (manipulation check) วาผู

รวมการทดลองไดจินตนาการตามคําสั่งของผูวิจัยมากนอยเพียงใด 

2.4 ผูรวมการทดลองจะไดตอบมาตรวัดความวิตกกังวลตอชาวพมา มาตรวัดการรับรูบรรทัดฐาน

ภายในกลุม มาตรวัดเจตคติรังเกียจกลุมชาวพมาแบบเดนชัด และมาตรวัดเจตคติรังเกียจ

กลุมชาวพมาแบบแอบแฝง ผานการทําแบบทดสอบการเชื่อมโยงแบบแอบแฝง (IAT) โดย

คอมพิวเตอรตามลําดับ ถือเปนอันเสร็จสิ้นการทดลองครั้งแรก 
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2.5 เม่ือเวลาผานไป 1 สัปดาห ผูรวมการทดลองกลับมารวมการทดลองในครั้งท่ีสอง ผูรวมการ

ทดลองจะไดตอบมาตรวัดเจตคติรังเกียจกลุมชาวพมาแบบเดนชัด และวัดเจตคติรังเกียจกลุม

ชาวพมาแบบแอบแฝง ผานการทําแบบทดสอบการเชื่อมโยงแบบแอบแฝง (IAT) ผาน

คอมพิวเตอรอีกครั้งตามลําดับ ถือเปนอันเสร็จสิ้นการทดลองครั้งท่ีสอง 

2.6 ผูวิจัยทําการเปดเผยวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการวิจัย อีกท้ังไดขอความรวมมือไมใหเปดเผย

วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการวิจัยแกบุคคลอ่ืน และมอบกระเปาสตางคเปนของท่ีระลึกใหกับ

ผูรวมการทดลอง พรอมท้ังกลาวขอบคุณผูรวมการทดลองทุกคน 

3. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวัดครั้งแรก หลังจากท่ีผูรวมการทดลองไดจินตนาการตามคําสั่ง 

ผูวิจัยไดใช PROCESS ท่ีเปนสวนตอขยายจาก SPSS เพ่ือทดสอบอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม

ผานตัวแปรสงผานท้ัง 2 ตัว รวมท้ังทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขนาดอิทธิพลในการลดเจต

คติรังเกียจกลุมท้ังแบบเดนชัดและแบบแอบแฝงระหวางเง่ือนไขทดลองท้ังสองกลุม 

การวิเคราะหขอมูลการวัดครั้งท่ีสอง หลังจากท่ีผูรวมการทดลองไดจินตนาการตามคําสั่ง

ผานไปแลว 1 สัปดาห ผูวิจัยใช Repeated Measures ANOVA ดวยโปรแกรม SPSS เพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพความคงทนของการลดเจตคติรังเกียจกลุมท้ังแบบเดนชัดและแบบแอบแฝง ในเง่ือนไข

ทดลองท้ังสองกลุม และใช t-test ดวยโปรแกรม SPSS เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดเจต

คติรังเกียจกลุมท้ังแบบเดนชัดและแบบแอบแฝง ระหวางกลุมทดลองท้ังสองกลุมอีกครั้ง  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. การตรวจสอบการจัดกระทํา 

เม่ือตรวจสอบการจัดกระทําผานการเขียนบรรยายสิ่งท่ีผูรวมการทดลองไดจินตนาการไป 

พบวา มีผูผานเกณฑท่ีนํามาวิเคราะหตอไดจํานวน 130 คน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 เจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัด 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวัดครั้งแรก พบวา การจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคน

นอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ ไมมีอิทธิพลทางตรง (c’=-.04, 

p=.73) แตมีเฉพาะอิทธิพลทางออมตอเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย

มีความวิตกกังวลตอคนนอกนอกกลุม (ab=-.14, CI[-.27,-.04]) และมีการรับรูบรรทัดฐานภายใน

กลุมเปนตัวแปรสงผาน (ab=-.14, CI[-.27,-.02]) จึงสรุปไดวาตัวแปรสงผานมีอิทธิพลอยางเต็มท่ีหรือ

สมบูรณ 
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ภาพท่ี 1 สรุปขนาดอิทธิพลตอเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัด  

จากการกําหนดใหการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและ

ไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ เปนตัวแปรหุนโดยเทียบกับกลุมควบคุม 

หมายเหตุ : *p ≤ .05; **p < .01. 

      c = ขนาดอิทธิพลรวม โดยรวมตัวแปรสงผานท้ังหมดในการวิเคราะหความสัมพันธ 

      c’ = ขนาดอิทธิพลทางตรง โดยไมรวมตัวแปรสงผานท้ังหมดในการวิเคราะห 

             ความสัมพันธ 

 

 
ภาพท่ี 2 สรุปขนาดอิทธิพลตอเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัด จากการกําหนดใหการจินตนาการถึง

การมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน เปนตัวแปรหุนโดยเทียบกับกลุมควบคุม 
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หมายเหตุ : *p ≤ .05; **p < .01. 

      c = ขนาดอิทธิพลรวม โดยรวมตัวแปรสงผานท้ังหมดในการวิเคราะหความสัมพันธ 

      c’ = ขนาดอิทธิพลทางตรง โดยไมรวมตัวแปรสงผานท้ังหมดในการวิเคราะห 

             ความสัมพันธ 
 

สวนการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน มีอิทธิพลทางออม

ตอเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดอยางมีนัยสําคัญทางสิถิติ โดยมีความวิตกกังวลตอคนนอกนอก

กลุม (ab=-.10, CI[-.23,.00]) และการรับรูบรรทัดฐานภายในกลุมเปนตัวแปรสงผาน (ab=-.13, CI[-

.27,-.00]) โดยพบวาตัวแปรสงผานมีอิทธิพลเพียงบางสวนเทานั้น (c’=-.27, p=.01) 

 จากภาพท่ี 1 และ 2 แสดงใหเห็นวา ผูท่ีไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธทางบวกกับชาว

พมาจากท้ังสองเง่ือนไข รายงานวามีความวิตกกังวลตอชาวพมาลดนอยลง และมีการรับรูบรรทัดฐาน

ภายในกลุมเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสงผลใหมีเจตคติรังเกียจชาวพมาลดลงเม่ือเทียบกับกลุมควบคุม 

เม่ือเทียบอิทธิพลในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดในทันที พบวา การจินตนาการถึง

การมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ มีอิทธิพลใน

การลดเจตคติรังเกียจกลุม (c=-.32, p=.02) ไดนอยกวาการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคน

นอกกลุมแบบรวมมือกัน (c=-.50, p=.00) 

เม่ือผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการวัดครั้งท่ีสอง มีผูท่ีผานเกณฑการทดลองครั้งท่ีสองจํานวน 

112 คน โดยการทดสอบประสิทธิภาพความคงทนของการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดเม่ือ

เวลาผานไปแลว 1 สัปดาห พบวา อิทธิพลรวมระหวาง เวลาและกลุม ถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

(F=3.46, p=.04) แสดงใหเห็นวา คะแนนเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดในชวงครั้งท่ี 1 และ 2 ของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา การจินตนาการ

ถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และการ

จินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน ยังมีความคงทนในการลดเจตคติ

รังเกียจกลุมแบบเดนชัดอยู โดยคะแนนเฉลี่ยเจตคติรังเกียจชาวพมาแบบเดนชัดของท้ังสองกลุม

ลดลงจากเดิมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.73, p=.09) (t=.88, p=.38) ตามลําดับ ในขณะท่ี

คะแนนเฉลี่ยเจตคติรังเกียจชาวพมาแบบเดนชัดของกลุมควบคุมเพ่ิมสูงข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (t=-1.65, p=.11) ในครั้งท่ีสอง 
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ภาพท่ี 3 คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดของแตละกลุม ในแตละชวงเวลา 

หมายเหตุ : การวัดครั้งท่ี 1 และ 2 เวนระยะหางกันเปนเวลา 7 วัน 

คะแนนเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดสูง หมายถึง มีความรังเกียจแบบเดนชัดตอชาวพมามาก 

 

เม่ือผานไป 1 สัปดาห พบวา กลุมทดลองท้ังสองกลุมมีคะแนนเจตคติรังเกียจกลุมแบบ

เดนชัดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-.60, p=.55) ซ่ึงหมายความวา วิธีการจินตนาการ

ถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผู มีอํานาจ มี

ประสิทธิภาพในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดเทาเทียมกับการจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน 

 

2.2 เจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝง 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวัดครั้งแรก พบวา ท้ังการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับ

คนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และการจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน ไมมีอิทธิพลในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝง

เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม ตามลําดับ (c=-.08, p=.31) (c=-.07, p=.39)  
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สนับสนุนจากผูมีอํานาจ 



 

1501 
 

 
ภาพท่ี 4 คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝงของแตละกลุม ในแตละชวงเวลา 

หมายเหตุ : การวัดครั้งท่ี 1 และ 2 เวนระยะหางกันเปนเวลา 7 วัน 

คะแนนเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝงสูง หมายถึง มีความรังเกียจแบบแอบแฝงตอชาวพมามาก 

 

เนื่องจากการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมท้ังสองกลุม นั้นไมมีอิทธิพลท้ัง

ทางตรงและทางออมในการลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝง จึงทําใหไมตองทดสอบความคงทน

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางกลุมอีกในครั้งท่ีสองเม่ือเวลาผานไป 1 สัปดาห 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยนี้ผูวิจัยพบวา การจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือ

กันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุม

แบบรวมมือกัน มีอิทธิพลทางออมตอเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัด โดยมีความวิตกกังวลตอคนนอก

นอกกลุมและการรับรูบรรทัดฐานภายในกลุมเปนตัวแปรสงผานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Vezzali และคณะ (2015) และงานของ Turner และคณะ (2008) 

ตามลําดับ อีกท้ังเง่ือนไขทดลองท้ังสองกลุมยังมีความคงทนในการลดเจตคติรังเกียจชาวพมาแบบ

เดนชัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคะแนนเจตคติรังเกียจชาวพมาของท้ังสองกลุมลดนอยลง ในขณะ

ท่ีกลุมควบคุมมีคะแนนเจตคติรังเกียจชาวพมาเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Vezzali และ

คณะ (2011) ท่ีพบวา เด็กท่ีไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมอาทิตยละครั้งเปน

ระยะเวลาติดตอกันถึงสามสัปดาห นั้นรายงานวามีความตั้งใจท่ีจะมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับคนนอกกลุมแม
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เวลาจะผานไปแลว 1 สัปดาห โดยผูวิจัยพบวาเพียงใหผูรวมการทดลองจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมเพียงครั้งเดียว ก็เพียงพอแลวท่ีจะสามารถลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบ

เดนชัดไดนานถึง 1 สัปดาห 

รวมท้ังผูวิจัยยังพบวา การรับรูบรรทัดฐานภายในกลุมกลับมีอิทธิพลสงผาน ระหวางการ

จินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับชาวพมาแบบรวมมือกัน กับเจตคติรังเกียจกลุมแบบเดนชัดดวย 

ท้ังท่ีผูรวมการทดลองในกลุมนี้ไมไดจินตนาการถึงผู มีอํานาจ ท่ีคอยใหการสนับสนุนถึงการมี

ปฏิสัมพันธอันดีกับชาวพมาเลย แตกลับรายงานวามีบรรทัดฐานภายในกลุมสูงเชนเดียวกันกับกลุมท่ี

ไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมี

อํานาจ ซ่ึงผูวิจัยคาดวา อาจเปนไปไดวาเม่ือผูรวมการทดลองไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธ

ทางบวกกับชาวพมาแลว ทําใหมีเจตติท่ีดีตอชาวพมามากข้ึน เม่ือถึงเวลาท่ีผูรวมการทดลองตองตอบ

แบบสอบถามในชวงวัดการรับรูบรรทัดฐานภายในกลุมตนเอง ทําใหผูรวมการทดลองเกิดความเชื่อวา

บุคคลอ่ืนท่ีอยูในกลุมตนก็นาจะมีเจตคติท่ีดีตอชาวพมาเชนเดียวกันกับตนดวย 

ผูวิจัยพบวามีอยู 2 ประเด็นท่ีไมเปนไปตามท่ีผูวิจัยคาดไว ไดแก ประเด็นแรก คือ ไมวาเปน

การจินตนาการแบบใด ไมสามารถลดเจตคติรังเกียจกลุมแบบแอบแฝง ผูวิจัยมองวานั่นไมได

หมายความวา การใชเทคนิคการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมของผูวิจัยไมไดผล 

มิฉะนั้นผลการวัดเจตคติรังเกียจชาวพมาแบบเดนชัดคงมีคะแนนไมแตกตางกันดวยระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงผูวิจัยคาดวาอาจเกิดจากสาเหตุ ดังตอไปนี้  

สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมไทย งานวิจัยของ Rudman, Feinberg, และ Fairchild 

(2002) พบวา บุคคลจะเกิดการประเมินแบบอัตโนมัติซ่ึงปราศจากการรูตัวหรือไมไดตั้งใจ โดยกลุมท่ี

มีสถานะท่ีไดเปรียบกวา ไมวาจะเปน เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางการเงิน หรือแมแตน้ําหนักตัว 

รายงานวามีความชื่นชอบกลุมตนเองแบบแอบแฝง (ingroup bias) มากกวาชนกลุมนอย ซ่ึงอาจ

เปนไปไดวาเม่ือทําการทดสอบการเชื่อมโยงแบบแอบแฝง ผูรวมการทดลองชาวไทยในงานของผูวิจัย

นั้นไมไดมีความรังเกียจตอชาวพมา เพียงแตผูรวมการทดลองอาจมีความชื่นชอบกลุมตนเองมากกวา

การชื่นชอบชาวพมาเชนเดียวกันกับงานวิจัยท่ีเพ่ิงไดกลาวไป จึงสงผลใหคะแนนเจตคติรังเกียจกลุม

แบบแอบแฝงไมแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ประเด็นท่ีสอง คือ วิธีการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและ

ไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ มีประสิทธิภาพในการลดเจตคติรังเกียจกลุมเทาเทียมกับการ

จินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน  ซ่ึงผูวิจัยคาดวาอาจเกิดจากสาเหตุ 

ดังตอไปนี้ 

เนื้อหาท่ีผูรวมการทดลองไดรับไปจินตนาการอาจมีเนื้อหายาวจนเกินไป ถึงแมวาผูรวมการ

ทดลองจะอานตามคําสั่งท่ีไดรับไปจนจบ เนื่องจากผูรวมการทดลองทุกคนไมวาจะอยูในกลุมใดจะมี
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เวลาในการจินตนาการเพียงคนละ 2 นาที แตเนื้อหาของกลุมท่ีไดจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธกับ

คนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจนั้นมีความยาวมากท่ีสุด อาจสงผล

ใหผูรวมการทดลองมีเวลาจินตนาการอยางละเอียดลึกซ้ึงนอยกวากลุมการจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน 

ผูวิจัยคาดวาอีกหนึ่งสาเหตุท่ีเปนไปได คือ ถึงแมวาผูรวมการทดลองอาจรับรูวาอธิการบดี 

เปนผูมีอํานาจและมีหนาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนใหผูรวมการทดลองมีปฏิสัมพันธอันดีกับ

ชาวพมา แตในความเปนจริงแลวอธิการบดีอาจมีความใกลชิดกับผูรวมการทดลองในระดับต่ํา ดัง

งานวิจัยของ Gomez และ Huici (2008) ท่ีแนะนําวา ผูรับสารจะเชื่อและยอมรับสารไดนั้น ผูสงสาร

จะตองเปนบุคคลท่ีมีอํานาจท่ีผูรับสารใหการยอมรับ ดังนั้น ถาผูรวมการทดลองมีความใกลชิดหรือ

ผูกพันตออธิการบดีในระดับต่ํา ก็อาจสงผลกระทบตออิทธิพลในการลดเจตคติรังเกียจกลุมไดไมดีเทา

ผูมีอํานาจท่ีมีความใกลชิดกับผูรวมการทดลองมากกวา 

จากการทดลองงานวิจัยนี้ ทําใหผูวิจัยพบขอคนพบใหมวา การจินตนาการถึงการมี

ปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมแบบรวมมือกันและไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ โดยไดรับการ

สนับสนุนใหมีปฏิสัมพันธอันดีกับคนนอกกลุม รวมท้ังตัวผูมีอํานาจเองเปนแบบอยางท่ีดีท้ังความคิด

และพฤติกรรม ก็จะสามารถลดเจตคติรังเกียจกลุมท่ีชาวไทยมีตอชาวพมาได ซ่ึงเปนวิธีท่ีประหยัด

และจัดกระทําไดงาย ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัว การศึกษา หรือองคกรตาง ๆ สามารถใชวิธีการนี้

ใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกันได 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เนื้อหาการจินตนาการในเง่ือนไขท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ ผูวิจัยควรม่ันใจวาผูมี

อํานาจนั้นจะเปนบุคคลท่ีผูจินตนาการนั้นมีความใกลชิด ผูกพัน และใหการยอมรับนับถือ อีกท้ัง

เนื้อเรื่องท่ีใหจินตนาการไมควรยาวจนเกินไป จนผูจินตนาการไมมีเวลาจินตนาการตามอยาง

ลึกซ้ึง 

2. ควรมีการทดลองซํ้าในอนาคต เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธโดย

ไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ ซ่ึงจะทําใหผูท่ีสนใจศึกษามีความม่ันใจและทราบถึงอิทธิพล

ของการสนับสนุนจากผูมีอํานาจมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีเรียน

ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 27 คนท่ีไดมาจาก

การสุมตัวอยางแบบเปนกลุม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองจํานวน 

18 คาบเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem Based Learning) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขอ และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เรื่อง ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 30 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลอง One group 

pretest – posttest design สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test dependent 

  

                                                                        
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลการวิจัย พบวา  

 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) มีคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติของนักเรียนท่ี

เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) มีผลตางของ

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study analytical thinking ability and 

students learning achievement about natural disasters in social studies of 

mattayomsuksa 1 students by applying Problem Based Learning. The participants were 

selected through cluster random sampling and consisted of twenty- seven Mattayom 

1/ 2 students who had been studying in semester 2, academic year 2018 at 

Srinakharinwirot University Ongkharak Demonstration School, Nakhonnayok.  The 

experiments took 18 periods by applying Problem Based Learning.  The research 

instruments were 1)  Problem Based Learning lesson plans, 2)  thirty- item analytical 

thinking ability test and 3)  thirty- item achievement test about natural disasters.  The 

statistics used for data analysis were average and standard deviation.  The statistics 

used for hypothesis testing was t- test Dependent Sample.  The research design was 

One Group Pretest and Posttest. 

 The results were as follows: 
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 1 )  The average of analytical thinking ability of students who participated in 

Problem Based Learning lessons was higher than before at . 05 level of statistical 

significance. 

 2 )  T he average of learning achievement in social studies about natural 

disasters of students who participated in Problem Based Learning lessons was higher 

than before at .05 level of statistical significance. 

Keywords: Problem Based Learning, analytical thinking ability, learning achievement 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการจัดการเรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษามักจะเปนสังคมศึกษาเชิงรับ (Passive 

Social Studies) ท่ีเนนการถายทอดเนื้อหาเปนหลัก ไมใชสังคมศึกษาเชิงรุก (Active Social 

Studies) ท่ีเนนการแกปญหามากกวาการใหขอมูล (ไพฑูรย สินลารัตน. 2557) ทําใหนักเรียนเกิด

ความเบื่อหนายในวิชาเนื่องจากมีเนื้อหามากเกินกวาท่ีจะจดจําได โดยสาระภูมิศาสตรในประเด็นท่ี

เก่ียวกับภัยธรรมชาติและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักเรียนไมคอยให

ความสําคัญและความสนใจเทาท่ีควร เนื่องจากนักเรียนเรียนรูผานการทําแบบฝกหัดจึงไมมีโอกาสได

แกปญหาดวยตนเอง ท้ังยังขาดทักษะการคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิด

วิเคราะห (ปยะบุตร ถ่ินถา. 2560) ในการทําขอสอบอัตนัยนักเรียนมักจะตอบไดนอยหรือไมตอบเลย 

ครูผูสอนขาดสื่อการสอนท่ีทันสมัย และขาดความรูในการใชสื่อเทคโนโลยี (ยุพิน พันธุดิษฐ และ

คณะ. 2554) กอใหเกิดความไมเขาใจในหลักพ้ืนฐานของการศึกษาภูมิศาสตร การจัดการเรียนรูราย

สังคมศึกษาในยุคใหมจึงมีความจําเปนในการปรับเปลี่ยนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในการคิด

วิเคราะห แกปญหาของนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองมีอิสระท่ีจะเลือกสิ่งท่ี

พอใจ แสดงความเห็น หาขอมูล ตอบคําถาม และตรวจสอบหาความจริงดวยตนเอง (วิจารณ พานิช.  

2558)  

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เปนการเปดโอกาส

ใหผูเรียนใชปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงเปนบริบทของการเรียนรู นําความรูเดิมมาใชในการอภิปรายประเด็น

ท่ีเก่ียวกับปญหา คนควาหาขอมูลในประเด็นท่ีไมทราบแนชัด รวมถึงการตั้งสมมติฐานเพ่ือหาคําตอบ

ในประเด็นท่ีสนใจ (อัญชลี ชยานุวัชร.  2554: 26-27) ทําใหผู เรียนไดฝกทักษะในการคิดท่ี
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หลากหลาย เชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค ฯลฯ สงผล

ใหนักเรียนมีโอกาสพัฒนาความรูในเนื้อหาวิชาและทักษะการคิด สรางความตระหนักในการเรียนรู

ภูมิศาสตรท่ีเริ่มมองจากสาเหตุของปญหาเพ่ือหาแนวทางในการปองกันแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการกระทําของมนุษยกับการเปนพลเมืองท้ังในฐานะพลเมือง

ของชุมชนและทองถ่ิน พลเมืองไทย และพลเมืองโลก (จักรกฤษณ ตอพันธ. 2561) ซ่ึงสอดคลองกับ 

Edelson (2011) ท่ีอธิบายวาการรูเรื่องภูมิศาสตรมีสวนสําคัญ ในการเตรียมพลเมืองในศตวรรษท่ี 

21 เพราะ การรูเรื่องภูมิศาสตรจะชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางมีเหตุผล เปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาความรูและทักษะตางๆของนักเรียนดวยการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห รวมไปถึงการบูรณาการความรูและทักษะ

การคิดวิเคราะหในการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมโลกได

อยางปกติสุข ท้ังยังสอดคลองกับบริบทจริงของผูเรียนนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long 

learning) อันเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคลในศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชา

สังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวย

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสังคมศึกษา 

เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)  

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนดวย

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม : เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือการเรียนโดยใชปญหาท่ีมีคําตอบหลากหลายจัดเปน

ศูนยกลางของเนื้อหาสาระ และบริบทของการเรียนรู โดยปญหานั้นเปนลักษณะปญหาตามแบบธรรมชาติ

ท่ัวไป มีสถานการณจะมีลักษณะท่ียุงยากซับซอน ไมตายตัว และไมมีคําตอบท่ีถูกตองเสมอไป ในการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนักเรียนจะถูกจัดใหมีบทบาทเปนนักแกปญหา โดยการใชกระบวนการ

กลุมยอย (Small group learning) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลตางๆ และสรางองค

ความรูข้ึนดวยตนเอง ครูมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือ (tutors and coaches) และพัฒนา

ผูเรียนใหเคารพความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดการ

เรียนรู ท่ี เนนกระบวนการ (process) (Ilinois Mathematics and Science and Academy.  2001: 

online) ไม ใช ผลลัพธ ตอนท ายซ่ึ งสอดคลองกับ ทฤษฎีการเรี ยนรู แบบสร างสรรคปญญา 

(Constructivism) ท่ีมีความนิยมในปจจุบัน  

 จากการวิเคราะหข้ันตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ Peter Schwartz et 

all (2001: 2 อางอิงจาก ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2555: 59) พบวามีกรอบแนวคิดและทิศทางในการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงข้ันตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมี 8 ข้ันตอน ประกอบดวย 

1. เผชิญปญหา 2. สํารวจความรู                  3. ตั้งสมมติฐาน 4. ระบุสิ่งท่ีจําเปนตองเรียนรู เพ่ิมเติม

เพ่ือแกปญหา 5. คนหาขอมูล 6. รวบรวมความรูและแกปญหา 7. ทบทวนการดําเนินการแกปญหา (หาก

ยังแกปญหาไมได ใหดําเนินการในขอ 3-6 ใหมจนกวาจะแกปญหาได) 8. สรุปความรู  

 

การคิดวิเคราะห 

การคิดวิเคราะหตามแนวคิดของ Bloom คือความสามารถในการคิดของบุคคลซ่ึงเปนทักษะ

การคิดระดับพ้ืนฐานซ่ึงนําไปสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง โดยนักเรียนสามารถเปรียบเทียบ 

อธิบายลักษณะการจัดการ วิเคราะหประเด็นตางๆจากสวนยอยสูสวนใหญ และเชื่อมความสัมพันธ

ของประเด็นตางๆ เขาดวยกันจนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ ซ่ึง Anderson 
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and Krathwohl (2016) ไดอธิบายความสามารถในการคิดของบลูมในระดับการคิดวิเคราะห 

ดังตอไปนี้ 1. การคิดวิเคราะหความสําคัญหรือเนื้อหาของสิ่งตางๆ (Analysis of Element) เปน

ความสามารถในการแยกแยะไดวา สิ่งใดจําเปน สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถวัดได

จากการแยกแยะสิ่งท่ีกําหนดมาใหวาอะไรสําคัญหรือจําเปนหรือมีบทบาทมากท่ีสุดตัวไหนเปนเหตุ

และตัวไหนเปนผล 2. การวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationship) เปนการคนหา

ความสัมพันธของสิ่งตางๆวามีอะไรสัมพันธกันอยางไร สัมพันธกันมากนอยเพียงใด สอดคลองหรือ

ขัดแยงกัน ซ่ึงสามารถวัดไดจากการคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณนั้นเก่ียว

กันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 3. การคิดวิเคราะหเชิงหลักการ (Analysis of 

Organization Principles) หมายถึง การคนหาโครงสรางของระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทํางาน

ตางๆ วาสิ่งเหลานั้นดํารงอยูไดในสภาพเชนนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเปนแกนหลัก มีหลักการ

อยางไร มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง การคิดวิเคราะหหลักการเปนการ

วิเคราะหท่ีถือวามีความสําคัญท่ีสุด ควรจะวิเคราะหความสัมพันธไดดีเสียกอน เพราะผลจาก

ความสามารถในการวิเคราะหองคประกอบและวิเคราะหความสัมพันธจะทําใหสามารถสรุปเปน

หลักการได  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ความสําเร็จข้ันสุดทาย หรือการไดรับบางสิ่งบางอยางจากการใช

ทักษะหรือการทํางานอยางหนัก หากไมไดเกิดจากทักษะก็ตองอาศัยความรอบรูในวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการท่ีไมตองทดสอบ (Non-testing Procedures) 

เชน การสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดท่ีไดจากการเรียน (School 

Grade) (อัจฉรา สุขารมณ.  2530: 6) ซ่ึงแสดงถึงคุณลักษณะ ความรู ความสามารถของบุคคลท่ีมี

การพัฒนาข้ึนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรู การฝกฝนและการอบรมจนประสบความสําเร็จในดาน

ความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ (รชนุช รัตนสาร.  2555) ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บลูม (Bloom.  1976: 139) ไดกลาวถึงแนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะตองสอดคลอง

กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 3 ดาน คือ 1. ความรูความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดาน

นี้เก่ียวกับกระบวนการตางๆ ทางดานสติปญญาและสมอง 2. ดานความรูสึก (Affective Domain) 

พฤติกรรมดานนี้เก่ียวของกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในดานความสนใจ คุณคา ความซาบซ้ึง

และเจตคติตางๆ ของนักเรียน 3. ดานการปฏิบัติ (Psycho-motor Domain) พฤติกรรมดานนี้

เก่ียวของกับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติและการดําเนินการ เชน การทดลอง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experiment Research) ประชากร

ท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 5 หองเรียน 

โดยมีนักเรียนท้ังหมด 154 คน ท่ีมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถของผูเรียน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 27 คนซ่ึงไดมา

จากการสุมตัวอยางแบบเปนกลุม (Cluster Random Sampling) ซ่ึงผูวิจัยไดขออนุมัติความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีทําในมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจัย 355/61X ผูวิจัยแนะนําตนเองพรอมท้ังอธิบายวัตถุประสงคการวิจัย 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมท้ังขอความรวมมือในการเก็บขอมูลโดยยึดหลักในการพิทักษ

สิทธิ์ของกลุมตัวอยางวา นักเรียนมีสิทธิ์ในการเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวมการวิจัยครั้งนี้ และใน

ระหวางทําการวิจัยผูเขารวมวิจัยมีสิทธิ์ท่ีจะยุติการเขารวมเม่ือใดก็ได การตอบรับและการปฏิเสธไมมี

ผลใดๆ ตอผลการเรียนท่ีผูเขารวมวิจัยพึงจะไดรับ คําตอบและขอมูลทุกอยางจะถือเปนความลับและ

นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้เทานั้น 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ทําการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 2              

ปการศึกษา 2561 ใชเวลาในการทดลองรวม 18 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยทําการทดสอบ

กอนเรียนจํานวน 1 คาบ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 16 คาบ และทําการทดสอบหลัง

เรียนจํานวน 1 คาบเรียน 

 

เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือเนื้อหาในสาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายละเอียดเนื้อหาท่ีนํามาพัฒนาเปนหนวยการ

เรียนรูและนํามาใชในการทําวิจัย เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีหัวขอดังตอไปนี้ 
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ท่ี เนื้อหา จํานวนคาบ 

1 ทดสอบกอนเรียน 1 

2 - การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรเพ่ือสืบคนขอมูล (ส 5.1 ม.1/1) 

- ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย

เนีย   (ส 5.1 ม.1/1) 

- สาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ(ส 5.1 ม.1/3) 

6 

3 - ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพ

กับมนุษย (ส 5.2 ม.1/3) 

- แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ส 5.1 ม.1/4) 

10 

4 ทดสอบหลังเรียน 1 

 รวม 18 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) 

 2. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem Based Learning) ความสามารถในการคิดวิเคราะห และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

2. พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยการพัฒนาหนวยการ

เรียนรู เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการนําเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาจําแนกเพ่ือกําหนดจุดประสงค ตั้งจุดประสงคการ

เรียนรู ออกแบบการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดประสงคท่ีไดตั้งไว 

 2.2 พัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ดวยการศึกษาตัวอยาง

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ศึกษาการเขียนขอคําถามเพ่ือสงเสริมการคิด

วิเคราะห และสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามแนวคิดของบลูม โดยสรางเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขอถูก 

1 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยการนําขอบเขตความรูตามแนวคิดของบลูม เพ่ือนํามาเปนกรอบการ

สรางขอคําถาม 3 ดาน คือ ดานความสําคัญ ดานความสัมพันธ และดานหลักการ 

2.3 พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการวิเคราะหหลักสูตรในสวนท่ี

เก่ียวกับเรื่องท่ีสอน จําแนกจุดประสงคของเนื้อหาออกเปนพฤติกรรม โดยจําแนกจุดประสงครายวิชา

สังคมศึกษา เรื่อง     ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบดวย พฤติกรรมท่ีตองการวัดเปน 6 ดาน คือ 

ความรูความจํา ความเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การประเมินคา และการสรางสรรค และ

สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อหาท่ีใชในการทดลองจากการวิเคราะหรายละเอียดตาม

หลักสูตร ขอสอบท่ีสรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ  

3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาคาดัชนี

ความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index: IOC) พบวา 

 3.1 ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรูเชิง

เนื้อหาและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาตั้งแต 

0.5 – 1.00 พบวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีคาดัชนีความสอดคลองเปน 

1.00 ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมการ

จัดการเรียนรูมีความเหมาะสมกับการนําไปใช และกิจกรรมการจัดการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม

กระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียน พรอมท้ังปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตาม

ขอเสนอแนะในดานการใชภาษาและการลําดับเนื้อหาเพ่ือใหมีความเหมาะสมและสมบูรณสามารถ

นําไปใชตอไป 

 3.2 ดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซ่ึงพิจารณา

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาระหวาง ≥ 0.50 ข้ึนไป พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ระหวาง 0.6 – 1.00 และแกไขปรับปรุงความเหมาะสมของขอคําถามและตัวเลือกตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 
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 3.3 ดัชนีความสอดคลองของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงพิจารณาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาระหวาง ≥ 0.50 ข้ึนไป พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 

0.6 – 1.00 และแกไขปรับปรุงความเหมาะสมของขอคําถามและตัวเลือกตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 

 4. นําแผนการจัดการเรียนรู แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผานการแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

  4.1 ทดลองใช (Try out) แผนการจัดการเรียนรูไปกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ในหองเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในการใชภาษาและการ

จัดกิจกรรม 

 4.2 ทดลองใช (Try out) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใหนักเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน นํากระดาษคําตอบมาตรวจให

คะแนน แลวนําวิเคราะหผลโดยคัดเลือกขอสอบท่ีมีความยากระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจ

จําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 30 ขอ พบวาคาความยากงาย (p) เฉลี่ย 0.28 คาอํานาจจําแนก 

(r) เฉลี่ย 0.17 และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร KR-20 มีคาความเชื่อม่ัน 

.2966 

4.3 ทดลองใช (Try out) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใหนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 27 คนดําเนินการทดสอบ นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน 

แลวนําวิเคราะหผลโดยคัดเลือกขอสอบท่ีมีความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจ

จําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 30 ขอ พบวาคาความยากงาย (p) เฉลี่ย 0.38 คาอํานาจจําแนก 

(r) เฉลี่ย 0.19 และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร KR-20 มีคาความเชื่อม่ัน 

.2869 

5. เลือกแบบทดสอบท่ีจะดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ขอท้ังแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงปรับปรุงการใชภาษาใน

การจัดการเรียนรูตอไป 

6. สุมกลุมตัวอยางเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หองเปนกลุมตัวอยางของ

การวิจัยครั้งนี้และผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem Based Learning) รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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7. ชี้แจงใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทราบรายละเอียดและข้ันตอนวิธีการในการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

8. นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวนอยางละ 30 ขอไปทําการทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ท่ีเปนกลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนท่ีไดจาก

การทดสอบครั้งนี้เปนคะแนนสอบกอนเรียน (Pre - test)  

9. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) รายวิชา

สังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนกลุมนี้ โดยใชเวลา 16 คาบ คาบ

ละ 50 นาที 

10. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) 

รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติครบแลว ทําการทดสอบหลังเรียน (Post - test) 

เพ่ือวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงเปนชุด

เดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน 

11. ตรวจใหคะแนนและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 

Learning) แลววิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย  

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem Based Learning) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเปน 

14.41 และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 3.57 และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเปน 17.70 และความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 2.87 เม่ือคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห

หลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) มีการกระจายตัวของคะแนนสอบหลังเรียนนอย

กวากอนเรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05  

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน (Problem Based Learning) มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอน

เรียนเปน 14.70 และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 3.35 และภายหลังการจัดการเรียนรูผูวิจัยพบวามี
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คะแนนเฉลี่ยเปน 17.11 และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 3.38 ผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) มีผลสัมฤทธิ์วิชาสังคม

ศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem Based Learning) ซ่ึงผูสอนมีบทบาทในการใหคําแนะนําและจัดสภาพแวดลอมแหงการ

เรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดคนพบปญหา คนควา อภิปรายเพ่ือหาคําตอบ และลงมือปฏิบัติเพ่ือ

แกปญหาดวยตนเองผานกระบวนการคิดวิเคราะหและกระบวนการกลุม ทําใหนักเรียนคนพบองค

ความรูดวยตนเอง จากการศึกษาผลการทดลอง ผูวิจัยอภิปรายผลตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการเรียน

ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดการ

เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี อุดทา (2552: 68) โนชฮายาตี มามะ (2555: 87) ศศิธร ปกกาโล 

(2558: 295) และธิติยา ฉะกระโทก (2560: 80) ท่ีพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem Based Learning)  สามารถสงเสริมการคิดวิเคราะหไดอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ เ ม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหท้ัง 3 องคประกอบยอยรายละเอียดความเชื่อมโยงของ

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)กับ

องคประกอบทางการคิดวิเคราะหอธิบายไดดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง สาเหตุและการปองกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนว

ทางการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 

Learning) ข้ันท่ี 1 เผชิญปญหา ข้ันท่ี 2 สํารวจความรู ข้ันท่ี 3 ตั้งสมมติฐาน จากการสังเกตของ

ผูวิจัยพบวานักเรียนมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติไมเพียงพอ นักเรียนจึงใชการ

สังเกตและใชเทคโนโลยีในการหาคําตอบ จากประเด็นปญหาไปสูการคนหาคําตอบ ทําใหนักเรียน

สามารถบอกความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพท่ีกอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของสถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหง
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อิลลินอยส (2001: ออนไลน) ท่ีกลาววานักเรียนจะถูกจัดใหมีบทบาทเปนนักแกปญหา ซ่ึงแนวทางใน

การหาคําตอบนั้นมีไดหลากหลาย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของขอมูล ซ่ึงขอมูลนั้น

จะตองสรางข้ึนจากตัวนักเรียนเอง และรัชนี อุดทา (2552: 68) ท่ีกลาววาการเรียนรูท่ีเนนปญหาเปน

ฐานทําใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหปญหาสถานการณท่ีพบหลังจากนั้นวิเคราะหเชื่อมโยงกับปญหา

ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตประจําวันทําใหมีขอมูลเปนแนวทางในการหาเหตุผล

ของคําตอบอีกท้ังหาวิธีแกปญหา เนื่องจากมีการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ ดังนั้นการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ในข้ันท่ี 1 – 3 บทบาทของนักเรียนจะ

เปนผูสังเกต ผูสืบคนขอมูลและผูวิเคราะหขอมูล ทําใหเห็นวากระบวนการกลุมเขามามีสวนสําคัญ

อยางยิ่งในการสรางองคความรูท่ีไดมาจากการอภิปราย วิเคราะหและลงขอสรุปรวมกันของนักเรียน   

แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง แนวทางจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวทางการจัดการ

เรียนรูตามข้ันตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ข้ันท่ี 4 

ระบุสิ่งท่ีจําเปนตองเรียนรูเพ่ิมเติม ข้ันท่ี 5 คนหาขอมูล ข้ันท่ี 6 รวบรวมความรูและแกปญหา ข้ันท่ี 

7 ทบทวนการดําเนินการแกปญหา และข้ันท่ี 8 สรุปความรู จากการสังเกตผูวิจัยพบวา นักเรียนมี

การสืบคนขอมูลท่ีจําเปนตองเรียนรูเพ่ิมเติมในหัวขอลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี การรวมกลุม

ประชากร และสิ่งกอสรางท่ีมีในพ้ืนท่ี โดยในการศึกษาขอมูลนั้นนักเรียนมีการใชแอพพลิเคชัน 

Google Map ควบคูกับการสืบคนจากเวปไซตตางๆในการศึกษาขอมูลและขอมูลเชิงพ้ืนท่ีบริเวณท่ี

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทําใหเห็นแนวทางในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย ซ่ึง

สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 78) ท่ีวาในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียน

ตองศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเองใหมากท่ีสุดและถูกตองท่ีสุด จึงจําเปนท่ีผูเรียนจะตองมีสื่อท่ี

สมบูรณท่ีสุด หากเปนไปไดตองมีโสตทัศนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผูเรียนสามารถใชเปน

แหลงคนควาไดอยางอิสระ นอกจากนี้นักเรียนมีการสะทอนความคิดเห็นรวมกันจากการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ กอใหเกิดบรรยากาศของการชวยเหลือเก้ือกูลและรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก

ในกลุมและเพ่ือนรวมชั้น สอดคลองกับสมหวัง อังสนุ (2554 : 91) ท่ีกลาววานักเรียนมีกระบวนการ

แลกเปลี่ยนภายในกลุม ทําใหสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตองครบถวน ใชเวลาในการตอบคําถาม

นอยลงเพราะการไดพูดคุยและทําความเขาใจกับคําถามทําใหนักเรียนเขาใจมากข้ึน และ (ศศิธร ปก

กาโล.  2558: 295; อางอิงจาก Seyed Javad Ghazi Mir Saeed และ Sarah Nokbeh Rousta. 

2013) ท่ีพบวาผลจากการใชปญหาเปนฐานในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักเรียน EFL ชาวอิหราน โดยในการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหท้ังกอนและหลัง

เรียน ผลปรากฎวานักเรียนกลุมนี้มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวากอนเรียน ดังนั้นในการ



 

1518 
 

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

สิ่งสําคัญท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จเนื่องจากนักเรียนจําเปนตองใช

กระบวนการในการสืบคนขอมูลเพ่ือนําขอมูลตางๆมาวิเคราะหและลงขอสรุปรวมกัน อีกท้ังการ

สะทอนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมมีสวนสําคัญในการสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห

ของนักเรียน ทําใหนักเรียนกลาคิด และการแสดงความคิดเห็นอันจะสงผลถึงการพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน  

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) เปนการจัดการเรียนรู

ท่ีเสริมสรางลักษณะของการคิดวิเคราะห ท้ัง 3 ดาน ไดแก 1. การวิเคราะหความสําคัญ นักเรียน

สามารถบอกความสําคัญของการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ

ทรัพยสินนอยท่ีสุดได เชน หากมีการติดสัญญาณเตือนภัยและมีการชี้แจงจุดรวมพลเม่ือมีเหตุการณ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดข้ึน ผูคนจะไดยินเสียงสัญญาณและหลบไปยังท่ีปลอดภัยทําใหไมเปน

อันตรายตอตนเองและยังสามารถชวยเหลือผูคนรอบตัวได 2. การวิเคราะหความสัมพันธ นักเรียน

สามารถอธิบาย อภิปรายความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมและสภาพสังคม รวมถึงการเลือกแนวทางในการจัดการ

ภัยพิบัติท่ีเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ 3. การวิเคราะหหลักการ นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากลักษณะทางกายภาพท่ีแตกตางกัน เชน การเกิด

แผนดินไหวในประเทศเนปาลมีสาเหตุเหมือนกับการเกิดแผนดินไหวในประเทศญ่ีปุน เนื่องจากการ

แผนดินไหวนั้นเกิดจากการปลดปลอยพลังงานจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก แตความ

เสียหายของประเทศเนปาลมีมากกวาประเทศญี่ปุน เพราะประเทศญี่ปุนอยูในบริเวณวงแหวนแหงไฟ

ท่ีมักเกิดเหตุการณแผนดินไหวอยูบอยครั้งจึงทําใหมีการระวังภัยและมีระบบการแจงเตือนภัย

มากกวา ประชาชนมีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตนเม่ือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกวา

ประเทศเนปาลจึงทําใหเกิดความเสียหายนอยกวา รวมถึงแนวทางในการจัดการภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติจากขาวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงทําใหนักเรียนสามารถวเิคราะหหลักการการจัดการภัย

พิบัติทางธรรมชาติท่ีถูกตองเหมาะสม ท้ังยังสามารถวิเคราะหขอดี ขอเสียจากแนวทางการจัดการภัย

พิบัติแตละวิธีใหเหมาะสมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการเรียนดวย

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชาสังคมศึกษา 

เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

.05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา ภูมี 

(2555: 112) ศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ (2558: 96) และศันเสนีย เลี้ยงพานิชย (2561: 216) ท่ีพบวา การใช
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รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)  สามารถสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมไดอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน (Problem Based Learning)  เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมให

นักเรียนไดเผชิญกับปญหาท่ีมีความเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ผูวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

สูงข้ึนสะทอนความรู กระบวนการคิด และทัศนคติท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ในการสอนเรื่องดังกลาวจะทําใหผูเรียน

เขาใจและสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได  

จากการท่ีผูวิจัยสังเกตการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) 

ระหวางเรียนของนักเรียน พบวานักเรียนสามารถอภิปรายและลงขอสรุปถึงสาเหตุของภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ แนวทางในการจัดการและการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยางเหมาะสม ซ่ึง

สอดคลองกับทฤษฎีการสรางสรรคปญญา (constructivism) ของ Kruse (2008) ท่ีอธิบายมิติ

ความสัมพันธระหวางการออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) กับการจัดบทเรียน

แบบองครวม แนวทางการจัดการเรียนรูดังกลาวชวยเสริมสรางประสบการณและความสนใจของ

นักเรียน รวมไปถึงการรวมกันอภิปราย การลงขอสรุปและการสรางสรรคผลงานรวมกัน ทําใหผูเรียน

เกิดความกระตือรือรน สนใจคนหาขอมูลเพ่ือใชในการเรียนรูมากข้ึน  

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวิจัยครั้งนี้หากใชการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอน – หลังการจัดการเรียนรูอาจไมไดสะทอนคุณภาพของผูเรียนท้ังหมดเนื่องจากในการ

ทดสอบ มีปจจัยแทรกซอนอ่ืนๆ เชน นักเรียนตั้งใจเรียนแตไมต้ังใจทําแบบทดสอบ นักเรียนมีสมาธิ

ในการเรียนรูชวงสั้นๆ ซ่ึงในการจัดการเรียนรูนักเรียนมีความตั้งใจและใหความรวมมือกับการจัดทํา

กิจกรรม แตเม่ือถึงเวลาทําแบบทดสอบมีปจจัยแทรกซอนดังกลาวท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียน  

ดังนั้นผูวิจัยจึงเชื่อวาในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ควรใชรูปแบบการวัดท่ีมีความ

หลากหลายและสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 

Learning) ซ่ึงอยูบนฐานคิดของทฤษฎีการสรางสรรคปญญา (constructivism) เชน การวัดกลุม

เดียวหลายครั้ง (Time-series design) (สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ สุวจิตตานนท. 2554: 306) ซ่ึง

เปนวิธีการควบคุมความเท่ียงตรงภายในวิธีการหนึ่งโดยการเก็บขอมูลของนักเรียนเปนระยะท้ังกอน

และหลังการจัดการเรียนรู ทําใหเห็นถึงพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือนํามาแกไขและ

ปรับปรุงตอไป  

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
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1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) บทบาทของครูนั้น

จะเปนการกระตุนใหนักเรียนคิดและแสดงความคิดเห็น รวมถึงใหกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมของ

นักเรียนอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหนักเรียนมีกําลังใจและกลาคิดกลาแสดงออกมากข้ึน หากนักเรียน

บางกลุมไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมใหเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด ครูผูสอนควรติดตามใหความ

ชวยเหลือ และขอเสนอแนะผูเรียนอยางใกลชิด เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางม่ันใจและมีกําลังใจ

ในการเรียน 

 2. ในระยะแรกผูเรียนยังไมคุนกับการปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนตองใหโอกาสและกระตุนการ

ทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเวลาในการจัดการเรียนรู

ควรเปน 2 ชั่วโมงติดกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) สอน

รวมกับวิธีการสอนรูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  

2. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) มาศึกษา

ผลท่ีมีตอตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความสามารถในการคิดแกปญหา ความคิดอยางมีเหตุผล ความคิดอยางมี

วิจารณญาณ ความคงทนของการเรียนรู เจตคติของการเรียน  

3. ควรมีการศึกษาการใชแบบแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบการวัดกลุมเดียว

หลายครั้ง (Time-series design) ในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 

Learning) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณา ชวยเหลือ และการให

คําปรึกษาดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งจากอาจารย ดร.วรวุฒิ สุภาพ ขอขอบพระคุณผศ.กัลยาณี กุล

ชัย อ.ดร.อชิระ อุตมาน อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ และอ.สุรีย สุธาสิโนบล

ผูเชี่ยวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ปรับปรุง แกไขขอบกพรอง และ

ใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน รวมท้ังบุคคลท่ีผูวิจัยไดอางอิงทางวิชาการ

ตามท่ีปรากฏในบรรณานุกรม 
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 ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหและความสะดวกในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย และนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ท่ีใหความรวมมือในการวิจัยนี้เปนอยางดี เพ่ือนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการทาง

การศึกษาและการจัดการเรียนรูทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและสงเสริมกําลังใจตลอดมา ขอกราบ

ขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของผูวิจัยท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือและสําหรับกําลังใจใน

การทํางานเสมอมา คุณคาท้ังหลายท่ีไดรับจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวที

แดบิดา มารดา และบูรพาจารยท่ีเคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน   
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Abstract 

This article reviews the evolution of Early Intervention/Early Childhood Special 

Education ( EI/ ECSE) , which has built on the historical, legislative, and empirical 

foundations, leading to recommended practices in the field of EI/ ECSE.  EI/ ECSE has 

developed in an attempt to provide at- risk children, children with developmental 

delays or disabilities, and their families with individualized support.  EI/ ECSE 

practitioners implement recommended practices and deliver services based on the 

individual needs of young children and families in order to prevent at- risk children 

from developing serious conditions, to minimize potential developmental delay, to 

reduce the effects of disabilities, and to maximize the developmental skills of children 

with disabilities. This results in enhancing positive outcomes for children, families, and 

societies, as well as reducing a country’ s financial burden on special education 

services. 
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Introduction 

Over the past forty years, the field of Early Intervention and Early Childhood 

Special Education (EI/ECSE) has developed to provide services for young children with 

at- risk conditions, developmental delays, or disabilities and their families.  EI is the 

provision of services to children birth to three and their families in order to promote 

their developmental skills in natural environments, in other words, settings that same-

aged children without disabilities participate in (“Natural Environments,”  n.d. ) .  This 

may include home or community settings.  Once these children turn three, they will 

receive ECSE services, which include the range of special education services and 

specially designed instruction, until the age of eligibility for kindergarten ( “ Early 

Childhood Special Education,” n.d. 46).  

 With the aim of providing a comprehensive picture of the field of EI/ECSE, this 

article will begin by describing the historical foundations of EI/ ECSE, which emerged 

from three distinct foundations.  Then, the legislative and empirical foundations that 

shape the field of EI/ ECSE will be discussed.  Finally, recommended practices in 

EI/ECSE will be identified.  

 

1. The Historical foundations 

Since EI/ ECSE concentrates on providing services for young children with at-

risk conditions, developmental delays, or special needs, the field of EI/ECSE has built 

on three foundations:  early childhood education, special education, and 

compensatory education. Each foundation will be described.  

1.1 Early Childhood Education 

The field of early childhood education has been in development since the 

17th century. Many philosophers and educators contributed to the field by providing 

and sharing their beliefs and theories regarding child development ( Gargiulo & Kilgo, 

2014). 

During the 17th and 18th centuries, John Locke wrote extensively on the field 

of early childhood education. He used the term ‘tabula rasa’ to refer to the state in 

which children are born. Children are like a blank slate; they learn and develop their 

behaviors through nurturing, rather than inborn or hereditary characteristics. 
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Therefore, environmental exposure is significant for children’ s learning.  On the 

contrary, Jean- Jacques Rousseau believed in a laissez- faire approach, which means 

that children learn and develop their abilities by nature, depending on their own 

innate timetables.  Therefore, excessive intervention from adults in children’ s 

educational process is harmful for children’s innate ways of thinking and feeling (Berk, 

2011; Gargiulo & Kilgo, 2014; Squires, 2013) .  This dichotomy framed the way people 

thought about children’s ways of learning as a battle between nature and nurture. 

In the early 19th century, Friedrich Wilhelm Froebel believed that the ability 

of children to learn is related to their own natural development.  As a result, adults 

should provide support consistent with children’ s individualized level of 

development and serve as facilitators of children’s learning.  In addition, he founded 

the first kindergarten where he focused on providing children with learning 

opportunities through supervised play. In the 1870s, the concept of kindergarten was 

extended to the United States. Beginning in the late 19th century, a scientific approach 

was brought to the study of child development, which led to improved theories in 

the field. 

During the mid 20th century, the study of child development broadened and 

a variety of theories emerged in the field of early childhood education.  Current 

EI/ ECSE practices are based upon those theories, which include psychodynamic 

theory, behaviorist theory, constructivist theory, and ecological theory ( Berk, 2011; 

Odom & Wolery, 2003).  

Aligned with psychodynamic theory, children’ s abilities to learn and to build 

relationships with others are related to their capacity to deal with their conflicts 

between their inner drives and social expectations.  Based on Sigmund Freud’ s 

psychosexual theory, parents serve as facilitators to help their young children 

successfully cope with sexual and aggressive drives by responding to their needs, such 

as providing them with oral stimulation.  This would lead to children’ s healthy 

personality development (Berk, 2011; Gargiulo & Kilgo, 2014b; Squires, 2013). Freud’s 

theory also influenced Erikson’s psychosocial theory. However, Erikson focused more 

on the quality of caregiving, such as holding their children gently (Berk, 2011). Based 
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on both psychodynamic theories, the relationship between parent and child is 

significant for children’s personality development. 

 Behaviorist theory focuses on stimuli and responses.  Albert Bandura 

developed the cognitive- behavioral tradition (Odom & Wolery, 2003)  and believed 

that modeling is important for the development of children since children learn by 

observing others’  behaviors.  The behavior of others influences children’ s beliefs 

about their own capacities and standards for behavior, thereby shaping the way they 

learn and perform behaviors (Berk, 2011). 

In constructivist theory, children construct their knowledge by experiencing 

and exploring the world.  Jean Piaget believed that children are active learners and 

they learn by interacting with their environments.  They use assimilation, 

accommodation, and equilibration, to organize their experiences into a blueprint for 

thinking, which allows children to form their knowledge and develop intellectually 

( Berk, 2011) .  Lev Vygotsky emphasized the importance of culture and social 

interaction toward children’ s learning and development on language development 

and cognition.  Adults can scaffold to help children increase independence and 

develop cognitive skills in their ‘Zone of Proximal Development (ZPD)’. ZPD refers to 

the distance between a child’s actual development and potential development when 

receiving supports (Berk, 2011; Gargiulo & Kilgo, 2014). 

In Ecological theory, the development of children is related to the 

relationships and interactions between children and their environments.  Urie 

Bronfenbrenner explained the relationships between children and their four 

environments.  The first level of environment is the microsystem, which consists of 

interactions between children and their immediate environments, such as their 

families and childcare.  The mesosystem is the second level of environment and 

relates to the relationship between different microsystems, such as the family-

professional relationship.  The third level of environment is the exosystem, which 

includes social structures around children, such as social groups and parents’ 

workplaces.  The fourth level of environment is the macrosystem, which includes 

social attitudes, cultural values, and laws.  Although children may not be physically 

present in, and thus may not directly experience, the third and fourth levels of 
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environment, their experiences in their immediate environments are influenced by 

these broader environments (Berk, 2011; Gargiulo & Kilgo, 2014). 

1.2 Special Education 

In addition to early childhood education, special education is one of the three 

foundations that shapes the field of EI/ECSE.  The history of special education began 

in the late 18th century. In 1799, Jean Marc Gaspard Itard implemented sensory training 

to teach Victor, known as “the wild boy of Aveyron.” Although Victor’s language skills 

were not fully developed, he possessed basic adaptive and social skills.  This 

demonstrated that people with disabilities are able to learn.  Later, Edouard Seguin 

developed a comprehensive assessment of individual strengths and weaknesses, as 

well as an intervention plan that focused on sensorimotor activities to implement 

with children with disabilities.  He also highlighted the significance of early education 

and was considered one of the first early interventionists ( Gargiulo & Kilgo, 2014; 

Meisels & Shonkoff, 2000). 

The establishment of institutions in the United States occurred in the 19th 

century.  In the early 1830s, one institution was founded for people with blindness. 

The first institution for children with intellectual disabilities was founded around 20 

years later.  By the end of the 19th century, institutions were well- established to 

provide training and some educational programs in a safe and supportive 

environment. In the early 20th century, the purpose of institutions was shifted to the 

supervision and isolation of people with disabilities. It was assumed that families might 

feel embarrassed to have children with disabilities.  In the 1950s and 1960s, children 

with disabilities were evaluated, labeled, and segregated for their own “protection.” 

In the mid-1970s, children were screened at a very young age to screen for disabilities 

so that they would receive the greatest possible benefits of intervention. Due to the 

contribution of the Individual Disabilities Education Act ( IDEA)  and its 1986 

Amendment children with disabilities had the opportunity to attend the same 

classroom with typically developing peers, and family competence was strengthened 

(Gargiulo & Kilgo, 2014; Meisels & Shonkoff, 2000). 
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1.3 Compensatory Education 

Compensatory education, developed in the 1960s, refers to the education that 

was provided for young children living in poverty to improve their environmental 

conditions and learning experiences.  The movement of compensatory education 

played a significant role in the development of ECSE (“Foundation of Early Childhood 

Special Education,” 2011) .  In addition to young children with developmental delays 

and special needs, young children with at-risk conditions are also eligible for receiving 

ECSE services.  Some examples of compensatory education programs are Head Start, 

Project Follow Through, and Early Head Start.  Head Start, the first nationwide 

compensatory education, was established in 1965 to reduce the potential school 

failure in preschoolers from low-income families by helping children adjust to school 

and enhancing their academic performance. Even though Head Start was not originally 

founded to support preschoolers with disabilities, Head Start began to provide 

services for these children later.  Project Follow Through was developed in 1967 

because of concerns regarding the maintenance of children’ s cognitive skills when 

they entered elementary schools.  Its original purpose was to maintain the gains that 

children received from Head Start.  Later, Project Follow Through implemented a 

variety of methods to develop the educational gains in children who are at-risk, from 

low-income families, or who have disadvantages. Early Head Start, established in 1994, 

allowed infants and toddlers from low- income families, including pregnant women, 

to receive comprehensive, intensive, and year- round services.  Its goal was to help 

parents to be better caregivers and teachers for their children, promote healthy 

pregnancy outcomes, and support children’s development in all domains (Gargiulo & 

Kilgo, 2014).  

In regards to their influence on EI/ ECSE, early childhood education, special 

education, and compensatory education are interrelated.  The history of these three 

foundations was significant for shaping the field of EI/ ECSE and also served as strong 

basis for the ongoing development of EI/ECSE in the future. 
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2. The Legislative Foundations 

The federal legislation is another critical component in the development of 

EI/ ECSE because it brought about an increase in and improvement of providing 

educational services for children with disabilities. The first court case that is significant 

for special education was the Brown v. Board of Education in 1954. In this case, black 

students were excluded from white students in a school.  The result of this case 

asserted that separate is not equal, which served as a standard for arguing the 

exclusion of children with disabilities in public schools (Gargiulo & Kilgo, 2014). 

After the civil rights movement, the Public Law ( PL)  94- 142, which is the 

Education for All Handicapped Children Act of 1975, led to educational rights for 

children with disabilities. According to this law, children between the ages of 5 to 21 

with disabilities, regardless of their level of disability, had the right to Free Appropriate 

Education ( FAPE)  and received the related services that were appropriate for their 

needs.  In addition, children with disabilities had the opportunity to be educated in 

the Least Restrictive Environment ( LRE) , in other words, with typically developing 

peers, to the maximum extent appropriate. An Individualized Education Program (IEP), 

which is a legal document between service providers and parents, was developed as 

an educational plan for each child with disabilities. (Gargiulo & Kilgo, 2014). 

In 1986, the passage of PL 99-457, which is the Education for All Handicapped 

Children Act Amendments of 1986, greatly influenced the field of early intervention. 

In Part B of PL 99-457, services were expanded to cover children with disabilities from 

ages three to five.  This law mandated that preschoolers must receive a FAPE. 

However, in Part H, which is later known as Part C, it was optional for states to provide 

services for children with developmental delays or disabilities under age three.  The 

Individualized Family Service Plan ( IFSP)  was also included in this law.  The 

multidisciplinary team develops IFSP after administering assessments to the qualified 

children and their families in order to plan individualized services. Rather than focusing 

only on the child, the IFSP focuses on the child’s family. The family is included in the 

team to ensure that professionals take family’s concerns, priorities, and resources into 

consideration and provide services that respond to diverse and individual needs of 

children and families (Gargiulo & Kilgo, 2014). 
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In 1990, according to PL 101-476, the Education for All Handicapped Children 

Act of 1990 was changed to the Individual with Disabilities Education Act ( IDEA) .  In 

addition, people- first language was used, which resulted in the change of the term 

“children” to “individual” and the term “handicapped” to “disabilities.” Autism and 

traumatic brain injury, originally included under other categories of disabilities, were 

identified as two new categories of disabilities (Gargiulo & Kilgo, 2014a). 

In 1991, according to PL 102-119, the amendment of IDEA, states were allowed 

to use a non-categorical label to identify preschool aged children with disabilities and 

to use IFSP for children between the ages of three to five if the children received 

services required by the IEP (Gargiulo & Kilgo, 2014). 

In 1997, the reauthorization of IDEA (PL 105-17), the Individuals with Disabilities 

Education Act Amendments of 1997, included the change of Part H to Part C. 

According to Part C, the provision of early intervention for infants and toddler with 

disabilities “must be family directed”  ( Gargiulo & Kilgo, 2014, p.  36)  and occur in 

natural environments, in addition to LRE ( Smith & Rapport, 2001) .  Furthermore, in 

order to identify whether children are eligible for services, curriculum- based 

assessment, a child’ s portfolio, parents’  opinion, and informed opinion of 

practitioners can be used in addition to standardized assessments.  ( Gargiulo & Kilgo, 

2014). 

The legislative foundations advanced the development of EI/ ECSE.  Spurred 

on by the public’ s concern regarding people with disabilities’  needs and rights, as 

well as by the effectiveness of EI/ ECSE, the laws expanded the provision of EI/ ECSE 

to people with disabilities in order to provide rights and opportunities for children 

with disabilities and their families (Squire, 2013). 

 

3. The Empirical Foundations 

This section focuses on the empirical foundations of EI/ ECSE that include risk 

factors, protective factors, and brain development. In order to provide young children 

with effective EI/ ECSE services to, it is necessary to consider risk factors that can 

negatively affect children’s development. Additionally, protective factors need to be 

taken into account as they help to mitigate the negative impact of risks on young 
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children.  The brain development is another empirical foundation of EI/ ECSE.  Early 

experiences in the first three years of life can dramatically shape and promote 

children’s brain development.  

3.1 Risk Factors 

Apart from providing services and support for children with disabilities and 

their families, EI/ECSE also provides children who are at risk with services and support. 

“Children who are at risk”  refers to children who experience risk factors and might 

develop conditions that will result in their limitation in learning and/or disabilities. 

Due to the adverse effects of risk factors on children’ s growth and development, 

EI/ECSE takes these risk factors into consideration (Gargiulo & Kilgo, 2014). 

Risk factors can be categorized into three groups:  established risk, biological 

risk, and environmental risk (Gargiulo & Kilgo, 2014). For established risk, children are 

diagnosed with a mental or physical condition, which can possibly result in 

developmental delay. Examples of established risk are genetic or congenital disorders, 

hearing impairment, vision impairment, and disorders secondary to exposure to toxic 

substances ( e. g.  fetal alcohol syndrome)  ( Shackelford, 2006) .  For biological risk, 

children have a history of prenatal, perinatal, or postnatal conditions, as well as 

biological or medical conditions that increase their chance of having atypical 

development (Gargiulo & Kilgo, 2014) .  Examples of biological risk are pre- term birth 

and fetal growth restriction, low birth weight, prenatal drug exposure, and Human 

Immunodeficiency Virus ( HIV)  infection.  When children live in inappropriate 

environmental conditions or face unsafe situations that place them at risk for 

developmental delays, they experience environmental risk ( Gargiulo & Kilgo, 2014) . 

Examples of environmental risk are poverty, child abuse and neglect, parental 

substance abuse, and homelessness.  

3.2 Protective Factors 

There are three categories of protective factors that play an important role in 

fighting against risk factors (Werner, 2000). For protective factors within the child, it is 

important to support children to develop various skills to help them overcome risk 

factors that may occur in their lives, such as self-regulation, self-awareness, and self-

help skills.  Besides, protective factors within the family are also essential.  Based on 
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the Kauai Longitudinal Study, there is a correlation between maternal competence 

and high- risk children’ s successful adaptation ( Werner, 2000) .  Building close 

relationships among family members is also another aspect of protective factors 

within the family.  In addition, protective factors within the community need to be 

considered. Friends from stable families could help children from at-risk environments 

understand and deal with their own situations better.  Schools are a good place for 

at- risk children to enjoy themselves and show their competencies.  Teachers can be 

positive role models and provide children with care and coach them to be 

compassionate.  These three categories of protective factors positively influence 

children’s lives (Werner, 2000). 

3.3 Brain Development 

Brain development greatly affects children’ s learning and it starts during the 

prenatal period.  Children’ s brains develop fast when they are infants and toddlers. 

Neurons in the brain form connections and because they are stimulated by the input 

from the environment, they continue creating synapses.  This leads to the 

development of communication systems that support more complicated abilities 

(Berk, 2011). Children’s brain connections are built through positive interactions with 

their parents and caregivers.  The brain connections needed for various higher- level 

abilities, such as self-regulation and problem solving are form in the first few years of 

life –  or not formed ( “ Brain Development,”  n. d. ) .  At age six, children have more 

connections between brain cells than at any other stages of development ( Pakulak, 

2013). 

The brain has different profiles of plasticity. Certain areas are constrained, such 

as hearing and central vision; however, other areas (e.g. the semantic language area), 

are modifiable throughout life.  Areas such as the grammatical and phonological 

language areas, are modifiable and dependent on experience during multiple periods 

of time (University of Oregon Brain Development Lab, 2009).  

Due to the significance of the brain in children’ s development, providing 

intervention is important for the protection and enhancement of the brain’s plasticity. 

This protection reduces the chance that the vulnerable neurocognitive systems in 

children who are at-risk will suffer developmental delays (Pakulak, 2013). 
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4. The Recommended Practices 

As stated by Division for Early Childhood ( 2014) , practitioners refer to people 

who are responsible for promoting the development of young children with at- risk 

conditions, developmental delays, or disabilities by providing care, education, or 

therapy to children and giving support to their families.  In order to provide the most 

effective EI/ECSE services, it is crucial for practitioners to implement evidence-based 

practices that address diverse needs of individual children. Buysse et al. (2006) state 

that “ evidence- based practice is a decision making process that integrates the best 

available research evidence with family and professional wisdom and values”  ( as 

cited in Buysse, Winton, Rous, Epstein, & Lim, 2012, p. 26). According to Walker (2008), 

the Council for Exceptional Children (CEC) described evidence-based practices as “a 

strategy or intervention designed for use by special educators and intended to support 

the education of individuals with exceptional learning needs”  ( p.  3) .  In the field of 

ECSE, however, the criteria for evidence- based practice are not identified (Walker, 

2008). Therefore, the Division of Early Childhood (DEC) recommended practices, which 

are based on research evidence and shared values, are developed in order to connect 

research and practice, as well as provide recommendations for families and EI/ ECSE 

practitioners ( Sandall, Hemmeter, Smith, & McLean, 2005; Walker, 2008) .  This gives 

the practitioners guidance on how to select and implement the practices that have 

been shown their effectiveness in promoting positive outcomes on young children 

with special needs (Division for Early Childhood, 2014). 

According to Odom and Wolery (2003), a unified theory of practice in EI/ECSE 

has emerged from various theoretical perspectives:  behaviorist, constructivist, 

psychodynamic, and ecological theories.  Regardless of multiple theoretical 

perspectives, they share beliefs regarding fundamental tenets and evidence- based 

practices in EI/ECSE.  

 Odom and Wolery identify eight fundamental tenets of a unified theory.  Its 

first tenet is that “families and homes are primary nurturing context” (Odom & Wolery, 

2003, p.  165) .  EI/ECSE practitioners’ role is to work collaboratively with families to 

strengthen families’  competencies and provide support and resources that respond 

to the needs, priorities, and concerns of individual families of children with disabilities. 
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This leads to the development of family well- being and, in turn, positive gains for 

children’s progress and developmental skills. 

 The second tenet of the unified theory is that “ strengthening relationships is 

an essential feature of EI/ECSE” (Odom & Wolery, p. 166). The focus of this tenet is 

to build positive relationships between children and parents, typically and atypically 

developing children, as well as professionals, children, and families.  Positive 

interaction within families leads to the improvement of mutual interactions in 

nurturing children’ s development.  Building relationships between peers is also 

encouraged under this tenet.  It capitalizes on peer- related social competence that 

challenges some children with disabilities.  The relationships and collaborations 

between professionals also need to be developed because they influence children 

with disabilities and their families. 

 “Children learn through acting on and observing their environment”  is the 

third tenet of the unified theory (Odom & Wolery, 2003, p.  167) .  Their experiences 

and their social and physical environments shape children’ s development and 

learning. The engagement and social interaction of children in child-initiated activities 

also assist them to promote their learning and development.  Natural environments 

are appropriate for providing effective interventions. 

 In order to promote children’ s learning, “ adults mediate children’ s 

experience,”  which is the unified theory’ s fourth tenet (Odom & Wolery, 2003, p. 

168) .  Rather than directive teaching, teachers could provide children with support 

during routines and various activities.  Various empirical practices, such as modeling, 

encouraging peer interaction, and providing reinforcement of positive behaviors, can 

also be used across activities.  

 The unified theory’s fifth tenet is that “participation in more developmentally 

advanced settings is essential” (Odom & Wolery, 2003, p. 168). Through involvement 

in developmentally advanced environments with assistance from adults or 

competent peers, children could learn and acquire specific skills in those contexts. 

For example, children with disabilities develop more social interactive skills when 

playing with typically developing peers.  Therefore, Sandall and colleagues 

recommend to place children in inclusive settings and provide support if necessary, 
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which is a recommended practice in EI/ECSE (as cited in Odom and Wolery, 2003). 

 “ EI/ ECSE practice is individually and dynamically goal- oriented”  is the sixth 

tenet of the unified theory (Odom & Wolery, 2003, p.  169) .  EI/ ECSE needs to be 

individualized in order to respond to each child’ s specific condition, develop goals 

for each child, and provide effective strategies that can be used to achieve these 

goals.  Practitioners do not only consider individualization in terms of each child’ s 

goals, but they also need to think of it in order to interact with each family.  Odom 

and Wolery (2003) cite Trivette and Dunst as stating that in the field of EI/ECSE, “one 

size fits all” is not an effective approach to be used with families. 

 The unified theory’s seventh tenet is that “program transitions [are] enhanced 

by adult or experiences”  (Odom & Wolery, 2003, p.  169) .  Children with disabilities 

experience transitions across settings and programs.  Therefore, preparing children to 

develop fundamental skills for their next setting is very important to create children’s 

involvement and learning, as well as improve the flow of experiences across settings. 

 “Broader ecological contexts influence families and EI/ECSE programs” is the 

unified theory’s last tenet (Odom & Wolery, 2003, p. 169). Based on Bronfenbrenner’s 

ecological theory, the four environments influence children’ s learning and 

development.  Service providers implement family- centered practices and provide 

support for families, which brings about a supportive environment for children with 

disabilities and, in turn, children’s progress.  

 Based on the unified theory of practice in EI/ ECSE, relationships between 

children and related people and children’ s environments, including their families, 

practitioners, service providers, and educational settings, are critical components of 

the implementation of practices in EI/ECSE. 

 

Conclusion 

The three related foundations which are historical, legislative, and empirical 

foundations serve as fundamentals of the field of EI/ ECSE.  First, the integration of 

historical foundations in the area of early childhood education, special education, and 

compensatory education contribute to the emergence of EI/ ECSE, that is, providing 

individualized intervention and specially designed instruction to young children with 
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at- risk conditions, developmental delays, and special needs.  Moreover, the U. S. 

federal legislation positively impact the field of EI/ ECSE, especially IDEA.  EI/ ECSE 

services would not have come a long way without this federal law. The consideration 

of risk factors, protective factors, and brain development is also necessary for the 

delivery of EI/ ECSE services due to their impacts on the development of young 

children.  In order to maximize the effectiveness of the services, EI/ ECSE 

recommended practices should be implemented. The collaboration between EI/ECSE 

practitioners and families is an important key to success. By realizing diverse needs of 

children, the practitioners give individualized supports and resources to the families 

so that the families are able to take better care of their children.  If EI/ ECSE services 

are provided as early as possible in children’ s natural environments, they will gain 

the greatest benefit across developmental skills, thereby decreasing the need for 

special education.  
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจ๊ิก

ซอวที่มีตอความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

The Effects of Applying Concentrated Language Encounters  

with Jigsaw Technique Teaching on the Imaginative Writing Abilities  

of Prathomsuksa Four Students 

 

จิตรวี อุทุมพร1 และรุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง ไชยศรี2 

Jitrawee Utoomporn1 and Rungarun Rojrattanadamromg Chaisri2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว

กอนและหลังเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา

รวมกับเทคนิคจิ๊กซอวและวิธีการสอนแบบเดิม  

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 58 คน โดยไดมาจากการสุม

กลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยจะแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ

ภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 4 แผน ใชเวลาคาบละ 50 นาที 2) แผนการจัดการเรียนรูโดย

วิธีการสอนแบบเดิม จํานวน 4 แผน ใชเวลาคาบละ 50 นาที 3) แบบวัดความสามารถทางการเขียน

เรื่องตามจินตนาการ ซ่ึงเปนแบบทดสอบอัตนัย ใชสําหรับการทดสอบความสามารถในการเขียนเรื่อง

ตามจินตนาการกอนเรียนและหลังเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลอง Control Group Pretest-

Posttest Design สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานคือ t- test dependent samples และ t- test 

independent samples 

 

 

                                                           
1นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลการวิจัยพบวา  

 1) ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ี

ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 2) ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ี

ไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว สูงกวานักเรียนท่ี

ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ, วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา,  

เทคนิคจิ๊กซอว 

 

Abstract 

 The objectives of this study are 1) to compare the imaginative writing abilities 

of Prathomsuksa Four students before and after using the Concentrated Language 

Encounters in combination with the Jigsaw teaching technique and 2) to compare the 

imaginative writing abilities of Prathomsuksa Four students using Concentrated 

Language Encounters along with the Jigsaw technique and Traditional Approach 

teaching. The subjects in this study consisted of fifty-eight Prathomsuksa Four students 

at Ongkharak Demonstration School, Srinakharinwirot University in Nakhonnayok that 

were separated into two classes; a control group and an experimental group.  The 

allocation of the subjects used cluster random sampling.  The research instruments 

included:  1)  four fifty-minute lesson plans using Concentrated Language Encounters 

with along the Jigsaw technique, 2)  the four fifty- minute lesson plans using the 

Traditional Approach, a nd  3)  a pre and a posttest to evaluate imaginative writing 

abilities.  The statistics used for data analysis were average and standard deviation. 

The statistics used for hypothesis testing was t- test dependent samples and t- test 

independent samples. The research design was Control Group Pretest-Posttest Design. 

 The findings of this study were as follows:  
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    1) The students’ imaginative writing abilities of students after applying 

Concentrated Language Encounters together with the Jigsaw teaching technique were 

higher than before with statistically significant differences at .05 a level of.  

    2)  The imaginative writing ability of students who participated in 

Concentrated Language Encounters with the Jigsaw teaching technique were higher 

than the students who participated in Traditional Approach teaching with a statistically 

significant differences of .05 level 

 

Keywords: Imaginative Writing Abilities, Concentrated Language Encounters, Jigsaw 

Technique Teaching 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณและแสดงความเปนชาติไทย และเปนเครื่องมือท่ีใชติดตอสื่อสาร

ของคนในชาติ โดยจะใชภาษาไทยในการถายทอดความรูสึกนึกคิดและใชเปนเครื่องมือในการติดตอ

สารสารเพ่ือเขาใจรวมกัน ภาษาไทยยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงใหเห็นเอกลักษณของชาติไทย 

ดังนั้นภาษาจึงมีความสําคัญยิ่งกับคนไทย  

ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร       

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง การอานและการเขียนมีความสําคัญอยาง

มากท่ีจะตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เนื่องจากพบวาโรงเรียนตางๆ ประสบปญหาดานการอาน 

การเขียน ทําใหเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดประกาศจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ดานการอาน และ

การเขียน ซ่ึงในชวงชั้นท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 เนนการอานคลองและเขียนคลอง  

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 8) นอกจากนี้ จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(สทศ.) สรุปดังนี้ ผลของการทดสอบในป พ.ศ. 2558 วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

49.33 คะแนน สวนการจําแนกตามรายสาระ พบวา วิชา ภาษาไทย สาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สาระการอาน (60.82) รองลงมา คือ สาระการเขียน (55.06) แตเม่ือเปรียบเทียบผลของการทดสอบ

ในป พ.ศ. 2557 วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 45.02 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ องคกร

มหาชน (2016: Online) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาความสามารถทางดานทักษะการเขียนอยูในเกณฑท่ี
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ตองแกไขและพัฒนาใหสูงยิ่งข้ึน ท้ังนี้ตองใหผูเรียนตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทยท่ี

เปนภาษาประจําชาติ  ดังท่ีไดกลาวมาขางตน กลาวถึงปญหาการเขียน ซ่ึงจากผลคะแนนการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีออกมา การจัดการเรียนรูโดย

เนนทักษะการเขียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองฝกฝนบอยครั้ง ให

เกิดความชํานาญ นําความรู ประสบการณ จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ความชางสังเกต และ

การใชภาษาในการสื่อสาร ถาผูเรียนฝกฝนอยูเสมอจะสามารถทักษะการเขียนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ อัฉรา ชีวพันธ (2554: 4) ไดกลาวถึงเรื่องปญหาการเขียนวา การเขียนเปนการใช

ทักษะซ่ึงจะตองอาศัยการนําถอยคําและความรูจากประสบการณตาง ๆ มาเรียบเรียงลําดับความคิด

ใหตอเนื่องกัน ซ่ึงปญหาท่ีครูผูสอนพบในปจจุบัน คือ การท่ีเด็กเขียนไมได มีความเบื่อหนายใน     

การเขียน ไมมีสุนทรียภาพทางภาษา ใชภาษาไมถูกกาลเทศะ จึงทําใหผูสอนไดตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหาดังกลาวและหาวิธีการแกไข โดยการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะ     

การเขียน ฝกใหนักเรียนคิดและจินตนาการเรื่องราวตาง ๆ ออกมาในงานเขียน ใชนิทาน และคําถาม

กระตุนความสนใจ ก็จะทําใหผูเรียนรักการเขียนและมีเจตคติท่ีดีตอทักษะการเขียนและวิชา

ภาษาไทย  

 ดวยเหตุนี้ การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยทํา

ใหผูเรียนมีทักษะการเขียนท่ีดี ทําใหผูเรียนเกิดจินตนาการ สามารถถายทอดเรื่องราวท่ีเกิดจาก

ความคิด ความรูสึก ประสบการณและแนวคิดของตนเองลงในงานเขียน เพ่ือใหงานเขียนมี

ประสิทธิภาพ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนรูโดยวิธีการ

สอนแบบมุงประสบการณทางภาษาและเทคนิคจิ๊กซอว เปนวิธีท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได

เปนอยางดี โดยผูวิจัยไดใชเรื่องการเรื่องตามจินตนาการเพ่ือฝกทักษะการเขียน ฝกการคิด 

จินตนาการ และนําประสบการณของตนเองมาเรียบเรียงเปนเรื่องราวตามความสนใจ ซ่ึงก็จะ

สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางแนนอน  

การสอนแบบมุงประสบการณภาษา (Concentrated Language Encounters หรือ CLE) 

เสาวลักษณ รัตนวิชช (2534: 18-31) กลาววา การสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปนการสอนท่ี

มุงเนนการใหปจจัยและกระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีตาง ๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนมีสวนรวม และได

ประสบการณตรงในทางการใชภาษาท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางตอเนื่องเปน   

การบูรณการดวยตนเองจากการพัฒนาความเขาใจความหมายโดยรวมของเรื่อง ไปสูองคประกอบ

ยอยของภาษา โดยยึดสื่อการเรียน และการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนอยางมีเปาหมายในการนํารูปแบบ

ภาษาเพ่ือใชสื่อสารไดในชีวิตประจําวันเปนหลัก การศึกษาขางตนพบวาการสอนแบบมุง
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ประสบการณทางภาษา (Concentrated Language Encounters หรือ CLE) สามารถพัฒนา

ความสามารถในการเขียนของผู เรียนได ผูวิจัยท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการสอนแบบมุง

ประสบการณทางภาษา เชน งานวิจัยของ สุภาพร อินทรหอม (2542: 59) การเปรียบเทียบความ

เขาใจในการอานและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ

การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบท่ี 2 กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

ท่ีไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษามีความเขาใจในการอานและเขียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

การสอนตาคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01  

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) เปนการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือท่ีผูวิจัยเลือกศึกษา เนื่องจากเปนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนทํางานเปนกลุม เพ่ือสงเสริมให

ผูเรียนไดมีสวนชวยเหลือกันและพ่ึงพาอาศัยกันในกลุม  ดังท่ี ไสตนบริงค และสตาล (Steinbrink; & 

Stahl. 1994: 135) ไดกลาววา การเรียนแบบจิ๊กซอว (Jigsaw) เปนรูปแบบของการเรียนรวมมือ

แบบหนึ่ง ลักษณะของการเรียนรวมมือแบบจิ๊กซอว จะจัดกลุมนักเรียนเปนกลุม กลุมหนึ่งจะมี

นักเรียน 6 คน มีระดับความรูแตกตางกัน สมาชิกแตละคนในกลุมจะถูกกําหนดใหไปเรียนรวมกับ

สมาชิกกลุมอ่ืน ๆ ในหัวขอท่ีตางกันแลวทุกคนจะกลับมาท่ีกลุมของตน เพ่ืออธิบายใหเพ่ือนฟงถึงสิ่งท่ี

ตนไดไปเรียนรวมกับสมาชิกของกลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผูท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนรู พรรณกา พลขาง 

(2550: 89) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานจับใจความ

โดยใชแผนผังมโนทัศนประกอบการเรียนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนบานกุดฉิม จังหวัดหนองบังลําภู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมุงประสบการณทางภาษาและการจัด        

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว เม่ือนําท้ังสองวิธีมาวิเคราะหและจัดการเรียนรูรวมกัน       

การจัดการเรียนรูนี้นาจะทําใหผูเรียนมีทักษะทางดานการใชภาษา โดยผูวิจัยไดนํามาใชกับการเขียน

เรื่องตามจินตนาการ ดังนั้นข้ันตอนและกระบวนการตาง ๆ จะสามารถฝกทักษะการเขียน ฝกการคิด

สรางสรรค จินตนาการ และนําประสบการณของตนเองมาเรียบเรียงเปนเรื่องราวตามความสนใจ ซ่ึง

ก็จะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได อีกท้ังพัฒนาเรื่องของการทํางานรวมกันเปนกลุม สงเสริม

ใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนทีมและฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการทํางาน   

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบมุงประสบการณ

ภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนภาษาไทยใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิค     

จิ๊กซอวกอนและหลังเรียน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิค     

จิ๊กซอวและวิธีการสอนแบบเดิม 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

1. ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ หมายถึง การเขียนเรื่องท่ีเกิดจาก

ความคิด ความรูสึก ความใฝฝน จินตนาการ และตามความตองการของผูเขียน กอใหเกิดเปนภาพ

เหตุการณ สถานท่ี และบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ เปนงานเขียนตามหลักของการเขียนเรื่องตาม

จินตนาการ 

2. วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว หมายถึง การจัด       

การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว เปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนให

ผูเรียนเขาใจการเขียนท่ีหลากหลายตามอรรถลักษณท่ีแตกตางกันในแตละบริบท ใหผูเรียนมีทักษะ

การเขียนเรื่องท่ีหลากหลายและสงเสริมการทํางานรวมกัน  

 3. วิธีการสอนแบบเดิม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีครูเปนผูจัดกิจกรรมตางๆ 

โดยครูเปนผูถายทอดความรูใหนักเรียนดวยการบรรยาย แจกเอกสาร การใชสื่อ ใหนักเรียนรวมกัน

อภิปราย แสดงความคิดเห็น นําเสนองานหนาชั้นเรียนและทําแบบฝกหัด ตลอดจนชวยกันสรุป

เนื้อหาหรือสิ่งท่ีไดจากการเรียน หลังจากนั้นจึงประเมินผล โดยการทดสอบและการตอบคําถาม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนระดับชั้นละ 2 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 75 คน โดยกลุม
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ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยไดจากการสุมอยางงาย 

(Cluster Random Sampling) เพ่ือแบงออกเปนกลุมทดลองโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ

ภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว และกลุมควบคุมโดยใชการสอนแบบเดิม 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โดยใชเวลาในการดําเนิน         

การจัดการเรียนรู 12 คาบ คาบละ 50 นาที  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ และทดสอบหลัง

เรียน (Post-test) 1 คาบ รวาม 14 คาบ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 

(Quasi-Experimental method) โดยใชแผนการทดลองแบบ Control group pretest-posttest 

design 

 การศึกษาครั้งนี้ใชเนื้อหาวิชาภาษาไทย ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 ในสาระท่ี 2 การเขียน ตัวชี้วัดท่ี 7 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 วิธีดําเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา เทคนิคจิ๊กซอว 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จาก

หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. วิเคราะหการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาและเทคนิคจิ๊ก

ซอวเพ่ือนําท้ังสองวิธีการสอนนี้มาจัดทําเปนข้ันตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเรื่องการเขียนเรื่อง

ตามจินตนาการ 

 3. พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ      

มุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 4 แผน แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอน

แบบเดิม จํานวน 4 แผน แบบวัดความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการและเกณฑ       

การประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เปนแบบอัตนัย 

4. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 

3 ทาน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index: IOC) พบวา 

 4.1 ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรูเชิง

เนื้อหาและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงพิจารณาคาความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาตั้งแต     

0.5 – 1.00 พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาและเทคนิคจิ๊ก

ซอว เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีคาดัชนีความสอดคลองเปน 1.00 โดยวัดจากดาน      

การจัดการเรียน วัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูท่ี
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เหมาะสมและสงเสริมใหเกิดทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ พรอมท้ังปรับปรุงและแกไข

แผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

 4.2 ดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความสามารถทางการเขียนเรื่องตาม

จินตนาการและเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ซ่ึงพิจารณาคา

ความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาตั้งแต 0.5 – 1.00 พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาระหวาง 

0.67-1.00 และแกไขปรับปรุงความเหมาะสมขอขอคําถามและกิจกรรมใหสอดคลองตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ 

5. นําแผนการจัดการเรียนรู แบบวัดความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการและ

เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการท่ีผานการแกไขแลวไปทดลองใช 

(Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

 5.1 ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ในหองเรียน

ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 5.2 ทดลองแบบวัดความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการและเกณฑ   

การประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 

50 คน โดยใชผูตรวจ 2 ทาน และผูวิจัยคํานวณหาคาความสอดคลองของคะแนนท่ีไดจากผูตรวจท้ัง 

2 คน หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการและเกณฑ   

การประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.63 

 6. นําแผนการจัดการเรียนรูและแบบวัดความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

และเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการมาปรับปรุง เพ่ือท่ีจะได

ดําเนินการวิจัยกับกลุมตัวอยาง 

 7. สุมกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 หองเปนกลุมตัวอยางของ   

การวิจัยครั้งนี้และผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ   

มุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 8. ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใช

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 9. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ใชระยะเวลาทดลอง 4 คาบตอสัปดาห 

คาบละ 50 นาที รวม 12 คาบ  

 10. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิค

จิ๊กซอว รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ทําการทดสอบหลังเรียน (Post - 

test) เพ่ือวัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกาปท่ี 4 
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11. ตรวจใหคะแนนและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของ

นักเรียนชั้นประถมศึกาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา

รวมกับเทคนิคจิ๊กซอว แลววิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ี

ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

     2. ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ี

ไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอว สูงกวานักเรียนท่ี

ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ อัคเรศ ทองลักษณศิริ (2549: 49-53) นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย

เพ่ิมข้ึน หลังจากไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา การไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ

ภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมและการไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใช

แรงเสริมทางสังคมตางก็สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยไดท้ังสิ้น แตการไดรับ

การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมสามารถพัฒนาความสามารถใน

การเขียนภาษาไทยของนักเรียนไดมากกวาการไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและ 

การใชแรงเสริมทางสังคม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ และการวิจัยของ กัญณภัทร นิธิศว

ราภากุล (2550 : 127-141) ท่ีศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของนักเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการ

สอนแบบเดิม การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบท่ี 2) การสอนแบบปกติ 
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ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบ

ท่ี 2) มีความสามารถทางพหุปญญา ท้ัง 8 ดาน ไดแก ความสามารถดานภาษา ความสามารถดาน

ตรรกะ ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดาน

มิติ ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล ความสามรถดานความเขาใจตนเอง และความดาน

ธรรมชาติแตกตางจากนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากการศึกษาการนําวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอวสามารถ

พัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการใหแกนักเรียนท้ังในดานเนื้อหา ความคิด 

จินตนาการ การเสนอแนวคิด การลําดับเรื่อง ดานและการใชภาษาสื่อความหมาย ซ่ึงเปน

องคประกอบสําคัญในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ซ่ึงวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาจะ

ชวยฝกฝนใหผูเรียนเขียนเรื่องในบริบทตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย โดยสามารถทําใหผูเรียนอานเรื่อง 

แปลความ สรุปความ ตีความ ขยายความและวิเคราะหเรื่องท่ีอานดวยตนเอง และนําความสามารถ

มาพัฒนาเปนงานเขียนของตนเองท่ีมีเนื้อความในอรรถลักษณะตางๆ หรือในบริบทใหมท่ีเปน

ความคิดของตนเอง นอกจากนี้การนําเทคนิคจิ๊กซอวเขามาชวยในเรื่องของการทํางานกลุมใหเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูเรียนจะมีการวางแผนในการทํางานรวมกัน ปรึกษาประเด็นปญา และ

รวมกันวางแผนงาน เปนการฝกใหผูเรียนทํางานอยางมีระบบแบบแผนและสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได  

 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณรวมกับเทคนิคจิ๊กซอว มี

จุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาการสื่อสารทางภาษา โดยผูเรียนจะตองลําดับและสรุป

แนวคิดของผู เขียนจากเรื่องท่ีอานได จับใจความสําคัญ หารายละเอียดของเรื่อง และสรุป      

ใจความสําคัญหรือยอเรื่องท่ีอาน และวิเคราะหแนวคิดของเรื่องท่ีอานเปนแนวคิดของตนเองใหเปน

ประโยชนในการนําไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (เสาวลักษณ รัตนวิชช 2550: 118) และยังเรียนรู

การทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนในกลุมและนอก

กลุม ฝกใหผูเรียนมีความเอาใจใส รับผิดชอบตอตัวเองและกลุมรวมกับสมาชิก ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2544 : 55) กลาววา ผู เรียนมีความถนัด ความสามารถ 

ประสบการณและรูปแบบ การเรียนท่ีแตกตางกัน เม่ือนักเรียนเรียนรูรวมกันจะทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน ผูเรียนท่ีเรียนรูนอยกวาสามารถเรียนรูจากผูเรียนท่ีมี

ประสบการณมากกวา และผูเรียนท่ีมีท่ีมีความรูมากกวาก็จะเพ่ิมทักษะการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงมา

จากการท่ีชวยอธิบายผูอ่ืนและสงผลตอการพัฒนาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนรู 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา  
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 จากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณรวมกับเทคนิคจิ๊กซอว

สามารถพัฒนานักเรียนในการเขียนเรื่องตามจินตนาการได โดยในข้ันกิจกรรมการเรียนรูสามารถทํา

ใหนักเรียนสนใจ ใฝเรียนรูพรอมท่ีจะเรียนรู และการแลกเปลี่ยนรูรวมกัน การจัดการเรียนรูนี้เปน

กิจกรรมท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางเปนข้ันตอนและ

ตอเนื่อง กลาวคือ  นักเรียนอานเรื่องและวิเคราะหเรื่องท่ีอาน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน นักเรียนทํา

แผนผังสรุปความจากเรื่องท่ีอาน ผูสอนเชื่อมโยงความรูและนําประสบการณจากเรื่องท่ีเคยอานหรือ

ประสบการณเดิมมาชวยกระตุนใหเกิดแนวคิดในการวางแผนการเขียนของตนเอง โดยมีการใช

คําถามเพ่ือกระตุนการคิดของนักเรียน เพ่ือใหเกิดงานเขียนท่ีสรางสรรค โดยผานการแลกเปลี่ยนรูกัน 

นักเรียนเสนอแนวคิด กําหนดเรื่องตามจัดลําดับและลงมือเขียนเรื่องของกลุม จากนั้นรวมกัน

วิเคราะหเรื่อง ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองในงานเขียน รวมถึงการใชภาษาและสํานวนภาษาให

เหมาะสมกับเรื่อง ในแตละข้ันผูสอนจะคอยใหคําแนะนําในการสรางสรรคงานเขียน 

 ผลการอภิปรายขางตน แสดงให เห็นวาการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแบบ                

มุงประสบการณรวมกับเทคนิคจิ๊กซอวสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ใหกับนักเรียนได ยังสามารถฝกทักษะการอาน การจับใจความ จนนําไปสูข้ันตอนการฝกฝนและ

ปฏิบัติการเขียนไดอยางมีระบบและพัฒนางานเขียนของตนเองตอไป 

 

ขอเสนอแนะ  

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ

การศึกษาคนควาครั้งตอไปได ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู  

  1.1 จากผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊ก

ซอวเปนวิธีท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกดานความคิด ความรูสึก ประสบการณ เพ่ือใหเกิด

งานเขียนและเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นวิธีการสอนแบบมุง

ประสบการณภาษารวมกับเทคนิคจิ๊กซอวสามารถนําไปใชสอนในรายวิชาภาษาไทยได  

  1.2 เนื้อหาท่ีใชในในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา

รวมกับเทคนิคจิ๊กซอวควรจะเปนเนื้อหาท่ีไมยาว ไมซับซอน เหมาะกับวัยของนักเรียน เพ่ือเปน

ประโยชนในการวิเคราะหเรื่องของนักเรียน ถาเรื่องมีเนื้อหายาวเกินไป นักเรียนอาจเกิดการสับสนใน

การวิเคราะห ทําใหเปาหมายของการเรียนไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
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  1.3 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารวมกับเทคนิค

จิ๊กซอวควรใชเลา 3 ชั่วโมงตอเนื่องกัน เพ่ือใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตอเนื่อง เนื่องจากการเรียนแต

ละข้ันการสอนตองใชเวลาใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและแสดงออกดวยการลงมือทํา  

  1.4 การจัดกลุมแบบคละความสามารถ ผูสอนตองมีขอมูลทางดานการเรียน      

การทํางานของแตละคน เพ่ือทําใหนักเรียนทํางานกับเพ่ือนในกลุมไดเปนอยางดีและประสบผลสําเร็จ 

 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ

ภาษารวมรวมกับเทคนิคจิ๊กซอวกับกลุมตัวอยางในระดับชั้นอ่ืน เชน ระดับมัธยมศึกษา โดยปรับ

เนื้อหาสาระ ข้ันตอนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับชั้น เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแนวทางในการ

จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  2.2 ควรศึกษาคนควาตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความสามารถในการอาน ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการพูด เจตคติตอการเรียนการสอน เปนตน 
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แนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานที่ดินในพ้ืนที ่

แถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง 

The Mitigation Approach of Land Conflicts Problem in  

Banthat  Mountain Range Trang Province 
 

วิวัฒน  ฤทธิมา1 

Wiwat  Rittima1 

 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้เปนมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง โดยดําเนินการศึกษาจากขอมูลแนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวของ  

การสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 216 คนดวยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงและการสัมภาษณไมเปนทางการ

บุคคลท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาท่ีดินทํากิน การจัดประชุมแบบมีสวนรวมจํานวน 23 ครั้ง ตลอดจนการ

เขารวมประชุมและทํากิจกรรมตาง ๆ  ในพ้ืนท่ี จากการศึกษาพบวาความขัดแยงดานท่ีดินนั้นเกิดจากการ

กําหนดพ้ืนท่ีปาอนุรักษทับซอนกับพ้ืนท่ีทํากิน ซ่ึงแนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินใน

พ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้นจะตองยุติการจับกุมและดําเนินคดีกับประชาชน สรางจิตสํานึกรัก

ปา พัฒนาระบบการเกษตรใหประชาชนเกิดรายไดตลอดปและการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย นโยบายท่ี

ลาสมัย 

 

คําสําคัญ: แนวทางในการบรรเทา, ปญหาความขัดแยงดานท่ีดิน, พ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัด

ตรัง 

 

Abstract 

 This article has main objectives. To show the Approach Of Mitigation Land Conflicts 

Problem in Banthat  Mountain Range Trang Province.  This study was conducted by reviewing 

related literatures, conducting in deep interviews with 216 people by selecting a specific 

sample, informal interviews with people who suffer from land conflicts, arranging 23 focus 

group and participating local activities. The result of the research showed that land conflict 

                                                                        
1 อาจารย ดร. ,วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ E-mail: vi2528@gmail.com 
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were cause of  the protected forest areas to overlapping with arable and living land. The 

approach of mitigation  land conflicts  problem in banthat  mountain range trang province 

by to stop the arrest and prosecution with local people, create of  forest conservation 

awareness, development of agricultural systems for income local people all year and to 

revise or update legislation and outdated policy.  

 

Keywords: The Mitigation Approach , Land Conflicts Problem, Banthat  Mountain Range Trang 

Province 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

พ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังเดิมนั้นเปนผืนปาไมท่ียังคงอุดมสมบูรณและเปนแหลง

ตนน้ําท่ีหลอเลี้ยงประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังและกอใหเกิดการกอตั้งชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม

และประเพณีท่ีพ่ึงพิงอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ แตตอมาไดมีการขยายตัวของชุมชนและพ้ืนท่ีเพ่ือทํา

การเกษตรตามการสงเสริมจากนโยบายของภาครัฐ จึงมีการแผวถางพ้ืนท่ีปาไมทําใหพ้ืนท่ีปาไมลดลง

และนําไปสูปญหาภัยพิบัติตาง ๆ เพ่ือปกปองพ้ืนท่ีปาท่ียังคงอุดมสมบูรณและจํากัดการขยายพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรและพ้ืนท่ีของชุมชน ภาครัฐจึงไดเขามาดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินในรูปแบบของการ

กําหนดใหพ้ืนท่ีปาไมพ้ืนท่ีตาง ๆ บริเวณเทือกเขาบรรทัดเปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนและพ้ืนท่ีปาคุมครอง

ตามหลักการของพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปาพุทธศักราช 2481 และเปนเขตปาสงวน

แหงชาติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพุทธศักราช 2507 ในระหวางปพุทธศักราช 2508–

2510 จากการกําหนดใหปาพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังเปนปาสงวนสูการกําหนดใหเปนปา

สงวนแหงชาติ ภาครัฐจึงไดการกําหนดใหพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติในบางพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีแถบเทือกเขา

บรรทัดของจังหวัดตรังเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดในปพุทธศักราช 2518 และกําหนดให

เขตพ้ืนท่ีปาสงวนและปาสงวนแหงชาติในบางพ้ืนท่ีเปนเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาในป

พุทธศักราช 2525  

จากการประกาศเขตพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดและอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 

เพ่ือคุมครองและอนุรักษพ้ืนท่ีปาไมของภาครัฐนั้นถือเปนรูปแบบในการบริหารจัดการท่ีดินท่ีมีความ

เหมาะสมและกอใหเกิดประสิทธิภาพ แตในความเปนจริงการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐดวยการ

กําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวน  ปาสงวนแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดและอุทยาน

แหงชาติเขาปูเขายานั้นไดทับซอนกับท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยเดิมของประชาชน ขาดความชัดเจน

ในเรื่องของขอบเขตพ้ืนท่ีและไมไดดําเนินการสํารวจและกําหนดแนวเขตอยางชัดเจน จึงนํามาสูการ

เกิดความขัดแยงดานท่ีดินระหวางประชาชนกับภาครัฐข้ึน ดวยภาครัฐมีความตองการท่ีจะรักษาและ
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ดํารงไวซ่ึงพ้ืนท่ีปาไมใหคงความอุดมสมบูรณ ในขณะท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นมีความตองการเพียงเพ่ือ

ใชท่ีดินในการดํารงชีวิตและเปนผูไดรับความเดือดรอนและไดรับผลกระทบจากการประกาศและ

กําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดและอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาทับซอนกับท่ีทํากินและท่ีอยู

อาศัย จึงรวมตัวกันเรียกรองใหหนวยงานของภาครัฐลงมาแกไขปญหาและความผิดพลาดจากการ

บริหารจัดการท่ีดินพรอมท้ังเสนอแนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินตามวิถีของ

ชุมชน แตดวยการดําเนินของภาครัฐท่ีลาชาและไมเรงดําเนินการแกไขปญหา ไมคํานึงถึงขอเสนอใน

การแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินและความขัดแยงดานท่ีดินของภาคประชาชน ประกอบกับ

แนวทางและวิธีการเพ่ือแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินไมเปนท่ียอมรับของประชาชน จึง

กอใหเกิดปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีและไดทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเม่ือไมรับการแกไข

อยางเปนรูปธรรม (วิวัฒน  ฤทธิมา , 2554) 

ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ

บริบทของปญหาและแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการกําหนด

แนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังใน

เบื้องตน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

บทความนี้แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบ

เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังท่ีจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงดาน

ท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของปญหา

และแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินไดอยางยั่งยืน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

เพ่ือนําไปสูการการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินท่ีกอใหเกิดการกําหนดแนวทางในการ

แกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของปญหาและแกไข

ปญหาความขัดแยงดานท่ีดินไดอยางยั่งยืนนั้นไดดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของอัน

ไดแกการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดท่ีดินและการพัฒนาระบบขอมูลของเกียรติ จิวะกุล

และคณะ(2550) ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดท่ีดินดวยการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ มติ และคําสั่ง ท่ีเปนปญหาอุปสรรคเพ่ือใหการจัดท่ีดินสอดคลองกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ มีความเปนเอกภาพ ประสิทธิภาพและความเปนธรรมในสังคม โดยเรงรัดแกไขกฎหมาย

วาดวยการจัดท่ีดินและการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือใหการจัดท่ีดินเปนเอกภาพ หนวยงานจัด

ท่ีดินอาจมีหลายหนวยงาน แตจะใชกฎหมายฉบับเดียวกันอาจทบทวนการจัดท่ีดินเสียใหม มิใหจํากัด
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เฉพาะผูเปนเกษตรกรเทานั้น เรงรัดการออกกฎหมายการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

เพ่ือใหมีองคกรในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการท่ีดินของชาติท่ีเปนเอกภาพ เรงรัดราง

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ออกใชเปนกฎหมายโดยเร็วและควรทบทวนการจัดเก็บ

ภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครองตามขอเสนอของมูลนิธิสถาบันท่ีดินรวมท้ังภาษี

มรดกเพ่ือลดการสะสมหรือเก็งกําไรท่ีดิน เรงรัดปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเชาท่ีดินเ พ่ือ

เกษตรกรรมเพ่ือลดขอจํากัดของการใหเชาท่ีดิน จูงใจใหเจาของท่ีดินใหเชาอยางเปนธรรม ปรับปรุง

มติคณะรัฐมนตรีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน ไมเปดโอกาสใหผูใดบุกรุกท่ีดินของรัฐ

เพ่ิมอีกและเม่ือแกไขกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีแลวก็สามารถท่ีจะสรางระบบการจัดท่ีดินใหเกิด

ความเปนธรรมยิ่งข้ึนโดยการออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตาง ๆ รองรับ พรอมท้ัง

ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดท่ีดินเพ่ือแกไขปญหาของการจัดท่ีดินท่ียังไมแลวเสร็จหรือมีการ

เปลี่ยนมือหลังการจัดท่ีดิน รวมท้ังการแกไขปญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐและปองกันการบุกรุกท่ีดิน

ของรัฐ โดยแกปญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐใหเกิดความชัดเจนเพ่ือลดการบุกรุกท่ีดินใหมและควร

ตรวจสอบจํานวนท่ีดินท่ีมีอยูในปจจุบัน ท้ังท่ีดินของรัฐและท่ีดินเอกชนใหชัดเจนเพ่ือการวางนโยบาย

ท่ีถูกตอง ใชทรัพยากรของรัฐใหนอยลงโดยไมนําท่ีดินของรัฐมาจัดอีก สวนท่ีดําเนินการอยูแลวก็

เรงรัดใหเสร็จโดยเร็วและควรทบทวนนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของในการจัดท่ีดินทํากินใหแกประชาชน

ยังคงจําเปนตองมีตอไป แตจะตองมีความรัดกุม และแกปญหาใหตรงจุด การจัดท่ีดินท่ียังคงคางควร

พิจารณาแกปญหาใหแลวเสร็จ และสําหรับท่ีดินท่ีจัดไปแลวหากยังมิไดโอนกรรมสิทธิ์ใหแกประชาชน 

ควรตรวจสอบตามเง่ือนไขของการจัดท่ีดิน หากมีการจงใจปฏิบัติผิดเง่ือนไขใหนําท่ีดินกลับมาจัดใหผู

ท่ีตองการและอยูในหลักเกณฑการจัดท่ีดิน 

อีกท้ังกําหนดแนวทางการจัดท่ีดินในอนาคตใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศและ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางเลือกของการ

จัดหาท่ีดิน ควรพิจารณาจัดหาจากท่ีดินเอกชนท่ียังไมมีแผนการใชประโยชน โดยจัดซ้ือมาจัดใหผูไร

ท่ีดินทํากิน หรือหากเจาของท่ีดินไมประสงคจะขายแตจะใหเชาในชวงเวลาท่ียังมิไดใชประโยชน รัฐ

จะเปนผูดูแลขอตกลงระหวางเจาของท่ีดินและผูเชา ในการจัดท่ีดินควรคํานึงถึงผูท่ีปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยเครงครัดใหมีสิทธิไดรับการจัดท่ีดินดวย โดยใหผูประสงคจะขอรับการจัดท่ีดินท่ีไมใชผู

บุกรุกท่ีดินสามารถขอรับการจัดท่ีดินไดดวย และในเรื่องของขนาดเนื้อท่ีดินท่ีจัดใหควรลดลงตาม

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและประเภทเกษตรกรรมในบางท่ีอาจจัดใหเปนแปลงรวมและอาจใหสิทธิใน

ท่ีดินแกชุมชนเพ่ือใหคนในชุมชนใชประโยชนในท่ีดินรวมกัน และคุมครองดูแลผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน

ใหสามารถใชประโยชนในท่ีดินไดอยางยั่งยืนและปองกันการสูญเสียสิทธิในท่ีดินโดยไมสมัครใจ ดวย

การสรางระบบการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  สงเสริม ใหผูท่ีไดรับการจัดท่ีดินสามารถอยู

อาศัยและทํากินในท่ีดินอยางยั่งยืน หากไมประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป ก็ควรจะนํา
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ท่ีดินมาจัดใหผูอ่ืนท่ีประสงคจะใชท่ีดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม และควรมีมาตรการปองกันการ

สูญเสียสิทธิในท่ีดิน การขายท่ีดินหรือการละท้ิงท่ีดินท่ีเปนรูปธรรม รวมถึงการข้ึนทะเบียนผูท่ีไดรับ

สิทธิในท่ีดินหรือเคยไดรับสิทธิในท่ีดิน  

ทางดานเครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย (2553) เสนอแนวทางการจัดการท่ีดินท่ีพัฒนา

โดยชุมชนทองถ่ิน 3 แนวทางดวยกันคือการดําเนินการปรับระบบสิทธิในการจัดการท่ีดินโดยไมอิงกับ

ระบบกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายภายใตระบบเสรีนิยมใหมการบริหารจัดการท่ีดินโดยอิงกลไกตลาดเปน

หลักและทําใหท่ีดินกลายเปนสินคา สงผลใหเกษตรกรรายยอยสูญเสียท่ีดินทํากินไดอยางงายดาย 

สภาวะเชนนี้ทําใหปญหาคนยากจนสูญเสียท่ีดินไมสามารถแกไขใหสิ้นสุดลงได เพราะไมวารัฐจะ

จัดสรรท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรรายยอยมากเทาใด แตดวยภาวะท่ีท่ีดินถูกทําใหเปนสินคาท่ีมีราคา

ตลาดสูงก็จะทําใหเกษตรกรรายยอยท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมม่ันคงมีแนวโนมท่ีจะขายท่ีดินใหแก

นายทุน การปฏิรูปกลไกเพ่ือกระจายอํานาจการจัดการท่ีดิน ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันแลววา “การ

มีสวนรวม” ของภาคประชาชนเปนเง่ือนไขสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

องคกรภาครัฐและเอกชนเกือบทุกแหงไดหันมาเสริมสรางความรวมมือของบรรดากลุมองคกรชุมชน

ท้ังภาครัฐและเอกชนในลักษณะพหุภาคีในการดําเนินกิจการตาง ๆ ขณะท่ีกลไกเชิงสถาบันเองก็ถูก

ปรับเปลี่ยนใหมีการเปดพ้ืนท่ีใหภาคประชาสังคมได เขาไปมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนและปฏิรูประบบการผลิตและการใชท่ีดินอยางยั่งยืนในการจัดการท่ีดิน

อยางยั่งยืน จําเปนจะตองมีการปฏิรูประบบการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือท่ีจะทําใหระบบการผลิตใน

ท่ีดินสามารถสรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจใหแกเกษตรกรและชุมชนท่ีใชประโยชนในท่ีดินนั้น 

ขณะเดียวกันก็เพ่ือมิใหท่ีดินและฐานทรัพยากรอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีถูกทําลายใหเสื่อมสภาพและสง

ผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวม วิวัฒน ฤทธิมา (2559) สรุปไววาการแกไขปญหาท่ีดินทํากินของ

ภาครัฐนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคํานึงถึงบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนใหความสําคัญตอแนวทางและ

วิธีการในการจัดการของประชาชนและชุมชน เพ่ือกอใหเกิดแนวทางและรูปแบบของการดําเนินงาน

และแกไขปญหาท่ีนําไปสูความเหมาะสมและความสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ซ่ึงนําไปสูความ

ยั่งยืนในการแกไขปญหา อีกท้ังในการกําหนดนโยบายเพ่ือการแกไขปญหาท่ีดินและการบริหาร

จัดการท่ีดินของประเทศนั้นจะตองกอใหเกิดความเปนธรรมและเกิดกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนอยางแทจริงและวิวัฒน ฤทธิมาและวิลาสินี ธนพิทักษ (2561) เสนอการแกไขปญหาความ

ขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัดตรังอยางยั่งยืน

ไดนั้นจะตองดําเนินการเสริมสรางบทบาทขององคกรภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมเพ่ือกําหนด

แนวทางการแกไขปญหาและการบริหารจัดการท่ีดินรวมกับหนวยงานภาครัฐท่ีกอใหเกิดดุลยภาพใน

การบริหารจัดการท่ีดินระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนและองคกรภาคประชาชน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

แนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง

นั้นเปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากปรากฏการณตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณแบบเปนทางการ การจัดประชุมแบบมีสวนรวม

และการเขารวมประชุมและทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีโดยใชเทคนิควิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

1. การศึกษาถึงบริบทของพ้ืนท่ีและคนควาจากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสภาพ

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดิน 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงเปนการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก

ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศึกษาดวยรูปแบบการสังเกตการเขารวมประชุมและทํากิจกรรม

ในพ้ืนท่ี ตลอดจนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการในประเด็นท่ีเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง 

3. การสัมภาษณแบบเปนทางการซ่ึงเปนการสัมภาษณเชิงลึกใชแบบสัมภาษณท่ีมีการ

ออกแบบโครงสรางของขอคําถามเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและ

การบริหารจัดการท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง จํานวน 216 คนซ่ึงเปนการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง ประกอบดวยนักวิชาการหรือปราชญชาวบานจํานวน 10 คน เจาหนาท่ีของรัฐ

และเจาหนาท่ีปาไมจํานวน 40 คน ผูนําทองถ่ินและผูนําทองท่ี 71 คน ตลอดจนประชาชนและผูแทน

จากองคกรชุมชนจํานวน 88 คน  

4. การจัดประชุมแบบมีสวนรวมกับผูนําทองถ่ินและผูนําทองท่ี ภาคประชาชนท่ีอยูอาศัย

และทํากินในพ้ืนท่ีท่ีติดกับแนวเทือกเขาบรรทัดและองคกรชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับปญหาและ

แนวทางแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด 

จังหวัดตรังท้ังหมดจํานวน 23 ครั้ง 

 

สรุปผลการวิจัย  

สําหรับแนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดินใน

พ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังการบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินเพ่ือบรรเทาปญหา

และลดระดับความรุนแรงของปญหาความขัดแยงดานท่ีดินระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนและ

องคกรชุมชนพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้น ตองเริ่มจากการสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน

ระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับภาคประชาชนและองคกรชุมชน นําไปสูการปรึกษาหาหรือท่ีกอใหเกิด

กระบวนการตกลงรวมกันกําหนดแนวทางและวิธีการในการจัดการและแกไขปญหาความขัดแยงดาน

ท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีรวมกัน ตลอดจนกําหนดแนวทางและวิธีการเพ่ืออนุโลมหรือ

อนุญาตใหประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถท่ีจะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพตามวิถีตามปกติโดยไมมีการ
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บุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมเติมหรือมีการตัดไมทําลายปา แตสามารถดํารงชีวิตท่ีอยูรวมกับปาไมได

อยางสมดุลบนพ้ืนฐานของปาอยูไดคนอยูดี ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดกติกาและแนวทางในการอยู

รวมกันอยางยั่งยืน 

 

1. ยุติการจับกุมและดําเนินคดีกับประชาชน 

เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและลดระดับความรุนแรงของปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ี

แถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นจําเปนอยางท่ีจะตองยุติการจับกุมและดําเนินคดีกับประชาชน

โดยดําเนินการควบคุมดูแลการเขาไปปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีปาไมพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด 

จังหวัดตรังอยางเครงครัด ซ่ึงเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดและอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายานั้น

จะตองดําเนินการควบคุม ดูแลเจาหนาท่ีปาไมโดยใหเจาหนาท่ีปาไมนั้นยุติการจับกุม ขมขู คุกคาม 

ตรวจยึดและทําลายอาสินของประชาชนในพ้ืนท่ีในกรณีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยใน

พ้ืนท่ีเดิม เพ่ือเปนการบรรเทาและลดระดับของปญหาความขัดแยงเบื้องตนใหกับประชาชนและ

องคกรชุมชน แตอยางไรก็ตามหากมีการบุกรุกหรือแผวถางพ้ืนท่ีปาเพ่ิมเติมนั้นก็ใหดําเนินการจับกุม

ดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเขมงวด พรอมท้ังดําเนินการสรางความชัดเจนในการใชประโยชนใน

ท่ีดินท่ีประกอบไปดวย  

1.1 รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาชนและองคกรชุมชนในการรวมกัน

กําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยของประชาชนใหแยกออกจาก

กันอยางชัดเจน โดยจะตองยึดแนวท่ีเปนปจจุบันเพ่ือเปนการยุติการบุกรุกแผวถางปาไมสมบูรณของ

ประชาชนและสรางความชัดเจนระหวางเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษกับพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยของ

ประชาชน  

1.2 อนุญาตใหประชาชนสามารถดํารงชีพไดตามปกติ ตามวิถีชีวิตเดิมของชุมชนโดยจะตองให

ประชาชนสามารถท่ีจะโคนลมยางแลวปลูกยางใหมทดแทนไดตามวิถีของการทําสวนยาง แตจะตอง

เปนพ้ืนท่ีท่ีไมสุมเสี่ยงตอผลกระทบตอระบบนิเวศ ซ่ึงสามารถท่ีจะใหผูนําทองถ่ินทองท่ีและองคกร

ชุมชนรับรองการทํากินในพ้ืนท่ี 

1.3 ดําเนินการออกเอกสารรับรองนั้นจะตองออกเปนเอกสารท่ีมีความชัดเจน ผานการ

รับรองและเปนท่ียอมรับของคณะกรรมการในชุมชนท่ีประกอบไปดวยภาคประชาชน องคกรชุมชน 

ผูนําทองท่ีและผูนําทองถ่ินรับรองการทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ีเดิมของตนเอง 

2.  พัฒนาระบบการเกษตรใหประชาชนเกิดรายไดตลอดป 

เพ่ือกอใหเกิดการสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนตาง ๆ พ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด  

จังหวัดตรังท่ีกอใหเกิดความม่ันคงในการดํารงชีพและดําเนินชีวิตของประชาชน ประกอบกับการปรับ

รูปแบบและวิถีของชุมชนท่ีจะตองดําเนินการพ่ึงพาตนเองในวิถีชุมชนทองถ่ินในการจัดการตนเอง
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ผ านกระบวนการร วม คิดร วม ทําและร วม ตัดสิน ใจของประชาชนในชุมชนบนพ้ืนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและภมิูปญญาของชุมชนและการเสริมแรงจากหนวยงานภาครัฐในระดับทองถ่ิน

และระดับภูมิภาค ตลอดจนองคกรภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมตาง ๆ ในการขับเคลื่อนและ

สรางสรรคชุมชนใหเกิดการอยูดีกินดีนํามาซ่ึงความสงบสุขของประชาชน 

 2.1 การสรางความม่ันคงในชีวิตใหกับประชาชน 

 การมีความม่ันคงในการใชประโยชนและถือครองดินนั้นเปนสิ่งท่ีภาคประชาชนและองคกร

ชุมชนในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นใหความสําคัญและมีความตองการใหเกิดข้ึนกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดจนพยายามผลักดันแนวคิดและกระบวนการดําเนินงานในชุมชนเพ่ือสราง

ความม่ันคงในชีวิตใหกับสมาชิก เนื่องดวยหากประชาชนมีความม่ันคงในท่ีดินทํากินคือเม่ือสามารถท่ี

จะทํามาหากินและอยูอาศัยในพ้ืนแผนดินของตน ก็ทําใหประชาชนมีรายได มีความม่ันคงในอาชีพ

แลวก็จะนํามาสูความม่ันคงในชีวิตตามมา เพราะอาชีพการทําสวนยางและสวนผลไมแบบสมรมของ

คนแถบเทือกเขาบรรทัดมีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก การท่ีประชาชนมีความม่ันคงในท่ีดินเพ่ือ

ทําสวนยางพาราในรูปแบบของปายางพารา โดยในพ้ืนท่ีสวนยางของประชาชนก็จะมีการปลูกพืชตาง 

ๆ นานาชนิดเพ่ือใชในการบริโภค เปนยารักษาโรค เปนพืชสําหรับการใชสอย ท้ังนี้นอกเหนือจากนั้น

ก็แบงปนกันในชุมชนและก็นําไปแบงขายในตลาดของชุมชน ซ่ึงนอกจากจะมีความม่ันคงในอาชีพ 

ความม่ันคงในชีวิตของประชาชนนั้นก็จะเปนหนทางท่ีจะขับเคลื่อนหรือนําพาใหประเทศชาติมีความ

ม่ันคงตามไปดวยในความเปนจริงแลวนั้นประชานในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นทํามา

หากินเลี้ยงชีพมาดวยการทําปายางมานานแลวและไดพัฒนามาเปนรูปแบบการทําสวนยางพาราตาม

นโยบายและการสงเสริมของภาครัฐ ซ่ึงไมมีความสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ประกอบกับไมกอให

ความเหมาะสมท่ีสอดคลองกับวิถีและภูมิปญญาของประชาชน เพียงแตเปนการดําเนินการตาม

แนวทางของภาครัฐเพ่ือรับการสงเคราะหการทําสวนยางจากภาครัฐ  หากมองในความเปนจริงแลว

แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรของภาครัฐมุงใหความสําคัญกับแนวทางวิชาการ 

แตในความเปนจริงนั้นวิชาการไมใชแนวทางออกท่ีดีเสมอไป เนื่องจากบริบทและความตองการของ

ประชาชนหรือชุมชนตาง ๆ นั้นมีความแตกตางกัน ในจุดนี้จึงสามารถสะทอนใหหนวยงานภาครัฐท่ี

รับผิดชอบดานการสงเริมการเกษตร ตองหันมาทบทวนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ของประเทศใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี การดําเนินการท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีก็

จะเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหกับประชาชนท่ีนําไปสูการสรางความม่ันคงในอาชีพได ประกอบ

กับกอใหเกิดรายไดท่ีม่ันคงในการเลี้ยงดูครอบครัวตอไป อีกท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีไมมีความม่ันคงใน

ท่ีดินเนื่องมาจากไมมีสิทธิ์ในการทํากิน ไมมีเอกสารสิทธิ์ใดท่ีสามารถรับรองการทํากินของประชาชน

ได ท้ัง ๆ ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีสิทธิ์ของการครอบครองและทํากินมานาน แตภาครัฐมองขามประเด็น

เหลานั้นไปโดยจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงานและรูปแบบการจัดการท่ี
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จะตองสรางความม่ันคงในท่ีดินใหกับประชาชน ดวยใหสิทธิ์ในการทํากินและอยูอาศัยอยางถูก

กฎหมายหรือถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดข้ึนรวมกันระหวางภาคประชาชน องคกรชุมชนและ

หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี 

 2.2 การปรับเชิงวิถีการทําการเกษตร 

 การปรับเชิงวิถีการทําการเกษตรนั้นถือเปนประเด็นท่ีสําคัญอยางหนึ่งสําหรับการดํารงชีวิต

และประกอบอาชีพของประชาชนพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังซ่ึงพ่ึงพาและอยูรวมกับปาได

อยางสมดุลตลอดมา แตปญหานั้นเกิดข้ึนอยางชัดเจนเม่ือภาครัฐเขามาสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ดําเนินการปลูกยางพาราตามระบบของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สงผลใหวิถีการดํารงชีวิต

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากจะตองเปลี่ยนระบบการทําปายางพาราใน

รูปแบบของปาสมรมซ้ึงลักษณะการปลูกยางพารารวมกับตนไมและพืชชนิดอ่ืน ๆ มาเปนรูปแบบของ

สวนยางท่ีตองใชพ้ืนท่ีในการปลูกยางพาราจํานวนมาก ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกยางมาเปน

ลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สงผลใหประชาชนตองขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราดวยการบุกรุกแผวถาง

พ้ืนท่ีปา แตในขณะเดียวกันภาครัฐเองนั้นก็ตองการท่ีจะจํากัดพ้ืนท่ีไมใหมีการแผวถางและบุกรุกปา

เพ่ิม จึงนํามาสูการเกิดปญหาความขัดแยงดานการบริหารจัดการท่ีดินและปญหาความขัดแยงดาน

ท่ีดิน ท้ังนี้เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชนในการประกอบอาชีพและลดปญหาเก่ียวกับการบุกรุกปา

เพ่ือใชท่ีดินปลูกยางเพ่ิม ภาครัฐจะตองมีการศึกษาและวิจัยระบบการปลูกยางเสียใหมโดยจะตอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท

ของพ้ืนท่ีและจะตองปรับแนวทางในการปลูกยางพาราท่ีกอใหเกิดรายไดอยางม่ันคงใหกับประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

3. สรางจิตสํานึกรักปา 

เพ่ือใหการบริหารจัดการท่ีดินและความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัด

ตรังนั้นกอใหเกิดความยั่งยืนไดนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกอใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน

ความรูขอมูลขาวสารและสรางการมีสวนรวมผานการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

ระหวางภาครัฐ ภาคประชาชนชน และองคกรชุมชนดวยการจัดทํากิจกรรมในการอนุรักษและสราง

ความเขมแข็งใหชุมชนนําไปสูการสงเสริมและสรางการมีสวนรวมในการรวมคิดรวมดําเนินการและ

รวมตัดสินใจในการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการท่ีดินและการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินผาน

การรวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน เม่ือชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถกําหนดทิศทางของชุมชนเองได ก็จะนําไปสูการแกไข

ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยกระบวนการของชุมชนท่ีสามารถจัดการตนเองตามกรอบและภายใต

อํานาจของชุมชนท่ีตอบสนองตอการบริหารงานของภาครัฐตั้งแตระดับทองถ่ินไปสูระดับสวนภูมิภาค

และระดับประเทศตอไป 
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ท้ังนี้เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีและในภาพรวม

ของประเทศนั้น การดําเนินการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรชุมชนมี

ความเขมแข็งนั้นถือเปนหนทางท่ีสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากชุมชนตองเขามาดําเนินการจัดการ

ชุมชนผานกระบวนการคิดการตัดสินใจและดําเนินการรวมกันของประชาชนในชุมชน เม่ือประชาชน

ในชุมชนไดเขามามีสวนรวมดําเนินการก็จะนําไปสูการเกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมกัน โดยเขตรักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัดและอุทยาแหงชาติเขาปู

เขายาจะตองใชฐานของชุมชนเปนเครือขายในการปกปองและดูแลปา ตลอดจนรวมมือกับชุมชนเพ่ือ

สรางชุมชนดูแลรักษาปาและทรัพยากรธรรมชาติ ในการปองกันการบุกรุกปาเพ่ิมโดยชุมชน เพ่ือ

ชุมชน ดวยการสนับสนุนใหชุมชนตาง ๆ นั้นรวมกันวางระเบียบ กติกาและขอบังคับของประชาชนใน

ชุมชนใชกันเองและดําเนินการผลักดันแนวคิดการจัดการตนเองโดยชุมชนเปนวาระแหงทองถ่ิน

เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง เปนฐานรากในการพัฒนาประเทศเพ่ือท่ีจะสามารถขับเคลื่อนนําไปสู

การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินและแกไขปญหาท่ีดินโดยชุมชนพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด

ในนามของเขาบรรทัดโมเดลซ่ึงถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถปกปอง 

คุมครองและฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยชุมชนจะตองมีศูนยการ

เรียนรูดานตาง ๆ ในชุมชนเพ่ือจัดเก็บและจัดทํากระบวนการเรียนรูในมิติตาง ๆ ของชุมชนใหเปน

แหลงขอมูลในการศึกษาของชุมชนตอไป 

4. ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายและนโยบายท่ีลาสมัย 

เพ่ือยุติและแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินและความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิด

ความยั่งยืนนั้นจําเปนจะตองดําเนินการแกไข ปรับปรุงนโยบายและกฎหมายท่ีไมกอใหเกิดความเปน

ธรรมกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชนหรือองคกรชุมชน อีกท้ังหากเปนกฎหมายหรือ

นโยบายท่ีไมสอดคลองหรือคานกับกฎหมายสูงสุดอยางรัฐธรรมนูญนั้น ภาครัฐและภาคสวนท่ี

เก่ียวของก็ควรดําเนินการทบทวนและแกไขปญหาในจุดเหลานี้ เม่ือใหการยึดถือวารัฐธรรมนูญซ่ึงถือ

เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ฉะนั้นกฎหมายทุกฉบับพรอมท้ังนโยบายตาง ๆ นั้นจะตองมีความ

สอดคลองและไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการจัดการท่ีดิน ปา

ไม และการแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินและความขัดแยงดานท่ีดินจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

ปรับแกใหมีความสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนใหเกิดการกาวทันตอนานาประเทศ

และสภาพการเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัย 

 4.1 การแกไขหรือปรบัปรุงกฎหมาย 

 เพ่ือแกไขปญหาจากการบริหารจัดการท่ีดินและความขัดแยงดานท่ีดินนั้น ภาครัฐจะตอง

เรงดําเนินการแกไขหรือทบทวนพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พุทธศักราช 2504 และ

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพุทธศักราช 2503 ในการกําหนดและวางแนวเขตของ
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อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายาและเขตรักษาพันธุสัตวเขาบรรทัดใหมีความชัดเจนและแบงแนวเขตให

ชัดเจนระหวางพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยของของประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีปาอนุรักษ โดยภาครัฐ

จะตองดําเนินการสํารวจและกําหนดแนวเขตของปาอนุรักษใหชัดเจน 

 4.2 การแกไขหรือปรบัปรุงนโยบาย 

 เพ่ือแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินและความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขา

บรรทัดจังหวัดตรังนั้นการการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงรูปแบบและการดําเนินงานของนโยบาย

ในการแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐถือเปนมาตรการข้ันตนประเด็นหนึ่ง

เนื่องมาจากการดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐท่ีผานมานั้นนําไปสูความขัดแยงและกอใหเกิด

ปญหาในมิติตาง ๆ ตอประชาชนในพ้ืนท่ี จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีภาครัฐจะตองทบทวนและประเมินผล

การดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือปรับปรุงนโยบายเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาท่ีมีความสอดคลองและ

เหมาะกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนใหความสําคัญกับสภาพความเปนจริงและขอมูลเชิง

ประจักษในพ้ืนท่ี ซ่ึงคํานึงถึงสภาพความเปนจริงและวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อของ

แตละชุมชน ตลอดจนการใหความสําคัญกับชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ

รวมกับหนวยงานของภาครัฐในการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหารวมกันและหาทางออกของการจัดการ

ปญหาท่ีกอใหเกิดความเหมาะสมนําไปสูความยั่งยืนได 

 

อภิปรายผล 

ปญหาความขัดแยงดานท่ีดินซ่ึงเกิดจากการบริหารจัดการท่ีดินและการแกไขปญหาการ

บริหารจัดการท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นไดกอกําเนิดข้ึนและพัฒนาไปสูความ

ขัดแยงในมิติตาง ๆ ท่ีขยายตัวไปในวงกวางและทวีความรุนแรงมาโดยตลอด ซ่ึงเปนระยะเวลากวา 

57 ป โดยมีจุดเริ่มตนจากประกาศใหเปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนและปาคุมครองสูการเปนเขตพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติและพัฒนามาเปนพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดและพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขา

ปู-เขายาซ่ึงเกิดการทับซอนท่ีทํากินและอยูอาศัยเดิมของภาคประชาชน สงผลใหท้ังภาคประชาชน

และภาครัฐตางก็พยายามดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน แตการดําเนินการนั้นนําไปสูการเกิดปญหา

ความขัดแยงดานท่ีดินและไมสามารถแกไขปญหาได ประกอบภาครัฐใหมีการทําสัมปทานเหมืองแร

และการสัมปทานปาไมในบางพ้ืนท่ีของแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง จึงกอใหเกิดชองวางของการ

เขามาครอบครองและทํากินของประชาชนเพ่ิมเติม ตลอดจนการบังคับใชและดําเนินงานของ

เจาหนาท่ีปาไมมีการแสวงหาผลประโยชนและปลอยปะละเลยในการปฏิบัติหนาท่ีจนกอใหเกิดการ

บุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากิน  

ในการเขามาเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาจากการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐดวยการ

ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของภาครัฐนั้นไมมีประสิทธิภาพ
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และการดําเนินตามนโยบายขาดความตอเนื่องและไมกอใหเกิดความยั่งยืน อีกท้ังไมเปนท่ียอมรับของ

ภาคประชาชนและมีความผิดพลาดในหลากหลายดานซ่ึงสงผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงไดรวมตัวกันเรียกรองใหภาครัฐดําเนินการจัดการในรูปแบบของการจัดการอยาง

มีสวนรวมและการดําเนินการบนพ้ืนฐานของวิถีแหงชุมชนและภูมิปญหาของชุมชนเพ่ือกอใหเกิด

ความสอดคลอง ความเหมาะสมนําไปสูความยั่งยืนได แตภาครัฐไมใหการยอมรับพรอมท้ังมุงให

ดําเนินการตามกฎหมาย จนนําไปสูการเกิดความแตกหักและความแตกราวระหวางประชาชนกับ

ภาครัฐท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ภาคประชาชนจึงไดรวมตัวกันจัดต้ังเปนองคกรชุมชนเพ่ือ

ตอตานอํานาจรัฐดวยการเสนอรูปแบบการบริหารจัดการท่ีดินและแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดิน

ตามวิถีของชุมชนในฐานะชุมชนมีสิทธิในการจัดการชุมชนตามแนวทางของสิทธิชุมชนและชุมชน

ทองถ่ินจัดการตนเอง แตภาครัฐก็ไมคอยใหความสําคัญมากนักและมุงแกไขปญหาดวยหลักของ

กฎหมาย จนถึงทุกวันนี้การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการ

ท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นยังไมมีหนทางอยางชัดเจนและเปนรูปแบบท่ี

กอใหเกิดความยั่งยืนได 

จากความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นถือความขัดแยงท่ีมี

จุดเริ่มตนจากการเขามาตั้งถ่ินฐานและดําเนินชีวิตในรูปแบบของการอยูรวมกับปาไดอยางสมดุล 

แตตอมาหนวยงานภาครัฐเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการท่ีดิน จนนําไปสูการเกิดผลกระทบตอ

การดํารงชีพของประชาชน กอใหเกิดความตึงเครียดและนําไปสูการเรียกรองใหภาครัฐแกไขปญหา

จากการบริหารจัดการท่ีดินซ่ึงมีความผิดพลาด แตการดําเนินการของภาครัฐเปนไปอยางลาชา 

ประกอบกับภาครัฐไมใหความสําคัญกับการแกไขปญหา แตกลับมุงนํากฎหมายมาบังคับใช จึงนํามา

สูการเกิดความขัดแยงระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนข้ึน เม่ือแนวคิดและมุมมองในการบริหาร

จัดการท่ีดินมีความแตกตางกัน อีกท้ังไดกอใหเกิดความรุนแรงของปญหาความขัดแยงมากข้ึนเม่ือ 

แนวทางและการแกไขปญหาของภาครัฐดวยแนวทางและวิธีการตาง ๆ ไมสามารถดําเนินการไดอยาง

ชัดเจนและเปนรูปธรรม ท้ังนี้เนื่องดวยกระบวนการในการแกไขปญหาของภาครัฐนั้นไมสอดคลองกับ

บริบทท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี อีกท้ังไมตรงกับความตองการและเปนท่ีพึงพอใจและขาดการมีสวนรวมของผู

มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงดานท่ีดิน ประกอบกับภาคประชาชนไดจัดตั้งเปนองคกร

ภาคประชาชนและองคกรชุมชนเพ่ือเสนอแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการ

บริหารจัดการท่ีดินตอภาครัฐ แตไมเปนผลเนื่องจากภาครัฐไมใหความสําคัญ องคกรชุมชนจึง

ดําเนินการแกไขปญหาในรูปแบบของชุมชนจัดการตนเองและสิทธิชุมชนตลอดมา การเกิดความ

ขัดแยงระหวางภาคประชาชนกับองคกรชุมชนและภาครัฐ ซ่ึงเปนความขัดแยงระหวางกลุมคนจาก

มุมมองและแนวทางท่ีแตกตางกันในการบริหารจัดการท่ีดินและการแกไขปญหาความขัดแยงดาน

ท่ีดิน  
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ในการแกไขปญหาและความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้น

จําเปนอยางยิ่งจะตองกอใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดินและการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดิน

อยางลงตัวและท้ังสองฝายไดรับผลประโยชนรวมกันในรูปแบบชนะ-ชนะ เนื่องจากความขัดแยงดาน

ท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังเปนความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีปาอนุรักษซ่ึงประชาชน

และองคกรชุมชนไดเขามาจับจองเพ่ือทํากินและอยูอาศัย แตตอมาภาครัฐไดเขามาดําเนินการบริหาร

จัดการท่ีดินและสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน จนกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกัน

โดยภาคประชาชนและองคกรชุมชนเปนคูขัดแยงกับภาครัฐ ซ่ึงตางฝายตางอางความชอบธรรมให

กลับกลุมตนเอง ภาครัฐก็อางถึงอํานาจในการจัดการของภาครัฐ สวนภาคประชาชนและองคกร

ชุมชนก็อางถึงสิทธิความเปนพลเมืองและความชอบธรรมของการเขามาอยูอาศัยและทํากินกอน จึง

นําไปสูการตอสูในรูปแบบตาง ๆ เกิดข้ึนโดยภาครัฐก็ดําเนินตามนโยบาย ขอบังคับและกฎหมายเพ่ือ

จับกุมดําเนินคดีกับประชาชน ทางดานภาคประชาชนและองคกรชุมชนพยายามเรียกรองความเปน

ธรรมและไมยอมออกจากพ้ืนท่ีในท่ีสุดก็ตองกลายเปนจําเลยของภาครัฐและจําเลยของสังคมท่ีเปนผู

บุกรุกท่ีปาอนุรักษ ท้ังท่ีไมใชแตเปนกลุมคนท่ีดูแลปกปองปาและจับจองทํากินกอนท่ีภาครัฐจะเขามา 

ในฝายภาครัฐก็เปนโจทย ซ่ึงพบวาในปจจุบันการดําเนินการตาง ๆ อยูในในชั้นศาลและหนวยงาน

ภาครัฐ จึงเสนอทางออกวาการจัดการความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง

ท้ังภาคประชาชนองคกรชุมชนและภาครัฐอยาสรางความขัดแยงตอไปอีกเลย แตควรกลับมา

ดําเนินงานและบูรณาการแกไขปญหารวมกัน 

ท้ังนี้ในแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นก็

ยังคงเปนไปตามท่ีวิวัฒน ฤทธิมา (2554)ไดสรุปไววาทุกฝายอยากเห็นการแกไขปญหาในรูปแบบของ

การรวมมือกัน ซ่ึงในการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการท่ีดินนั้น จะตอง

กอใหเกิดความพอใจในทุกฝายและกอใหเกิดเปนความรวมมือรวมใจเพ่ือแกไขปญหารวมกัน ในการ

แกไขปญหาการจัดการความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังจะตองมุงใหเกิด

ประโยชนในทุกฝาย แสดงใหเปนไดอยางชัดเจนวาแนวทางและรูปแบบในการแกไขปญหาความ

ขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีนั้นคือการแกไขปญหาความขัดแยงในแบบเรียกไดวาเปนวิธีการแกไขความ

ขัดแยงท่ี “Win-Win” โดยท้ังสองฝายแนวทางการแกไขแบบนี้จึงเกิดผลลัพธในลักษณะ “ชนะ-

ชนะ”โดยจะตองผานการเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการท่ีดิน 

แกไขปญหาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการท่ีดินและแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีแถบ

เทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังของภาคประชาชน องคกรชุมชนและภาครัฐในการกําหนดรูปแบบและ

แนวทางในการบริหารจัดการท่ีดินและแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินท่ีกอใหเกิดความเหมาะสม

และความสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีนําไปสูความยั่งยืน 
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ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1.  ดําเนินการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหาท่ีดินเพ่ือศึกษา

และวิเคราะหถึงลักษณะและรูปแบบในการดําเนินการแกไขปญหาท่ีดินของภาคประชาชน องคกร

ภาคประชาชนและภาครัฐ 

2.  ดําเนินการศึกษาถึงความลมเหลวในการแกไขปญหาท่ีดินของภาครัฐในภาพรวมเพ่ือ

วิเคราะหถึงการดําเนินการและปจจัยแหงความลมเหลวของการแกไขปญหาท่ีดิน แนวทางการแกไข

ปญหาท่ีดินอยางยั่งยืนและวิเคราะหถึงวิธีการท่ีนําไปสูการแกไขปญหาท่ีดินไดอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการสําหรับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี 

1. องคกรชุมชนในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังควรเขามาดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานภาครัฐในระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาคเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินรวมกัน 

2.  อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายาและเขตรักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัดควรมุงถึงประโยชนสุข

และความกินดีอยูดีของประชาชน ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนมากกวาการมุงบังคับ

หรือดําเนินการตามขอกฎหมายเพียงอยางเดียว 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  ภาครัฐควรเขาไปมีบทบาทตอชุมชนในการกระตุนใหประชาชนมีการรวมตัวกันอยาง

จริงจัง ในการท่ีจะอนุรักษและการพัฒนาปาตนน้ําดวยตัวเองของชุมชน พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ี

ของรัฐคอยชวยเหลือทางวิชาการ รับทราบปญหาและใหคําแนะนําในการแกปญหา  

2.  รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองกําหนดนโยบายและ

แผนงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินใหชัดเจน รวมท้ังจัดทําแผนการบริหารจัดการท่ีดินและนวง

ทางในการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินโดยการมีสวนรวมของประชาชนและบนพ้ืนฐานของภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ความขัดแยงดานที่ดินพ้ืนที่ปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

Land Conflicts of Forest Conservation Area at Lower South 7 Provinces 
 

วิวัฒน  ฤทธิมา1 และอิบรอฮิม สารีมาแซ2 

Wiwat  Rittima1and Ibrahim Sareemasae2 
 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใต

ตอนลางโดยดําเนินการศึกษาจากขอมูล แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 388 

คนและการสัมภาษณไมเปนทางการบุคคลท่ีเก่ียวของกับปญหาการบริหารจัดการท่ีดิน การจัดประชุมแบบ

มีสวนรวม จํานวน 42 ครั้ง ตลอดจนการเขารวมประชุมและทํากิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี จากการศึกษาพบวา

ความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากการเขามา

ดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน ภาครัฐไมยอมรับ

หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดินของภาคประชาชน และมุงบังคับใชกฎหมายและนโยบายของ

ภาครัฐซ่ึงขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน จึงนํามาสูการเกิดความขัดแยงระหวางภาครัฐกับภาค

ประชาชนและองคกรชุมชน ซ่ึงมีมุมมองในการบริหารจัดการท่ีดินและแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินท่ี

แตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ความขัดแยงดานท่ีดิน, พ้ืนท่ีปาอนุรักษ,  7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

 
 

Abstract 

 This article has main objectives. To show Land Conflicts of Forest conservation Area at 

Lower South 7 Provinces. This study was conducted by reviewing related literatures, 

conducting deep interview with 388 people, informal interview, arranging  42 times focus 

group discussion, and participating local activities. The study showed that Land Conflicts of 

Forest conservation Area at Lower South 7 Provinces. The sequel of implementation land 

management with public sector , affects the lives of local people. Public sector did not accept 

the principles and guidelines for the management of local people. And Focus enforcement 
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law and policy of Public sector lack of participation with local people. Led to the conflict 

among public sector, local people and community organizations. With a view to land 

management and solution land conflicts were different. 

 

Keywords: Land Conflicts, Forest conservation Area, Lower South 7 Provinces 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

พ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 

ตลอดจนเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัด

นราธิวาสเปนผืนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณของพันธุพืชและพันธุสัตวนานาชนิด อีกท้ังยังเปนแหลงตน

น้ําท่ีหลอเลี้ยงผูคนในพ้ืนท่ี ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติและมีความเหมาะสม

ตอการตั้งถ่ินฐานจึงมีการกอตั้งชุมชนตาง ๆ ข้ึนในพ้ืนท่ีแถบเชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดกับพ้ืนท่ีแถบ

เทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดี โดยมีการดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพาและอยูรวมกับธรรมชาติไดอยาง

สมดุล ในการเขามาตั้งถ่ินฐานของผูคนในพ้ืนท่ีนั้นเปนการเขาแผวถางพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณเพ่ือ

จับจองท่ีดินสรางท่ีอยูอาศัย ทําไรปลูกขาวและพืชผักนานาชนิด รวมท้ังทําสวนดวยการปลูกผลไม

และไมใชสอยตาง ๆ เพ่ือการดํารงชีพและแลกเปลี่ยนระหวางกันของผูคนในพ้ืนท่ี จากชุมชนเล็ก ๆ 

ก็ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจนกลายเปนชุมชนขนาดใหญไปตามกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน 

การเขามาตั้งถ่ินฐานของผูคนในพ้ืนท่ีแถบเชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดกับพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบู

โดและเทือกเขาสุไหงปาดีสวนใหญนั้นมีสิทธิในท่ีดินทํากินและอยูอาศัยในฐานะของผูซ่ึงไดทําการจับ

จองและครอบครองท่ีดินเพ่ือทํากินและอยูอาศัยท่ีมุงใหความสําคัญกับการดํารงชีพท่ีพ่ึงพาและรักษา

ดูแลพ้ืนท่ีปายึดหลักการอยูรวมกับปาไมอยางสมดุลและไมใหความสําคัญหรือสนใจตอเรื่องสิทธิและ

การครอบครองท่ีดินทํากินและอยูอาศัยดวยการออกเปนเอกสารสิทธิในท่ีดินดวยอํานาจตาม

กฎหมายมากนักสงผลใหผูคนในพ้ืนท่ีจึงตองประสบกับปญหาความขัดแยงดานท่ีดินท่ีสืบเนื่องจาก

การบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐเนื่องจากภาครัฐใหความสําคัญตอสิทธิและการครอบครองท่ีดิน

ตามกรอบของกฎหมาย รวมท้ังอาศัยขอกฎหมายเขามาบังคับใชเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ี

ดวยการกําหนดใหพ้ืนท่ีปาสงวนตามความในมาตราท่ี 10 และมาตราท่ี 26 แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนปาพุทธศักราช 2481 ดวยเหตุผลท่ีวาเนื่องจากมีไมชนิดดีมีคาเปนปริมาณมาก 

เหมาะท่ีจะสงวนไวเพ่ือใหมีไมไวใชตลอดไป อันจะเปนประโยชนมากยิ่งกวาท่ีจะแผวถางเปนพ้ืนท่ี

เพาะปลูกหรือเพ่ือกิจการอยางอ่ืนจึงสมควรสงวนปาแหงนี้ไวเพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน การ

กําหนดใหเปนพ้ืนปาสงวนแหงชาติตามความในมาตราท่ี 5 และมาตราท่ี 6 แหงพระราชบัญญัติปา

สงวนแหงชาติพุทธศักราช 2507 ดวยเหตุผลท่ีวาเนื่องจากปาในพ้ืนท่ีนี้มีไมยาง ไมนาคบุตร ไม
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ตะเคียนทอง ไมหลุมพอและไมชนิดอ่ืน ซ่ึงมีคาจํานวนมากและมีของปากับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน

ดวย สมควรกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ เพ่ือรักษาสภาพปาไม ของปาและทรัพยากรธรรมชาติ

อ่ืนไว ในการกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหชาตินั้นก็ไมไดมีการสํารวจและกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ี

อยางชัดเจน และตอมาในวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ไดพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปา

เขาบรรทัดในบางสวนเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2525 มีพระราช

กฤษฎีกากําหนดใหปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัดเปนเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายาตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติพุทธศักราช 25043 และในวันท่ี 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2542 มี

พระราชกฤษฎีกากําหนดใหปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีเปนเขตอุทยาน

แหงชาติบูโด-สุไหงปาดีตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติพุทธศักราช 2504 ซ่ึงไมไดดําเนินการ

สํารวจและกําหนดแนวเขตของพ้ืนท่ีอยางชัดเจน จึงสงผลใหการกําหนดเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ปาสงวน

แหงชาติท่ีพัฒนาไปสูการกําหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขา

ยา และเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีนั้นทับซอนท่ีทํากินและอยูอาศัยของประชาชนและสงผล

ใหประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินตองเปนกลุมคนท่ีบุกรุก

พ้ืนท่ีปาไมและอยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาไมอยางผิดกฎหมาย ท้ัง ๆ ท่ีไดอยูอาศัยและทํากินมากอนท่ีภาครัฐ

จะเขามาดําเนินการบริหารจัดการท่ีดิน จึงนําไปสูจากโตแยงสิทธิ์ระหวางสิทธิ์ความชอบธรรมใน

ฐานะพลเมืองของประชาชนท่ีไดเขามาจับจองและทํากินกอนการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐและ

สิทธิชุมชนขององคกรชุมชนกับอํานาจรัฐตามกฎหมายของภาครัฐจึงกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง

ภาคประชาชนและองคกรชุมชนกับภาครัฐ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

บทความนีแ้สดงใหเห็นถึงสภาพปญหาความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใต

ตอนลางท่ีเปนการโตแยงสิทธิ์ระหวางสิทธิ์ความชอบธรรมในฐานะพลเมืองของประชาชนและสิทธิ

ชุมชนขององคกรชุมชนกับอํานาจรัฐตามกฎหมายของภาครัฐ 
 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2551) คนพบวาปญหาของการจัดการท่ีดินนั้นมา

จากการกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีไมชัดเจน ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถดําเนินการจัดการกับปญหาได

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีปาไมทําใหมีการกําหนดเขตปาไมใหม ทําใหแนวเขตปาไม

และเขตท่ีดินทํากินไมชัดเจน การไรท่ีดินทํากินของประชาชนทําใหตองบุกรุกพ้ืนท่ีปา ประชาชนไม

ทราบขอมูลการจัดสรรพ้ืนท่ี มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของรัฐท่ีมุงสงเสริมใหมี

การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดรายไดสูง การบุกรุกพ้ืนท่ีของนายทุน ผูมีอิทธิพล มีปญหาความไม

เปนธรรมโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเปนธรรม มีการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมกันระหวางผูมีรายไดนอย
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และผูมีฐานะในสังคม เกิดความขัดแยงระหวางชาวบานกับเจาหนาท่ีรัฐ มีการขอคืนท่ีราชพัสดุ

เนื่องจากกรมธนารักษไดขอคืนท่ีดินจากหนวยงานราชการท่ีไมไดใชประโยชน มีความลาชาในการ

ดําเนินการของเจาหนาท่ีเนื่องจากข้ันตอนการดําเนินการของทางราชการท่ีมีมากเกินไปและเกิดจาก

ปญหาในการออกเอกสารสิทธิ์ ทางดานโสภณ ชมชาญ (2548) มองวาสาเหตุและท่ีมาของความ

ขัดแยงในเรื่องบริหารจัดการท่ีดินจากสาเหตุ นโยบายของรัฐไมมีเอกภาพเนื่องจากเม่ือมีการเปลี่ยน

รัฐบาลบอยครั้งนโยบายท่ีกําหนดจึงมีหลายนโยบายทําใหไมมีเอกภาพ ขาดเครือขายระบบขอมูล

ท่ีดินท่ีดีซ่ึงขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนเรื่องท่ีดินนั้น สาเหตุ

หนึ่งเกิดจากขาดระบบขอมูลท่ีดินท่ีดีโดยเฉพาะระบบแผนท่ี ซ่ึงแตละหนวยงานใชมาตราสวนท่ี

แตกตางกัน มาตรการควบคุมการใชท่ีดินไมมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะมีการกําหนดเขตท่ีตองสงวน

และคุมครองไวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีตาง 

ๆ ของประเทศไวก็ตาม เม่ือขาดนโยบายท่ีมีเอกภาพและระบบขอมูลท่ีดินท่ีดี มาตรการท่ีจะใช

ควบคุมการใชท่ีดินจึงไมมีประสิทธิภาพ ตัวอยางท่ีชัดเจนก็คือ มีท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือการเกษตรท้ิง

รางไมไดใชประโยชนจํานวนมาก แตมีประชาชนไปบุกรุกปาไมหรือพ้ืนท่ีสงวนคุมครองเพ่ือหาท่ีดิน

ทํากิน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดิน ดังท่ีไดกลาวมาขางตนวารัฐ

ไดพยายามท่ีจะปองกันและลดความขัดแยงโดยวิธีตาง ๆ มาโดยตลอดก็ตาม แตไมสามารถแกไข

ปญหาไดเทาท่ีควร “เปนเพราะดําเนินการเพียงฝายเดียว ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมมีสวนรวม” ผูมี

สวนไดเสียในการบริหารจัดการท่ีดินนั้น มิใชจะมาจากสวนราชการเพียงฝายเดียว จะตองรวมถึงผูท่ี

อยูอาศัยในทองถ่ินท่ีเปนท่ีตั้งของทรัพยากรนั้น ๆ และผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการใชท่ีดินในพ้ืนท่ี

ตอนบนหรือตอนลางของพ้ืนท่ีนั้น ๆ รวมท้ังนักวิชาการและผูท่ีสนใจในการบริหารจัดการท่ีดิน  

ศยามล ไกยูรวงศ และคณะ, (2549) ไดทําการสํารวจเก่ียวกับปญหาท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย พบวา

ลักษณะความขัดแยงในแนวคิดเก่ียวกับระบบกรรมสิทธิ์ท่ีดินระหวางรัฐกับประชาชนนั้นเกิดจาก

ปญหาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเกิดจากการท่ีประชาชนไดเชาทําประโยชนในท่ีดินราชพัสดุ แต

เม่ือหนวยงานของรัฐตองการใชประโยชน จึงเกิดขอพิพาทระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐกับ

การท่ีประชาชนไดทํากินและอยูอาศัยมากอนการอางสิทธิเหนือท่ีดินของรัฐ ซ่ึงตองมีการพิสูจนสิทธิ

การทํากินและอยูอาศัย และปญหาการไมไดรับเอกสารสิทธิ์ของประชาชนซ่ึงเกิดข้ึนท่ัวประเทศ อัน

เนื่องมาจากการตกสํารวจไมแจงสิทธิการครอบครอง (ส.ค.1) หรือมีการทําประโยชนจริงและมีการ

เสียภาษีบํารุงทองท่ี โดยไมมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน จึงทําใหบุคคลเหลานี้ตกสํารวจในการออกเอกสาร

สิทธิ์ท่ีดิน ประกอบกับรัฐบาลไมสามารถดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินไดอยางท่ัวถึง จึงทําให

ประชาชนจํานวนมากไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน ท้ังท่ีมีการทําประโยชนมาโดยตลอด สงผลใหเม่ือมี

การเวนคืนท่ีดินในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของรัฐ สิทธิของบุคคลนั้นจะไมไดรับคาเวนคืนท่ีดิน

หรือไมไดรับการคุมครองทรัพยสินท่ีดินตามกฎหมาย ตลอดจนวิวัฒน ฤทธิมาและวิลาสินี ธนพิทักษ 
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(2559) ไดสรุปถึงความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัดตรังนั้นเกิดข้ึนมาจาก

ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันของการบริหารจัดการท่ีดินระหวางภาครัฐ หนวยงานของภาครัฐ นโยบาย

ของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐกับองคกรชุมชนและภาคประชาชน ตลอดจนระหวางประชาชนกับ

ประชาชนดวยกัน โดยความขัดแยงดานท่ีดินเกิดจากแนวคิดและมุมมองในการบริหารจัดการท่ีดิน

และแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีซ่ึงมีความแตกตางกัน โดยตางฝายตางก็มุงท่ีจะรักษาไวซ่ึงสิทธิ์

ของตนท่ีมีอยู โดยภาครัฐก็มุงท่ีจะอนุรักษท่ีดิน ดูแลและรักษาไวซ่ึงปาไมท่ีอุดมสมบูรณเปนแหลงตน

น้ําลําธาร ซ่ึงการประกาศเขตปาสงวนหรือเขตอุทยานแหงชาติของภาครัฐนั้นมุงท่ีจะรักษาและดํารง

ไวซ่ึงพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ แตจาการประกาศปาสงวนแหงชาติหรือเขตอุทยานท่ีไมไดมีการ

สํารวจเขตพ้ืนท่ีใหชัดเจน ไมมีการแบงแยกระหวางพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยของประชาชนกับพ้ืนท่ี

ปาไม และสรางการมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ปญหาความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางนั้นใชเทคนิควิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

เอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณแบบเปนทางการ การจัดประชุมแบบมีสวนรวมและการเขารวม

ประชุมและทํากิจกรรมในพ้ืนท่ี 

1. การศึกษาคนควาจากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาความขัดแยงดาน

ท่ีดินและลักษณะของปญหาความขัดแยงดานท่ีดิน การบริหารจัดการท่ีดินและลักษณะของการ

บริหารจัดการท่ีดิน ตลอดจนปญหาและผลกระทบจากความขัดแยงดานท่ีดินและการบริหารจัดการ

ท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางท่ีประกอบไปดวยพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขต

จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลกับพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหง

ปาดีในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงเปนการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก

ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศึกษาดวยรูปแบบการสังเกต การเขารวมประชุมและทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี ตลอดจนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการในประเด็นท่ีเก่ียวกับสภาพ

ปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและลักษณะของปญหาความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง 

3. การสัมภาษณแบบเปนทางการ ซ่ึงเปนการสัมภาษณเชิงลึกโดยการใชแบบสัมภาษณ

ประกอบไปดวยเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีปาไม ผูนําทองถ่ินและผูนําทองท่ี ผูแทนองคกรชุมชนและ

ประชาชนท่ีเก่ียวของกับสภาพปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและลักษณะของปญหาความขัดแยงดาน

ท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง จํานวน 388 คน 
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4. การจัดประชุมแบบมีสวนรวมในลักษณะของการจัดประชุมระดมความคิดและเวที

สาธารณะในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนการดําเนินการจัดประชุมภาคีท่ีมีสวนเก่ียวของกับสภาพปญหาความขัดแยง

ดานท่ีดินและลักษณะของปญหาความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

จํานวน 42 ครั้ง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากขอมูล แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณเชิง

ลึก จํานวน 388 คนและการสัมภาษณไมเปนทางการบุคคลท่ีเก่ียวของกับปญหาการบริหารจัดการ

ท่ีดิน การจัดประชุมแบบมีสวนรวม จํานวน 42 ครั้ง ตลอดจนการเขารวมประชุมและทํากิจกรรมตาง 

ๆ ในพ้ืนท่ี สรุปไดวาการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลกับพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีในเขต

จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสในเขต 7 จังหวัดภาคใตตอนลางใหเปนพ้ืนท่ีปา

อนุรักษของภาครัฐซ่ึงขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีนั้นสงผลให

การดําเนินงานของภาครัฐไรประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการยอมรับและเกิดการตอตานแนวทางใน

การดําเนินงานของภาครัฐ จึงกอใหเกิดปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในลักษณะตาง ๆ ข้ึนเม่ือแนว

ทางการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐไมสามารถนําไปสูความยั่งยืน อีกท้ังยังกอใหเกิดปญหาความ

ขัดแยงจากการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ี เนื่องจากการประกาศเขตปาสงวน ปาสงวนแหงชาติและ

พัฒนาไปสูการกําหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายา และเขต

อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีทับซอนท่ีทํากินเดิมของประชาชนเพราะไมไดมีการสํารวจแนวเขตท่ี

ชัดเจน ตลอดจนมีความผิดพลาดจากการปกหมุดแนวเขตของปาท่ีไมสอดคลองกับสภาพความเปน

จริง โดยเปนการกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีปาไมท่ีไมชัดเจนและมีความคลุมเครือ ไมมีการแบงแยก

ระหวางพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยของประชาชนกับพ้ืนท่ีปาสงวนใหแนชัด แตกลับประกาศพ้ืนท่ีปา

อนุรักษทับซอนท่ีทํากินและอยูอาศัยของประชาชนท่ีอยูมากอนและนํามาสูการเกิดปญหาความ

ขัดแยงจากการบริหารจัดการพ้ืนท่ีของภาครัฐระหวางภาครัฐ หนวยงานของภาครัฐ นโยบายของรัฐ

และเจาหนาท่ีของรัฐกับองคกรชุมชนและภาคประชาชน และนําไปสูการเกิดปญหาความขัดแยง

ระหวางประชาชนกับประชาชนดวยกันเม่ือมีมุมมองในการบริหารจัดการท่ีดินและการแกไขปญหา

ท่ีดินทํากินมีความแตกตางกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด

ในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ตลอดจนเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุ

ไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสตั้งแตป พ.ศ. 2481-2561 นั้นพบวา
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ไมไดเกิดข้ึนในรูปแบบของการเผชิญหนากันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนและองคกรชุมชนเพ่ือ

ชวงชิงอํานาจในการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ี แตเปนผลสืบเนื่องมาจากการเขามาดําเนินการ

บริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน เม่ือเกิดปญหาความ

ขัดแยงดานท่ีดินข้ึนในพ้ืนท่ีและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนสงผลใหประชาชนเกิด

การรวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกรภาคประชาชน องคกรชุมชนเพ่ือเสนอแนวทางและการดําเนินการ

แกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในรูปแบบตาง ๆ ตอหนวยงานของภาครัฐ แตหนวยงานภาครัฐ

และภาครัฐนั้นไมใหการยอมรับในหลักการและแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินและ

การบริหารจัดการท่ีดินของภาคประชาชนและองคกรชุมชน ในขณะเดียวกันนั้นภาครัฐและ

หนวยงานภาครัฐนั้นมุงดําเนินการตามระเบียบและขอกฎหมายโดยไมใหความสําคัญกับสภาพความ

เปนจริง ความสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี การดํารงชีพ ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนหลักภูมิ

ปญญาทองถ่ิน แตกลับมุงบังคับใชกฎหมายและนโยบายของภาครัฐท่ีดําเนินการข้ึนจากภาครัฐเพียง

ฝายเดียวและขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน ดวยมุมมองในการบริหารจัดการท่ีซ่ึงมีมุมมองใน

การบริหารจัดการท่ีดินและแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินท่ีแตกตางกัน จึงนํามาสูการเกิดความ

ขัดแยงระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนและองคกรชุมชนข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 1 ความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

 ความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีนั้นมีจุดเริ่มตนมาจากการเขามาดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของ

ภาครัฐดวยการกําหนดใหพ้ืนท่ีปาไมซ่ึงรวมไปท้ังพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยเดิมของประชาชนเปนพ้ืนท่ีปา

ภาครัฐไมยอมรับ

หลักการและแนวทางใน

การบริหารจัดการท่ีดิน

ของภาคประชาชนและ

  

ภาครัฐบริหารจัดการ

ท่ีดินสงผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชน

องคกรชุมชน 

ภาครัฐมุงบังคับใช

กฎหมายและนโยบายซ่ึง

ขาดการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนและ

องคกรชมชน 

ความขัดแยงดาน

ท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง 
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สงวนตามความในมาตราท่ี 10 และมาตราท่ี 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปาพุทธศักราช 

2481 ดวยเหตุผลท่ีวาเนื่องจากมีไมชนิดดีมีคาเปนปริมาณมากเหมาะท่ีจะสงวนไวเพ่ือใหมีไมไวใช

ตลอดไป อันจะเปนประโยชนมากยิ่งกวาท่ีจะแผวถางเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกหรือเพ่ือกิจการอยางอ่ืนจึง

สมควรสงวนปาแหงนี้ไวเพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน การกําหนดใหเปนพ้ืนปาสงวนแหงชาติตาม

ความในมาตราท่ี 5 และมาตราท่ี 6 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพุทธศักราช 2507 ดวยเหตุผล

ท่ีวาเนื่องจากปาในพ้ืนท่ีนี้มีไมยาง ไมนาคบุตร ไมตะเคียนทอง ไมหลุมพอและไมชนิดอ่ืน ซ่ึงมีคาจํานวน

มากและมีของปากับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนดวย สมควรกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ เพ่ือรักษาสภาพ

ปาไม ของปาและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว ในการกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหชาตินั้นก็ไมไดมีการ

สํารวจและกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีอยางชัดเจน และตอมาในวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ไดพระราช

กฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาเขาบรรทัดในบางสวนเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดในวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2525 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัดเปนเขตอุทยาน

แหงชาติเขาปู-เขายาตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติพุทธศักราช 25043 และในวันท่ี 17 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2542 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดี

เปนเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติพุทธศักราช 2504 ซ่ึงการ

ดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐนั้นไมไดดําเนินการสํารวจและกําหนดแนวเขตของพ้ืนท่ีอยาง

ชัดเจน จึงสงผลใหการกําหนดเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ปาสงวนแหงชาติท่ีพัฒนาไปสูการกําหนดเปนเขตรักษา

พันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาและเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีไดทับซอน

ท่ีทํากินและอยูอาศัยของประชาชนและสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดินและตองเปนกลุมคนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมและอยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาไมอยางผิด

กฎหมาย ท้ัง ๆ ท่ีไดอยูอาศัยและทํากินมากอนท่ีภาครัฐจะเขามาดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินและ

กอใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชนและไมสอดคลองกับแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีดิน

ของประชาชน 

 นับจากวันนั้นเปนตนมาประเด็นปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีจึงไดเริมกอตัวข้ึนและทวี

ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เม่ือภาครัฐโดยหนวยงานภาครัฐไดเขามาดําเนินการบังคับใชกฎหมายและ

ดําเนินการตามระเบียบขอบังคับ จนถึงวันนี้เปนระยะเวลากวา 81 ปมาแลวท่ีเกิดความขัดแยงดานท่ีดิน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลกับพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี 

จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส แตไมสามารถท่ีจะแกไขปญหาความขัดแยงไดอยางเปนรูปธรรมและ

นําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินไดอยางยั่งยืน แตในทางกลับกันนั้นความขัดแยงดานท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีนั้นไดกอใหเกิดความทุกขยากในการดํารงชีพตามวิถีดั้งเดิมของประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีขาด

โอกาสในการเขาถึงการบริการและการพัฒนาดานโครงสรางข้ันพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและดานอ่ืน ๆ ของ
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ภาครัฐ ประชาชนในพ้ืนท่ีตองตกอยูในหลมแหงความทุกขของแนวคิดเพ่ือการอนุรักษและดํารงไวซ่ึงปา

ไมท่ีอุดมสมบูรณของภาครัฐท่ีมุงดําเนินการตามหลักของกฎหมายซ่ึงขาดการมีสวนรวมคิดรวม

ดําเนินการของภาคประชาชน ตลอดจนขาดการสํารวจบริบทของพ้ืนท่ีและลงพ้ืนท่ีเพ่ือกันเขตพ้ืนท่ีทํากิน

และอยูอาศัยเดิมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับเขตแนวพ้ืนท่ีปาไมท่ีภาครัฐตองการสงวนและอนุรักษไว ซ่ึง

เปนท่ีนาสังเกตไดวาหากการดําเนินการของภาครัฐนั้นไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีและสํารวจพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

ปญหาการกําหนดเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ปาสงวนแหงชาติท่ีพัฒนาไปสูการกําหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา

เขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาและเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีของภาครัฐทับซอนท่ี

ทํากินและอยูอาศัยเดิมของประชาชนก็จะไมเกิดข้ึน 

 จากประเด็นดังกลาวก็ถือเปนเหตุผลอยางหนึ่งท่ียืนยันไดวาการเขามาดําเนินการบริหารจัดการ

ท่ีดินดวยการกําหนดเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ปาสงวนแหงชาติท่ีพัฒนาไปสูการกําหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตว

ปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาและเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีของภาครัฐนั้นไมได

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดเขตแนวของพ้ืนท่ีปาอนุรักษกับพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยของประชาชนอยางแทจริง 

ตลอดจนก็จะไมกอใหเกิดความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

ความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางนั้นเกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากมีการ

ประกาศใหพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลกับ

พ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส

เปนปาสงวนแหงชาติตามความในมาตราท่ี 5 และมาตราท่ี 6 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ

พุทธศักราช 2507 ดวยเหตุผลท่ีวาเนื่องจากปาในพ้ืนท่ีนี้มีไมยาง ไมนาคบุตร ไมตะเคียนทอง ไมหลุมพอ

และไมชนิดอ่ืน ซ่ึงมีคาจํานวนมากและมีของปากับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนดวย สมควรกําหนดใหเปนปา

สงวนแหงชาติ เพ่ือรักษาสภาพปาไม ของปาและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว ในการกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีปา

สงวนแหชาตินั้นก็ไมไดมีการสํารวจและกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีอยางชัดเจน ซ่ึงในการประกาศใหเปนปา

สงวนนั้นขาดการมีสวนรวมและการรับรูของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการดําเนินการภาครัฐในขณะนั้น

ไมไดเขามาเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีเนื่องดวยบริบทของพ้ืนท่ีในตอนนั้นเปนพ้ืนท่ีมีความ

ยากลําบากในการเดินทางและเขาถึงพ้ืนท่ี ภาครัฐจึงไมไดเขามาดําเนินการใด ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีแสดงใหเห็นถึง

แนวเขตและความชัดเจนของพ้ืนท่ีระหวางพ้ืนท่ีปาอนุรักษกับพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยเดิมของประชาชน 

อีกท้ังประชาชนบางสวนไมทราบเสียดวยซํ้าวาพ้ืนท่ีท่ีตนเองทํามาหากินและอยูอาศัย ซ่ึงไดรับเปนมรดก

ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นกลายเปนพ้ืนท่ีปาสงวนไปโดยปริยาย เม่ือประชาชนในพ้ืนท่ีทราบวาผืน

แผนดินท่ีตนเองทํามาหากินและอยูอาศัยนั้นกลายเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติไปแลวก็พยายามท่ีจะ

เรียกรองสิทธิในการอยูอาศัยมากอนและมองวาภาครัฐนั้นประกาศพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติทับซอนท่ีทํากิน

และอยูอาศัยเดิมของตน ซ่ึงกระบวนการเรียกรองเพ่ือใหภาครัฐลงมาแกไขปญหานั้นไมไดเปนรูปธรรม 
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เพราะหากใครเดือดรอน ใครโดนจับกุมก็ตองตอสูและด้ินรนกันเอง แตเม่ือประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความ

เดือดรอนและผลกระทบตอการดําเนินชีวิตเปนจํานวนมาก จึงนํามาสูการรวมตัวกันข้ึนของประชาชนใน

พ้ืนท่ี จากบทเรียนท่ีไดรับจากการเขามาควบคุมและเขมงวดของเจาหนาท่ีรัฐ ตลอดจนรวมพลัง

ประชาชนในชุมชนเพ่ือตอสูและคัดคานการดําเนินงานของภาครัฐและอํานาจของภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ 

จึงนํามาสูการเกิดปญหาความขัดแยงระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐข้ึน 

ตอมาในวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ไดพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาเขาบรรทัดใน

บางสวนเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2525 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให

ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัดเปนเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายาตามพระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติพุทธศักราช 25043 และในวันท่ี 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2542 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให

ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีเปนเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติพุทธศักราช 2504 สงผลใหเจาหนาท่ีของรัฐเขามาเขมงวดและบังคับใช

กฎหมายอยางจริงจัง ความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางพ้ืนท่ีแถบเทือกเขา

บรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ตลอดจนเทือกเขาบูโดและ

เทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสก็ไดทวีความรุนแรงเพ่ิมมาก

ข้ึน ในขณะเดียวกันในการเขามาดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินและแกไขปญหาเก่ียวกับความขัดแยงดาน

ท่ีดินของภาครัฐไมกอใหเกิดความสอดคลองกับบริบทและสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ี ตลอดจน

สามารถดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานของประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีได แตในทางตรงกันขามการ

ดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการและแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินของภาครัฐนั้นมุงใหความสําคัญตาม

ระเบียบและขอกฎหมาย ตลอดจนนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดินนั้นไมกอใหเกิดการมีสวนรวมใน

การดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินท่ีนําไปสูการสรางดุลยภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน 

ภาครัฐมุงบังคับใชกฎหมายและนโยบายซ่ึงขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

การเขามาดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีของภาครัฐดวยแนวคิดของการอนุรักษและการ

สงวนผืนปาดวยการกําหนดเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ปาสงวนแหงชาติท่ีพัฒนาไปสูการกําหนดเปนเขตรักษา

พันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาและเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีนั้นขาด

การมีสวนรวมจากภาคประชาชนและกอใหเกิดความขัดแยงในการบริหารจัดการท่ีดินระหวางภาครัฐกับ

ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดมา จนกระท้ังในปพุทธศักราช 2540 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 

มิถุนายน 2541 เรื่องการแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมมาใชเพ่ือแกไขปญหาดานการบริหารจัดการท่ีดิน

ในพ้ืนท่ี แตก็ไมสามารถนํามาแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใต

ตอนลางได เพราะประชาชนในพ้ืนท่ีคัดคานนโยบายตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาว เนื่องดวย

ประชาชนบางสวนมองวาการแกไขปญหาตามมติดงักลาวนั้นเปนการเอาเปรียบภาคประชาชน ไมไดมีการ

สงเสริมใหมีการแกไขปญหาท่ีดินอยางมีสวนรวมจากประชาชนอยางแทจริงและกอใหเกิดความขัดแยง
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ดานท่ีดินในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากเม่ือเจาหนาท่ีปาไมเริ่มปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายการแกไขปญหา

ท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมโดยไมสนใจขอเรียกรองและขอคัดคานจากภาคประชาชน มุงแตปฏิบัติตามขอบังคับ

และระเบียบท่ีไดระบุไวตามหลักการของมติการแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไม อีกท้ังในการแกไขปญหา

ความขัดแยงดานท่ีดินท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้นตามนโยบายเรื่องการแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมของภาครัฐ

นั้น ไมสามารถแกไขปญหาได เพราะเปนนโยบายท่ีเกิดจากการกําหนดจากภาครัฐเพียงฝายเดียว ขาด

การมีสวนรวมจากภาคประชาชน ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ทําให

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญไมยอมรับการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วันท่ี 30 มิถุนายน 2541  

ตอมาในป พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดนําแนวคิดโฉนดชุมชนเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ตลอดจนเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี 

จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส แตหลักการของโฉนดชุมชนนั้นไมสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนและสามารถแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินไดอยางเปนรูปธรรมท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนได 

ประชาชนและองคกรชุมชนในพ้ืนท่ีจึงไมยอมรับในหลักการของการแกไขปญหาในรูปแบบของโฉนด

ชุมชน ตลอดจนคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 64/2557 เรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการ

บุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ

ปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถลดผลกระทบท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ

โดยรวม คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 66/2557 เรื่องเพ่ิมเติมหนวยงานสําหรับการปราบปราม 

หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและนโยบายการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณ

ปจจุบัน เพ่ือใหการดําเนินการและการประสานงานในการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลาย

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถลดผลกระทบท่ีจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศโดยรวมนั้นก็ไมสามารถนําไปสูการ

ดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินท่ีนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีได 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในการเขามาบริหารจัดการท่ีดนิและแกไขปญหาดานความขัดแยงดานท่ีดินใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ตลอดจนเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี 

จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนั้นภาครัฐยังคงมุงดําเนินการตามแนวทางและระเบียบขอบังคับท่ีขาด

การมีสวนรวมจากประชาชนและการดําเนินการของภาครัฐนั้นก็มุงเพียงใชบังคับเพ่ือแยกคนออกจากปา

มิไดเสริมสรางแนวทางใหคนกับปาอยูรวมกันอยางยั่งยืน   
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ภาครัฐไมยอมรับหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดินของภาคประชาชนและ

องคกรชุมชน 

เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาความขัดแยงดานท่ีดินประชาชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัด

ภาคใตตอนลางจึงไดรวมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการตาง ๆ ดวย

กระบวนการแกไขปญหาในชุมชน อาทิ การจัดทํากฎกติกาในการบริหารทรัพยากรและการอยูรวมกันใน

ชุมชน การจัดตั้งเปนกลุมรักษปาตนน้ําในชุมชนตาง ๆ จัดรูปแบบชุมชนรักษปาตนน้ําตามลักษณะของ

ภูมิปญญาในแตละชุมชนนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับชุมชนและพ้ืนท่ี แตไมไดรับการยอมรับและให

ความสําคัญจากภาครัฐ โดยเฉพาะการปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใต

ตอนลางนั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีตางก็พยายามเสนอแนวทางในการแกไขปญหาและการบริหารจัดการท่ีดิน

ในรูปแบบตาง ๆ ตอภาครัฐ โดยใหยึดหลักของสิทธิ์ของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง แตก็ไมไดรับ

การยอมรับและใหความสําคัญจากภาครัฐ ในทางกลับกันภาครัฐก็มุงแตใชหลักวิชาการและขอกฎหมาย

ในการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีซ่ึงขาดมีสวนรวมและไมเปนธรรมแกประชาชน จากการ

ดําเนินการดานตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินของภาคประชาชนนั้นในพ้ืนท่ีนั้นก็เพ่ือทํา

ใหชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีกันมากข้ึน โดยมีการนําหลักของภูมิปญญามา

ใชในการดําเนินการแกไขปญหาในชุมชน ตลอดจนมีการดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดิน

อยางเปนระบบตามวิถีของชุมชน แตอยางไรก็ตามในการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการท่ีดินและแกไข

ปญหาความขัดแยงดานท่ีดินของภาคประชาชน องคกรภาคประชาชนและองคกรชุมชนจึงไดกําหนด

แนวทางในรูปแบบตาง ๆ เสนอตอภาครัฐเพ่ือกอใหเกิดความยั่งยืนและเกิดการบูรณาการในการแกไข

ปญหา แตไมไดรับการสงเสริมและใหความสําคัญจากหนวยงานของภาครัฐ และภาครัฐเองก็คงมุง

ดําเนินการตามหลักการและแนวทางของภาครัฐท่ีมุงใหความสําคัญกับขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ซ่ึงขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน และองคกรชุมชน 

  แสดงใหเห็นวาความขัดแยงดานท่ีดินพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางพ้ืนท่ีแถบ

เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ตลอดจนเทือกเขาบูโด

และเทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนั้นเกิดข้ึนมาจากความ

คิดเห็นท่ีแตกตางกันของการบริหารจัดการท่ีดินระหวางภาครัฐ หนวยงานของภาครัฐ นโยบายของรัฐ

และเจาหนาท่ีของรัฐกับองคกรชุมชนและภาคประชาชน ตลอดจนระหวางประชาชนกับประชาชน

ดวยกัน โดยความขัดแยงดานท่ีดินเกิดจากแนวคิดและมุมมองในการบริหารจัดการท่ีดินและแกไข

ปญหาความขัดแยงดานท่ีซ่ึงมีความแตกตางกัน โดยตางฝายตางก็มุงท่ีจะรักษาไวซ่ึงสิทธิ์ของตนท่ีมีอยู 

โดยภาครัฐก็มุงท่ีจะอนุรักษท่ีดิน ดูแลและรักษาไวซ่ึงปาไมท่ีอุดมสมบูรณเปนแหลงตนน้ําลําธาร ซ่ึงการ

กําหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาและเขตอุทยานแหงชาติบู

โด-สุไหงปาดีของภาครัฐนั้นมุงท่ีจะรักษาและดํารงไวซ่ึงพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ แตไมไดดําเนินการ
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สํารวจเขตพ้ืนท่ีใหชัดเจน ไมมีการแบงแยกระหวางพ้ืนท่ีทํากินและอยูอาศัยของประชาชนกับพ้ืนท่ีปา

ไมและสรางการมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐ  

 จึงนํามาสูการกําหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาและ

เขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีทับซอนท่ีทํากินและอยูอาศัยเดิมของประชาชนท่ีดํารงชีพและอยู

อาศัยมากอน จึงกอใหเกิดความขัดแยงในการบริหารจัดการท่ีดินกับประชาชนข้ึน เม่ือประชาชนใน

พ้ืนท่ีเรียกรองสิทธิ์อันชอบธรรม โดยมองวาบรรพบุรุษของตนไดเขามาอยูอาศัยและทํากินกอนการ

กําหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาและเขตอุทยานแหงชาติบู

โด-สุไหงปาดีจึงนํามาสูการเกิดความขัดแยงดานท่ีดินระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนข้ึน ซ่ึงเกิดข้ึนจาก

มุมมองในการบริหารจัดการท่ีดินท่ีแตกตางกันและนําไปสูความขัดแยงดานท่ีดินในรูปแบบของความ

ขัดแยงระหวางนโยบายของรัฐกับประชาชน ความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนและ

ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชนข้ึนตามมา หากไมดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยงและ

กอใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม อาจจะนํามาสูการทวี

ความรุนแรงของปญหาและอาจจะกอใหเกิดการตอสูแยงชิงซ่ึงอํานาจในการบริหารจัดการท่ีดินระหวาง

ภาครัฐกับภาคประชาชน องคกรชุมชนและระหวางประชาชนดวยกัน   

 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางนั้นเกิดข้ึน

เนื่องจากนโยบายในการบริหารจัดการท่ีดินของภาครัฐท่ี ไมมีระบบการจัดการขอมูลท่ีดินท่ีดีโดยแตละ

ภาคสวนตางยึดถือขอมูลของตนเอง มาตรการควบคุมการใชท่ีดินไมมีประสิทธิภาพ ขาดการมีสวนรวม

อยางแทจริงจากกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการท่ีดินท่ีไม

กอใหเกิดระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีดินท่ีเหมาะสมและและประสิทธิภาพ จนนํามาสูความ

ขัดแยงดานท่ีดินจากการโตแยงสิทธิ์ระหวางสิทธิ์ความชอบธรรมในฐานะพลเมืองของประชาชนและ

สิทธิชุมชนขององคกรชุมชนกับอํานาจรัฐตามกฎหมายของภาครัฐ 
 

 

อภิปรายผล 

 ความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางนั้นเกิดจากการบริหารจัดการ

ท่ีดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลกับพ้ืนท่ีแถบ

เทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดีในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส เปนเขตพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษในรูปแบบของพ้ืนท่ีเขตปาอนุรักษในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกิดการทับซอนกับพ้ืนท่ีทํากินและอยู

อาศัยเดิมของประชาชนและนํามาสูการเกิดความทุกขยากตอการดํารงชีพ ขาดการสํารวจบริบทของพ้ืนท่ี

และขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนซ่ึงสอดคลองกับโสภณ ชมชาญ (2548) ท่ีมองวาสาเหตุและท่ีมา

ของความขัดแยงในเรื่องบริหารจัดการท่ีดินเกิดจากนโยบายของรัฐไมมีเอกภาพเนื่องจากเม่ือมีการเปลี่ยน

รัฐบาลบอยครั้งนโยบายท่ีกําหนดจึงมีหลายนโยบายทําใหไมมีเอกภาพ ขาดเครือขายระบบขอมูลท่ีดินท่ีดีซ่ึง
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ขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน อีกท้ังปญหาความขัดแยงเก่ียวกับท่ีดินทํากินและอยูอาศัยนั้น

เปนปญหาความขัดแยงระหวางภาคประชาชน องคกรภาคประชาชนและองคกรชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ

ซ่ึงสอดคลองกับศยามล ไกยูรวงศ และคณะ, (2549) ซ่ึงสรุปไววาลักษณะความขัดแยงดานท่ีดินนั้นเปนขอ

พิพาทระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐกับการท่ีประชาชนไดทํากินและอยูอาศัยมากอนการอางสิทธิ

เหนือท่ีดินของรัฐ 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาถึงลกัษณะและพัฒนาการของความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง 

2. ควรศึกษาถึงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจากความขัดแยงดานท่ีดินใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

3. ควรศึกษารูปแบบและแนวทางท่ีนําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงดานท่ีดินในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการวิเคราะหเชิงเทคนิคท่ีเหมาะสมในการพยากรณ

ราคาหลักทรัพย CPALL และเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 2 วิธี คือ วิธีบอกซ–เจนกินส และวิธีการ

ของโฮลท จากผลการวิจัยวิธีบอกซ-เจนกินส มีตัวแบบท่ีเหมาะสมคือ AR(1)  ซ่ึงเปนตัวแบบท่ีไมมี

ฤดูกาลและมีรูปแบบ 
t 1 t 1 tY Y −= δ + φ + ε   โดยท่ี ˆ 43.563δ =  และ 1

ˆ 0.966=φ  และวิธีการของ

โฮลทมีตัวแบบพยากรณ ณ ชวงเวลา t l+  จากเวลาปจจุบัน t  คือ 
t t t

ˆˆ ˆY (l)=μ +l β , l 1,2,...=  ท้ังนี้ tµ̂

เปนคาประมาณระดับ โดยท่ี μ  μ βt t t 1 t 1
ˆ0.892Y 0.108( )ˆ ˆ − −= + +  และ tβ̂ เปนคาประมาณแนวโนม 

โดยท่ี t t 1
ˆ ˆ

−β = β การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณพิจารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความ

คลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ผลการวิจัยพบวา วิธีการของ

โฮลท จะใหความแมนยําในการพยากรณลวงหนาในระยะสั้นมากกวาการพยากรณลวงหนาในระยะ

ยาว  สําหรับวิธีบอกซ-เจนกินสจะใหความแมนยําในการพยากรณลวงหนาในระยะยาวมากกวาการ

พยากรณลวงหนาในระยะสั้น 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหเชิงเทคนิค ราคาหลักทรัพย วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีของโฮลท  
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the appropriate technical analysis of 

CPALL stock prices forecasting and compare the two methods of forecasting, ie Box-

Jenkins method and Holt's method. Based on the research results of the Box-Jenkins 

method, there is an appropriate model. The suitable model is AR(1)  which is a Non 

seasonal model and can write as 
t 1 t 1 tY Y −= δ + φ + ε  where ˆ 43.563δ = and 1

ˆ 0.966=φ . 

And Holt's method has a predictive model at the time t l+  from the current time, t , 

is  
t t t

ˆˆ ˆY (l)=μ +l β , l 1,2,...=  which tµ̂  is an estimate of the level by 

μ  μ βt t t 1 t 1
ˆ0.892Y 0.108( )ˆ ˆ − −= + +   which  tβ̂  is a trend estimation  where t t 1

ˆ ˆ
−β = β  the 

accuracy of the forecast is determined by the average percentage absolute error 

(Mean Absolute Percentage Error: MAPE). The results showed that Holt's method 

provide accurate forecasting in the short term rather than long-term forecasting. For 

the Box-Jenkins method provide accurate predictions in the long-term rather than 

short-term forecasting. 

 

Keywords: Technical Analysis, Stock Prices, Box-Jenkins method, Holt’s method   

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand ; SET) เริ่มเปดทํา

การซ้ือขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2518 เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 (ประวัติและบทบาท; ม.ป.ป.) ปจจุบัน

ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 การดําเนินงานหลัก 

ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขาย

หลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย การกํากับดูแลบริษัทสมาชิกสวนท่ีเก่ียวของกับ

การซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูลและการสงเสริมความรูใหแกผูลงทุน นอกจากนี้

ยังทําหนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

และเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยและใหบริการท่ีเก่ียวของ โดยไมนําผลกําไรมาแบงปนกัน 

และยังสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ 

ปจจุบันมีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (SET) จํานวน 550 บริษัท มีหุนสามัญ

จํานวน 617 หลักทรัพย จากจํานวนหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนท้ังหมด 2357 หลักทรัพย มูลคาตาม
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ราคาตลาดในปจจุบันมีคา 17,122,475,044,745.00 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2531 เดิมเม่ือเริ่มกอตั้ง

ตลาดมีมูลคา 663,395,436,967.60 ลานบาท (สรุปสถิติสําคัญของตลาดหลักทรัพย; ม.ป.ป.) หรือ

คิดเปนอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ  24.81% เปนท่ีทราบกันดีวาผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการจากการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดแก เงินปนผล (Dividend Yield) และผลตอบแทนสวนเกินทุน (Capital 

Gain/Loss) หรือสวนตางจากราคาซ้ือขายหลักทรัพย ดังนั้นกอนการลงทุนนักลงทุนจะมีเหตุผล

หลายอยางในการตัดสินใจลงทุน แตสวนใหญแลวจะพิจารณาเลือกซ้ือหลักทรัพยจากปจจัยพ้ืนฐาน

ของหลักทรัพยเพ่ือดูมูลคาท่ีเหมาะสม โดยการวิเคราะหเศรษฐกิจ  วิเคราะหอุตสาหกรรม  เลือก

บริษัทท่ีนาลงทุน ดูงบการเงิน เชน ผลกําไร/ขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด เปนตน และจาก

ปจจัยทางเทคนิคเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงดานราคา ดูแนวโนม และรูปแบบราคา ดูปริมาณการซ้ือขาย 

ดูสัญญาณซ้ือ และสัญญาณขาย ซ่ึงมีหลากหลายวิธีในการพิจารณา 

งานวิจัยนี้จะนําเสนอการวิเคราะหเชิงเทคนิคดวยวิธีการพยากรณบอกซ-เจนกินส  และ

วิธีการของโฮลท  โดยหลักทรัพยท่ีผูวิจัยเลือกนํามาวิเคราะหคือหลักทรัพย CPALL ซ่ึงเปน

หลักทรัพยท่ีเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปในนามของรานสะดวกซ้ือเซเวน-อีเลฟเวน มีอัตราการเติบโต

อยางสมํ่าเสมอ มีผลกําไรสุทธิ และกําไรตอหุนท่ีโตอยางตอเนื่องทุกป มีการจายเงินปนผลอัตรา

เพ่ิมข้ึน อีกท้ังมีกลยุทธเพ่ิมการเติบโตโดยการควบรวมบริษัทแมคโคร (ลักษณะธุรกิจบริษัทซีพี ออลล 

จํากัด (มหาชน); ม.ป.ป.) ซ่ึงจะไดประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกันของธุรกิจในเครือ สามารถใช

เปนศูนยกระจายสินคาเพ่ิมเติมใหแก รานสะดวกซ้ือเซเวน-อีเลฟเวนจากเดิมท่ีมีศูนยอยูแลว ทําให

ระบบโลจิสติกสของกลุมซีพีถูกลงและมีโครงขายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมากข้ึน นอกจากนี้ 

CPALL ยังมีการจายปนผลตอปอยูประมาณ 1.3-2 % (ขอมูลรายบริษัท/หลักทรัพย; ม.ป.ป.) ซ่ึง

มากกวาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยอยูประมาณ 0.5 % ตอป 

 ดังนั้นหลักทรัพย CPALL จึงเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความสนใจของนักลงทุนอยางมาก

หลักทรัพยหนึ่ง ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิธีวิเคราะหเชิงเทคนิคในการพยากรณราคา

หลักทรัพย CPALL   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการวิเคราะหเชิงเทคนิคท่ีเหมาะสมในการพยากรณราคาหลักทรัพย CPALL 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการวิเคราะหเชิงเทคนิคในการพยากรณราคาหลักทรัพย CPALL 2 วิธี  

คือ วิธีบอกซ–เจนกินส และวิธีการของโฮลท 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 สาวิตรี โรจนประทักษ และสุเมธ แกนมณี (2554) ไดศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณราคา

หลักทรัพย กลุม SET100 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีมอนติคาโลและวิธีบอกซ-

เจนกินส พบวา การทดสอบความแมนยําของการพยากรณราคาของหลักทรัพยรายหลักทรัพย พบวา

วิธี มอนติคาโลพยากรณไดแมนยํากวาวิธีบอกซ-เจนกินส สวนการทดสอบความแมนยําของพยากรณ

ราคาของหลักทรัพยรายหมวดธุรกิจ พบวาวิธีบอกซ-เจนกินสพยากรณไดแมนยํากวาวิธีมอนติคาโล

พยากรณ  

 บุญหญิง สมราง (2549) ไดศึกษาวิธีการพยากรณราคาหลักทรัพยท่ีเหมาะสม สําหรับ

หลักทรัพยกลุมท่ีมีความผันผวนสูงและกลุมท่ีมีความผันผวนต่ํา โดยเปรียบเทียบวิธีพยากรณ 5 วิธี 

คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนท่ี วิธีแยกสวนประกอบ วิธีปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชยีล วิธีบอกซ-เจนกินส 

วิธีวิเคราะหการถดถอย การเปรียบเทียบนอกจากจะพิจารณาจากคาความแมนยําของวิธีพยากรณ 

(MAPE) แลว ยังพิจารณาจากปจจัยดานอ่ืนดวย เชน ความยากงายของวิธีพยากรณ ความสะดวกใน

การไดมาซ่ึงขอมูลฯลฯ โดยวัดออกมาเปนคาดัชนีวัดความเหมาะสมของวิธีพยากรณ ผลการวิจัย

พบวา วิธีพยากรณท่ีเหมาะสมกับการพยากรณราคาหลักทรัพยท้ัง 2 กลุมคือ วิธีปรับใหเรียบแบบ

เอ็กซโปเนนเชียล  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิเคราะหเชิงเทคนิคในการพยากรณราคาหลักทรัพย CPALL มีข้ันตอนดังนี้คือ 

1. การจัดเตรียมขอมูล  

ขอมูลท่ีนํามาศึกษาเปนราคาปดรายเดือนของหลักทรัพย CPALL ตั้งแตเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ท้ังหมด 120 เดือน แบงเปน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 ตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 108 เดือน  เปนขอมูลท่ีนํามาใชในการ

สรางตัวแบบพยากรณราคาหลักทรัพย CPALL ชุดท่ี 2 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2561 จํานวน 12 เดือน เปนขอมูลท่ีนํามาทดสอบผลของการใชตัวแบบพยากรณท่ีสรางข้ึน ท่ีมาของ

แหลงขอมูลมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET)  

2. การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และMicrosoft Excel ชวยในการ

วิเคราะห โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute 

Percentage Error: MAPE) ของวิธีพยากรณ 2 วิธีคือ วิธีพยากรณของบอกซ–เจนกินส และวิธีการ

ของโฮลท  
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 2.1 วิธีพยากรณของบอกซ-เจนกินส (Box, et al., 1994)  เปนวิธีท่ีใชสําหรับเลือกรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมใหกับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาจากสหสัมพันธระหวาง Y ท่ีคาบเวลา 
tt  (Y )   และท่ี

คาบเวลาท่ีผานมา 
t 1 t 2(Y , Y ,...)+ +

 เม่ือไดตัวแบบท่ีเหมาะสมแลวจะใชตัวแบบนี้ในการพยากรณ 

t 1 t 2Y , Y ,...+ +
 ในอนาคต อนุกรมเวลาท่ีจะกําหนดรูปแบบโดยวิธีบอกซ-เจนกินส จะตองเปนอนุกรม

เวลาท่ีอยูในสภาวะนิ่ง (Stationary data  series ) เทานั้น ซ่ึงหมายถึงคงท่ีในคาเฉลี่ย ความ

แปรปรวน  และความแปรปรวนรวม ไมแปรผันตามเวลา ซ่ึงมีข้ันตอนของวิธีพยากรณของบอกซ-เจน

กินสท่ีสําคัญประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี้   

(1)  ตรวจสอบสภาวะนิ่งดวยการพิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลา และพิจารณา

จากกราฟฟงกชันอัตสหสัมพันธตัวอยาง (Sample Autocorrelation Function: SACF) แทนดวย 

kr     

(2)  ถาตรวจสอบแลวพบวาอนุกรมเวลาไมอยูในสภาวะคงท่ีในคาเฉลี่ย จะทําการแปลง

เปนอนุกรมเวลาชุดใหม { }tW  ท่ีมีลักษณะคงท่ีในคาเฉลี่ย โดยการหาผลตางของอนุกรมเวลา และถา

ไมคงท่ีในความแปรปรวน จะแปลงอนุกรมเวลาดวยลอการิทึมธรรมชาติ หรือรากท่ีสอง เปนตน  

(3)  กําหนดตัวแบบท่ีคาดวาจะเหมาะสมใหกับอนุกรมเวลาโดยพิจารณากราฟ SACF 

และSPACF (Sample Partial Autocorrelation Function: SPACF) แทนดวย 
kr และ 

kkr   

(4)  ประมาณคาพารามิเตอรในสมการท่ีเลือกไวดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary 

least Squares)    

(5)  ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบจากกราฟ SACF และSPACF ของสวน

ตกคาง (Residuals: e Y -Yt t tˆ= ) ถาตรวจสอบแลวพบวาไมเหมาะสม ใหดําเนินการกําหนดตัวแบบ

ใหมตามข้ันตอน (3)  

จากวิธีของบอกซ-เจนกินสจะไดตัวแบบอนุกรมเวลาท่ีเรียกวา ตัวแบบ ARIMA 

(Autoregressive Integrated Moving Average)   และตัวแบบท่ี ศึกษาในครั้ งนี้ เปนตัวแบบ 

ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)  มีรูปแบบดังนี้  

 
S d S D S

p P t q Q t(B) (B )(1 B) (1-B ) Y (B) (B )φ Φ − = δ + θ Θ ε  
โดยท่ี   2 p

p 1 2 p(B) 1 B B ... Bφ = − φ − φ − − φ  

 2 q
q 1 2 q(B) 1 B B ... Bθ = − θ − θ − − θ  

 
S S 2S PS

P S 2S PS(B ) 1 B B ... BΦ = − Φ − Φ − − Φ   

 
S S 2S QS

Q S 2S QS(B ) 1 B B ... BΘ = − Θ − Θ − − Θ  
 1 p,...,φ φ คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Autoregressive Coefficients ) 

 1 q,...,θ θ คือ สัมประสิทธิ์คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving Average Coefficients ) 
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 δ  คือ คาคงท่ี 

 B    คือ ตัวดําเนินการถอยหลังเวลา (Backward Shift Operator)  

                   นั่นคือ m
t t mB Y Y −=  

 d        คือ จํานวนครั้งของการทําผลตางเพ่ือใหอนุกรมเวลา {Yt} เปนอนุกรมเวลาท่ี   

                   อยูในสภาวะคงท่ีในคาเฉลี่ย  

 D   คือ จํานวนครั้งของการทําผลตางฤดูกาล 

 p    คือ อันดับของตัวแบบการถดถอย 

 P   คือ อันดับของตัวแบบการถดถอยฤดูกาล 

 q    คือ อันดับของตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 

 Q    คือ อันดับของตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีฤดูกาล 

 S  คือ ความยาวของคาบฤดูกาล 

 tε   คือ ตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงปกติมีคาเฉลี่ยเทากับศูนย ความแปรปรวนคงท่ี  

                     และเปนอิสระกัน 
 

2.2  วิธีการพยากรณของโฮลท  (มานพ, 2552)  อนุกรมเวลา 
t(Y )  ท่ีมีระดับความชันไมคงท่ี

ตลอดชวง โดยมีคาแปรเปลี่ยนตามเวลา ในกรณีนี้ควรเลือกใชวิธีการพยากรณของโฮลท (Holt’s 

two-parameter method)  ซ่ึงมีตัวแบบพยากรณคาจริง 
t lY +

 แบบจุดท่ีเวลา t l+  จากเวลา

ปจจุบัน t (t 1,2,...)= ดังนี้   
 

  
t ttt

ˆ ˆY (l) l ,  l 1,2,...ˆ= µ + β =  

โดยท่ี   tµ̂  เปนคาประมาณระดับ ซ่ึง μ α α   μ βt t t 1 t 1
ˆY (1 ) ( )ˆ ˆ − −= + − +      

       (0 1)α < α <  แทน คาคงท่ีปรับใหเรียบสําหรับปรับระดับของอนุกรมเวลา                     

          tβ̂  เปนคาประมาณแนวโนม ซ่ึง t t t 1 t 1
ˆ ˆ (  ) (1 ) ˆ ˆ − −β = γ µ − µ + − γ β  

               (0 1)γ < γ <   แทน คาคงท่ีปรับแนวโนมหรือความชันของอนุกรมเวลา    
 

3. การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ   

การเปรียบเทียบวิธีพยากรณท้ัง 2 วิธีจะพิจารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน

สัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) โดยท่ี 
n

t t

t 1 t

ˆY Y100
MAPE    

n Y=

−
= ∑        
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สรุปผลการวิจัย 

 1. วิธีบอกซ-เจนกินส ผลการวิจัยในแตละข้ันตอนเปนดังนี้ 

(1) ตรวจสอบสภาวะนิ่ง จากกราฟ t(t, Y )  ซ่ึงแสดงอนุกรมเวลาของราคาหลักทรัพย 

CPALL ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 108 เดือน พบวาการ

เคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาของราคาหลักทรัพย CPALL สวนใหญมีคาเฉลี่ยคอนขางคงท่ี ดังภาพท่ี 1  

  

 
รูปท่ี 1 การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคาหลักทรัพย CPALL 

 

(2)  เม่ือพิจารณาจากกราฟอนุกรมเวลาและกราฟ SACF ซ่ึง kr  มีคาลดลงคอนขางเร็ว

เม่ือ k  มีคาเพ่ิมข้ึน แสดงวาอนุกรมเวลาอยูในสภาวะคอนขางคงท่ี ดังรูปท่ี 2 
 

  
 

รูปท่ี 2 กราฟ SACF และ SPACF ของอนุกรมเวลาราคาหลักทรัพย CPALL 

 

 จากกราฟ SACF kr  มีคาลดลงคอนขางเร็วเม่ือk มีคาเพ่ิมข้ึน แสดงวาอนุกรมเวลาอยูใน

สภาวะคอนขางคงท่ี  



 

1592 
 

 (3) กําหนดตัวแบบท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากกราฟ SACF และSPACF ของอนุกรม

เวลา พบวา kr มีคาลดลงคอนขางเร็ว สวน kkr  มีคาสูงท่ีk 1= เทานั้น และมีคาเขาใกลศูนยท่ี k   

คาอ่ืนๆ ดังนั้นตัวแบบท่ีเหมาะสมคือ AR(1)  ซ่ึงเปนตัวแบบท่ีไมมีฤดูกาลและมีรูปแบบเปน  

1 t t(1 B) Y− φ = δ + ε  หรือ t 1 t 1 tY Y −= δ + φ + ε   

 (4) จากตัวแบบท่ีกําหนด AR(1)ของอนุกรมเวลา tY  ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี

กําลังสองนอยท่ีสุด ไดคาพารามิเตอรดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คาประมาณพารามิเตอรจากตัวแบบ AR(1)  

ARIMA Model Parameters 

 Estimate SE t Sig. 

CPALL-

Model_1 

CPALL No 

Transformation 

Constant 43.563 12.718 3.425 .001 

AR Lag 1 .966 .030 32.421 .000 

  

 ดังนั้นตัวแบบ AR(1) คือ t 1 t 1 tY Y −= δ + φ + ε   โดยท่ี  ˆ 43.563 δ = และ ˆ 0.966 1φ =  
  

 (5) ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ โดยตรวจสอบจากกราฟ SACF และ SPACF 

ของสวนตกคางพบวา kr  และ kkr  ของสวนตกคางตกอยูในขอบเขตความเชื่อม่ันรอยละ 95 ทุกคา 

lag ดังภาพท่ี 4 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนไม เ กิดปญหา Autocorrelation นั่นคือความ

คลาดเคลื่อนสุมเปนอิสระกัน (P-value = 0.999 จาก Ljung-Box Q Test) 

 

 
 

รูปท่ี 3 กราฟ SACF และ SPACF  ของสวนตกคางจากตัวแบบ AR(1)  
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 เม่ือตรวจสอบการแจกแจงของคาความคลาดเคลื่อนสุมดวยสถิติ Kolmogorov-

Smirnov พบวา P-value≈0.000 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   แตเม่ือพิจารณาจากแผนภาพกลอง 

ตามรูปท่ี 4 พบวาขอมูลสวนใหญมีการแจกแจงแบบปกติ แตมีขอมูลบางคาท่ีเปนคาผิดปกติ 

เนื่องจากเปนขอมูลอนุกรมเวลาจึงไมสามารถตัดขอมูลท่ีเปนคาผิดปกติท้ิงไป ซ่ึงจากแผนภาพ

ดังกลาว อาจจะอนุโลมวาคาความคลาดเคลื่อนสุมมีการแจกแจงแบบปกติ นั่นคือตัวแบบ AR(1)  ท่ี

เลือกมีความเหมาะสม  

 

 
รูปท่ี 4 แผนภาพกลองของสวนตกคางจากตัวแบบ AR(1)  

 

 2. วิธีพยากรณของโฮลท 

ผลการวิเคราะหคาαและ γ ท่ีใหคา MSE ต่ําสุด คือ α=0.892 และ γ ≈0.000 ดัง

ตารางท่ี 2   

 

ตารางท่ี 2 คาประมาณพารามิเตอรจากวิธีการของโฮลท 

Exponential Smoothing Model Parameters 

Model Estimate SE t Sig. 

CPALL-

Model_1 

No 

Transformation 

Alpha 

(Level) 

.892 .097 9.158 .000 

Gamma 

(Trend) 

.000 .011 .026 .980 

 

 สําหรับคา γ ≈0.000 แสดงวาแนวโนมมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากในชวงเวลาท่ีศึกษา 

ดังนั้นตัวแบบพยากรณคาจริง 
t lY +

แบบจุดท่ีเวลา t l+  จากเวลาปจจุบัน t (t 1,2,...)=  คือ 

t t t
ˆˆ ˆY (l)=μ +l β , l 1,2,...=  โดยท่ีคาประมาณของพารามิเตอรองคประกอบตางๆ เปนดังนี้ 

 

  
tµ̂   เปนคาประมาณระดับ โดยท่ี μ  μ βt t t 1 t 1

ˆ0.892Y 0.108( )ˆ ˆ − −= + +      
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        tβ̂   เปนคาประมาณแนวโนม โดยท่ี t t 1
ˆ ˆ

−β = β  
 

 3. การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ  

  การวิจัยครั้งนี้ไดทดลองพยากรณราคาหลักทรัพย CPALL โดยวิธีบอกซ – เจนกินส 

และวิธีการของโฮลท โดยแบงการพยากรณลวงหนาเปน 2 ชวงเวลาคือ ชวงระยะเวลา ลวงหนา 3 

เดือน และลวงหนา 12 เดือน  

 

ตารางท่ี 3 อนุกรมเวลาราคาหลักทรัพย CPALL และคาพยากรณท่ีไดจากวิธีบอกซ-เจนกินส และ 

              วิธีของโฮลท 

เดือน / พ.ศ.

2561 

อนุกรมเวลาราคาหลักทรัพย 

CPALL (บาท) 

คาพยากรณราคาหลักทรัพย (บาท)  

วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีโฮลท 

มกราคม 79.75 75.85 76.93 

กุมภาพันธ 84.00 74.74 77.29 

มีนาคม 88.00 73.67 77.65 

เมษายน 87.00 72.64 78.02 

พฤษภาคม 80.75 71.64 78.38 

มิถุนายน 73.50 70.67 78.74 

กรกฎาคม 75.00 69.74 79.10 

สิงหาคม 67.50 68.84 79.46 

กันยายน 69.00 67.98 79.82 

ตุลาคม 67.25 67.14 80.18 

พฤศจิกายน 68.25 66.33 80.54 

ธันวาคม 68.75 65.55 80.91 

  

 เม่ือนําคาอนุกรมเวลา และคาพยากรณท่ีไดมาคํานวณคาความคลาดเคลื่อนของการ

พยากรณ ไดคา MAPE(%) ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ความคลาดเคลื่อนจากวิธีพยากรณ 2 วิธี โดยการพยากรณลวงหนา 3 เดือน และ 

             ลวงหนา 12 เดือน 
 

ความคลาดเคลื่อนจากการ

พยากรณ 

ลวงหนา 3 เดือน ลวงหนา 12 เดือน 

ARIMA Holt ARIMA Holt 

MAPE (%) 10.73% 7.76% 6.83% 11.45% 

จากตารางท่ี 4 พบวาวิธีบอกซ–เจนกินส จะเหมาะกับการพยากรณราคาหลักทรัพย CPALL 

ลวงหนาในระยะยาวมากกวา สวนวิธีการพยากรณของโฮลทจะเหมาะกับการพยากรณราคา

หลักทรัพย CPALL ลวงหนาในระยะสั้นมากกวา   

 

 
รูปท่ี 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาราคาหลักทรัพย CPALL คาพยากรณ 

                  และชวงความเชื่อม่ันของคาพยากรณ จากวิธีบอกซ-เจนกินส 

 

 
รูปท่ี 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาราคาหลักทรัพย CPALL คาพยากรณ 

                  และชวงความเชื่อม่ันของคาพยากรณ จากวิธีของโฮลท 
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อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหเชิงเทคนิคในการพยากรณราคาหลักทรัพย 

CPALL 2 วิธีคือ วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีของโฮลท พบวาวิธีบอกซ-เจนกินส มีตัวแบบท่ีเหมาะสม

คือ AR(1) ซ่ึงเขียนเปนรูปแบบไดเปน t 1 t 1 tY Y −= δ + φ + ε  โดยท่ี ˆ 43.563δ =  และ ˆ 0.9661 =φ  

และวิธีการของโฮลทมีตัวแบบพยากรณ ณ ชวงเวลา t l+  จากเวลาปจจุบัน t  คือ
t t t

ˆˆ ˆY (l)=μ +l β , 

l 1,2,...= ซ่ึงคาประมาณพารามิเตอรคือ μ  μ βt t t 1 t 1
ˆ0.892Y 0.108( )ˆ ˆ − −= + + , t t 1

ˆ ˆ
−β = β  นอกจากนี้

ยังพบวาการพยากรณลวงหนาในระยะสั้น (3 เดือน) วิธีการของโฮลทจะใหผลการพยากรณท่ีแมนยํา

กวาในระยะยาว (12 เดือน) สวนการพยากรณลวงหนาในระยะยาว วิธีบอกซ-เจนกินส จะใหความ

แมนยําในการพยากรณมากกวาวิธีของโฮลท  ท้ังนี้วิธีการใดจะใหคาพยากรณท่ีแมนยํามากกวานั้น 

ข้ึนอยูกับลักษณะ และขอจํากัดของขอมูลชุดนั้นๆ นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับตัวแบบท่ีเลือกใชของแตละ

วิธี ซ่ึงในแตละวิธีอาจมีตัวแบบท่ีเหมาะสมไดหลายตัวแบบ 

 

ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิธีวิเคราะหเชิงเทคนิคในการพยากรณราคาหลักทรัพย CPALL 

ซ่ึงใชขอมูลรายเดือนเทานั้น ผูท่ีสนใจวิธีวิเคราะหเชิงเทคนิคอาจศึกษาราคาหลักทรัพยตัวอ่ืนๆท่ีเปน

ท่ีสนใจของนักลงทุน หรืออาจจะเปรียบเทียบวิธีวิเคราะหเชิงเทคนิคสําหรับหลักทรัพยกลุมท่ีมีความ

ผันผวนสูง และกลุมท่ีมีความผันผวนต่ํา หรืออาจจะเปรียบเทียบวิธีวิเคราะหเชิงเทคนิคสําหรับ

หลักทรัพยกลุมตางๆ เชน กลุมอุตสาหกรรม กลุมธุรกิจการเงิน หรือกลุมบริการ เปนตน สําหรับวิธี

พยากรณราคาหลักทรัพยอาจใชวิธีการพยากรณรูปแบบอ่ืนมาศึกษาเพ่ิมเติม ในการเปรียบเทียบวิธี

พยากรณแตละวิธี นอกจากจะพิจารณาจากความแมนยําในการพยากรณแลว ควรพิจารณาจาก

ปจจัยอ่ืนๆประกอบดวย เชน โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชความรวดเร็วและความยากงายของวิธีพยากรณ

แตละวิธีดวย และหากเปนขอมูลราคาหลักทรัพยรายวันก็จักเปนประโยชนอยางยิ่งตอไป 
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Abilities for Junior High School Students of Pakkred School 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70  และศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน

ท่ีสมัครเขาเรียนชุมนุมคณิตศาสตรของโรงเรียนปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2561 จํานวน 24 คน ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองท้ังหมด 18  คาบเรียน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง กิจกรรมพัฒนาความสามารถใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตรจํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในงานวิจัยนี้คือ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไมอิสระ  

 ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร มี

ประสิทธิภาพ E1/E2  เทากับ 94.02/70.83 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ ความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑ

รอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ:  การแกปญหาทางคณิตศาสตร 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 
2 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
3 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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Abstract 

The purposes of this study were to develop activities developing 

mathematical problem- solving abilities based on the 70/ 70 efficiency criterion, 

investigate junior high school students’  mathematical problem- solving abilities, and 

examine the junior high school students’  satisfaction towards the activities.   The 

sample was 24 junior high school students who were members of the Math Club, at 

Pakkred School, in Semester 1, Academic Year 2018.   The activities were performed 

for 18 periods.   The research instruments were a series of 8 lesson plans entitled 

Activities Developing Mathematical Problem- Solving Abilities, a test assessing 

mathematical problem- solving abilities, and a satisfaction questionnaire.   The data 

were analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard deviation, and paired 

t-test.   

The results were as follows.  1)  The efficiency of the activities developing 

mathematical problem- solving abilities based on E1/E2 formula was at 94. 02/70.83, 

which met the set criterion.   2)  After the students had been exposed to these 

activities, the level of their mathematical problem- solving abilities was greater than 

60 percent and higher than theirs before at .05 significance level.  3) Their satisfaction 

towards the activities developing mathematical problem-solving abilities was high.    

 

Keywords: Mathematical Problem-Solving 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนามนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิด

อยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน

รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

คุณภาพของผูเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ

คณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีความตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและ

สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, 2551 : 4) คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ข้ึน นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย 
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จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551:  56)   

ถึงแมคณิตศาสตรจะมีบทบาทสําคัญดังกลาวขางตน แตในปจจุบันพบวานักเรียนยังไม

ประสบความสําเร็จทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรเทาท่ีควร อาจเนื่องมาจากเนื้อหาสาระของ

คณิตศาสตรสวนใหญมีลักษณะเปนนามธรรม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 

2545: 2) จึงทําใหนักเรียนมองวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก เนื่องจากมีบทนิยามและทฤษฎีบท กฎ 

สูตรมากมาย มีกระบวนการท่ีซับซอน และไมมีสื่อเปนรูปธรรมท่ีใชแทนไดชัดเจน (อัมพร มาคนอง,  

2553: 1) อีกประการหนึ่งคือครูผูสอนสวนใหญสอนโดยยึดแบบเรียนเปนหลัก โดยครูจะบรรยาย  

อธิบายใหนักเรียนฟง และยกตัวอยาง 2-3 ตัวอยางบนกระดาน แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดใน

แบบเรียน ทําใหนักเรียนมีวิธีคิดท่ีไมหลากหลาย และไมกลาคิดหาคําตอบท่ีแตกตางจากครู ครูไมได

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิดหรือแกปญหาอยางเปนระบบ นักเรียนไมกลาแสดงออก 

เกิดความเบื่อหนาย และมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ทําใหไมสนใจเรียน (ทิวาพร  สกุลฮูฮา, 

2552: 12) ดังท่ี สมวงษ  แปลงประสพโชค (2545: 78-79) ไดกลาววาการสอนของครูเนนการ

อธิบายอยางเดียวแลวใหงานนักเรียนทํา เปนผลใหนักเรียนเกิดความเบือ่หนาย และมีเจตคติไมดีตอ

วิชาคณิตศาสตร จึงสงผลใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาไดไมดีเทาท่ีควร   

จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme  for  International  Student 

Assessment  หรื อ   PISA )   ของ   Organization  for  the  Economic  Cooperation  and 

Development (OECD) ในป ค.ศ.2012  เปนการประเมินทักษะการแกปญหาจากโจทยท่ีเปน

สถานการณตาง ๆ  ผลการประเมินการรูคณิตศาสตรของนักเรียนไทยเม่ือเทียบกับนานาชาติมี

คะแนนเฉลี่ย 427  คะแนน ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD เทากับ 494 คะแนน และอยูในอันดับท่ี 

50 จากท้ังหมด 65 ประเทศ นักเรียนไทยเกินครึ่งรูคณิตศาสตรต่ํากวาระดับพ้ืนฐานและท่ีรู

คณิตศาสตรสูงกวาระดับพ้ืนฐานมีเพียงหนึ่งในหา (ประมาณ 20%) เทานั้น ถาจําแนกตามระดับ

ความสามารถนักเรียนไทยสวนใหญอยูในกลุมท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรในระดับท่ี

ต่ํามาก (ธีรติร บรรเทิง, 2556: 3)  และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน พบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตํ่ากวาเกณฑท่ีควรจะเปน นักเรียนไม

สามารถเรียงลําดับความคิด อธิบายวิธีการ  วิเคราะหปญหาและข้ันตอนในการแกปญหาได และ

คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระคณิตศาสตรระดับประเทศยังอยูในเกณฑท่ีควรปรับปรุง  

เพ่ือใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรเกิดประสิทธิผลและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ

ทางคณิตศาสตรท่ีสูงข้ึน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนด

เปาหมายการจัดการศึกษาคณิตศาสตรท่ีมุงใหนักเรียนมีท้ังความรู ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรท่ีดีควบคูกันไป ประกอบดวย การแกปญหา (Problem solving) การใหเหตุผล 
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(Reasoning) การสื่อสาร สื่อความหมายและการนําเสนอ (Communications and presentations) 

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร (Connections) และความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity)  

จากทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรขางตน “การแกปญหาทางคณิตศาสตร” 

จัดเปนทักษะท่ีมีความสําคัญยิ่งและตองผสมผสานการใชทักษะอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญไปดวยกัน เชน การให

เหตุผล การสื่อสาร และการตัดสินใจ ผูท่ีมีทักษะการแกปญหาท่ีดีมักมีความรูประสบการณระบบการ

คิด และการตัดสินใจท่ีดีพอ (อัมพร มาคนอง, 2553: 21-39) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนโดย

มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งคือสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร ท่ีมุงเนนใหนักเรียนฝกฝนการแกปญหา เพราะความสามารถในการแกปญหาเปนสิ่ง

สําคัญตอการดําเนินชีวิต (สมเดช บุญประจักษ, 2540: 1) ดังท่ีสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของ

สหรัฐอเมริกา (NCTM) กลาววา “การแกปญหาตองเปนจุดเนนท่ีสําคัญของการเรียนการสอน

คณิตศาสตร” การแกปญหาจึงเปนกระบวนการท่ีนักเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิด

ทักษะข้ึนในตัวนักเรียน การเรียนการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนมีแนวทางการคิดท่ี

หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ และมีความม่ันใจในการแกปญหาท่ีเผชิญอยูภายในและ

ภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีนักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันไดนานตลอดชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550: 6 )   

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นวา ความสามารถในการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญและจําเปน

สําหรับนักเรียน เพราะความสามารถในการแกปญหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เม่ือ

เผชิญเหตุการณท่ีเปนปญหาสามารถแกปญหาไดอยางมีหลักการและเหตุผล เลือกวิธีปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ และจากการศึกษาปญหาการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนปากเกร็ด พบวานักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด ขาดการคิดวิเคราะหในการ

แกปญหา  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการแกโจทยปญหาอยูในระดับต่ํา ผูวิจัยจึงสนใจ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผูวิจัยคาดหวังวากิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนจะชวยพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรได และเปนแนวทางสําหรับผูสอนหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีจะนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรู

เพ่ือนักเรียนในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เ พ่ือพัฒนากิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ให มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 70 /70 
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2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน หลังไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณท่ีเก่ียวกับปริมาณ จํานวน หรือคําอธิบายให

เหตุผล เปนสถานการณท่ีผูเรียนไมเคยแกปญหามากอน ไมสามารถหาคําตอบไดในทันที ตองใช

ความรู ทักษะ วิธีการตาง ๆ หรือหลักการทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมในการหาคําตอบ   

2. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การแสดงกระบวนการหา

คําตอบใหกับคําถามหรือปญหาในสถานการณทางคณิตศาสตร ท่ีตองใชความรู ความคิด ทักษะทาง

คณิตศาสตร เปนการนํากฎ สูตร ความคิดรวบยอด หรือหลักการทางคณิตศาสตรมาใชในการ

แกปญหา ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การ

นําเสนอสถานการณปญหาในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนโจทยปญหาท่ีตองใชความรูระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวยกิจกรรมเก่ียวกับความสัมพันธของแบบรูป เรขาคณิต ความเปน

เหตุเปนผลกับเง่ือนไข และโจทยปญหาในรูปแบบตาง ๆ ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการจัดกิจกรรมจะใหอิสระแกนักเรียนในการคิด

หาวิธีแกปญหาดวยตนเอง เปนคู และเปนกลุม 3 คน  

4. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  

หมายถึง  ประสิทธิภาพของกิจกรรมระหวางการทดลอง (E1 ) และประสิทธิภาพของกิจกรรมหลัง

การทดลอง (E2 ) สําหรับงานวิจัยนี้จะใชเกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2  เปน 70/70  โดยท่ี 70 แรก 

หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรระหวางการ

ทดลอง  และ 70 หลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรหลังการทดลอง     

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลัง

การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 ของ

คะแนนเต็ม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ในครั้งนี้ใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและเนนการ

ปฏิบัติการแกปญหาดวยตนเอง เปนคู และเปนกลุม 3 คน กระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya, 

1957: 16-17) มี 4 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันท่ี 1 ทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) ตองเขาใจวาโจทย ถาม

อะไร โจทยกําหนดอะไรมาให  

 ข้ันท่ี 2 วางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนข้ันท่ีคนหาความสัมพันธระหวางสิ่ง

ท่ีโจทยถามกับขอมูลหรือสิ่งท่ีโจทยกําหนดให  

 ข้ันท่ี 3 ดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว 

เพ่ือใหไดคําตอบของปญหา  

 ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบผล (Looking back) เปนการตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาผลลัพธท่ีได

ถูกตองสมบูรณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปาก

เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

1.2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีสมัครเขาเรียนชุมนุม

คณิตศาสตรของโรงเรียนปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 24 คน  

การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ 

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 
 

1. ความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร   

2. ความพึงพอใจตอการจดักิจกรรม

พัฒนาความสามารถในการแกปญหา 

ทางคณิตศาสตร   
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2. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร จํานวน 8 แผน ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เดช บุญประจักษ และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซ่ึงประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมิตร  

อรรคศรีวร ปร.ด. (คณิตศาสตร)  ผูชวยศาสตราจารย นฤนาท  จั่นกลา ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) 

และอาจารย สุชาติ  เหลาโชติ วิทยะฐานะครูชํานาญการพิเศษ ในการพิจารณาความสอดคลองของ

เครื่องมือกับวัตถุประสงค (IOC) 

2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปนขอสอบแบบ

อัตนัย จํานวน 20 ขอ ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน 

แลวคัดเลือกขอสอบท่ีจะนํามาใชวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพียง 10 ขอ 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปนขอคําถามจํานวน 10 ขอ ท่ีผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.1 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 18 

คาบ คาบละ 50 นาที โดยเปนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

จํานวน 16 คาบ และทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรม 

จํานวน 2 คาบ 

3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผูวิจัยดําเนินการสอนเอง ซ่ึงแตละกิจกรรมจะเนนใหนักเรียน

ไดคิด วิเคราะห และเชื่อมโยงความรู ฝกใชความรูทางคณิตศาสตรในการแกปญหาและหาคําตอบ 

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได ใหอิสระแกนักเรียนในการคิดหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง เปน

คูและกลุม 3 คน มีการใชคําถามเพ่ือกระตุนความคิดของนักเรียนในแตละข้ันตอนของการแกปญหา 

และสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกโดยการออกไปอธิบายวิธีคิดของตนเองหนาชั้นเรียน ซ่ึง

ประกอบดวย กิจกรรมท่ีเก่ียวกับจํานวนและการดําเนินการ เรขาคณิต การนับ และการประยุกตใช

ความรูในการแกปญหา มีท้ังหมด 8 ชุด ดังนี้   

ชุดท่ี  1  การหาความสัมพันธของแบบรูปท่ีกําหนดให  (กิจกรรมรายบุคคล) 

ชุดท่ี  2  การหาจํานวนท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกําหนดให  (กิจกรรมรายบุคคล) 

ชุดท่ี  3  การหาจํานวนท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกําหนดให  (กิจกรรมคู) 

ชุดท่ี  4  กิจกรรมเก่ียวกับเรขาคณิต  (กิจกรรมรายบุคคล) 

ชุดท่ี  5  กิจกรรมเก่ียวกับเรขาคณิต  (กิจกรรมกลุม 3 คน) 

ชุดท่ี  6  กิจกรรมเก่ียวกับการนับ  (กิจกรรมคู) 
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ชุดท่ี  7  กิจกรรมเก่ียวกับการประยุกตสูการแกปญหา  (กิจกรรมกลุม 3 คน) 

ชุดท่ี  8  ความเปนเหตุเปนผลกับเง่ือนไขท่ีกําหนดให  (กิจกรรมคู) 

โดยแตละชุดกิจกรรมเปนการนําเสนอปญหาท่ีนาสนใจ ทาทาย สามารถแกปญหาได

หลายวิธี นักเรียนตองใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนแนวทางในการแกปญหา โดยตอบให

ไดวา โจทยกําหนดอะไร  โจทยตองการอะไร  แสดงวิธีคิดของตนเองและหาคําตอบ 

3.3 การปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด จะมีการตรวจใหคะแนนกิจกรรม โดยมีเกณฑการให

คะแนนแตละกิจกรรมตามพฤติกรรมยอยของการแกปญหา  

3.4 เม่ือจัดกิจกรรมครบแลว ใหนักเรียนทําการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร และสํารวจความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร 

3.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล  

4.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร โดยใชการวิเคราะหประสิทธิภาพ (E1/E2) เทียบกับเกณฑ 70/70 

4.2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังการ

ทดลอง กับเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยใชการทดสอบทีแบบไมอิสระ 

4.3 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) ตามเกณฑ 70/70  แสดงผลดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  รอยละของคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนท่ีไดจากการทํากิจกรรมระหวางการทดลองและ

รอยละของคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนท่ีไดจากการสอบหลังการทดลอง 
 

การประเมิน กิจกรรม 

ชุดท่ี 

คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต 

( X ) 

รอยละ 

ของคะแนนเต็ม 

 

 

 

 

ระหวางการทดลอง (E1) 

1 7 6.52 93.14 

2 8 7.40 92.50 

3 7 6.94 99.14 

4 7 6.90 98.57 

5 8 7.52 94.00 

6 7 6.31 90.14 

7 8 7.42 92.75 

8 8 7.40 92.50 

รวม 60 56.41 94.02 

หลังการทดลอง (E2)  30 21.25 70.83 

 

จากตาราง 1 พบวาคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนท่ีไดจากการทํากิจกรรมระหวางการทดลอง

เทากับ 56.41 จากคะแนนเต็ม 60 คิดเปนรอยละ 94.02 และคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนท่ีไดจาก

การสอบหลังการทดลอง 21.25 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเปนรอยละ 70.83 ดังนั้นเม่ือเทียบกับเกณฑ 

70/70 ถือไดวาเปนไปตามเกณฑ 

2. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับเกณฑรอยละ 60 ของ

คะแนนเต็ม โดยใชการทดสอบทีแบบไมอิสระ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

การทดสอบ df รอยละ 60 X  S.D. T p-value. 

หลังการทดสอบ 23 18 21.25 2.82 5.652 .000 
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จากตาราง 2 พบวาคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทากับ 21.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.82 

และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับ

เกณฑรอยละ 60 พบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

3. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ไดสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

ไดผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ตอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

 

ขอความ 
( X ) (S.D.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. กิจกรรมการเรียนสนุกและนาสนใจ 3.71 .69 มาก 

2. กิจกรรมทาทายความสามารถ 4.29 .62 มาก 

3. กิจกรรมมีระดับความยาก-งายเหมาะสม 3.63 .65 มาก 

4. ครูอธิบายชัดเจน มีลําดับข้ันตอน เขาใจงาย ไดใจความ 4.25 0.68 มาก 

5. ครูใชภาษาท่ีเขาใจงาย 4.37 0.71 มาก 

6. นักเรียนมีสวนรวมและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 4.25 0.68 มาก 

7. นักเรียนมีโอกาสซักถาม และแสดงความคิดเห็น 4.50  0.72 มาก 

8. นักเรียนไดมีเวลาคิดอยางอิสระ 4.00 0.88 มาก 

9. นักเรียนมีโอกาสไดคิดวิเคราะห หาเหตุผล และแกปญหา 4.29 0.69 มาก 

10.  นักเรียนมีโอกาสไดคิดหาคําตอบท่ีหลากหลาย หรือไดคิด

สรางสรรค 

4.42 

 

0.83 มาก 

 

รวม 4.17 0.46 มาก 

 

จากตาราง 4.3 พบวาคาเฉลี่ยเลขคณิตของความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางตอการ

จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ตอนตน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17 , S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาทุกขอมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยเลขคณิตของความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ นักเรียนมี

โอกาสซักถาม และแสดงความคิดเห็น ( X  = 4.50 , S.D. = 0.72) รองลงมาคือ นักเรียนมีโอกาสได

คิดหาคําตอบท่ีหลากหลาย หรือไดคิดสรางสรรค ( X  = 4.42 , S.D. = 0.83) และ ครูใชภาษาท่ี

เขาใจงาย    ( X  = 4.37 , S.D. = 0.71) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร พบวาคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนท่ีไดจากการทํากิจกรรมระหวางการทดลองเทากับ 

56.41 จากคะแนนเต็ม 60 คิดเปนรอยละ 94.02 และคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนท่ีไดจากการสอบ

หลังการทดลอง 21.25 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเปนรอยละ 70.83 ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ (E1/ E2)  เปน  94.02 /70.83 ซ่ึง

เปนไปตามเกณฑ 70/70  ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดออกแบบกิจกรรมและวางแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมกับการดําเนินกิจกรรม การคิดและแกปญหาทีละนอย โดยเริ่มจาก

ปญหาท่ีคุนเคยแลวคอยเพ่ิมความซับซอน แตละกิจกรรมนักเรียนลงมือปฏิบัติท้ังปฏิบัติรายบุคคล

และปฏิบัติรวมกัน  กิจกรรมการเรียนรูมีการใชคําถามเพ่ือกระตุนความคิดของนักเรียนในแตละ

ข้ันตอนของการแกปญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ซ่ึงชวยกระตุน

ใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ โดยครูผูสอนเปนผูคอยสนับสนุนใหนกัเรียนเกิดการ

เรียนรูตามเปาหมาย เปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการคิดแกปญหา สงเสริมใหนักเรียนกลาพูด

กลาแสดงออก นักเรียนแตละคนมีโอกาสออกไปอธิบายวิธีการแกปญหาของตนเองหนาชั้นเรียน และ

มีการเก็บคะแนนระหวางการทํากิจกรรม ซ่ึงผลจากท่ีไดลงมือปฏิบัติจริงทําใหเกิดความรูความเขาใจ

อยางแทจริง เม่ือตรวจคะแนนผลการปฏิบัติระหวางการทดลอง (E1)  แลวทําใหนักเรียนไดคะแนน

โดยเฉลี่ยสูงคิดเปนรอยละ 94.02  สอดคลองกับคํากลาวของปรีชา เนาวเย็นผล (2544: 89) ท่ีวา

กิจกรรมรายบุคคลจะทําใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดอยางอิสระ ไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี 

และกิจกรรมกลุมทําใหนักเรียนไดคิดวเิคราะห เม่ือนักเรียนไดคิดและเสนอความคิดของตนเองอยาง

อิสระภายในกลุมแลว จะทําใหนักเรียนมีความกลาท่ีจะแสดงความคิด การรวมกันคิดและทํางานเปน

คูหรือเปนกลุม นักเรียนจะเห็นแนวทางในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหกิจกรรม

ดังกลาวนี้ชวยพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรได และผลจากการท่ีนักเรียนได

ลงมือปฏิบัติทําใหเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริงเม่ือสิ้นสุดการทดลอง ยังสามารถใชความรูใน

การแกปญหาได ทําใหคะแนนหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 70.83 ซ่ึง
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เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองกับสุรางค  โควตระกูล (2556: 212-213) ท่ีวาการจัดการเรียน

การสอนในข้ันวิเคราะหขอมูลและแกปญหานั้น ไมไดปดก้ันแนวความคิดของนักเรียน นักเรียน

สามารถแสดงแนวความคิดและวิธีการคิดของตนเองตอเพ่ือนๆ ซ่ึงในการแลกเปลี่ยนความคิด

ระหวางกันจะชวยใหเกิดการพัฒนาตนเอง เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืนได จนนําไปสูกระบวนการ

แกปญหา  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน กับเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวา สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวา การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี พัฒนาใหนักเรียนมีความความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงข้ึน ท้ังนี้

เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้ 

เปนการจัดการเรียนรูท่ีแตกตางจากการเรียนรูในชั้นเรียนปกติ ท่ีผูเรียนจะคอยฟงครูอธิบายตัวอยาง

แลวทําแบบฝกหัด กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีเริ่มจากครู

นําเสนอปญหาท่ีคัดเลือกจากปญหาท่ีมีความนาสนใจ สอดคลองกับพ้ืนฐานของนักเรียน เปนปญหา

ท่ีไมยากหรืองายจนเกินไป จากลักษณะของสถานการณปญหาดังกลาวจะสงผลใหนักเรียนสนใจ

อยากเรียนรู กิจกรรมการแกปญหาจะมีท้ังแกปญหาดวยตนเอง แกปญหารวมกัน ไดมีการคิดรวมกัน 

แกปญหารวมกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดกัน เกิดการเรียนรูรวมกัน กิจกรรมการแกปญหาดังกลาวจะ

ทําใหนักเรียนไมรูสึกกลัวและกังวลวาจะทําไมได เพราะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ

ตาง ๆ กับเพ่ือนได ทําใหเกิดการเรียนรู เกิดความคิดและไดวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย สงผลให

นักเรียนรูสึกสนุกและอยากทํากิจกรรมการแกปญหาตอไป ผลดังกลาวสงผลตอการเรียนรูในการ

แกปญหา ทําใหไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีคาสูงข้ึน สอดคลองกับ สิริ

พร  ทิพยคง (2536: 165-167) ปรีชา เนาวเย็นผล (2537: 62-74) และ บิทเทอร (Bitter, 1990: 43 

- 44) ท่ีกลาวในทํานองเดียวกันวา ครูผูสอนควรกําหนดปญหาท่ีนาสนใจ มีความหลากหลาย ให

อิสระแกนักเรียนในการคิดหาวิธีแกปญหา และสงเสริมใหนักเรียนใชวิธีการท่ีหลากหลายในการ

แกปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา และสอดคลองกับคํากลาวของชญาภา  ใจโปรง (2554: 

75)  ท่ีพบวากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีเลือกใชกลยุทธในการแกปญหาท่ีหลากหลาย 

ชวยเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนมีประสบการณในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2558: 67-74) ท่ี

พบวานักเรียนจะสามารถทําความเขาใจกับสถานการณปญหานั้นไดชัดเจนยิ่งข้ึน  สามารถวางแผน

หาวิธีคิดท่ีจะนํามาใชในการแกปญหา ซ่ึงวิธีท่ีจะใชนั้นอาจมีไดหลากหลายวิธี นักเรียนจะเลือกวิธีท่ี

เหมาะสม  มีความสมเหตุสมผลในการนํามาใชหาคําตอบ พฤติกรรมเหลานี้เปนความสามารถท่ีชวย
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ใหนักเรียนใชคณิตศาสตรในการแกปญหาได ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในการวิจัยครั้งนี้ อยูในเกณฑสูงเม่ือเทียบกับ

เกณฑรอยละ 60 พบวา สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.17 , S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยเลขคณิตของความพึงพอใจสูงสุด 3  อันดับแรก คือ 

นักเรียนมีโอกาสซักถาม และแสดงความคิดเห็น  ( X  = 4.50 , S.D. = 0.72)   รองลงมาคือ นักเรียน

มีโอกาสไดคิดหาคําตอบท่ีหลากหลาย หรือไดคิดสรางสรรค ( X  = 4.42 , S.D. = 0.83)  และครูใช

ภาษาท่ีเขาใจงาย ( X  = 4.37 , S.D. = 0.71) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระ

ในการคิดแกปญหาไดหลากหลายวิธี สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด แสดงความคิดเห็นตาง ๆ 

ในการเรียนกับเพ่ือน ๆ ได เม่ือนักเรียนเกิดขอสงสัย ครูจะสื่อสารกับนักเรียน อธิบาย แนะนําโดยใช

ภาษาท่ีเขาใจงาย อีกท้ังมีโจทยปญหาในกิจกรรมแตกตางจากในหองเรียนท่ีเคยเรียน มีกิจกรรมท่ีทา

ทายความสามารถ ทําใหนักเรียนสนใจ รูสึกสนุก และกระตือรือรน โดยในกิจกรรมชุดท่ี 2 การหา

จํานวนท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกําหนดให  (กิจกรรมรายบุคคล) และกิจกรรมชุดท่ี 3 การหาจํานวน

ท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกําหนดให  (กิจกรรมคู) มีการแขงขันกันท้ังเปนรายบุคคลและเปนคูเหมือน

เลนเกมส เม่ือหาคําตอบไดสําเร็จนักเรียนจะรูสึกเหมือนเลนเกมสชนะ นักเรียนจึงรูสึกสนุก รูสึก

ภูมิใจ และอยากทําอีก ดังสะทอนมาจากผลการประเมินในทุกหัวขอท่ีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.  2555: 145-148) ได

เสนอแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการแกปญหาทางคณิตศาสตรวาครูควรเปด

โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาและเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด อธิบายและนําเสนอ

แนวคิดของตนเองอยางอิสระ และอาศัยแนวคิดจากงานวิจัยของปยะนาถ เหมวิเศษ (2551: 127)  ท่ี

ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเลือกใชกลยุทธในการแกปญหาท่ีหลากหลาย  

เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สรุปไดวา เม่ือนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมากข้ึน นักเรียนจะสามารถ

พัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจปญหาทางคณิตศาสตร การเลือกใชยุทธวิธีในการแกปญหา

และการคนหาคําตอบท่ีถูกตองพรอมท้ังคําอธิบายท่ีชัดเจนข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน 

1. ครูผูสอนควรอธิบายรายละเอียดในใบกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง บางกิจกรรมอาจตองทบทวนความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองใชกับกิจกรรมนั้น ๆ 
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2. การสอนโดยใชกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรครั้งนี้ เปน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด วิเคราะห และการแกปญหา ซ่ึงครูผูสอน

จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สภาพความพรอมทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ

พ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวย

วิธีการอ่ืน ๆ 

2. ควรจัดการเรียนโดยใชกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ใน

ระดับชั้นอ่ืน ๆ 

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรรวมกันหลาย ๆ วิธี เพ่ือไมใหรูสึกเบื่อหนาย 
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การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณคาจากตัวแบบการถดถอย สําหรับขอมูล 

ที่มีการแจกแจงแบบล็อกนอรมอลที่ถูกตดัปลายทางขวา 

แบบสุมทีม่ีการแจกแจงแบบสม่ําเสมอ 

A Comparative Study on Estimation from Regression Model for Data 

from Lognormal Distribution under Random Right-Censoring from 

Uniform Distribution 
 

ธนาพิพัฒน ทรัพยครองชัย1 และอนุภาพ สมบูรณสวัสดี2 

Thanapipat Sabkrongchai1 and Anupap Somboonsavatdee2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประมาณคาจากตัวแบบความถดถอย 

เม่ือตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบล็อกนอรมอลและตัวแปรตามบางคาเปนขอมูลท่ีถูกตัดปลายทาง

ขวาแบบท่ี 1 โดยมีจุดเวลาท่ีเริ่มเก็บขอมูลแบบสุมท่ีมีการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอ ดวยวิธีดวยวิธีกําลัง

สองตํ่าสุด (OLS), วิธีของแชตเทอรจีและแมคลีช (CM) วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดดวยข้ันตอนอีเอ็ม 

(MLE_EM) และวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดดวยข้ันตอนอีเอ็มเม่ือมีการปรับคาขอมูลกอนคํานวณ 

(MLE_EM_AD) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดจากการจําลองขอมูล 243 สถานการณ จากการศึกษา

พบวา 1) วิธี MLE_EM และ MLE_EM_AD เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือตัวอยางมีขนาดใหญ 

(n = 100) หรือคาท่ีใชในการตัดขอมูลมีชวงการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอท่ีกวาง (r2 = 30%) ในทาง

กลับกัน 2) วิธี OLS เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือตัวอยางมีขนาดเล็ก (n = 30) หรือคาท่ีใชใน

การตัดขอมูลมีชวงการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอท่ีแคบ (r2 = 10%) 3) วิธี CM มีประสิทธิภาพใน

สถานการณท่ีเหลือ คือ ตัวอยางมีขนาดปานกลาง (n = 50) หรือคาท่ีใชในการตัดขอมูลมีชวงการ

แจกแจงแบบสมํ่าเสมอปานกลาง (r2 = 20%) 4) ทุกวิธีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือตัวอยางมีขนาด

ใหญข้ึนหรือตัวแปรถูกตัดปลายทางขวานอยลงหรือคาท่ีใชในการตัดขอมูลมีชวงการแจกแจงท่ีแคบ

ลงหรือความคลาดเคลื่อนกระจายตัวนอยกวาตัวแปรอิสระ 

 

คําสําคัญ: การประมาณคาจากตัวแบบการถดถอย, ขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาแบบสุม,  

             การแจกแจงแบบล็อกนอรมอล 

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย thanapipat.sa608@cbs.chula.ac.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุภาพ สมบูรณสวัสดี อาจารยประจําภาควิชาสถิติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Abstract 

 The objective of this research is to compare the estimation methods for log-

linear regression model with dependent variable under random right-censoring from 

uniform distribution: 1) Ordinary Least Squares Method (OLS); 2) Chatterjee and 

McLeish Method (CM); 3) Maximum Likelihood Estimation using the EM algorithm 

(MLE_EM); and 4) Maximum Likelihood Estimation using the EM algorithm with 

adjusted data (MLE_EM_AD). The findings are: 1) MLE_EM and MLE_EM_AD perform 

best at sample size is large (n = 100) or interval of uniform distribution is wide (r2 = 

30%); On the other hand, 2) OLS performs best at sample size is small (n = 30) or 

interval of uniform distribution is narrow (r2 = 10%); 3) CM performs best generally for 

the rest of scenarios such that the sample size is moderate (n = 50) or interval of 

uniform distribution is moderate (r2 = 20%); moreover, 4) The efficiency of all of the 

methods increase when sample size increase or proportion of censored data on 

dependent variable decrease or interval of uniform distribution is decrease or ratio of 

sum of variances of two independent variables to error variance increase. 

 

Keywords: Estimation from regression model, Randomly right-censored data,  

                Log-normal distribution 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในปจจุบันการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาระยะเวลาการรอดชีวิตของผูปวยหลงัเขารับการรักษา           

มีความสําคัญอยางมาก แตในข้ันตอนการเก็บขอมูลผูปวยทุกคนอาจไมไดเขามารับการรักษาพรอม

กัน แตเขามารับการรักษาเม่ือเริ่มมีอาการ ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลประเภทนี้อาจพบตัวแปรตามบาง

คาเปนขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ซ่ึงการประมาณตัวแปรตามในสถานการณดังกลาว

สามารถทําไดหลายวิธี จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาพบวา  

 ศิวพร ทิพยพันธุ (2561) ศึกษาเปรียบเทียบการประมาณคาจากตัวแบบความถดถอย

สําหรับขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาแบบท่ี 1 ท่ีมีการแจกแจงแบบล็อกนอรมอล จํานวนตัวแปรอิสระ 

2 ตัว โดยท้ังสองตัวมีการแจกแจงแบบปกติ ขนาดตัวอยางเทากับ 30, 50, 100 ขอมูลถูกตัด

ปลายทางขวารอยละ 10, 20, 30 อัตราสวนความแปรปรวนของตัวแปรอิสระตัวท่ี 1 ตอตัวแปร

อิสระตัวท่ี 2 คือ 1:1, 1:2, 1:5 และอัตราสวนควาแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระตอความ

คลาดเคลื่อน คือ 2:1, 1:1, 1:2 จากการศึกษาพบวาวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีภาวะนาจะเปน
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สูงสุดดวยข้ันตอนอีเอ็ม เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือตัวอยางมีขนาด 100 หรือขอมูลถูกตัด

ปลายทางขวารอยละ 30 แตวิธีกําลังสองต่ําสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือตัวอยางมีขนาด 30 หรือ

ขอมูลถูกตัดปลายทางขวารอยละ 10 และวิธีการของแชตเทอรจีและแมคลีชมีประสิทธิภาพสูงสุดใน

สถานการณท่ีตัวอยางมีขนาด 50 หรือขอมูลถูกตัดปลายทางขวารอยละ 20 นอกจากนั้นแตละวิธีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนเม่ือตัวอยางมีขนาดใหญข้ึนหรือตัวแปรตามถูกตัดปลายทางขวานอยลงหรือความ

คลาดเคลื่อนกระจายตัวนอยกวาตัวแปรอิสระ  

สําหรับงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบการประมาณคาตัวแปรตามเม่ือตัวแปร

ตามบางคาเปนขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาแบบท่ี 1 ซ่ึงจุดเวลาท่ีเริ่มเก็บขอมูลเปนจุดสุมท่ีมีการแจก

แจงแบบสมํ่าเสมอ เม่ือนําขอมูลซ่ึงเปนคาระยะเวลารอดชีวิตไปใชในการวิเคราะห จึงมีการเลื่อนจุด

เก็บขอมูลใหเริ่มท่ีตําแหนงเดียวกัน ทําใหขอมูลมีลักษณะถูกตัดปลายทางขวาแบบสุมแทน ซ่ึงทําการ

วิเคราะหความถดถอย เม่ือตัวแปรตามมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระและคาความคลาดเคลื่อนท่ีมี

การแจกแจงแบบล็อกนอรมอล ดวยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองตํ่าสุด วิธีของแชตเทอรจีและ

แมคลีช วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดดวยข้ันตอนอีเอ็ม และวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดดวยข้ันตอนอีเอ็มเม่ือ

มีการปรับคาขอมูลกอนคํานวณ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการประมาณคาตัวแปรตามท่ีขอมูลบางคาเปนขอมูลท่ีถูกตัด

ปลายทางขวาแบบท่ี 1 (ขอมูลท่ีมีการกําหนดเวลาคงท่ีสําหรับการศึกษาไวลวงหนา) โดยมีจุดเวลาท่ี

เริ่มเก็บขอมูลแบบสุมท่ีมีการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอ สําหรับการวิเคราะหความถดถอยท่ีมี

ความสัมพันธกับตัวแปรอิสระและคาความคลาเคลื่อนท่ีมีการแจกแจงแบบล็อกนอรมอลดวยวิธีกําลัง

สองต่ําสุด (OLS Method), วิธีของแชตเทอรจีและแมคลีช (CM Method) วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด

ดวยข้ันตอนอีเอ็ม (MLE using the EM algorithm Method) และวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดดวย

ข้ันตอนอีเอ็มเม่ือมีการปรับคาขอมูลกอนคํานวณ (MLE using the EM algorithm with AD) 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. ขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวา (Right censored data) 

 Klein และ Moeschberger (2003) อธิบายวา ขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 คือ 

ขอมูลท่ีมีการกําหนดเวลาในการสังเกตไวลวงหนา โดย 

ให Yc  เปนระยะเวลาในการศึกษาท่ีกําหนดไวลวงหนา 

 Y1, Y2, … , Yn เปนตัวแปรสุมเวลาจริงท่ีเกิดเหตุการณท่ีศึกษา  

 Y1∗, Y2∗, … , Yn∗ เปนตัวแปรสุมคาสังเกต ซ่ึงถูกบันทึกโดยผูวิจัย 



 

1616 
 

นิยาม Yi∗ = min (Yi, Yc)  
        

 เม่ือตัวแปรสุมเวลาจริงท่ีเกิดเหตุการณท่ีสนใจศึกษามีคานอยกวาหรือเทากับเวลาใน

การศึกษาท่ีกําหนดไวลวงหนา ตัวแปรสุมนั้นเปนขอมูลท่ีไมถูกตัดปลายและเวลาจนเกิดเหตุการณ   

ท่ีศึกษาถูกบันทึกใหเปนเวลาจริงท่ีเกิดเหตุการณท่ีศึกษา แตหากตัวแปรสุมเวลาจริงท่ีเกิดเหตุการณท่ี

ศึกษามีคามากกวาเวลาในการศึกษาท่ีกําหนดไว ตัวแปรสุมนั้นเปนขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวา

ประเภทท่ี 1 และเวลาจนเกิดเหตุการณท่ีศึกษาถูกบันทึกใหเปนเวลาในการศึกษาท่ีกําหนดไว 

กลาวคือ Yi∗ = �Yi , Yi  ≤  Yc
Yc , Yi  >  Yc

         

Jöreskog (2002) ไดกลาวถึงฟงกชันภาวะนาจะเปนของขอมูลท่ีมีขอมูลบางสวนไดถูกตัด

ปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ดังนี้  

L(yi) = �                  f(Yi)          , Yi ≤ Yc
P(Yi > Yc) = S(Yc) , Yi > Yc

       

หรือกลาววา P(Yi > Yc) = S(Yc) คือ ฟงกชันการอยูรอด  

และมีฟงกชันภาวะนาจะเปนรวม คือ L =  ∏ f(Yi) × ∏ S(Yc)n
i=m+1

m
i=1     

2. ลักษณะขอมูลท่ีใชในงานวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้เปนการจําลองขอมูลเพ่ือวิเคราะหหาระยะเวลารอดชีวิตของผูปวยหลังรับการ

รักษา ซ่ึงผูปวยแตคนไมไดเขารับการรักษาพรอมกัน โดยงานวิจัยนี้สนใจเฉพาะกรณีจุดเวลาท่ีผูปวย

เขารับการรักษาเปนจุดสุมท่ีแจกแจงแบบสมํ่าเสมอ 

 

รูปท่ี 1 ขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ท่ีมีจุดเริ่มเก็บขอมูลตางกัน 
 

 

(ขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1) 
(ขอมูลท่ีไมถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1) 

(ขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1) 
(ขอมูลท่ีไมถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1) 
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 จากรูปท่ี 1 เปนการแสดงเวลาของผูปวยท่ีเขารับการรักษาจนถึงเวลาท่ีผูปวยเสียชีวิต โดย

จุดเวลาท่ีผูปวยเขารับการรักษาเปนจุดสุมท่ีมีการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอบนชวง (0, a) และ Yc เปน

เวลาในการสังเกตท่ีกําหนดไวลวงหนา ซ่ึงในการนําขอมูลไปคํานวณตองเลื่อนจุดเริ่มตนของขอมูลแต

ละตัวใหเทากัน ดังนั้นจึงตองเลื่อน Yc สําหรับแตละขอมูลดวย 

ให 𝐖𝐖 เปนตัวแปรสุมแสดงระยะหางระหวางจุดเวลาท่ีเริ่มการศึกษากับจุดเวลาท่ีเริ่มเก็บคา 

ของขอมูลแตละตัว ซ่ึงมีการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอบนชวง (0, a) จากการเลื่อนจุดเวลาเก็บขอมูล

และคา Yc สามารถแสดงขอมูลไดดังรูปท่ี 2 ตอไปนี้  

 

รูปท่ี 2 ขอมูลท่ีถูกตัดปลายประเภทท่ี 1 หลังจากเลื่อนจุดเวลาเก็บขอมูลและเวลาในการศึกษา 
 

 
  

จากรูปท่ี 2 เม่ือเลื่อนจุดเวลาท่ีเริ่มเก็บขอมูลและเวลาในการศึกษาแลว ขอมูลแตละตัว มี

เวลาในการศึกษาท่ีแตกตางกัน (เสนประ) เขียนแทนดวยสัญลักษณ Yc,i และสามารถเขียนในรูป   

เมทริกซไดดังนี้  

𝐖𝐖 = �

𝑊𝑊1
𝑊𝑊2
⋮
𝑊𝑊𝑛𝑛

�

𝑛𝑛𝑛𝑛1

,𝐘𝐘𝐜𝐜 = �

𝑌𝑌𝑐𝑐 −𝑊𝑊1
𝑌𝑌𝑐𝑐 −𝑊𝑊2

⋮
𝑌𝑌𝑐𝑐 −𝑊𝑊𝑛𝑛

�

𝑛𝑛𝑛𝑛1

= �

𝑌𝑌𝑐𝑐,1
𝑌𝑌𝑐𝑐,2
⋮
𝑌𝑌𝑐𝑐,𝑛𝑛

�

𝑛𝑛𝑛𝑛1

 

 

3. การวิเคราะหความถดถอย  

เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยมีขอตกลงดังนี้ 

ให Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + ⋯+ βpXpi + εi      (1) 

11 

11.6 

16.6 

Yc,1 = Yc – W1 

Yc,2 

Yc,3 

18.7 

14.4 

Yc,4 

Yc,5 

Adjusted time to event 
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(ตัวแปรตามท่ีไมถูกตัดปลาย มีจํานวน m คา คือ i=1, 2,…, m) 

(ตัวแปรตามท่ีถูกตัดปลาย มีจํานวน n-m คา คือ i=m+1,…, n) 

เปนคาสังเกตของตัวแปรตาม ลําดับท่ี i  เม่ือ i = 1, 2, …, m, m+1, …, n และ 𝑚𝑚 ≤ n 

 β0 คาระยะตัดแกน y ท่ีแทจริง 

 β�0 คือ คาประมาณของระยะตัดแกน y 

 βj คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแทจริงของการวิเคราะหความถดถอยพหุเชิงเสนตัวท่ี j 

 β�j คือ คาประมาณของคาสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะหความถดถอยพหุเชิงเสนตัวท่ี j 

 Xji คือ คาตัวแปรอิสระตัวท่ี j ลําดับท่ี i 

 εi คือ คาความคลาดเคลื่อนท่ีแทจริงลําดับท่ี i 

 Yc,i คือ เวลาในการสังเกตของขอมูลลําดับท่ี i 

 σ คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีแทจริง 

 σ� คือ คาประมาณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              p           คือ จํานวนตัวแปรอิสระ 
 

นิยาม Yi∗ = min(Yi, Yc,i) เปนขอมูลเวลาท่ีถูกบันทึก     (2) 

นั่นคือ Yi∗ = �
Yi,   Yi ≤ Yc,i

Yc,i,   Yi > Yc,i
          

ให 𝐗𝐗(NC) =

⎣
⎢
⎢
⎡1 X11 X21 … Xp1
1 X12 X22 … Xp2
⋮
1

⋮
X1n

⋮
X2n

⋱
…

⋮
Xpm⎦

⎥
⎥
⎤

mx(p+1)

  

𝐗𝐗(C) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡1 X1(m+1) X2(m+1) … Xp(m+1)

1 X1(m+2) X2(m+2) … Xp(m+2)

⋮
1

⋮
X1n

⋮
X2n

⋱
…

⋮
Xpn ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

(n−m)x(p+1)

 

ดังนั้น 𝐗𝐗 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 1 X11 X21     …     Xp1
⋮ ⋮ ⋮         ⋱        ⋮
1

1
⋮
1

X1m

X1(m+1)
⋮

X1n

X2m

X2(m+2)
⋮

X2n

⋯

…
⋱
…

Xpm

Xp(m+1)
⋮

Xpn ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

nx(p+1)

 

และให  𝐘𝐘(𝐍𝐍𝐍𝐍)∗ = �

Y1∗
Y2∗
⋮

Ym∗
�

mx1

= �

Y1
Y2
⋮

Ym

�

mx1

 

  𝐘𝐘(𝐍𝐍)∗ = �

𝑌𝑌𝑚𝑚+1
∗

𝑌𝑌𝑚𝑚+2
∗

⋮
𝑌𝑌𝑛𝑛∗

�

(𝑛𝑛−𝑚𝑚)𝑛𝑛1

=

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑌𝑌𝑐𝑐,(𝑚𝑚+1)
𝑌𝑌𝑐𝑐,(𝑚𝑚+2)

⋮
𝑌𝑌𝑐𝑐,𝑛𝑛 ⎦

⎥
⎥
⎤

(𝑛𝑛−𝑚𝑚)𝑛𝑛1

 

𝐗𝐗(𝐍𝐍𝐍𝐍) 

𝐗𝐗(𝐍𝐍) 
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ดังนั้น  𝐘𝐘∗ =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑌𝑌1∗
⋮
𝑌𝑌𝑚𝑚∗

𝑌𝑌𝑚𝑚+1
∗

⋮
𝑌𝑌𝑛𝑛∗ ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

𝑛𝑛𝑛𝑛1

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑌𝑌1
⋮
𝑌𝑌𝑚𝑚

𝑌𝑌𝑐𝑐,(𝑚𝑚+1)
⋮
𝑌𝑌𝑐𝑐,𝑛𝑛 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

𝑛𝑛𝑛𝑛1

 

และเมทริกซของขอมูลท่ีมีความสมบูรณ คือ 𝐘𝐘� =

⎣
⎢
⎢
⎡𝑌𝑌
�1
𝑌𝑌�2
⋮
𝑌𝑌�𝑛𝑛⎦
⎥
⎥
⎤

𝑛𝑛𝑛𝑛1

 

 

4. วิธีการประมาณท่ีใชในการศึกษา 

4.1 วิธีกําลังสองต่ําสุด (Ordinary Least Squares Method) ถูกคิดคนโดย Gauss 

(1809) เม่ือนําขอมูลมาวิเคราะห ถือวาขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 เสมือนเปนขอมูลท่ี

ไมถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ได 𝛃𝛃� =  (𝐗𝐗𝐓𝐓𝐗𝐗)−𝟏𝟏𝐗𝐗𝐓𝐓𝐘𝐘∗      (3) 

4.2 การประมาณดวยวิธีแชตเทอรจีและแมคลีช (Chatterjee and McLeish 

Method) Chatterjee และ McLeish (1986) ไดปรับปรุงวิธีกําลังสองต่ําสุด เพ่ือใหเหมาะกับการ

วิเคราะหในกรณีขอมูลบางสวนเปนขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 โดยเพ่ิมข้ันตอนการ

แทนท่ีขอมูลท่ีถูกตัดปลายดวยคาท่ีทําใหผลรวมกําลังสองของความคลาดเคลื่อนต่ําท่ีสุด ดังนี้ 

ข้ันตอน 0 คํานวณคา β
^

(0) โดยใชเฉพาะขอมูลท่ีไมถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ดวยวิธี 

กําลังสองต่ําสุด ดังนี้ β
^

(0)=(XT( NC )X( NC ))-1XT( NC )Y( NC )*   (4) 

ข้ันตอน a แทนท่ีขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ดังนี้ 

  Yc,i
(r)=max(β

^

0
( r )+β

^

1
( r )X1i+...+β

^
p
( r )Xpi, Yc,i

(r-1))                                                         (5) 
โดยรอบท่ี 0 แทนคาดังนี้ 

 Yc,i
(0)=max(β

^

0
( 0 )+β

^

1
(0)X1i+...+β

^
p
( 0 )Xpi, Yc,i

(0)) 
เม่ือ r คือ รอบในการประมาณคาพารามิเตอร โดย r = 1, 2, 3,… 

และ i = m+1, m+2,…, n 

ข้ันตอน b คํานวณหาคา β
^

(r+1) โดยใชขอมูลท่ีไดจากการแทนคาในข้ันตอน a มารวมกับ

ขอมูลท่ีไมถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ดวยวิธีกําลังสองต่ําสุด 

ทําตามข้ันตอน a และ b วนไปเรื่อย ๆ จนคา�β
^

j
( r +1)-β

^

j
( r )� ≤0.001 ทุก j = 0, 1, 2,…,p 

 

 

𝐘𝐘(𝐍𝐍𝐍𝐍)∗ 

𝐘𝐘(𝐍𝐍)∗ 
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4.3 การประมาณดวยวิธีภาวะนาจะเปนสูง สุดดวย ข้ันตอนอีเ อ็ม (Maximum 

Likelihood Estimation using the EM algorithm Method) Dempster, Laird และ Rubin 

(1977) ไดคิดคนข้ันตอนอีเอ็มข้ึนมา จากนั้น Aitkin (1981) ไดนํามาประยุกตกับการประมาณ

คาพารามิเตอรดวยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด มีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอน 0 คํานวณคา β
^

(0) และ σ
^ (0) จากขอมูลท้ังหมด โดยถือวาขอมูลท่ีถูกตัดปลายทาง

ขวาประเภทท่ี 1 เสมือนไมถูกตัดปลาย ดวยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด  

 นั่นคือการทําให L=∏ f(Yi)⋅∏ S(Yci)n
i=m+1

m
i=1  มีคาสูงสุด 

 โดย L(Yi
*)= �

    f(Yi)         , Yi≤Yc,i
P(Yi>Yc,i)=S(Yc,i), Yi>Yc,i

  เม่ือ i =1, 2, …, n                (6) 

นั่นคือการคํานวณคา  β
^

(0) และ σ
^ (0) ดวยวิธีกําลังสองต่ําสุด เนื่องจากการคํานวณดวยวิธีกําลังสอง

ต่ําสุดจากขอมูลสมบูรณท่ีมีการแจกแจงปกติ ใหผลการคํานวณเทากับการคํานวณจากวิธีภาวะนาจะ

เปนสูงสุด ดังนั้น β
^

(0)=(XTX)-1XTY*                  (7) 

ข้ันตอน E (Expectation Step : E Step) การแทนคาขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 

ดวยคาความคาดหวังแบบมีเง่ือนไขE�Yi
*�Yi

*>Yci,β,σ�=µ
^

i
( r )+ �σ

^ ( r )⋅ h ( zi
^

)(r)�               (8) 

โดย µ
^

i
( r )=β

^

0
( r )+β

^

1
( r )X1i+...+β

^
p
( r )Xpi                  

zi
^ (r)

=
�Yc,i-µ

^
i
( r )�

σ
^(r)

                     

 f(zi
^

)(r)= � 1
√2π

� e
�-zi

^ 2

2 �

                    

S ( zi
^

)(r)=1-F(zi
^

)(r)=∫ f(t)dt∞
zi
^                   

h ( zi
^

)(r)= f(zi
^

)(r)

1-F(zi
^

)(r)
                    

 เม่ือ r คือ เลขบอกครั้งท่ีของการประมาณคาพารามิเตอร r = 0, 1, 2,… 

  r = 0 คือ ข้ันตอน 0 

 และ i = m+1, m+2,…, n 
 

ข้ันตอน M (Maximization Step : M Step) 

นําขอมูลท่ีไดจากการแทนคาใน ข้ันตอน E มารวมกับขอมูลท่ีไม ถูกตัดปลาย ไดขอมูลดังนี้

Yi
∼

= �
               Yi

*=Yi,             Yi≤Yc,i

µ
^

i
( r )+ �σ

^ ( r )⋅ h ( zi
^

)(r)� ,Yi>Yc,i
 โดย i = 1, 2,…, n             

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาประมาณคา β
^

(r+1) และ σ
^ (r+1) ท่ีทําใหฟงกชันภาวะนาจะเปนรวม 
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 L=∏ f(Yi
∼

)n
i=1  มีคาสูงสุด นั่นคือการหาคา β

^
(r+1) ดวยวิธีกําลังสองต่ําสุด  

β
^

(r+1)=(XTX)-1XTY
∼
  และหาคา σ

^ (r+1) จากสูตร               (9) 

 σ
^ (r+1)=�

∑ �yi-µ
^

i
( r )�

2
+[σ�2](r)∑ �1+�z

^
j
( r ) h (zi

( r ))��n
m+1

m
i=1

n
                (10) 

และ σ
^ (0) คือคาประมาณของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้ันตอน 0  

ทําตามข้ันตอน E และ M วนไปเรื่อย ๆจนคา�β
^

j
( r +1)-β

^

j
( r )� ≤0.001 ทุก j = 0, 1, 2,…, p 

4.4 วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดดวยข้ันตอนอีเอ็มเม่ือมีการปรับคาขอมูลกอนคํานวณ (MLE 

using the EM algorithm with adjusted data; MLE using the EM algorithm with AD)

เปนการใชวิธีวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดดวยข้ันตอนอีเอ็มในการประมาณคาพารามิเตอร  

โดยใชคาคาดหวังของ Yc ท่ีมีการแจกแจงบนชวง (Yc –a, Yc ) เปนตัวปรับขอมูล ดังนี้ 

 Yc,i= (Yc-a)+Yc
2

= Yc- a
2
  เม่ือ i = 1, 2, 3, …, n             (11) 

  

รูปท่ี 3 ขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 ท่ีถูกปรับใหเริ่มเก็บขอมูลพรอมกันดวยคาเฉลี่ย 

 

 
 

Yi∗ = min �Yi, Yc −
a
2
� = �

Yi
Yc −

a
2
   เม่ือ i = 1, 2, 3, …, n            (12) 

 

 

 

𝑌𝑌𝑐𝑐 −
𝑎𝑎
2

 

Adjusted time to event and Yc 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ตัวแบบของคาสังเกตของตัวแปรตาม คือ 

Yi = eβ0+β1X1i+β2X2i+εi                  (13) 

หรือ  log(Yi)  =  β0 + β1X1i + β2X2i + εi                  

โดย Yi คือ คาสังเกตของตัวแปรตาม ลําดับท่ี i 

 X1i คือ ตัวแปรอิสระตัวท่ี 1 ลําดับท่ี i เม่ือ 𝑋𝑋1𝑖𝑖 ∼
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁(0,𝜎𝜎𝑛𝑛1

2 ) 

 X2i คือ ตัวแปรอิสระตัวท่ี 2 ลําดับท่ี i เม่ือ 𝑋𝑋1𝑖𝑖 ∼
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁(0,𝜎𝜎𝑛𝑛2

2 ) 

 εi คือ คาความคลาดเคลื่อนลําดับท่ี i เม่ือ 𝜀𝜀𝑖𝑖 ∼
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁(0,𝜎𝜎𝜀𝜀2) 

 β0 คือ ระยะตัดแกน y ท่ีแทจริง 

 β1,β2 คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแทจริงของสมการถดถอยพหุเชิงเสน 

 σx1
2 ,σx2

2  คือ คาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระตัวท่ี 1, 2 

 σx1+x2
2  คือ คาความแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระตัวท่ี 1 และ 2 

 σε2 คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 
 

2. เง่ือนไขท่ีทําการศึกษา 

 ขนาดตัวอยาง (n) คือ 30, 50, 100 รอยละของตัวแปรตามท่ีถูกตัดปลายทางขวา (r1) คือ 

10, 20, 30 ชวงเวลาท่ีเปดรับผูปวยในการศึกษา (a) คิดเปนรอยละ (r2) 10, 20, 30 ของ Yc และ 

β0 = 0.3, β1 = 1, β2 = 1 และอัตราสวนความแปรปรวนของตัวแปรอิสระตัวท่ี 1 ตอตัวแปร

อิ ส ร ะตั ว ท่ี  2  คื อ  1:1 (σx1
2 = 0.045,σx2

2 = 0.045), 1:2 (σx1
2 = 0.03,σx2

2 = 0.06), 1:5 

(σx1
2 = 0.015,σx2

2 = 0.075) และอัตราสวนความแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระตอความ

แปรปรวนของความคลาดเคลื่อน คือ 2:1 (σx1+x2
2 = 0.09, σε2 = 0.045), 1:1 (σx1+x2

2 =

0.09,σε2 = 0.09),  1:2 (σx1+x2
2 = 0.09, σε2 = 0.18) ใช R เวอรชั่น 3.4.4 ในการจําลองขอมูล

เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาจากตัวแบบการถดถอยจํานวน 4 วิธี วิธีละ 243 สถานการณ 

สถานการณละ 10,000 รอบ 
 

3. การจําลองขอมูล 

3.1 สรางตัวแปรอิสระ X1i ∼
iid N(0,σx1

2 ), X2i ∼
iid N(0,σx2

2 ) โดยตัวแปรท้ังสองเปนอิสระ

ตอกัน และสรางคาความคลาดเคลื่อน εi ∼
iid N(0,σε2) เม่ือ i = 1, 2,…, n ขนาดตัวอยาง (n) 3 คา 

คือ 30, 50 และ 100 คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีคา

ตอไปนี้ β0 = 0.3,β1 = 1,β2 = 1 

3.2 สรางคาจริงของตัวแปรตามจากความสัมพันธกับตัวแปรอิสระ ท่ีมีการแจกแจงแบบล็อก

นอรมอลดังนี้ Yi′ = eβ0+β1X1i+β2X2i และคาสังเกตของตัวแปรตามจากสมการท่ี (13)  
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3.3 หาคา Yc ซ่ึงเปนคาเปอรเซ็นไทลท่ี 100-r1 ของตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงเหมือน Yi 

และหาชวงการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอ (-a, 0) จาก Yc โดย a
Yc
∗ 100 = r2              (14) 

3.4 สรางคา Yc,i โดย Yc,i =  Yc − Wi               

เม่ือ Wi มีการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอบนชวง (a, 0) ถา 𝑌𝑌𝑖𝑖 ≤ 𝑌𝑌𝑐𝑐,𝑖𝑖 แลว  𝑌𝑌𝑖𝑖 เปนขอมูลท่ีไมถูกตัด

ปลายทางขวาประเภทท่ี 1 แตถา 𝑌𝑌𝑖𝑖 > 𝑌𝑌𝑐𝑐,𝑖𝑖 แลว  𝑌𝑌𝑖𝑖 เปนขอมูลท่ีถูกตัดปลายทางขวาประเภทท่ี 1 
 

4. การประมาณคาตัวแปรตาม 

 ประมาณระยะตัดแกน y และสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธี OLS, CM, MLE_EM และ 

MLE_EM_AD ของ log(Yi) และหาคาประมาณของตัวแปรตามจากท้ัง 4 วิธี จากสมการ  

Y�i = eβ0+β1X1i+β2X2i   
                      

5. การเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาจากตัวแบบการถดถอย 

 ใชค า  RE(Y�a) ซ่ึ ง เปนคา อัตราสวนระหวาง AMSE(Y�MLE_EM) กับคา AMSE(Y�a) 

กลาวคือ อัตราสวนระหวางคา AMSE(𝑌𝑌�) ของวิธี MLE_EM กับ AMSE(𝑌𝑌�) ของวิธี a 

 เม่ือ RE(Y�a) = AMSE(Y�MLE_EM)
AMSE(Y�a)

                              (15) 

โดย AMSE(Y�a) =
∑ MSE10000
j=1 (Y�a

(j))

10,000
                

 MSE(Y�a
(j)) =

∑ �Yi,a
^
−Yi

′�
2

n
i=1

n
                   

Y�i,a คือ คาประมาณของตัวแปรตาม ลําดับท่ี i ดวยวิธีการ a 

Yi′   คือ คาท่ีแทจริงของตัวแปรตาม ลําดับท่ี i 

n   คือ ขนาดตัวอยาง 

 j    คือ เลขบอกครั้งท่ีของการจําลองสถานการณ โดย j = 1, 2,…, 10000 

 a   คือ วิธีการประมาณคาตัวแปรตาม ซ่ึง a = OLS, CM, MLE_EM, MLE_EM_AD 

โดย  -วิธีท่ีมีคาRE(Y�a)  มากกวา 1 วิธีนั้นมีประสิทธิภาพมากกวาวิธี MLE_EM 

 -วิธีท่ีมีคา RE(Y�a) มากท่ีสุด วิธีนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดในการประมาณคา 

-วิธีท่ีมีคา RE(Y�a) นอยกวาคา RE(Y�a) ท่ีมีคามากท่ีสุดในสถานการณเดียวกัน อยูในชวงท่ี

มากกวา 0.01 และไมเกิน 0.05 คือวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการประมาณคาดอยกวาวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดเพียงเล็กนอย 
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สรุปผลการวิจัย 

รูปท่ี 4 กราฟเปรียบเทียบการประมาณคา RE(Y�a) เม่ือขนาดตัวอยางเทากับ 30 และ σx1
2 :σx2

2 =

 1: 1 

 
2:1 1:1 1:2 

10% 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

20% 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

30% 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

σx1+x2
2 :σε2 

r1 



 

1625 
 

ตารางท่ี 1 วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและวิธีท่ีมีประสิทธิภาพดอยกวาเพียงเล็กนอย กรณี n = 30 

𝑟𝑟1 𝑟𝑟2 σx1+x2
2 :σε2 

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสดุและวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพดอยกวาเพียงเล็กนอย 

10 

10 

2:1 CM* 

1:1 OLS*, CM* 

1:2 OLS* 

20 

2:1 CM*, MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:1 CM* 

1:2 OLS* 

30 

2:1 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:1 CM* 

1:2 OLS*, CM 

20 10, 20, 30 
2:1, 1:1 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:2 CM* 

30 

10 
2:1, 1:1 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:2 CM* 

20, 30 
2:1, 1:1 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:2 CM*, MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

หมายเหตุ วิธีท่ีมีดอกจัน คือ วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการประมาณคาจากตัวแบบถดถอย 

 

ตารางท่ี 2 วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและวิธีท่ีมีประสิทธิภาพดอยกวาเพียงเล็กนอย กรณี n = 50 

𝑟𝑟1 𝑟𝑟2 σx1+x2
2 :σε2 

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสดุและวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพดอยกวาเพียงเล็กนอย 

10 

10 

2:1 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:1 CM*, MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:2 OLS*, CM* 

20 
2:1, 1:1 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:2 OLS*, CM* 

30 
2:1, 1:1 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

1:2  CM*, OLS 

20, 30 10, 20, 30 2:1, 1:1, 1:2 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

หมายเหตุ วิธีท่ีมีดอกจัน คือ วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการประมาณคาจากตัวแบบถดถอย 
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ตารางท่ี 3 วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและวิธีท่ีมีประสิทธิภาพดอยกวาเพียงเล็กนอย กรณี n = 100 

𝑟𝑟1 𝑟𝑟2 σx1+x2
2 :σε2 

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสดุและวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพดอยกวาเพียงเล็กนอย 

10, 20, 30 10, 20, 30 2:1, 1:1, 1:2 MLE_EM*, MLE_EM_AD* 

หมายเหตุ วิธีท่ีมีดอกจัน คือ วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการประมาณคาจากตัวแบบถดถอย 

 

วิธี MLE_EM_AD ท่ีเปนการปรับขอมูลกอนนําไปคํานวณดวยวิธี MLE_EM นั้นใหผลลัพธท่ี

เทียบเทา MLE_EM ในทุกสถานการณ แตเม่ือเปรียบเทียบระหวางคา AMSE(𝑌𝑌�) ของท้ังสองวิธี

แลวพบวาคา AMSE(𝑌𝑌�) ของวิธี MLE_EM_AD บางสถานการณมากกวา แตบางสถานการณนอย

กวา ซ่ึงจํานวนสถานการท่ีวิธี MLE_EM_AD มีคา AMSE(𝑌𝑌�) นอยกวาวิธี MLE_EM คือ 120 

สถานการณ จากจํานวนสถานการณท้ังหมด 243 สถานการณ 

 

อภิปรายผล 

 วิธี OLS เปนวิธีท่ีคํานวณไดงาย แตวิธี OLS ไมไดใหความสําคัญกับขอมูลท่ีถูกตัดปลายทาง

ขวาประเภทท่ี 1 เพราะในการคํานวณถือวาตัวแปรตามท่ีถูกตัดปลายทางขวาเสมือนเปนตัวแปรท่ีไม

ถูกตัดปลายทางขวา ดังนั้น คาประมาณของตัวแปรตามท่ีไดจึงต่ํากวาคาท่ีแทจริง สวนวิธี CM เปน

การนําวิธี OLS มาประยุกตใชและมีการคํานวณท่ีซับซอนกวา ใหความสําคัญกับตัวแปรตามท่ีถูกตัด

ปลายทางขวามากกวาวิธี OLS เพราะมีการจัดการกับตัวแปรตามท่ีถูกตัดปลายทางขวากอนนําไป

ประมาณคาพารามิเตอร แตการจัดการกับตัวแปรตามไมไดซับซอนเทากับวิธี MLE_EM ดังนั้นถือวา

วิธี CM ใชขอมูลในสวนของตัวแปรท่ีถูกตัดปลายทางขวา แตใชไดไมสมบูรณครบถวน สวนวิธี 

MLE_EM ไดใหความสําคัญกับขอมูลท้ังสองสวน ท้ังสวนท่ีถูกตัดปลายและไมถูกตัดปลายไดสมบูรณ

ครบถวน ดังนั้นสวนใหญวิธี MLE_EM จึงมีประสิทธิภาพในการประมาณคาจากตัวแบบสมการ

ถดถอยสูง สวนวิธี MLE_EM_AD นั้นเปนการปรับเวลาในการสังเกตดวยคาคาดหวัง ทําใหในการตัด

ปลายขอมูลแตละครั้งอาจชวยใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากข้ึน หรือทําใหขอมูลสูญหายไปมากกวาเดิม 

ในสัดสวนท่ีเทากัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษากรณีจุดท่ีผูปวยเขารับการรักษามีการแจกแจงแบบสมํ่าเสมอ 

ดังนั้น ควรทําการศึกษาในกรณีจุดท่ีผูปวยเขารับการรักษามีการแจกแจงแบบอ่ืน หรือในกรณีตัวแปร

อิสระมากกวา 2 ตัว หรือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน 
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การเปรียบเทียบวิธีการหาจุดเปลี่ยนแปลงแบบออฟไลนในขอมูลอนุกรมเวลา 

ที่มีความผันแปรไมปกติทีม่ีการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปร 

Comparison of Offline Change Point Detection Methods in Bivariate 

Normal Irregular Time Series Data 
 

ปภาวิน เจริญชัยปยกุล1 และอัครินทร ไพบูลยพานิช2 

Papawin Charoenchaipiyakul1 and Akarin Phaibulpanich2 

 

บทคัดยอ 

 การตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการในการหาจุดเปลี่ยนแปลงภายในรูปแบบของ

สัญญาณหรืออนุกรมเวลา โดยในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ

ตรวจสอบของวิธี E-Divisive, e-cp3o, และ ks-cp3o เม่ือขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรไม

ปกติท่ีมีการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปรซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย คาความแปรปรวน และคา

สหสัมพันธ โดยทําการจําลองและพิจารณาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใชคา Adjusted Rand 

Index จากการศึกษาพบวา  เ ม่ือขอ มูล มีขนาดเล็ก (n = 90) วิ ธี  e-cp3o และ ks-cp3o มี

ประสิทธิภาพมากกวาวิธี E-Divisive (คา Adjusted Rand Index มีคาเปน 1) แตเม่ือขอมูลมีขนาด

มากข้ึน (n = 150) วิ ธี  e-cp3o และ ks-cp3o มีประสิทธิภาพลดลง และวิธี  E-Divisive มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ย (คา Adjusted Rand Index มีคาเขา

ใกล 1) จากการนําไปประยุกตใชในการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงของขอมูลอัตราการเตนหัวใจและชีพ

จรพบวา วิธี E-Divisive พบจุดเปลีย่นแปลง 8 จุด วิธี e-cp3o พบจุดเปลี่ยนแปลง 3 จุด และวิธี ks-

cp3o พบจุดเปลีย่นแปลง 7 จุด 

 

คําสําคัญ: การตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลง จุดเปลี่ยนแปลง อนุกรมเวลาท่ีมีการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปร 

ขอมูลออฟไลน 
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Abstract 

 Change point detection is the task of finding changes in a signal or time series. 

The objective of this research is to compare the performance of 3 change point 

detection methods, “E-Divisive”, “e-cp3o” and “ks-cp3o”, for bivariate normal 

irregular time series data which has a change in mean, variance and correlation. Their 

performance are compared using Adjusted Rand Index. The results show that: 1) e-

cp3o and ks-cp3o are better than E-Divisive when n =90 (Adjusted Rand Index = 1), 2) 

the efficiency of e-cp3o and ks-cp3o are drop when n = 150, and 3) E-Divisive 

performed the best when data has a change in mean (Adjusted Rand Index are almost 

1). And applied these methods in vital sign data, the result shows that E-Divisive found 

8 change points, e-cp3o found 3 change points and ks-cp3o found 7 change points. 

 

Keywords: change point detection, change point, bivariate normal time series, 

offline data 
 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลง (Change point detection) คือ กระบวนการในการหาจุด

เปลี่ยนแปลงภายในรูปแบบของสัญญาณหรืออนุกรมเวลา (Truong et al., 2018) งานวิจัยเริ่มแรกท่ี

เก่ียวของกับการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงมีเปาหมายในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ย

สําหรับการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม ซ่ึงปญหาการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงไมเพียงเขามามี

บทบาทท่ีสําคัญในทางประมวลผลสัญญาณและทางสถิติ แตยังมีบทบาทในดานตาง ๆ มากมาย เชน 

การวิเคราะหทางการเงิน ชีวสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา (Wang, Killick, & Fu, 2014) เปนตน  

 (Truong et al., 2018) ไดใหตัวอยางการนําการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงไปใชกับการ

วิเคราะหการเดิน โดยจะทําการเก็บขอมูลการเคลื่อนไหวของบุคคลในขณะท่ีทํากิจกรรมงาย ๆ เชน 

การเดิน การวิ่ง หรือการยืน จากเครื่องมือวัดการเรง (accelerometer) และเครื่องมือวัดการหมุน

วน (gyroscope) โดยผลลัพธออกมาเปนสัญญาณท่ีแบงออกเปนสวน ๆ ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยแต

ละสวนนั้นจะบงบอกถึงลักษณะท่ีแตกตางกัน ซ่ึงการจะแบงสัญญาณออกเปนสวน ๆ นั้นสามารถ

แบงไดโดยใชวิธีการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลง  
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รูปท่ี 1 แผนผังการวิเคราะหการเดิน (gait analysis) (Truong, Oudre, & Vayatis, 2018) 

 

 การตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ วิธีการแบบออนไลน 

(online method) ท่ีมีเปาหมายในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทันที และ วิธีการแบบออฟไลน 

(offline method) ท่ีจะทําการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีไดรับขอมูลท้ังหมดแลว ใน

งานวิจัยนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงแบบออฟไลนซ่ึงมีหลายวิธี 

(Truong et al., 2018) จําแนกตามประเภทของ ฟงกชันตนทุน (cost function) วิธีการคนหา 

(search method) และการเพ่ิมเง่ือนไขบนจํานวนจุดท่ีเปลี่ยน (constraint on the number of 

change points)  

 โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมีความสนใจในวิธี E-Divisive (Matteson & James, 2014) ซ่ึงเปน

วิธีการแบบ nonparametric โดยจะทําการตรวจหาท้ังจํานวนจุดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และจุดท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน โดยการคํานวณคาวัดความแตกตาง (divergence measure) จาก Energy 

statistic (Szekely & Rizzo, 2005) ในขอมูลท่ีถูกแบงออกเปนผลแบงก้ัน และทดสอบสมมติฐาน

เพ่ือตรวจสอบวามีจุดเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม และ วิธี cp3o (Change Point Procedure via 

Pruned Objectives) (Zhang, James, & Matteson, 2017) เปนข้ันตอนการคนหาจุดเปลี่ยนแปลง
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โดยวิธีการ Pruning และนําจุดเปลี่ยนแปลงท่ีไดไปทดสอบความเหมาะสมโดยใช Energy statistic 

และ Kolmogorov-Smirnov statistic ซ่ึงเรียกวา e-cp3o และ ks-cp3o ตามลําดับ  

 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของวิธีการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงแบบ nonparametric 3 วิธีดังกลาว โดยผูวิจัยจะเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ย คาความแปรปรวน และคาสหสัมพันธ 

และเพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหผูท่ีสนใจสามารถนําเอาแตละวิธีไปประยุกตใชกับการตรวจหาจุด

เปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบของวิธี E-Divisive, e-cp3o, และ ks-cp3o 

เม่ือขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรไมปกติ (ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไมมีคาแนวโนม คาความแปรผัน

ตามฤดูกาล และคาความแปรผันตามวัฏจักร) ท่ีมีการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงใน

คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน และคาสหสัมพันธ 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 1. Change Point Procedure via Pruned Objectives (cp3o) 

 

  

  

รูปท่ี 2 ลําดับขอมูลมีจุดเปลี่ยนแปลง 𝑘𝑘 จุดท่ีตําแหนง 𝑡𝑡1 < 𝑡𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑘𝑘−1 < 𝑡𝑡𝑘𝑘  



 

1632 
 

ให 𝑍𝑍1,𝑍𝑍2, … ,𝑍𝑍𝑇𝑇 ∈ ℝ𝑑𝑑 เปนลําดับท่ีมีความยาว 𝑇𝑇 ของตัวแปรสุมท่ีถูกจัดเรียงดวย

เวลาใน 𝑑𝑑 มิติท่ีอิสระตอกัน และให 𝑘𝑘 เปนจํานวนจุดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดเปลี่ยนแปลงท่ี

เวลา 1 = 𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑘𝑘 < 𝑡𝑡𝑘𝑘+1 = 𝑇𝑇 + 1 เม่ือ 𝑍𝑍𝑖𝑖~𝐹𝐹𝑗𝑗 แจกแจงแบบอิสระ

เหมือนกัน สําหรับ 𝑡𝑡𝑗𝑗 ≤ 𝑖𝑖 < 𝑡𝑡𝑗𝑗+1 และ 𝐹𝐹𝑗𝑗 ≠ 𝐹𝐹𝑗𝑗+1 สําหรับ 0 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘 และ 𝜔𝜔 ≥ 1 เปน

ขอบเขตลางของระยะหางระหวางจุดเปลี่ยน จากนั้นแบงลําดับ 𝑍𝑍1,𝑍𝑍2, … ,𝑍𝑍𝑇𝑇 ออกเปน κ ผลแบง

ก้ัน โดยพิจารณาคุณภาพของการแบงจากคาความเหมาะสมเชิงประจักษ (empirical goodness of 

fit metric) ∑ 𝑔𝑔�𝑅𝑅�𝜏𝜏𝑗𝑗−1, 𝜏𝜏𝑗𝑗 , 𝜏𝜏𝑗𝑗+1�𝜅𝜅
𝑗𝑗=1  เม่ือ 𝑔𝑔�𝑅𝑅(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = 𝑅𝑅�(𝑍𝑍𝑎𝑎𝑏𝑏−1,𝑍𝑍𝑏𝑏𝑐𝑐−1) โดยท่ี 

𝑍𝑍𝑎𝑎𝑏𝑏 = {𝑍𝑍𝑖𝑖}𝑖𝑖=𝑎𝑎𝑏𝑏  สําหรับ 𝑎𝑎 < 𝑏𝑏 < 𝑐𝑐 และ 𝑅𝑅�(∙,∙) คือ คาท่ีวัดความตางระหวางการแจกแจง

ของ 2 ตัวแปรสุม  

 

 

 

 

 

ซ่ึงคาท่ีมากท่ีสุดของคาความเหมาะสมเชิงประจักษของการแบงลําดับความยาว 𝑇𝑇 ออกเปน κ ผล

แบงก้ัน ท่ีมีจุดเปลี่ยนแปลง 𝑘𝑘 จุดคือ 
 

𝐺𝐺�𝑇𝑇(𝜅𝜅,𝜔𝜔) = max𝜏𝜏1,𝜏𝜏2,…,𝜏𝜏𝜅𝜅
𝜏𝜏𝑖𝑖+𝜔𝜔≤𝜏𝜏𝜄𝜄,   𝑖𝑖<𝑙𝑙

𝜏𝜏𝑖𝑖∈{1+𝜔𝜔,…,𝑇𝑇−𝜔𝜔+1}

�𝑔𝑔�𝑅𝑅�𝜏𝜏𝑗𝑗−1, 𝜏𝜏𝑗𝑗 , 𝜏𝜏𝑗𝑗+1�
𝜅𝜅

𝑗𝑗=1

 

รูปท่ี 3 การประมาณตําแหนง 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2, … , 𝑡𝑡𝑘𝑘 ท่ีตําแหนง 𝜏𝜏1 < 𝜏𝜏2 < ⋯ < 𝜏𝜏𝜅𝜅−1 < 𝜏𝜏𝜅𝜅 และ

คํานวณคาความเหมาะสม 𝑔𝑔�𝑟𝑟 
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 ในการประมาณคา κ และ {𝜏𝜏𝑖𝑖}𝑖𝑖=1κ  สําหรับจํานวนจุดเปลี่ยน 𝑘𝑘 และตําแหนงท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง {𝑡𝑡𝑖𝑖}𝑖𝑖=1k  ตองคํานวณ 𝐺𝐺�𝑇𝑇(𝜅𝜅,𝜔𝜔) สําหรับ 1 ≤ 𝜅𝜅 ≤ 𝐾𝐾 เม่ือ 𝐾𝐾 ≥ 𝑘𝑘 คือขอบเขต

บนของ 𝑘𝑘 และ 𝐺𝐺�𝑇𝑇(𝜅𝜅,𝜔𝜔) สามารถคํานวณไดโดย 

 ให 𝐻𝐻𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔, 𝜏𝜏) = 𝐺𝐺�𝜏𝜏−1(𝜅𝜅 − 1,𝜔𝜔) + 𝑔𝑔�𝑅𝑅(𝐴𝐴𝜏𝜏−1(𝜅𝜅 − 1), 𝜏𝜏, 𝑡𝑡) โดยใน

กระบวนการรอบท่ี κ สําหรับแตละลําดับยอย {𝑍𝑍𝑖𝑖}𝑖𝑖=1𝑡𝑡 เม่ือ 1 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑇𝑇 ให 

𝐴𝐴𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) = argmax
𝜏𝜏∈{1+𝜅𝜅∗𝜔𝜔,…,𝑡𝑡−𝜔𝜔+1}

𝐻𝐻𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔, 𝜏𝜏) 

𝐺𝐺�𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) = max
𝜏𝜏∈{1+𝜅𝜅∗𝜔𝜔,…,𝑡𝑡−𝜔𝜔+1}

𝐻𝐻𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔, 𝜏𝜏) 

 โดยท่ี   𝐺𝐺�𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) คือ คาประมาณท่ีดีท่ีสุดของคาความเหมาะสมของการแบงลําดับความ

ยาว 𝑡𝑡 ท่ีมีจุดแบงก้ัน κ จุด 

                   𝐴𝐴𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) คือ ตําแหนงของจุดแบงก้ันท่ี κ 

 

  รูปท่ี 4 การคํานวณเพ่ือหาตําแหนงของจุดแบงก้ันท่ี 𝜅𝜅 
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ในกระบวนการรอบท่ี κ การคํานวณ 𝐴𝐴𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) และ 𝐺𝐺�𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) จะตองหาจุดแบง κ ท่ี

ดีท่ีสุดของ {𝑍𝑍𝑖𝑖}𝑖𝑖=1𝑡𝑡  จาก {1 + 𝜅𝜅∗𝜔𝜔, … , 𝑡𝑡 − 𝜔𝜔 + 1} ดังนั้นเพ่ือท่ีจะลดการคํานวณจึงลดเซต

ท่ีจะตองคํานวณโดย สําหรับรอบแรกในการคํานวณ ให 

𝑆𝑆𝑡𝑡(1,𝜔𝜔) = {1 + 𝜔𝜔, … , 𝑡𝑡 − 𝜔𝜔 + 1} 

ซ่ึงเปนเซตในการคํานวณท่ีใหญท่ีสุด และสําหรับรอบท่ี 𝜅𝜅 + 1 ให 𝑆𝑆𝑡𝑡(𝜅𝜅 + 1,𝜔𝜔) คือผลจากการ

ตัดเซตคนหา 𝑆𝑆𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) จากกระบวนการรอบกอนหนา นัน่คือ 

𝑆𝑆𝑡𝑡(𝜅𝜅 + 1,𝜔𝜔) = {𝜏𝜏 ∈ 𝑆𝑆𝑡𝑡(𝜅𝜅,𝜔𝜔) ∶ 𝐻𝐻𝑡𝑡(𝜅𝜅 + 1,𝜔𝜔, 𝜏𝜏)
≥ 𝐻𝐻𝑡𝑡(𝜅𝜅 + 1,𝜔𝜔, 𝑡𝑡 − 𝜔𝜔 + 1)}  

โดยในอสมการขางตนเปนการเปรียบเทียบความเหมาะสมของการแบงลําดับยอยความยาว 𝑡𝑡 

ออกเปน κ + 1 ผลแบงก้ัน 2 แบบ โดยท่ีอันหนึ่งมีจุดเปลี่ยนแปลงสุดทายท่ีจุด τ และอีกอันหนึ่งท่ี

จุด 𝑡𝑡 − 𝜔𝜔 + 1 ซ่ึงถาคาท่ีจุด τ ต่ํากวา จะแสดงวาจุด τ ไมใชจุดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 1.1 Energy statistic 

 สําหรับ α ∈ (0,2) ให 𝑋𝑋𝑛𝑛 = {𝑋𝑋𝑖𝑖}𝑖𝑖=1𝑛𝑛  และ 𝑌𝑌𝑚𝑚 = {𝑌𝑌𝑗𝑗}𝑗𝑗=1𝑚𝑚  เปนตัวอยางท่ีมีการ

แจกแจงความนาจะเปน 𝐹𝐹𝑋𝑋 และ 𝐹𝐹𝑌𝑌 ซ่ึงอิสระตอกันตามลําดับ คาวัดความตางระหวางการแจกแจง

คือ 

ℇ(𝑋𝑋,𝑌𝑌|𝛼𝛼) = 2𝐸𝐸|𝑋𝑋 − 𝑌𝑌|𝛼𝛼 − 𝐸𝐸|𝑋𝑋 − 𝑋𝑋′|𝛼𝛼 − 𝐸𝐸|𝑌𝑌 − 𝑌𝑌′|𝛼𝛼  

โดยท่ี 𝑋𝑋′ คือ ตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงแบบเดียวกับ 𝑋𝑋 และเปนอิสระตอกันกับ 𝑋𝑋 

       𝑌𝑌′ คือ ตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงแบบเดียวกับ 𝑌𝑌 และเปนอิสระตอกันกับ 𝑌𝑌 

คาเชิงประจักษของ ℇ(𝑋𝑋,𝑌𝑌|𝛼𝛼) คือ 

ℇ�(𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚|𝛼𝛼) =
2
𝑚𝑚𝑚𝑚

�� |𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑗𝑗|𝛼𝛼
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

− �𝑚𝑚2�
−1

� |𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑗𝑗|𝛼𝛼
1≤𝑖𝑖<𝑗𝑗≤𝑛𝑛

− �𝑚𝑚2 �
−1

� |𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑗𝑗|𝛼𝛼
1≤𝑖𝑖<𝑗𝑗≤𝑚𝑚
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 ให γ คือ สัดสวนของขอมูลจาก 𝐹𝐹𝑋𝑋 ในลิมิตเม่ือ min (𝑚𝑚,𝑚𝑚) → ∞ จะไดวาคาความ

แตกตางคือ 

𝑅𝑅(𝑋𝑋,𝑌𝑌|𝛼𝛼) = 𝛾𝛾(1 − 𝛾𝛾)ℇ(𝑋𝑋,𝑌𝑌|𝛼𝛼) 

𝑅𝑅�(𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚|𝛼𝛼) =
𝑚𝑚𝑚𝑚

(𝑚𝑚 + 𝑚𝑚)2 ℇ
�(𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚|𝛼𝛼) 

โดยมีขอจํากัดคือ ตัวแปรสุม 𝑋𝑋 และ 𝑌𝑌 ตองมี absolute moment ลําดับท่ี α สําหรับ α ∈ (0,2) 

 1.2 𝓐𝓐-Distance 

 ให 𝒜𝒜 เปนเซตของ measurable set โดย 𝒜𝒜-Distance ไดถูกนิยามไววา 

𝑑𝑑𝒜𝒜(𝐹𝐹𝑋𝑋,𝐹𝐹𝑌𝑌) = 2 sup
𝐴𝐴∈𝒜𝒜

|𝐹𝐹𝑋𝑋(𝐴𝐴) − 𝐹𝐹𝑌𝑌(𝐴𝐴)| 

และ 𝒜𝒜-Distance เชิงประจักษคือ 

�̂�𝑑�𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚�𝒜𝒜� = 2 sup
𝐴𝐴∈𝒜𝒜

�
|𝑥𝑥𝑛𝑛 ∩ 𝐴𝐴|

𝑚𝑚
−

|𝑦𝑦𝑚𝑚 ∩ 𝐴𝐴|
𝑚𝑚 � 

 ให γ คือ สัดสวนของขอมูลจาก 𝐹𝐹𝑋𝑋 ในลิมิตเม่ือ min (𝑚𝑚,𝑚𝑚) → ∞ จะไดวาคาความ

แตกตางคือ 

𝑅𝑅(𝑋𝑋,𝑌𝑌|𝛼𝛼) = 𝛾𝛾(1 − 𝛾𝛾)𝑑𝑑𝒜𝒜(𝐹𝐹𝑋𝑋,𝐹𝐹𝑌𝑌) 

𝑅𝑅�(𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚|𝒜𝒜) =
𝑚𝑚𝑚𝑚

(𝑚𝑚 + 𝑚𝑚)2 �̂�𝑑�𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚�𝒜𝒜� 

 โดยสําหรับ 𝒜𝒜 = {(−∞, 𝑟𝑟)|𝑟𝑟 ∈ ℝ} จะไดวา �̂�𝑑�𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚�𝒜𝒜� คือ Kolmogorov-

Smirnov statistic 

 โดยถาหากคาวัดความตางท่ีใชคือ Energy statistics และ Kolmogorov-Smirnov 

statistics จะเรียกวิธีนี้วา “e-cp3o” และ “ks-cp3o” ตามลําดับ 
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 2. E-Divisive 

 จาก Energy Statistic ให 𝒬𝒬�(𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚;𝛼𝛼) = 𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑚𝑚+𝑛𝑛

ℰ̂(𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑚𝑚;𝛼𝛼) คือ คาวัดความ

แตกตางระหวางการแจกแจง และ ให 𝑍𝑍1,𝑍𝑍2, … ,𝑍𝑍𝑇𝑇 ∈ ℝ𝑑𝑑 เปนลําดับท่ีอิสระตอกัน 1 ≤ 𝜏𝜏 <

𝜅𝜅 ≤ 𝑇𝑇 เปนคาคงท่ี และ ให𝑋𝑋𝜏𝜏 = {𝑍𝑍1,𝑍𝑍2, … ,𝑍𝑍𝜏𝜏} และ 𝑌𝑌𝜏𝜏(𝜅𝜅) =

{𝑍𝑍𝜏𝜏+1,𝑍𝑍𝜏𝜏+2, … ,𝑍𝑍𝜅𝜅} จะไดวาจุดเปลี่ยนแปลง �̂�𝜏 คือ 

(𝜏𝜏,� �̂�𝜅) = argmax
(𝜏𝜏,𝜅𝜅)

𝒬𝒬�(𝑋𝑋𝜏𝜏,𝑌𝑌𝜏𝜏(𝜅𝜅);𝛼𝛼) 

 สมมติใหมีจุดเปลี่ยนแปลงจํานวน 𝑘𝑘 − 1 จุดท่ีตําแหนง 0 < �̂�𝜏1 < ⋯ < �̂�𝜏𝑘𝑘−1 < 𝑇𝑇 

จะไดวาเปนการแบงขอมูลออกเปน 𝑘𝑘 กลุม �̂�𝐶1, �̂�𝐶2, … , �̂�𝐶𝑘𝑘 โดยท่ี �̂�𝐶𝑖𝑖 =

{𝑍𝑍𝜏𝜏�𝑖𝑖−1+1, … ,𝑍𝑍𝜏𝜏�𝑖𝑖+1} เม่ือ �̂�𝜏0 = 0 และ �̂�𝜏𝑘𝑘 = 𝑇𝑇 โดยในแตละกลุมสามารถใชข้ันตอนการหา

จุดเปลี่ยนแปลงจุดเดียวภายในกลุม สําหรับในกลุมท่ี 𝑖𝑖 ให �̂�𝜏(𝑖𝑖) แทนตําแหนงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

และ �̂�𝜅(𝑖𝑖) แทนคาคงท่ีท่ีเก่ียวของ ให 

𝑖𝑖∗ = argmax
𝑖𝑖∈{1,…,𝑘𝑘}

𝒬𝒬��𝑋𝑋𝜏𝜏�(𝑖𝑖),𝑌𝑌𝜏𝜏�(𝑖𝑖)(�̂�𝜅(𝑖𝑖));𝛼𝛼� 

และตัวสถิติทดสอบ  

𝑞𝑞�𝑘𝑘 = 𝒬𝒬��𝑋𝑋𝜏𝜏�𝑘𝑘),𝑌𝑌𝜏𝜏�𝑘𝑘(�̂�𝜅𝑘𝑘);𝛼𝛼� 

โดยท่ี     �̂�𝜏𝑘𝑘 = �̂�𝜏(𝑖𝑖∗) คือตําแหนงของจุดเปลี่ยนท่ี 𝑘𝑘 ซ่ึงอยูภายใน �̂�𝐶𝑖𝑖 และ �̂�𝜅𝑘𝑘 = �̂�𝜅(𝑖𝑖∗) คือ

คาคงท่ีท่ีเก่ียวของ 

 ในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของจุดเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทําไดโดย 

  ข้ันตอนท่ี 1 ทําการเรียงสับเปลี่ยนขอมูลภายในแตละกลุม 

  ข้ันตอนท่ี 2 ทําตามกระบวนการท่ีกลาวมาขางตนสําหรับขอมูลท่ีถูกเรียงสับเปลี่ยน

แลว 

โดยจากการทําข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ซํ้าจนครบจํานวนการเรียงสับเปลี่ยน จะไดตัวสถิติ

ทดสอบ 𝑞𝑞�𝑘𝑘
(𝑟𝑟) ซ่ึงการหาคา p-value จากการเรียงสับเปลี่ยนทุกวิธีอาจจะไมสามารถคํานวณออกมา

ไดจึงตองคํานวณคาประมาณ p-value โดยทําข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ซ่ึงสุมวิธีการเรียงสับเปลี่ยน

จํานวน 𝑅𝑅 แบบจากจํานวนการเรียงสับเปลี่ยนท้ังหมด โดยคาประมาณ p-value จะเทากับ 
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#{𝑟𝑟: 𝑞𝑞�𝑘𝑘
(𝑟𝑟) ≥ 𝑞𝑞�𝑘𝑘} 𝑅𝑅 + 1⁄  โดยหากคาประมาณ p-value นอยกวาคาระดับนัยสําคัญจะไดวา 

ตําแหนงท่ี 𝑘𝑘 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีขอจํากัดคือ ตัวแปรสุม 𝑋𝑋 และ 𝑌𝑌 ตองมี absolute 

moment ลําดับท่ี α สําหรับ α ∈ (0,2) 
 

 3. Rand index (Rand, 1971) 

 คา Rand Index คือคาท่ีใชวัดความเหมือนระหวางการแบงเซตออกเปน 2 แบบ ซ่ึงสามารถ

คํานวณไดโดย ใหเซต 𝑆𝑆 = {𝑂𝑂1,𝑂𝑂2, … ,𝑂𝑂𝑛𝑛} มีสมาชิก 𝑚𝑚 ตัว โดยแบงเซต 𝑆𝑆 เปน 2 ผลแบงก้ัน 

(partition) ท่ีตางกัน 𝑈𝑈 = {𝑢𝑢1,𝑢𝑢2, … ,𝑢𝑢𝑅𝑅} และ 𝑉𝑉 = {𝑣𝑣1,𝑣𝑣2, … , 𝑣𝑣𝐶𝐶} โดยท่ี 

⋃ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑅𝑅
𝑖𝑖=1 = 𝑆𝑆 = ⋃ 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐶𝐶

𝑗𝑗=1  และ 𝑢𝑢𝑖𝑖 ∩ 𝑢𝑢𝑖𝑖′ = ∅ = 𝑣𝑣𝑗𝑗 ∩ 𝑣𝑣𝑗𝑗′ สําหรับ 1 ≤ 𝑖𝑖 ≠ 𝑖𝑖′ ≤ 𝑅𝑅 

และ 1 ≤ 𝑗𝑗 ≠ 𝑗𝑗′ ≤ 𝐶𝐶 

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑 =  
𝑎𝑎 + 𝑑𝑑

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 

 โดยท่ี     𝑎𝑎 คือ จํานวนคูของสมาชิกท่ีอยูใน 𝑈𝑈 และอยูใน 𝑉𝑉 

             𝑏𝑏 คือ จํานวนคูของสมาชิกท่ีอยูใน 𝑈𝑈 แตไมอยูใน 𝑉𝑉 

             𝑐𝑐 คือ จํานวนคูของสมาชิกท่ีไมอยูใน 𝑈𝑈 แตอยูใน 𝑉𝑉 

             𝑑𝑑 คือ จํานวนคูของสมาชิกท่ีไมอยูใน 𝑈𝑈 และไมอยูใน 𝑉𝑉 

โดยคาของ Rand Index จะอยูระหวาง 0 และ 1 หากผลแบงก้ันท้ัง 2 ผลแบงก้ันเหมือนกัน 

คา Rand Index จะมีคาเทากับ 1 แตปญหาของคา Rand Index นั้นอยูท่ีวาคาคาดหวังของ Rand 

Index นั้นไมเปนคาคงท่ีเม่ือเปรียบเทียบ 2 ผลแบงก้ันท่ีสุมข้ึนมา (random partition) ดังนั้น 

(Hubert & Arabie, 1985) จึงไดใชตัวแบบไฮเพอรจีออเมตริกซ่ึงไดมีเง่ือนไขบนท้ังจํานวนกลุมท่ีแบง

และขนาด และไดนิยาม Adjusted Rand Index ไววา 

 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑗𝑗𝑢𝑢𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑 =
∑ �

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗
2 �𝑖𝑖,𝑗𝑗 − �∑ �𝑚𝑚𝑖𝑖∙2 �𝑖𝑖 ∑ �

𝑚𝑚𝑗𝑗∙
2 �𝑗𝑗 � �𝑚𝑚2��

1
2 �∑ �𝑚𝑚𝑖𝑖∙2 �𝑖𝑖 + ∑ �

𝑚𝑚∙𝑗𝑗
2 �𝑗𝑗 � − �∑ �𝑚𝑚𝑖𝑖∙2 �𝑖𝑖 ∑ �

𝑚𝑚∙𝑗𝑗
2 �𝑗𝑗 � / �𝑚𝑚2�

 

 โดยท่ี 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗  คือ จํานวนสมาชิกท่ีอยูใน 𝑢𝑢𝑖𝑖  และอยูใน 𝑣𝑣𝑗𝑗  

  𝑚𝑚𝑖𝑖∙  คือ จํานวนสมาชิกท่ีอยูใน 𝑢𝑢𝑖𝑖  
  𝑚𝑚∙𝑗𝑗   คือ จํานวนสมาชิกท่ีอยูใน 𝑣𝑣𝑗𝑗  

โดยคาของ Adjusted Rand Index จะอยูระหวาง 0 และ 1 หากผลแบงก้ันท้ัง 2 ผลแบงก้ัน

เหมือนกัน คา Adjusted Rand Index จะมีคาเทากับ 1 
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4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

Matteson & James (2014) ไดนําเสนอวิธี E-Divisive ซ่ึงเปนวิธีในการตรวจหาจุด

เปลี่ยนแปลง และไดนําวิธี E-Divisive ไปเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลง KCP และ 

MultiRank โดยจําลองขอมูลท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปร (bivariate normal) ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย และคาสหสัมพันธ โดยวัดประสิทธิภาพของแตละวิธีโดยพิจารณาจากคา 

Adjusted Rand Index ซ่ึงไดผลวา ท้ัง 3 วิธีมีประสิทธิภาพใกลเคียงกันเม่ือขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

ในคาเฉลี่ย และเม่ือขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงคาสหสัมพันธ พบวาวิธี KCP มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

 แตวิธี KCP ใชเวลาในการคํานวณนานกวาวิธี E-Divisive และวิธี MultiRank  ไมนาเชื่อถือ

ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในคาสหสมัพันธ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 90 และ 150 โดยในแตละขนาดตัวอยางจะแบงขอมูล

ออกเปน 3 กลุมซ่ึงแตละกลุมจะมีขนาดตัวอยางเทากัน และรูปแบบการแจกแจงแบบ 𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑋𝑋 

ตามลําดับ เม่ือ 𝑋𝑋 และ 𝑌𝑌 มีรูปแบบการแจกแจงท่ีเหมือนกันแตคาพารามิเตอรไมเทากัน 

 2. จํ าลองขอ มูล ท่ี มีการแจกแจงแบบปกติหลายตั วแปร (Multivariate Normal 

Distribution) 2 มิติ โดยใชโปรแกรม R และกําหนดเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซคาความแปรปรวน

รวมดังนี้ 
 

𝜇𝜇1 = �00� , 𝜇𝜇2 = �11� 

Σ1 = �1 0
0 1� , Σ2 = �2 0

0 2� , Σ3 = � 1 0.5
0.5 1 � , Σ4 = � 1 0.9

0.9 1 �, Σ5 = �2 1
1 2� 

  

 และแบงเปน 8 กรณี ดังนี้ 

  2.1 กรณีท่ี 1 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇2,Σ1)  

  2.2 กรณีท่ี 2 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ2) 

  2.3 กรณีท่ี 3 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ3) 

  2.4 กรณีท่ี 4 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ4) 

  2.5 กรณีท่ี 5 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇2,Σ2) 

  2.6 กรณีท่ี 6 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ5) 

  2.7 กรณีท่ี 7 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇2,Σ3) 

  2.8 กรณีท่ี 8 𝑋𝑋~𝒩𝒩(𝜇𝜇1,Σ1) และ 𝑌𝑌~𝒩𝒩(𝜇𝜇2,Σ5) 
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 3. ทําการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงในขอมูลท่ีจําลองข้ึนในข้ันตอนท่ี 2 โดยใชวิธี E-Divisive, 

e-cp3o และ ks-cp3o โดยจะตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ย คาความ

แปรปรวน และคาสหสมัพันธ 

 4. วัดประสิทธิภาพการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงตามเกณฑท่ีไดระบุไว 

 5. ทําข้ันตอนท่ี 1-4 ซํ้าจํานวน 500 รอบในแตละกรณี 

 6. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาจุดเปลี่ยนของแตละวิธี 

 7. สรุปผลท่ีไดจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงวาวิธีใด

ตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงไดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย Adjusted Rand Index ของแตละวิธีเม่ือขอมูลมีขนาดตัวอยางเทากับ 90 

ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงใน E-Divisive e-cp3o ks-cp3o 

คาเฉลี่ย 0.9563 1.0000 1.0000 

คาความแปรปรวน 0.3523 1.0000 1.0000 

คาสหสัมพันธ (ρ = 0.5) 0.3449 1.0000 1.0000 

คาสหสัมพันธ (ρ = 0.9) 0.3523 1.0000 1.0000 

คาเฉลี่ย และคาความแปรปรวน 0.9192 1.0000 1.0000 

คาความแปรปรวน และคาสหสัมพันธ 0.3578 1.0000 1.0000 

คาเฉลี่ย และคาสหสัมพันธ 0.9437 1.0000 1.0000 

คาเฉลี่ย, คาความแปรปรวน และคาสหสัมพันธ 0.8823 1.0000 1.0000 

 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย Adjusted Rand Index ของแตละวิธีเม่ือขอมูลมีขนาดตัวอยางเทากับ 150 

ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงใน E-Divisive e-cp3o ks-cp3o 

คาเฉลี่ย 0.9738 0.9636 0.9190 

คาความแปรปรวน 0.3788 0.8533 0.8437 

คาสหสัมพันธ (ρ = 0.5) 0.3517 0.8313 0.8311 

คาสหสัมพันธ (ρ = 0.9) 0.3714 0.8612 0.8325 

คาเฉลี่ย และคาความแปรปรวน 0.9632 0.9488 0.9061 

คาความแปรปรวน และคาสหสัมพันธ 0.3832 0.8568 0.8431 

คาเฉลี่ย และคาสหสัมพันธ 0.9673 0.9548 0.9188 

คาเฉลี่ย, คาความแปรปรวน และคาสหสัมพันธ 0.9499 0.9382 0.9064 
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เม่ือขนาดตัวอยางมีขนาดเล็ก (n = 90) การตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงดวยวิธี E-Divisive ใน

กรณีท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย คาเฉลี่ย Adjusted Rand Index จะมีคาเขาใกล 1 

ในขณะท่ีกรณีขอมูลไมไดมีการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย คาเฉลี่ย Adjusted Rand Index จะมีคา

นอย และการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงดวยวิธี e-cp3o และ ks-cp3o มีคาเฉลี่ย Adjusted Rand 

Index เทากับ 1 ทุกกรณี  

เม่ือขนาดตัวอยางมีขนาดใหญ (n = 150) การตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงดวยวิธี E-Divisive 

ในกรณีท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย คาเฉลี่ย Adjusted Rand Index จะมีคาเขาใกล 1 

มากกวาเม่ือขอมูลมีขนาดตัวอยางเล็ก ในขณะท่ีกรณีขอมูลไมไดมีการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย Adjusted Rand Index จะมีคานอย และการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงดวยวิธี e-cp3o และ 

ks-cp3o มีคาเฉลี่ย Adjusted Rand index เขาใกล 1 ในทุกกรณี ซ่ึงจะมีคาเขาใกล 1 มากกวาใน

กรณีท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย และลดลงเม่ือไมมีการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ย โดย

คาเฉลี่ย Adjusted Rand Index ของวิธี e-cp3o มีคามากกวาของวิธี ks-cp3o ในทุกกรณี 

 จากการนําวิธีการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงท้ัง 3 วิธีมาประยุกตกับขอมูลจริง โดยนําไปใชใน

การตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงของขอมูลอัตราการเตนของหัวใจและชีพจรของมนุษยจาก The 

university of Queensland (case 2) ซ่ึงพิจารณาตั้งแตวินาทีท่ี 12 ถึงวินาทีท่ี 311 คิดเปนอนุกรม

เวลาท่ีมีจํานวนขอมูล 300 จุด ไดผลวา 

 

 

หมายเหตุ เนื่องจากการตรวจหาจุดเปล่ียนแปลงตองใชขอมูลทั้งอัตราการเตนของหัวใจและชพีจร แตวินาทีที ่0 ถึงวินาทีที่ 11 ไมมี

ขอมูลชีพจรดังนั้นจึงเร่ิมพิจารณาต้ังแตวินาทีที่ 12 

 

 

รูปท่ี 5 ตําแหนงของจุดเปลี่ยนแปลงโดยใชวิธี E-Divisive (สีแดง), e-cp3o (สีน้ําเงิน) 

และ ks-cp3o (สีเขียว) 
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อภิปรายผล 

 จากการจําลองขอมูล และตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงพบวา เม่ือขอมูลมีขนาดเล็กวิธี e-cp3o 

และ ks-cp3o ทําการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงไดมีประสิทธิภาพมากกวาวิธี E-Divisive แตเม่ือขอมูล

มีขนาดมากข้ึน วิธี e-cp3o และ ks-cp3o จะมีประสิทธิภาพลดลงในขณะท่ีวิธี E-Divisive ยังมีคง

ประสิทธิภาพใกลเคียงกับตอนขอมูลมีขนาดนอยในทุกกรณี เนื่องจากวาวิธี E-Divisive มีการทดสอบ

สมมติฐานในการพิจารณาวาจุดใดเปนจุดเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพท่ีคงท่ีมากกวา และ

โดยรวม วิธี E-Divisive มีประสิทธิภาพในการตรวจหาจุดเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดเม่ือขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ย และวิธี e-cp3o มีประสิทธิภาพมากกวาวิธี ks-cp3o ในทุกกรณี 

 

ขอเสนอแนะ  

ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษากรณีท่ีขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

เหมือนกันท้ัง 2 ตัวแปร ดังนั้น อาจทําการศึกษาในกรณีท่ีขอมูลมีการแจงแจงแบบอ่ืน และขอมูลมี

การเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางกันในแตละตัวแปร 
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การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

Development of Document Management System  

for School of Science, UTCC 

 

ณัฐพล พลอยงาม1 ชัชชัย หวังวิวัฒนา ภัคพิมล สิงหพงษ 

                ธัชพล โปษยานนท  ชัยยุทธ ชํานาญเลิศกิจ ชนะกัญจน ศรีรัตนบัลล 

          Nattaphol Ployngam1, Chatchai Wangwiwattana, Puckpimon Singhapong, 

           Tatchapol Poshyanonda, Chaiyoot Chamnanlertkit, Chanakan Sriratanaban 

 

บทคัดยอ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดทํางานดานประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนภาระงานประจําซ่ึงเนนการจัดเก็บเอกสาร การรับสงเอกสาร เพ่ือใหมีความสะดวก 

รวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหลัก 

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการงานสารบรรณข้ึนเพ่ือชวยในการจัดการเอกสารและลด

ปริมาณการใชกระดาษใหกับเจาหนาท่ี แทนการบันทึกทะเบียนรับสงเอกสารแบบเดิม โดยจัดทํา

เอกสารใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูล และสามารถจัดการกับระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ประหยัดเวลา รวมท้ังสงขอมูลผานระบบอีเมล เกิดความคลองตัว รวดเร็วในการปฏิบัติงานตาง ๆ ได

ดียิ่งข้ึน ระบบท่ีพัฒนาข้ึน สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค การจัดเก็บ สืบคน และติดตามขอมูล

เอกสารไดสะดวก รวดเร็ว สนองตอความตองการของผูใชงานสงผลใหการดําเนินงานการจัดการ

เอกสารมีประสิทธิภาพข้ึน 

 

คําสําคัญ: ระบบการจัดเก็บเอกสาร งานประกันคุณภาพ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   

 

Abstract 

School of Science and Technology at University of the Thai Chamber of 

Commerce has employed education quality assurance. One of important tasks involve 

storing, organizing, and transferring documents. In order to increase efficiency in such 

                                                           
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 
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tasks, we developed a document management system. It helps manage large number 

of documents effectively, and reduce paper usage of the process. The document 

management system provides centralized documents to rage capability which can be 

managed via the Internet. In addition, it is also able to perform document searching 

and tracking operation. As a result, it increases effectiveness of managing documents. 

 

Keywords: Document Management System, educational quality assurance, Internet 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามา

อยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2543 จนถึงปจจุบัน  มีกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาท่ี

สนับสนุนและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ระบบและกลไกสําคัญท่ีแสดงผลการ

ดําเนินงาน คือ รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ซ่ึงถือเปนเครื่องมือ

สําหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจะรายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดงถึงการจัดการ

การศึกษาตามมาตรฐานในดานตางๆ  เชน หลักสูตรและการเรียนการสอน  การสงเสริมให

ทําการคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู  การบริการทางวิชาการแกสังคม รวมท้ังการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน  ในการทํางานท่ีเก่ียวกับเอกสารนั้น ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี

ความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดเก็บและสืบคนเอกสารท่ีดีเนื่องจากเอกสารนั้นตองจัดเก็บไวอยางนอย 

5-10 ป ทําใหมีเอกสารเปนจํานวนมาก การจัดเก็บเอกสารนั้นตองแยกจัดเก็บเปนหมวดหมู ประเภท

ของเอกสารใหเรียบรอย เพ่ือความสะดวกในการสืบคน แตเนื่องจากการทํางานท่ีเก่ียวกับเอกสารใน

ปจจุบันเอกสารสวนใหญยังเปนกระดาษอยู การสืบคนเอกสารจึงทําไดไมสะดวกและรวดเร็ว

เทาท่ีควร รวมถึงการติดตามเอกสาร เพราะกวาท่ีหนังสือหรือเอกสารแตละฉบับจะถูกจัดสงออกจาก

หนวยงานหรือองคกร นั้นจะตองผานลําดับข้ันตอนมากมาย กวาท่ีจะถึงมือผูรับ หรือ ถึงมือผูท่ีมี

อํานาจลงนาม สั่งการ รวมท้ังเอกสารจากภายนอกท่ีกวาจะถึงผูท่ีรับคอนขางใชเวลานานในการ

ดําเนินการตอบกลับ จึงเล็งเห็นควรนําเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตท่ีไดรับ

ความนิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบันมาใชแกปญหาโดยจัดเก็บเอกสารใหอยูในรูปแบบของ

อิเล็กทรอนิกส ทําใหการดําเนินงานเรื่องการสืบคน และติดตามเอกสาร โดยเฉพาะการรับ สง

เอกสารภายใน และเอกสารภายนอกหนวยงานโดยทําการพัฒนาจากระบบกระดาษ มาเปนระบบ

อิเล็กทรอนิกส ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือชวยใหการจัดการระบบเอกสารท่ีมีความลาชา ใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง มากยิ่งข้ึนอีกท้ังการทํารายงานสรุปการดําเนินงานของเอกสาร
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ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปนั้น ทางเจาหนาท่ีเลขานุการ สามารถตรวจสอบ ดําเนินงานไดทาง

อินเทอรเน็ต และมีรูปแบบรายงานท่ีผานการประมวลผลเรียบรอยแลว สามารถเลือกไดตามตองการ

โดยไมตองทําการรวบรวมขอมูล และประมวลผลดวยตัวเอง 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการงานสารบรรณข้ึน

เพ่ือชวยในการจัดการเอกสารและลดปริมาณการใชกระดาษใหกับเจาหนาท่ีเลขานุการ แทนการ

บันทึกทะเบียนรับสงเอกสารแบบเดิม โดยจัดทําขอมูลใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูล และสามารถ

จัดการกับระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงชวยใหประหยัดเวลา รวมท้ังสงขอมูลผานระบบอีเมล

ในทันที ไมตองเดินเอกสารไปมาเหมือนระบบเดิม และเกิดความคลองตัว รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเลขานุการคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. นํา เทคโนโลยี  Web Application มาประยุกต ใช เ พ่ิม เ พ่ิมประสิทธิภาพในการ

ติดตอสื่อสารภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. จัดทําฐานขอมูลระบบการจัดการเอกสาร ทําใหสามารถสืบคน บันทึก แกไข หรือ

ตรวจสอบสถานะของเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

4. จัดเก็บเปนแฟมขอมูลท่ีจัดเก็บในคอมพิวเตอร (Digital  File)  แทนการเก็บรูปแบบท่ี

เปนฉบับพิมพ (Hard Copy)   

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 [1] ใหความหมายของสารบรรณ คือ 

หนังสือท่ีเปนหลักฐาน และเรียกงานท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 

การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลายเอกสารวา งานสารบรรณ 

อดิศักดิ์  ปานดวน สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร [2] ไดสรุปความสําคัญของ 

การจัดการเอกสารสํานักงาน วาชวยในการบริหารงานในยุคท่ีมีการแขงขันกันท่ัวโลก ชวยลดเวลา

และ  ทรัพยากรในการดําเนินงาน เปนหลักฐานกิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงาน กฎหมาย 

เปนเอกสารจดหมายเหตุ การจัดการภาพกราฟก เอกสารท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ัวไป แบงออกไดเปน 

3 ประเภท เอกสารเขา เอกสารอก และเอกสารติดตอภายใน การบริหารงานเอกสาร (Records 

Management) จึงเปนงานซ่ึงเก่ียวกับการเก็บขอมูล เพ่ือชวยเพ่ิมความจําในงานสํานักงานและการ

ตัดสินใจทุกระดับของผูบริหารในทุกองคกร   
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 มุกดา เชื้อวัฒนา พ.ศ.2555 [3] ไดกลาวถึงประโยชนของงานสารบรรณไว ดังนี้ 

1. ทําใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับหนังสือของทางราชการเปนระบบ มีความเปน

ระเบียบเรียบรอย และมีมาตรฐานในการดําเนินงานเหมือนกัน 

2. ทําใหประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการปฏิบัติงานเอกสาร 

3. ทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาเอกสารเพ่ือการอางอิง 

4. เปนการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานโดยตรง 

ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2548 [4] ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2548 [5] สมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันท่ีมีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับการบริหารงานราชการแนวทางใหมท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา 

และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานท่ีมีระบบ มี

ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติราชการ โดยใหเพ่ิมนิยามคําวา 

“อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”  

จุฑามาศ  ศรีครุธ พ.ศ. 2556 [6] H. Baban และ S. Mokhtar [7] อธิบายถึงระบบการ

จัดการเอกสาร (Document Management Systems; DMS) ระบบคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีนํามาใชในการติดตามและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือภาพของของเอกสารท่ี

สรางข้ึนมาจากเอกสารในรูปแบบของกระดาษผานระบบอินเทอรเน็ต 

ทิพวรรณ  วอทอง นลินี  เลาหชัยบุณย และบุศรินทร  จิตรอําพัน [9] พัฒนาระบบการ

จัดการเอกสาร (Document Management System) โดยในปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามี

บทบาทในการปฏิบัติงานขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเพราะคอมพิวเตอรสามารถตอบสนอง

ความตองการในการปฏิบัติงานหลายๆ ดาน เชน ความรวดเร็ว ความถูกตองแมนยํา ฯลฯ อีกท้ังยัง

สามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือการแขงขันทางดานธุรกิจสําหรับปญหาสวนใหญเกิดข้ึนและพยายามหา

แนวในการแกไข คือ การจัดเก็บเอกสาร การสงเอกสาร รวมท้ังการคนหาเอกสาร ท่ีตองใชเวลานาน 

เกิดความไมสะดวกในการทํางาน จึงเกิดแนวความคิดนําคอมพิวเตอรเขามาชวยแกปญหาในการ

จัดการเอกสารซ่ึงสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดในระดับหนึ่ง แตประสิทธิภาพยังไมสมบูรณ เพราะ

พัฒนาโดยใชซอฟตแวรท้ังหมด ซ่ึงถาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ีมีวางขายตามทองตลาดมักจะเนน

ประสิทธิภาพสูงโดยการใชฮารดแวรเขามาประกอบดวย ซ่ึงมีระบบการจัดการเอกสารท่ีเปนลักษณะ

เดียวกันของ ปริศนา  มัชฌิมา และคณะ [10]  T. Lee และ J. Iio [11]  
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ลงทะเบียนหนงัสอื

คณบดีพิจารณาสัง่

หนงัสอืเข้า 

ประทบัตรารับ 

เลขานกุารตรวจสอบความ

แยกหนงัสอืท่ีผา่นการ

เก็บเข้าแฟ้มเอกสาร 

สง่ให้บคุลากรท่ี

 

สง่ให้หนว่ยงานท่ี

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษาระบบงานเดิม 

ผูวิจัยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากการสังเกต และเก็บขอมูลจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการทํางานจริงในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากพฤติกรรมการปฏิบัติตอเอกสารท่ี

ไดรับจากหนวยงานภายใน หรือจากหนวยงานภายนอก ต้ังแตข้ันตอนการรับเอกสาร การนําเสนอ

คณบดี และการปฏิบัติเก่ียวกับเอกสาร  การจัดเก็บเอกสาร หรือการรวบรวมเอกสารเพ่ือใชเปน

หลักฐานการดําเนินงานประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพ

การศึกษา และการสงเอกสารไปยังผูเก่ียวของหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถอธิบายตามข้ันตอน

ดังภาพท่ี 1     นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตรมีคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดวยคณาจารยในสาขาวิชาตางๆ เลขานุการคณะฯ และเจาหนาท่ีธุรการ รับผิดชอบในการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โดยกรรมการฯ จะรวบรวม

เอกสารท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้ใน 9 องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยวิธีการคนหา

เอกสารจากแฟมท่ีไดจัดไวตามหมวดหมูเพ่ือนํามาเปนหลักฐานประกอบการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานในแตละตัวบงชี้  ซ่ึงในกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเอกสารจะเปน

หลักฐานยืนยันการดําเนินงานของคณะฯ วาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับใด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติเอกสารของคณะวิทยาศาสตร 

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ [8] ไดอธิบายไวในการวิเคราะหและออกแบบระบบ ฉบับปรับปรุง

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 โดยกลาวถึงวงจรการพัฒนาซอฟตแวร (System Development Life Cycles 

:SDLC) ประกอบดวยกิจกรรมระยะตางๆ ดังนี้ 
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  ระยะท่ี 1  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 

ระยะท่ี 2  การวิเคราะห (Analysis Phase) 

ระยะท่ี 3  การออกแบบ (Design Phase) 

ระยะท่ี 4  การนําไปใช (Implementation Phase) 

ระยะท่ี 5  การบํารุงรักษา (Maintenance Phase) 

2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ผูวิจัยไดแสดงแบบจําลองกระบวนการทํางานดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 

Diagram - DFD) โดยใชสัญลักษณของ Yourdon/Demarco  เพ่ืออธิบายกระบวนการกระแสขอมูล

เชิงโครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธระหวางโปรเซส (Processes) กับขอมูล (Data) ท่ีเก่ียวของ โดย

ขอมูลในแผนภาพจะทําใหทราบถึง ขอมูลเอกสารหนังสือมาจากท่ีใด ขอมูลเอกสารหนังสือจะตองไป

ท่ีใด ขอมูลเอกสารหนังสือจะจัดเก็บไวท่ีใด เกิดกระบวนการใดบางกับเอกสารหนังสือ  

ซ่ึงสามารถใชแผนภาพกระแสขอมูลแสดงภาพรวมของระบบ โดยเริ่มจากคอนเท็กซ

ไดอะแกรม (Level 0 : Context Diagram) เปนแผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด จะมีเพียงหนึ่ง

โปรเซสท่ีเปนชื่อของระบบงาน มีดาตาโฟลวเชื่อมตอระหวางเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้กับโปรเซส ซ่ึง 

DFD ระดับ 0 นี้ใชเพ่ือแสดงใหเห็นวามีเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ใดบางท่ีโตตอบกับโปรเซส  

สําหรับระบบการจัดการเอกสารสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ

วิทยาศาสตรนี้สามารถเขียนอธิบายเปนแผนภาพ DFD ระดับ 0 ไดดังนี้ 

 

หน่วยงานภายใน/

ภายนอก

0

ระบบ

การจัดการ

เอกสาร

เอกสาร/หนังสือเข้า
คณบดี

ตารางรายการเอกสาร/หนังสือเข้า

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ 

ที่ดําเนินการ

ส่งหน่วยงานภายใน/ภายนอก
คณะกรรมการ

ฝ�ายประกันคุณภาพ

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ

แต่ละรายการ

ที่คณบดีสั่งการรายการเอกสาร/

หนังสือที่รับเข้า

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ  

ตารางแสดงรายการเอกสาร

ในรายองค์ประกอบ 

และรายตัวบ่งชี�

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสขอมูล Level 0 : Context Diagram 
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จากแผนภาพท่ี 2  จะเห็นวาระบบการจัดการเอกสารมี 3 เอ็กซเทอรนัลเอ็นติต้ี ไดแก 

หนวยงานภายใน/ภายนอก คณบดี และคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ โดยท่ีหนวยงานภายใน/

ภายนอกเปนผูสงเอกสาร/หนังสือมายังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจาหนาท่ีพิมพรายละเอียด

ของเอกสารผานระบบการจัดการเอกสาร โดยผูสงเอกสารสามารถตรวจสอบรายการเอกสาร/หรือ

หนังสือท่ีผานเขาระบบได จากนั้นระบบจะออกรายงานมาในรูปของตารางรายการเอกสารหรือ

หนังสือเขา เพ่ือเสนอคณบดีท่ีเปนผูมีอํานาจสั่งการเอกสาร/หนังสือ  เจาหนาท่ีจะปรับปรุงสถานะ

เอกสารในระบบตามท่ีคณบดีสั่งการ และออกรายงานสําหรับคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ จะ

เห็นไดวาเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ท้ัง 3 ใน DFD ระดับ 0 ของระบบการจัดการเอกสารโตตอบกับระบบ

เพียงหนึ่งโปรเซสเทานั้น 

เพ่ือใหรายละเอียดของระบบ ผูวิจัยไดใชแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 เปนการเขียน

แผนภาพกระแสขอมูลของแตละกระบวนการ (DFD Fragments) เพ่ือแสดงเหตุการณในแตละ

ข้ันตอนกระบวนการ ตั้งแต รับเอกสาร พิมพรายงานเสนอคณบดี ปรับปรุงสถานะ และจําแนก

เอกสาร และออกรายงานสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยแสดงเปนแผนภาพกระแสขอมูล

เพ่ือใหเห็นเปนภาพรวมท้ังระบบดังภาพท่ี 3 
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หน่วยงานภายใน/

ภายนอก

1

รับเอกสาร

เอกสาร/หนังสือเข้า
คณบดี

ตารางรายการเอกสาร/หนังสือเข้า

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ ที่ดําเนินการ

ส่งหน่วยงานภายใน/ภายนอก

คณะกรรมการ

ฝ�ายประกันคุณภาพ

ข้อมูลเอกสาร

ข้อมูลเอกสาร/

หนังสือ

ที่คณบดีสั่งการ

2

พิมพ์รายงาน

เสนอคณบดี

รายละเอียดเอกสาร

รายการเอกสาร/

หนังสือที่รับเข้า

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ  

4

ออกรายงาน

สําหรับงานประกัน

คุณภาพฯ

ตารางแสดงรายการเอกสาร

ในรายองค์ประกอบ 

และรายตัวบ่งชี�

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

กับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุงสถานะตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี�

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ 

ที่แยกตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี�

3

ปรับปรุงสถานะ

และจําแนก

เอกสาร

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ 

ที่ดําเนินการเสร็จแล้วจัดเก็บ

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ  

ข้อมูลเอกสาร/หนังสือ ที่ปรับปรุง

สถานะตามคําสั่งการ 

                   
        

ภาพท่ี 3 แผนภาพกระแสขอมูล Level 1 : Process Decomposition Diagram 

 

จากภาพท่ี 3 โปรเซสรับเอกสาร จะเปนโปรเซสในการเพ่ิมขอมูลเอกสารหรือหนังสือเขา 

ท่ีสงมาจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงจะมีโปรเซส

ยอย คือการเพ่ิมขอมูลเอกสาร การลบขอมูลเอกสาร การเปลี่ยนแปลงขอมูลเอกสารหรือการเรียกดู

ขอมูลเอกสารท่ีรับเขามา  สามารถอธิบายรายละเอียดตามข้ันตอนไดวา เม่ือมีเอกสารจากหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอกเขามาท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจาหนาท่ีธุรการทําหนาท่ีใน

การบันทึกขอมูลรายละเอียดของเอกสาร ไดแก วันท่ี  หนวยงานหรือเจาของเรื่อง  ชื่อเรื่องเอกสาร

หรือสรุปใจความสําคัญของเอกสาร ทะเบียนรับหนังสือ แลวนําไปจัดเก็บไวท่ีแฟมขอมูลเอกสารของ

ระบบ โดยระบบจะออกเลขทะเบียนรับหนังสือซ่ึงเจาหนาท่ีจะตองเขียนเลขทะเบียนหนังสือรับไวใน

ประทับตราบริเวณมุมขวาของตนฉบับเอกสารเพ่ือใชสําหรับอางอิง เจาหนาท่ีธุรการสามารถเรียก

ขอมูลจากระบบเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอมูลได นอกจากนี้ผูสงเอกสารสามารถ

ตรวจสอบเอกสารวาสงเขามายังคณะวิทยาศาสตรแลวหรือไม  
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โปรเซสพิมพรายงานเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเริ่มจากการเรียก

ขอมูลเอกสาร/หนังสือจากแฟมขอมูลเอกสารในระบบ แสดงรายงานในรูปแบบตารางรายการ

เอกสารท่ีนําเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงจะประกอบดวย เลขทะเบียนรับหนังสือ 

วันท่ีของเอกสาร/หนังสือ ชื่อ/ตําแหนง/ชื่อหนวยงาน เจาของเรื่อง และชื่อเรื่อง รายงานนี้ใชสําหรับ

เลขานุการตรวจสอบเบื้องตนวามีเอกสาร/หนังสืออะไรบาง แลวจึงนําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาสั่ง

การ  โดยระบบทําการจะบันทึกวามีเอกสารใดเขามาบาง เม่ือคณบดีคณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาสั่ง

การและลงนามในเอกสาร/หนังสือแลว เจาหนาท่ีธุรการจะดําเนินการปรับปรุงสถานะขอมูลเอกสาร/

หนังสือ โดยจะเรียกขอมูลจากแฟมขอมูลเอกสารข้ึนมาใชในการจําแนกขอมูลเอกสาร/หนังสือ ตาม

คําสั่งการ โดยเอกสารท่ีดําเนินการเรียบรอยแลวจะบันทึกสถานะ ไดแก อนุมัติ รับทราบ อยูระหวาง

พิจารณา และบันทึกการจัดเก็บ ไดแก แฟมเอกสาร องคประกอบ หากเปนเอกสารท่ีไมสําคัญจะ

บันทึกเฉพาะการรับเอกสาร สวนเอกสารท่ีอยูระหวางการปฏิบัติหรืออยูระหวางการพิจารณา จะ

บันทึกการสงเอกสารไปยังชื่อ/ตําแหนง/ชื่อหนวยงาน 

โปรเซสสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยโปรเซสนี้จะเรียกขอมูลในแฟมขอมูล

เอกสาร และแสดงขอมูลรายการเอกสารในแตละองคประกอบ สําหรับคณะกรรมการฝายประกัน

คุณภาพจะทําการจําแนกขอมูลอีกครั้งในแตละตัวบงชี้ และออกรายงาน 

3. การออกแบบแบบจําลอง 

การวิเคราะหระบบเม่ือสรางแบบจําลองกระบวนการเพ่ือนําเสนอวามีกระบวนการ

อะไรบางในระบบเรียบรอยแลว ตองสรางแบบจําลองขอมูลเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับขอมูล

สารสนเทศท่ีจําเปนตองใชสนับสนุนระบบดวย ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหความตองการของผูใชเชิงขอมูล 

ซ่ึงเปนขอมูลรายละเอียดท้ังหมดท่ีระบบตองการในการทํางาน และนํามาใชในการออกแบบ

ฐานขอมูล โดยเครื่องมือในการวิเคราะหและออกแบบเพ่ือใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขอมูล คือ 

แผนภาพอีอาร หรือ ER Diagram (Entity Relationship Diagram : ERD) ท่ีใชหลักมีสวนประกอบ

พ้ืนฐานท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก เอนติตี้ (Entity) ความสัมพันธ (Relationships) และลักษณะ

ประจํา (Attributes) อธิบายไดดังแผนภาพท่ี 4 
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เอกสาร
วันท่ี

เร่ือง
ทะเบียนรับ

ช่ือแฟ้ม
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N
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วันท่ี รหัสไฟล์

 

ภาพท่ี 4 แผนภาพ ER Diagram 

 

4. ฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบ 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ใชสําหรับจัดการควบคุมและใหบริการทรัพยากร 

ใหกับเครื่องลูกขายท่ีตองการใชงาน ซ่ึงคอมพิวเตอรแมขายนี้มีท้ังหนวยประมวลผล หนวยความจํา 

หนวยความจําสํารอง ฐานขอมูล และโปรแกรมตางๆ ไดกําหนดคุณสมบัติไวเบื้องตนดังนี้ 

Processor: Quad Core Xeon Pro X3220, 2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 2x4MB  

Memory: 4GB DDR2 ECC 2R 667Mhz (Dual Rank)  

Hard Drives: 2 x 146GB SAS Hdd, 15k RPM 

Hardware Raid 5 Mirror  

Bandwidth: Dedicated 100Mbps Switch Port 

สําหรับคอมพิวเตอรแมขายใชเปนเครื่องเว็บเซอรเวอร (Web Server) ใช Internet 

Information Server (IIS) v6 และ OpenSSL ทําหนาท่ีในการจัดการระบบเว็บเซอรเวอร  ท่ีมี

ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูง 

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)  สําหรับผูใชงานระบบ โดยเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายผานระบบเครือขาย มี Web Browser เพ่ือเรียกใชงานระบบ 
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ผลการพัฒนาระบบ 

จากการพัฒนาระบบ สามารถใหผูใชระบบท่ีเปนเจาหนาท่ีธุรการและเลขานุการท่ีตอง 

login เขาใชงานระบบ โดยการพิมพ Username และ Password ดังภาพท่ี 5 

 

 

ภาพท่ี 5  แสดงหนา login การเขาใชงานระบบของเจาหนาท่ีเลขานุการ 

เม่ือเขาระบบ จะพบหนาตางการจัดการเอกสารซ่ึงทําใหผูใชระบบเขาใชงานโดยอธิบาย

องคประกอบตาง ๆ  
 

 

 

ภาพท่ี 6  แสดงหนาจอการทํางานของระบบ 

  แถบเมนู

 

  แสดงสถานะการทาํงาน
ทัง้หมด 

 

 ส่วนแสดงผล 

  ส่วนการสืบค้น 

 

 ชื่อหน่วยงานที่ใช้ระบบ 

 

  ชื่อการทาํงาน 
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จากภาพท่ี 6 สวนตาง ๆ ของระบบสามารถอธิบายดวยหมายเลขขางลาง คือ 

1. ชื่อการทํางานของระบบ  เปนสวนแสดงการทํางานของระบบ 

2. ชื่อหนวยงาน  แสดงชื่อหนวยงานท่ีใชระบบการจัดการเอกสาร 

3. แถบเมนูหลัก จะประกอบไปดวย การรับเอกสาร  การจําแนกเอกสาร  แกไข  แฟม

เอกสาร การเรียกดู ลบ การสั่งพิมพ  

4. แสดงสถานะ เปนสวนแสดงสถานะวามีเอกสารเปดเขามา เอกสารท่ีผานการอนุมัติ 

5. สวนแสดงผล  เปนสวนท่ีแสดงผลขอมูลจากการทํางานของเมนูหลัก  

6. สวนการสืบคน เปนสวนสําหรับการสืบคนขอมูลท่ีผานระบบการจัดการเอกสาร 

ข้ันตอนของการบันทึกเอกสาร สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 7  

 

 

ภาพท่ี 7  แสดงการทํางานของเมนูรับเอกสาร 

 

จากภาพท่ี7 อธิบายการทํางานของการรับเอกสารเขาสูระบบได โดยเลือกคําสั่ง New 

Resource Request ในเมนูหลัก จะประกฎหนาจอ บันทึกเอกสาร จากนั้น พิมพขอมูลใน Text 

box ไดแก  

สวนของ Subject คือ สวนเรื่องของเอกสาร หรือขอความสรุปใจความสําคัญของเอกสาร 

ในชอง Urgency คือ บอกความสําคัญของเอกสารนั้นๆ 
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ในชอง Status คือ การบอกสถานะของเอกสารท่ีเริ่มทําไปจนถึงปดเอกสาร 

ในชอง Lastname, Firstname, Email  ใหใสผูท่ีเก่ียวของกับเอกสาร เพ่ือทําการสําเนาให

ทางอีเมลลหรือเขามาเช็คสถานะ บนเว็บเบารเซอร 

ในชอง เลขท่ีหนังสือรับ/ออก หมายถึงเลขท่ีของเอกสารเขา/หนังสือออก 

ในชอง วันท่ี  หมายถึงวันท่ีทําเรื่องเอกสาร  

ในชอง หมวดเอกสาร หมายถึงเอกสารเปนภายในหรือภายนอกคณะฯ 

ในชอง ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึงเอกสารท่ีอางถึงบุคคลนั้นๆ 

ในชอง บันทึกเตือนความจํา หมายถึงการจดจําสิ่งท่ีสําคัญเพ่ือใหเขาใจงาย รวดเร็วกับการ

สื่อสารขอมูลในงานนั้นๆ 

ในชอง ตนฉบับ หมายถึงหนังสือหรือเอกสารท่ีเปนตัวจริงและดําเนินการมาจากท่ีไหน

อยางไร 

ในชอง สําเนา หมายถึงการสําเนาไปใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ืออางอิงและเก็บไวเปนหลักฐานท่ี

เก่ียวของกับเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ  และปุม Save  เปนการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาไปใน

ระบบ 

ข้ันตอนของการจําแนกเอกสารสามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 8  
 

 

ภาพท่ี 8   แสดงการแยกประเภท ในสวนการจําแนกเอกสาร 
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การทํางานการจําแนกเอกสารสามารถเลือก Dropdown list ในสวน แยกประเภท โดยเปน

การจําแนกเอกสารของแตละองคประกอบและการปฏิบัติเอกสาร ไดแก การจัดเก็บ การสงเอกสาร 

การกําหนดสถานะ ถาเอกสารหรือหนังสือนั้น ไมมีการแยกประเภทก็ไมตองทําการเลือก ดังภาพท่ี 9 

 

  

ภาพท่ี 9  กรณีไมมีการแยกประเภท 
 

การออกรายงานของระบบ สามารถกดเมนู Report เพ่ือทําการเช็คผลลัพธและทําการออก

รายงาน กดเมนูพิมพ การใชเมนูคําสั่งนี้ระบบจะกําหนดขนาดของตารางไวแนนอนไมสามารถ

จัดรูปแบบของรายงานได แสดงตัวอยางดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10  แสดงเมนูการสั่งพิมพเพ่ือออกรายงาน 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  

การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผูวิจัยไดพัฒนาระบบข้ึนเพ่ือใหเจาหนาท่ีและเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใชโปรแกรมท่ีสามารถสนับสนุนการจัดการเอกสารท่ีเขามาคณะ

วิทยาศาสตรและเอกสารท่ีสงจากคณะวิทยาศาสตรไปยังหนวยงานอ่ืน และคณะกรรมการฝาย

ประกันคุณภาพการศึกษา ในการเรียกดูขอมูล จัดการขอมูล และออกรายงานในสวนท่ีเก่ียวของกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบใหสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีมากยิ่งข้ึนจะ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบุคลากร และผูบริหาร ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบใหมีความสมบูรณและสามารถตอบสนองตอการใชงานมาก

ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1. เพ่ิมความสามารถของระบบในการวิเคราะหความถ่ีของการสงเอกสารจากบุคลากรใน

หนวยงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสะทอนถึงปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงสามารถ

นําไปประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

2. ผูใชระบบควรศึกษาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

และศึกษาระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เนื่องจากในการจัดการเอกสารตองอาศัย

การวิเคราะหจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การปรับปรุงสัญญาณการซื้อขายหลักทรัพยดวยตวัจําแนกแบบเบยอยางงาย 
Improving Trading Signals with Naïve Bayes Classifiers 

 

เอกรินทร วรุตบางกูร1 อรรถวิท กปลกาญจน2 และอวภาส ฉันทศาสตรรัศมี3 

Ekarin Varutbangkul1 Auttawit Kapilakarn2 and Avapa Chantasartrassmee3 

 

บทคัดยอ 

การวิเคราะหราคาหลักทรัพยเพ่ือหาจุดเขาซ้ือและจุดขายเปนเรื่องยาก  เนื่องจากราคา

หลักทรัพยมีความผันผวนอยางมากจากหลาย ๆ ปจจัย  นอกจากนี้หลายงานวิจัยยังชี้ใหเห็นวาการ

ใชตัวบงชี้ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวมีโอกาสการใหสัญญาณหลอกสูง  งานวิจัยนี้จึงมุงเนนในการ

แกปญหาสัญญาณซ้ือขายท่ีมีคุณภาพต่ําเนื่องจากมีสัญญาณหลอกอยูมาก  โดยผูวิจัยไดทดสอบการ

ใชสัญญาณซ้ือขายจากดัชนีกําลังสัมพัทธและสโตแคสติกออสซิลเลเตอรกับหลักทรัพยในรายชื่อ 100 

บริษัทท่ีใชในการคํานวณดัชนี SET100  โดยกรองสัญญาณดวยตัวจําแนกแบบเบยอยางงายเพ่ือเปน

การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายใหดีข้ึน จากผลการทดลองพบวาการกรอง

สัญญาณดวยวิธีดังกลาวสามารถเพ่ิมความแมนยําของท้ังสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายจากตัวบงชี้ท้ัง

สองซ่ึงสงผลใหความสามารถในการทํากําไรสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด 

 

คําสําคัญ:  ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย ดัชนีกําลังสัมพัทธ สโตแคสติกออสซิลเลเตอร  

การซ้ือขายหุน 

 

Abstract 

 Analysis of stock prices to find purchasing and selling points is difficult because 

of their high volatility caused by many factors. In addition, many researches also show 

that single indicator has high chance to give false signals. This research therefore 

focuses on solving the problem of low-quality trading signals caused by false signals. 

We use the trading signals from the relative strength index and stochastic oscillators 

with the securities listed on the 100 companies in the SET100 index calculation. Naïve 
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Bayes classifiers are used to improve quality of trading signals. From the experimental 

results, our approach could increase the accuracy of both the buy and sell signals 

from both indicators, which resulted in significantly higher profitability. 

 

Keywords: naïve Bayes classifiers, relative strength index, RSI, stochastic oscillator, 

stock trading 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การวิเคราะหราคาหลักทรัพยเพ่ือหาจุดเขาซ้ือและจุดขายเปนเรื่องยาก  เนื่องจากราคา

หลักทรัพยมีความผันผวนอยางมากจากหลาย ๆ ปจจัย เชน การเมือง เศรษฐกิจ หรือผลประกอบการ

ของบริษัท   การวิเคราะหราคาหลักทรัพยมีอยู 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ การวิเคราะหเชิงพ้ืนฐานซ่ึงตอง

วิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนตลอดจนงบการเงินและนโยบายในการบริหารของบริษัทนั้น   

อีกรูปแบบคือการวิเคราะหเชิงเทคนิคซ่ึงนักวิเคราะหเชิงเทคนิคเชื่อวาปจจัยทุกอยางจะสงผลตอ

ราคาหลักทรัพยอยูแลว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยจึงเปนผลมาจากปจจัยท้ัง

หมดแลว   นักวิเคราะหเชิงเทคนิคจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในอดีตเพ่ือพยากรณ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในอนาคต 

การวิเคราะหเชิงเทคนิคท่ีนิยมมีอยู 3 ประเภท คือ 1. การวิเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

ของราคา (price patterns analysis)  2. การวิเคราะหรูปแบบแทงเทียน (candlestick patterns 

analysis) และ 3. การวิเคราะหโดยใชตัวบงชี้ทางเทคนิค (technical indicators analysis)  ซ่ึงจาก

การวิเคราะหเชิงเทคนิคท้ัง 3 ประเภทนี้ คอมพิวเตอรสามารถคํานวณหาตัวบงชี้ทางเทคนิคไดงาย

ท่ีสุด  เนื่องจากตัวบงชี้ทางเทคนิคท้ังหมดสามารถคํานวณไดโดยใชสมการคณิตศาสตรท่ีไมซับซอน

ในขณะท่ีการใชคอมพิวเตอรตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงราคาและรูปแบบแทงเทียนนั้นมี

เง่ือนไขท่ีซับซอนและเง่ือนไขท่ีแตละบุคคลใชนั้นอาจไมไดเปนมาตรฐานเดียวกัน   งานวิจัยทางดาน

การประมวลผลทางการเงิน (financial computing) สวนมากจึงมุงเนนไปทางการวิเคราะหโดยใช

ตัวบงชี้ทางเทคนิคมากกวาการวิเคราะหประเภทอ่ืน ๆ 

ตัวบงชี้ทางเทคนิคท่ีนักวิเคราะหนิยมใชมีอยูหลายชนิด เชน คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (moving 

average, MA)  คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีรวมทาง/แยกทาง (moving average convergence/divergence, 

MACD)   ดั ชนี กํ าลั งสั ม พัทธ  (relative strength index, RSI)  ส โตแคสติ กออส ซิล เล เตอร  

(stochastic oscillator, SO)   แถบโบลิง เจอร  (Bollinger bands)  ชวงรอยละของวิล เลี ยม 

(Williams percent range, WR)  และ   ดัชนีชองสัญญาณสินคาโภคภัณฑ (Commodity Channel 

Index, CCI)     ตัวบงชี้เหลานี้บางตัวเคลื่อนไหวนําการเคลื่อนไหวของราคา (leading indicators) 
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เชน RSI และ SO  ในขณะท่ีบางตัวเคลื่อนไหวชากวาการเคลื่อนไหวของราคา (lagging indicators) 

เชน MA MACD และ BB เปนตน ตัวบงชี้ท่ีเคลื่อนไหวนําการเคลื่อนไหวของราคาจะทําใหเขาซ้ือและ

ขายไดในชวงเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงแนวโนมราคาซ่ึงทําใหทํากําไรไดมากกวาตัวบงชี้ ท่ี

เคลื่อนไหวชากวาการเคลื่อนไหวของราคา  แตขอเสียคือบอยครั้งท่ีสัญญาณจากตัวบงชี้ท่ีเคลื่อนไหว

นําหนาการเคลื่อนไหวของราคาจะเปนสัญญาณหลอก (false signals) 

งานวิจัยนี้มุงเนนในการแกปญหาสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายท่ีมีคุณภาพต่ําเนื่องจากมี

สัญญาณหลอกอยูมาก  สัญญาณซ้ือขายท่ีใชในงานวิจัยนี้มาจากตัวบงชี้ RSI และ SO  และทําการ

กรองสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายจากท้ัง 2 ตัวบงชี้เพ่ือลดสัญญาณหลอกดวยตัวจําแนกแบบเบย

อยางงายเพ่ือเปนการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายและเพ่ิมความสามารถในการทํา

กําไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการปรับปรุงสัญญาณการซ้ือขายหลักทรัพยใหมีความแมนยําเพ่ิมมากข้ึน 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการปรับปรุงสัญญาณการซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

Nor (2014) ไดศึกษาการใชสัญญาณ MACD และ RSI ในตลาดหลักทรัพยออสเตรเลียและ

พบวาการใช MACD ใหผลตอบแทนท่ีไมดีนักในขณะท่ี RSI มีโอกาสใหผลตอบแทนอยูบาง     

Naved (2015) ไดศึกษาการใชออสซิลเลเตอร 3 ชนิดคือ RSI  SO และ CCI กับดัชนี NIFTY 50 ซ่ึง

เปนดัชนีหลักทรัพยของอินเดีย และพบวา CCI ใหผลกําไรสูงกวาออสซิลเลเตอรอีก 2 ชนิด    

Cohen (2015) ไดทดลองใชสัญญาณ MACD  RSI   SO กับดัชนีของตลาดหลักทรัพยท่ัวโลก 4 ดัชนี 

(DJIA, FTSE100, NK225, TA100)  และพบวา RSI และ MACD ใหผลตอบแทนท่ีดีในชวงตลาดขา

ลง   จากงานวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความไมสอดคลองของตัวบงชี้ท่ีใหผลตอบแทนสูงซ่ึงอาจ

แตกตางกันไปในแตละตลาดและชวงเวลา 

 อยางไรก็ตามหลายงานวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชตัวบงชี้ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวมีโอกาส

ในการใหสัญญาณหลอก (false signals) สูงซ่ึงสงผลถึงผลตอบแทนท่ีไดรับ   จึงมีการศึกษาวิธีการ

ตาง ๆ เพ่ือแกปญหาดังกลาว   Kokova (2016) ทดสอบการซ้ือขายเงินยูโรและดอลลารสหรัฐดวย

สัญญาณ BB  พบวามีรอบการซ้ือขายท่ีขาดทุนเปนจํานวนมากจากสัญญาณหลอก  จึงทดสอบกรอง

สัญญาณโดยใชสัญญาณ RSI  SO  และ MACD ซ่ึงสามารถชวยลดสัญญาณหลอกและเพ่ิม

ผลตอบแทนได   Dash (2016) ศึกษาการกรองสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโนมจากคาเฉลี่ย

เคลื่อนท่ีอยางงาย 15 วันดวยโครงขายประสาทเทียมและสัญญาณอ่ืน ๆ เชน MACD SO RSI และ 
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WR  โดยจําแนกเปน 3 ประเภทคือ  ซ้ือ ถือ หรือขาย  พบวาสัญญาณท่ีผานการกรองแลวให

ผลตอบแทนท่ีสูงกวาสัญญาณกอนการกรองมากMa (2017)  ปรับปรุงสัญญาณ RSI เพ่ือใชในการ

พยากรณแนวโนมของดัชนีซ้ือขายลวงหนา CSI 300 ของจีนโดยการขจัดสัญญาณรบกวนจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาดวยการแปลงเวฟเล็ต (wavelet transform) และทําการเปลี่ยนวิธีการ

คํานวณคาดัชนี RSI โดยใชจํานวนคาบท่ีราคาเพ่ิมข้ึนและลดลงแทนการใชคาเฉลี่ยของราคาในวันท่ี

ราคาเพ่ิมข้ึนและลดลง สัญญาณท่ีปรับปรุงแลวสามารถลดความเสี่ยงและเพ่ิมผลตอบแทนได

 Bhukkavesa (2018) ศึกษาการใชสัญญาณ MACD กับดัชนี SET ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยพบวามีสัญญาณหลอกจํานวนมากจึงทําการกรองโดยใชเง่ือนไขการไหลเขาของเงินทุน 

(fund flows) และการเปรียบเทียบกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Comparison)  เม่ือกรอง

สัญญาณ MACD ดวย 2 ตัวกรองดังกลาวพบวาสามารถลดสัญญาณหลอกและเพ่ิมผลตอบแทนได 

 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบการใชสัญญาณซ้ือขายจากตัวบงชี้ RSI และ SO 

กอนและหลังการกรองกับหลักทรัพยของบริษัทท่ีอยูในรายชื่อการคํานวณดัชนี SET100  โดยทําการ

กรองสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายจากตัวบงชี้ท้ัง 2 ดวยตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย และตัวบงชี้

ตาง ๆ ท่ีคัดเลือกแลวจํานวน 16 ตัว   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอมูล 

ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้คือขอมูลราคาหลักทรัพยรายวันของ 100 บริษัทท่ีอยูในรายชื่อ

หลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณดัชนี SET100 ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562   หรือกลาวคือหลักทรัพยของ 

100 บริษัทท่ีมีสภาพคลองและมูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาดสูงท่ีสุด  โดยขอมูลราคา

หลักทรัพยรายวันประกอบดวย วันท่ี (Date) ราคาเปด (Open, O) ราคาสูงสุด (High, H) ราคาต่ําสุด 

(Low, L) ราคาปด (Close, C) และปริมาณการซ้ือขาย (Volume, V) ของหลักทรัพยแตละบริษัทใน

แตละวัน โดยขอมูลท่ีใชศึกษาอยูในชวงปพุทธศักราช 2553 – 2561  ข อ มู ล ดั ง ก ล า ว นี้ ถู ก แ บ ง

ออกเปน 2 สวนคือ 1. ขอมูลสําหรับสรางชุดขอมูลฝกฝน (ปพ.ศ. 2553 – 2557) และ 2. ขอมูล

สําหรับสรางชุดขอมูลทดสอบ (ปพ.ศ. 2558 – 2561)   โดยหลักทรัพยท่ีอยูในชุดขอมูลทดสอบ

จะตองมีขอมูลการซ้ือขายตลอดระยะเวลา 4 ป  ซ่ึงมีหลักทรัพยของบริษัทเพียง 83 บริษัทท่ีมีขอมูล

การซ้ือขายตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว สวนอีก 17 บริษัทเปนบริษัทท่ีเขาซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยหลังจากวันท่ี 5 มกราคม 2558 จึงไมถูกนํามาใชในการทดสอบ   

ขอมูลท้ังสองสวนจะถูกนําไปคํานวณหาสัญญาณทางเทคนิคสําหรับตัวแปร 18 ตัวดัง

แสดงในตารางท่ี 1  โดยตัวแปร 16 ตัวแรกเปนตัวแปรท่ีใชในการพยากรณสัญญาณซ้ือและสัญญาณ

ขาย ท้ังนี้ตัวแปรท้ัง 16 ตัวท่ีใชในการพยากรณคํานวณโดยใชขอมูลยอนหลังและไมมีการนําขอมูลใน
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อนาคตมาใชในการคํานวณดังแสดงวิธีการคํานวณในสมการท่ี (1) ถึงสมการท่ี (9)    สวนตัวแปร 2 

ตัวสุดทายเปนตัวแปรเปาหมายในการกรองสัญญาณขายและสัญญาณซ้ือตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 1 ตัวแปร 16 ตัวท่ีใชในการกรองสัญญาณการซ้ือขายและตัวแปรเปาหมายในการกรอง

สัญญาณขายและสัญญาณซ้ือ 
 

ตัวแปร คําอธิบาย 

RSI5, RSI9, RSI14 ดัชนีกําลังสัมพัทธของราคาปด ชวงเวลา 5, 9, และ 14 วันตามลําดับ  

RSI5SL, RSI9SL, RSI14SL เสนสัญญาณของดัชนีกําลังสัมพัทธ 5, 9, และ 14 วัน โดยเสนสัญญาณ

คํานวณจากคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซโพเนนเชียล 9 วันของดัชนีกําลัง

สัมพัทธแตละเสน 

K5, K9, K14 คา %K แบบชา (slow %K) ชวงเวลาในการคํานวณคา K (K periods) 

เปน 5, 9, และ 14 วัน ตามลําดับ และชวงเวลาในการทําใหชาลง (slow 

periods) เปน 3 ดวยการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย 3 วันของ %K 

แบบเร็ว (fast %K) 

D5, D9, D14 เสนสัญญาณของ %K แบบชา (%D) 5, 9, และ 14 วัน โดยเสนสัญญาณ

คํานวณจากคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย 5 วันของ %K แตละเสน 

COEMA10 มีคาเปน 0 เม่ือราคาปดต่ํากวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 

10 วันของราคาปด  

มีคาเปน 1 เม่ือราคาปดสูงกวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 10 

วันของราคาปด 

EMA3OEMA5 มีคาเปน 0 เม่ือเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 3 วันของราคาปด

ต่ํากวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 5 วันของราคาปด  

มีคาเปน 1 เม่ือเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 3 วันของราคาปด

สูงกวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 5 วันของราคาปด 

EMA3OEMA10 มีคาเปน 0 เม่ือเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 3 วันของราคาปด

ต่ํากวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 10 วันของราคาปด  

มีคาเปน 1 เม่ือเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 3 วันของราคาปด

สูงกวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 10 วันของราคาปด 

EMA5OEMA10 มีคาเปน 0 เม่ือเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 5 วันของราคาปด

ต่ํากวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 10 วันของราคาปด 
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ตัวแปร คําอธิบาย 

มีคาเปน 1 เม่ือเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 5 วันของราคาปด

สูงกวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 10 วันของราคาปด 

SellTarget ตัวแปรเปาหมายการขาย  พิจารณาจากเง่ือนไขวาภายใน 10 วันแรก

หลังเกิดสัญญาณขาย  เสน ema3 ของราคาปดต่ํากวาเสน ema10 ของ

ราคาปดอยางนอย 5 วันหรือไม  ถาใชตัวแปรเปาหมายการขายมีคาเปน 

1 แสดงถึงแนวโนมขาลงจริงหลังเกิดสัญญาณขาย  แตถาไมใชตัวแปร

เปาหมายการขายมีคาเปน 0 แสดงวาไมเกิดแนวโนมขาลงหลังเกิด

สัญญาณขาย 

BuyTarget ตัวแปรเปาหมายการซ้ือ  พิจารณาจากเง่ือนไขวาภายใน 15 วันแรกหลัง

เกิดสัญญาณซ้ือ  เสน ema3 ของราคาปดสูงกวาเสน ema10 ของราคา

ปดอยางนอย 10 วันหรือไม  ถาใชตัวแปรเปาหมายการซ้ือมีคาเปน 1 

แสดงถึงแนวโนมขาข้ึนจริงหลังเกิดสัญญาณซ้ือ  แตถาไมใชตัวแปร

เปาหมายการซ้ือมีคาเปน 0 แสดงวาไมเกิดแนวโนมขาข้ึนหลังเกิด

สัญญาณซ้ือ (กําหนดชวงระยะเวลาในการพิจารณาแนวโนมขาข้ึนยาว

กวาชวงระยะเวลาในการพิจารณาแนวโนมขาลง เนื่องจากพบวาการเกิด

แนวโนมขาข้ึนในชวงสั้น ๆ เชน 3 หรือ 5 วันมักไมใหผลกําไร) 

 

ตัวแปรท้ังหมดดังแสดงในตารางท่ี 1 สามารถคํานวณไดดังตอไปนี้  

ตัวแปรกลุมแรกคือ RSI    สามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 1 ถึง 4 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛) = 100 − 100
1+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛)

     (1) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛) = ∑ 𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑛𝑛+𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑛𝑛+𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

     (2) 

𝑈𝑈𝑡𝑡 = �𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1,   𝐶𝐶𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶𝑡𝑡−1
0,               𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒     (3) 

𝐷𝐷𝑡𝑡 = �𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1,   𝐶𝐶𝑡𝑡 ≤ 𝐶𝐶𝑡𝑡−1
0,               𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒     (4) 

 

โดย  𝑜𝑜 คือคาบเวลาท่ี 𝑜𝑜  เนื่องจากขอมูลท่ีใชเปนขอมูลรายวันดังนั้นจึงหมายถึงวันท่ี 𝑜𝑜  

𝑛𝑛 คือชวงเวลาท่ีใชในการคํานวณดัชนีกําลังสัมพัทธ จากตารางท่ี 1; 𝑛𝑛 = 5, 9, และ 14  

𝐶𝐶𝑡𝑡 คือราคาปด ณ วันท่ี 𝑜𝑜  
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กลุมท่ีสองคือเสนสัญญาณ (signal line) ของ RSI คํานวณจากคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซ

โพเนนเชียล 9 วันของดัชนีกําลังสัมพัทธแตละเสน (𝑛𝑛 = 5, 9, และ 14 ตามลําดับ) สามารถคํานวณได

ตามสมการท่ี 5 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛), 9) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛), 9) + 2∗�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛)−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛),9)�
10

         (5) 

จากนั้นคํานวณตัวบงชี้จากระบบสโตแคสติกออสซิลเลเตอร (stochastic oscillator) อัน

ไดแก %K แบบชา (slow %K, SK หรือ K) และ %D    โดยเริ่มตนตองคํานวณ %K 

แบบเร็ว (fast %K, FK) กอนตามสมการท่ี 6 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡(𝑛𝑛) = 100�𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛)�
(𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡(𝑛𝑛)−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛))

     (6) 

 

โดย  𝑛𝑛 คือชวงเวลาท่ีใชในการคํานวณ %K แบบเร็ว (อาจเรียกวา K-periods) จากตารางท่ี 1;       

𝑛𝑛 = 5, 9 และ 14 ตามลําดับ 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛) คือราคาต่ําสุดท่ีต่ําท่ีสุด (lowest low) ใน 𝑛𝑛 วันกอนหนา 𝑜𝑜 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡(𝑛𝑛) คือราคาสูงสุดท่ีสูงท่ีสุด (highest high) ใน 𝑛𝑛 วันกอนหนา 𝑜𝑜 

แตไมนิยมใช %K แบบเร็ว  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมากและมีสัญญาณรบกวน 

(noise) มาก  จึงนิยมทําใหสัญญาณเรียบ (smoothing) ดวยการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย (ใน

การศึกษานี้ใชคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย 3 วัน) และสัญญาณท่ีถูกทําใหเรียบหรือชาลงนั้นเรียกวา 

%K แบบชา (K)  ซ่ึงเปนตัวแปรกลุมท่ีสามในตารางท่ี 1 นั้นสามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 7  

𝐹𝐹𝑡𝑡(𝑛𝑛, 3) = ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖+1(𝑛𝑛)3
𝑖𝑖=1

3
     (7) 

แลวคํานวณหาเสนสัญญาณของ %K แบบชาแตละเสน  โดยเสนสัญญาณของ %K แบบชา

นี้เรียกวา %D (หรือ D) ซ่ึงเปนตัวแปรกลุมท่ีสี่ในตารางท่ี 1  คํานวณไดจากคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยาง

งายของ %K แบบชาแตละเสน (ในการศึกษานี้ใชคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงาย 5 วัน) ดังแสดงในสมการ

ท่ี 8 

𝐷𝐷𝑡𝑡(𝐹𝐹(𝑛𝑛, 3), 5) = ∑ 𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖+1(𝑛𝑛,3)5
𝑖𝑖=1

5
    (8) 

สวนตัวแปรกลุมสุดทายในตารางท่ี 1 เปนการเปรียบเทียบระหวางเสนราคาปด (C) และเสน

คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียลของราคาปด หรือระหวางเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเอกซโพเนนเชียล 2 

เสน  โดยคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซโพเนนเชียลของราคาปดสามารถคํานวณไดดังแสดงในสมการท่ี 

9 
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡(𝐶𝐶,𝑛𝑛) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1(𝐶𝐶,𝑛𝑛) + 2∗�𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1(𝐶𝐶,𝑛𝑛)�
𝑛𝑛+1

          (9) 

ซ่ึงตัวแปรจากท้ัง 5 กลุมท้ัง 16 ตัวแปรท่ีใชในการพยากรณสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายดัง

แสดงในตารางท่ี 1 นั้น  เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงในการพยากรณสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายซ่ึง

ผานวิธีการคัดเลือกตัวแปร  (feature selection)  จากตัวแปรท้ังสิ้นจํานวน 48 ตัว  ผูวิจัยทําการ

คัดเลือกตัวแปรดวย 2 วิธี คือ 1. จัดอันดับตามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation ranking)  

ระหวางตัวแปรแตละตัวและตัวแปรเปาหมายและ   2. จัดอันดับตามอัตราสวนท่ีไดเพ่ิม (gain ratio) 

ซ่ึงใชในการคัดเลือกตัวแปรในข้ันตอนวิธี C4.5 ของตนไมตัดสินใจ (decision trees)  ซ่ึงการคัดเลือก

ตัวแปรท้ังสองวิธีดังกลาวใชวิธีการตรวจสอบความถูกตองแบบไขว (cross validation)    และท้ัง

สองวิธีนั้นใหผลลัพธท่ีสอดคลองกัน       สวนตัวแปรเปาหมายการซ้ือและตัวแปรเปาหมายการขาย

นั้นพิจารณาจากตัวแปร EMA3OEMA10 ไดโดยตรงซ่ึงจะมีคาเปน 1 ในวันท่ีเสน ema3 ของราคา

ปดสูงกวาเสน ema10 ของราคาปด และมีคาเปน 0 ในวันท่ีเสน ema3 ต่ํากวาเสน ema10 

2. สัญญาณซ้ือขาย 

ในงานวิจัยนี้ทําการศึกษาการกรองสัญญาณซ้ือขายจาก 2 ตัวบงชี้คือ RSI และ SO โดย

ระบบการซ้ือขายแรกพิจารณาสัญญาณการซ้ือขายจากดัชนีกําลังสัมพัทธ (RSI) ซ่ึงเปนตัวบงชี้

โมเมนตัมซ่ึงมักใชพิจารณาการเกิดภาวะซ้ือมากเกินไป (overbought) และภาวะขายมากเกินไป 

(oversold)  โดยชวงเวลาท่ีนิยมใชในการคํานวณ RSI คือ 14 วัน  โดยเม่ือเสน RSI14 ต่ํากวา 30 

แสดงถึงภาวะขายมากเกินไป และเม่ือเสน  RSI14 สูงกวา 70 แสดงถึงภาวะซ้ือมากเกินไป   ระบบ

การซ้ือขายโดยท่ัวไปท่ีใชตัวบงชี้ RSI มักกําหนดสัญญาณซ้ือเม่ือ RSI14 ตัดเสน 30 ข้ึน ซ่ึงแสดงการ

กลับตัวจากภาวะขายมากเกินไปเขาสูภาวะปกติ  และกําหนดสัญญาณขายเม่ือ RSI14 ตัดเสน 70 ลง  

ซ่ึงแสดงการกลับตัวจากภาวะซ้ือมากเกินไปเขาสูภาวะปกติเชนเดียวกัน  แตในการศึกษานี้จะใชการ

สรางเสนสัญญาณของตัวบงชี้ RSI14 หรือ RSI14SL ซ่ึงคํานวณมาจากคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบเอกซ

โพเนนเชียล 9 วัน ของ RSI14 ซ่ึงการใชวิธีการตัดกับเสนสัญญาณนี้นิยมใชในหลายระบบการซ้ือขาย 

เชนระบบ MACD และ SO    ระบบ RSI ในการศึกษานี้จะเกิดสัญญาณขายเม่ือเสน RSI14 ตัดเสน 

RSI14SL ข้ึน และเกิดสัญญาณขายเม่ือเสน RSI14 ตัดเสน RSI14SL ลง 

ระบบท่ี 2 พิจารณาสัญญาณซ้ือขายจากตัวบงชี้สโตแคสติกออสซิลเลเตอร (SO) ซ่ึง

เปนตัวบงชี้โมเมนตัมซ่ึงมักใชพิจารณาการเกิดภาวะซ้ือมากเกินไป (overbought) และภาวะขาย

มากเกินไป (oversold)  โดยเม่ือเสน %K แบบชาต่ํากวา 20 แสดงถึงภาวะขายมากเกินไป และเม่ือ

เสน %K แบบชาสูงกวา 80 แสดงถึงภาวะซ้ือมากเกินไป  ระบบ SO นี้มีกลยุทธการซ้ือขายท่ีนิยมอยู 

2 รูปแบบ รูปแบบแรกกําหนดสัญญาณซ้ือเม่ือเสน %K แบบชาตัดเสน 20 ข้ึน ซ่ึงแสดงการกลับตัว

จากภาวะขายมากเกินไปเขาสูภาวะปกติ  และกําหนดสัญญาณขายเม่ือ %K แบบชาตัดเสน 80 ลง  
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ซ่ึงแสดงการกลับตัวจากภาวะซ้ือมากเกินไปเขาสูภาวะปกติเชนเดียวกัน  สวนกลยุทธการซ้ือขาย

รูปแบบท่ี 2 จะมีการคํานวณเสนสัญญาณของ %K แบบชาเรียกวา %D และกําหนดใหเกิดสัญญาณ

ซ้ือเม่ือเสน %K ตัดเสน %D ข้ึน  และเกิดสัญญาณขายเม่ือเสน %K ตัดเสน %D ลง  โดยในงานวิจัย

นี้ใชสัญญาณซ้ือขายรูปแบบท่ี 2  โดยกําหนดระยะเวลาในการคํานวณ %K (K-periods) เปน 14 

ระยะเวลาในการทําใหเรียบลงหรือชาลง (slow periods) เปน 3 และระยะเวลาในการคํานวณเสน

สัญญาณ %D (D-periods) เปน 5 ตามลําดับ 

3. การกรองสัญญาณซ้ือและสัญญาณขาย 

ในงานวิจัยนี้สัญญาณซ้ือขายจากท้ังสองระบบคือ RSI และ SO จะถูกกรองเพ่ือใหได

สัญญาณซ้ือและสัญญาณขายท่ีแมนยําและตรงตามความตองการมากยิ่งข้ึนโดยใชการจําแนก  โดย

ในแตละระบบจะสรางชุดขอมูลสําหรับสัญญาณซ้ือและสําหรับสัญญาณขาย  โดยขอมูลสําหรับ

สัญญาณซ้ือจะเลือกเฉพาะตัวอยางจากวันท่ีเกิดสัญญาณซ้ือโดยใชตัวแปรเปาหมายของการซ้ือท่ี

กําหนดไวเปนตัวแปรเปาหมาย   และชุดขอมูลสําหรับสัญญาณขายจะเลือกเฉพาะตัวอยางจากวันท่ี

เกิดสัญญาณขายโดยใชตัวแปรเปาหมายของการขายท่ีกําหนดไวเปนตัวแปรเปาหมาย  ดังนั้นแตละ

ระบบจะมีการสรางชุดขอมูล 4 ชุดคือชุดขอมูลฝกฝนสําหรับสัญญาณซ้ือและสัญญาณขาย และชุด

ขอมูลทดสอบสําหรับสัญญาณซ้ือและสัญญาณขาย    สองระบบจึงมีการสรางชุดขอมูลข้ึนรวม 8 ชุด

ขอมูล  ผูวิจัยไดทดลองเปรียบเทียบเทคนิคการจําแนกหลายเทคนิคอันไดแก ตนไมตัดสินใจ 

(decision trees)  เพ่ือนบานท่ีใกลเคียงท่ีสุด (k-nearest neighbors)   และตัวจําแนกแบบเบย

อยางงาย (naïve Bayes classifiers) จากผลการทดสอบพบวาเทคนิคตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย

ใหความแมนยําสูงกวาเทคนิคอ่ืน ๆ ในทุก ๆ สัญญาณดังแสดงในตารางท่ี 2 

โดยเทคนิคตัวจําแนกแบบเบยอยางงายนั้นใชทฤษฎีบทของเบย (Bayes’ theorem) 

และสมมติวาตัวแปรทุกตัวเปนอิสระตอกัน    สมมติวาแตละตัวอยางมีคาของตัวแปรดังตอไปนี้ 

(𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2, … , 𝑣𝑣𝑚𝑚)    ตัวจําแนกของเบยอยางงายจะทําการคํานวณความนาจะเปนของแตละประเภท 𝐶𝐶𝑖𝑖 

ซ่ึงมีความนาจะเปนเทากับ 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑖𝑖|𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2, … , 𝑣𝑣𝑚𝑚) และสามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 10 

 

𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑖𝑖|𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2, … ,𝑣𝑣𝑚𝑚) = 𝑃𝑃�𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2, … , 𝑣𝑣𝑚𝑚�𝐶𝐶𝑖𝑖�𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑖𝑖)
𝑃𝑃(𝑣𝑣1,𝑣𝑣2,…,𝑣𝑣𝑚𝑚)

   (10) 
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ตารางท่ี 2 ความแมนยําของการกรองสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายจากชุดขอมูลฝกฝนดวยเทคนิค

การจําแนกตาง ๆ 

 

 การใชตัวจําแนกแบบเบยอยางงายมีขอดีหลายขอเชนมีความรวดเร็วท้ังในข้ันตอนการเรียน

รูตัวแบบและข้ันตอนการนําตัวแบบไปประยุกตใช  นอกจากนี้ตัวจําแนกแบบเบยอยางงายมักไมเกิด

ปญหาการเขารูปมากเกินไปของตัวแบบ (overfitting) ซ่ึงเกิดจากการพยายามเรียนรูจากขอมูล

ฝกฝนอยางมากจนตัวแบบเขารูปกับขอมูลฝกฝนมากเกินไปจากการเรียนรูลักษณะเฉพาะของขอมูล

ฝกฝนนั้น  แตเม่ือนําตัวแบบนั้นไปใชกับขอมูลท่ัว ๆ ไปมักใหผลความถูกตองท่ีแตกตางกันมากดังท่ี

มักเกิดในเทคนิคตนไมตัดสินใจและเทคนิคโครงขายประสาทเทียม 

4. การวัดและประเมินผล  

เนื่องจากเปาหมายในงานวิจัยนี้คือการกรองสัญญาณซ้ือขายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ

ท้ังสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายใหมีความแมนยํามากยิ่งข้ึน  ดังนั้นการวัดและประเมินสมรรถนะ

ของตัวแบบจําแนกในการกรองเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณนั้นจะไมวัดดวยความถูกตองของ

การจําแนก (classification accuracy) แตจะวัดดวยความแมนยํา (precision) และความระลึก 

(recall)   โดยความแมนยําและความระลึกสามารถคํานวณไดตามสมการท่ี 11 และ 12 ตามลําดับ 
 

ความแมนยํา =  จํานวนสัญญาณซื้อ(ขาย)จากระบบท่ีเปนสัญญาณซื้อ(ขาย)จริงตามตัวแปรเปาหมาย

จํานวนสัญญาณซื้อ(ขาย)จากระบบท้ังหมด
 (11) 

ความระลึก = จํานวนสัญญาณซื้อ(ขาย)จากระบบท่ีเปนสัญญาณซื้อ(ขาย)จริงตามตัวแปรเปาหมาย

จํานวนสัญญาณซื้อ(ขาย)ท้ังหมดตามตัวแปรเปาหมาย
  (12) 

นอกจากการเปรียบเทียบคุณภาพของสัญญาณกอนและหลังการกรองดวยคาความแมนยํา

และคาความระลึกแลว   ความสามารถในการทํากําไร (profitability) ก็เปนสิ่งสําคัญ ผูวิจัยจึงจําลอง

การซ้ือขายจากขอมูลทดสอบโดยมีรายละเอียดดังแสดงในหัวขอตอไป 

 

 

ตนไมตัดสินใจ
เพื่อนบานที่ใกลเคียง

ที่สุด

ตัวจําแนกแบบเบย

อยางงาย

สัญญาณซื้อ 0.5096 0.5140 0.5907

สัญญาณขาย 0.6072 0.6162 0.7030

สัญญาณซื้อ 0.5274 0.5395 0.6102

สัญญาณขาย 0.6389 0.6421 0.7457

ระบบดัชนีกําลัง

สัมพัทธ (RSI)

ระบบสโตแคสติก 

ออสซิลเลเตอร

ระบบการซื้อขาย
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5. การจําลองระบบการซ้ือขาย 

ในแตละรอบการซ้ือขายจะใชเงินทุนเริ่มตนคงท่ี  เม่ือมีสัญญาณซ้ือ(ขาย)เกิดข้ึน ระบบ

จะทําการซ้ือ(ขาย) ท่ีราคาเปด (Open, O) ของวันถัดไป  โดยท้ังในการซ้ือและการขายระบบจะหัก

คานายหนา (commission) และคาธรรมเนียม (fees) อ่ืน ๆ รอยละ 0.17 ของมูลคาการซ้ือ(ขาย)  

สําหรับแตละหลักทรัพยจะไมมีการซ้ือซอนหากยังไมมีการขายแมจะมีสัญญาณซ้ือเกิดข้ึนอีกระหวาง

ชวงเวลาดังกลาว   ผลตอบแทนของแตละรอบการซ้ือขายจะถูกคิดสะสมเปนระยะเวลา 4 ป แลวจึง

คํานวณผลตอบแทนตอปเปนรอยละของเงินทุนเริ่มตน จากนั้นทําการหาคาเฉลี่ยของรอยละ

ผลตอบแทนตอปจากหลักทรัพยท้ัง 83 บริษัท 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากผลการทดลองความแมนยําและความระลึกของสัญญาณท่ีผานการกรองสัญญาณเทียบ

กับความแมนยําของสัญญาณดั้งเดิมกอนทําการกรองสัญญาณดังแสดงในตารางท่ี 3 พบวาการกรอง

สัญญาณสามารถเพ่ิมคุณภาพของท้ังสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายของท้ัง 2 ระบบ (ท้ัง 4 สัญญาณ)

โดยพิจารณาจากคาความแมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หลังผานการกรอง

สัญญาณ  โดยท้ัง 4 สัญญาณนี้มีคาความระลึกไมต่ํากวา 0.6  ซ่ึงหมายความวาตัวจําแนกแบบเบย

อยางงายสามารถจําแนกสัญญาณซ้ือ(ขาย) ตามตัวแปรเปาหมายไดถูกตองอยางนอยรอยละ 60 ของ

สัญญาณซ้ือ(ขาย) ตามตัวแปรเปาหมายท้ังหมด 

โดยสัญญาณดั้งเดิมนั้นยังไมผานการกรองสัญญาณดวยตัวจําแนกแบบเบยอยางงายจึงวัด

ความแมนยําโดยเปรียบเทียบสัญญาณซ้ือ(ขาย) ดั้งเดิมท้ังหมดจากระบบเทียบกับตัวแปรเปาหมาย

ซ่ึงเกิดสัญญาณซ้ือ(ขาย) ตามตัวแปรเปาหมาย โดยคาความระลึกของสัญญาณด้ังเดิมท้ัง 4 สัญญาณ 

มีคาเปน 1.0000 จึงไมแสดงคาดังกลาวในตารางท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบความแมนยําและความระลึกท่ี

ไดจากชุดขอมูลฝกฝนพบวาสวนใหญมีคาสูงกวาความแมนยําและความระลึกท่ีไดจากจากชุดขอมูล

ทดสอบเล็กนอยซ่ึงถือเปนปกติเนื่องจากชุดขอมูลฝกฝนเปนขอมูลท่ีใชในการเรียนรูตัวแบบในขณะท่ี

ขอมูลทดสอบเปนขอมูลท่ีตัวแบบไมเคยรูจักมากอน 
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ตารางท่ี 3 ความแมนยําและความระลึกของสัญญาณท่ีผานการกรองสัญญาณเทียบกับความแมนยํา

ของสัญญาณดั้งเดิมกอนทําการกรองสัญญาณ 

 

   เม่ือพิจารณาผลตอบแทนเฉลี่ยตอปและจํานวนรอบการซ้ือขายเปรียบเทียบระหวาง

สัญญาณดั้งเดิมและสัญญาณท่ีผานการกรองดังแสดงในตารางท่ี 4  พบวาสัญญาณซ้ือขายดั้งเดิมของ

ระบบดัชนีกําลังสัมพัทธและระบบสโตแคสติกออสซิลเลเตอรใหผลตอบแทนเปนรอยละ -9.36 และ 

รอยละ -7.13 ตอปตามลําดับซ่ึงแสดงใหเห็นภาวะขาดทุนอยางมาก   แตเม่ือใชสัญญาณท่ีผานการ

กรองสัญญาณแลวกลับใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 4.79 และ รอยละ 3.86 ตอป  ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดและเปนผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตราเงินเฟอ     แม

อัตราสวนระหวางรอบการซ้ือขายท่ีกําไรจากรอบการซ้ือขายท้ังหมดจะไมเพ่ิมข้ึนนักแตการท่ี

ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึนอยางมากแสดงใหเห็นถึงผลกําไรตอรอบการซ้ือขายท่ีเพ่ิมข้ึนและผล

ขาดทุนตอรอบการซ้ือขายท่ีต่ําลง      และอยางนอยการลดจํานวนรอบการซ้ือขายลงก็ทําใหเสียคา

นายหนาและคาธรรมเนียมในการซ้ือขายลดลง 

 

ตารางท่ี 4 ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปและจํานวนรอบการซ้ือขายเปรียบเทียบระหวางสัญญาณดั้งเดิม

และสัญญาณท่ีผานการกรองจากขอมูลทดสอบ (ปพ.ศ. 2558 – 2561) 
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อภิปรายผล 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวาคุณภาพของสัญญาณซ้ือและ

สัญญาณขายท่ีแมนยํามากข้ึนมีผลตอความสามารถในการทํากําไรอยางมาก  ดังนั้นหากสามารถ

กรองสัญญาณซ้ือ(ขาย) ใหมีความแมนยําและความรูจํามากข้ึนก็จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนเพ่ิม

มากข้ึนดวย จากตารางท่ี 3 หากพิจารณาความแมนยําของสัญญาณดั้งเดิมกอนกรองจะพบวา

สัญญาณซ้ือของท้ังสองระบบจะมีความแมนยําต่ํากวาสัญญาณขายอันเนื่องมาจากเง่ือนไขการซ้ือท่ีใช

ในการกําหนดตัวแปรเปาหมายการซ้ือนั้นมีโอกาสเกิดต่ํากวาเง่ือนไขท่ีใชในการกําหนดตัวแปร

เปาหมายการขาย  เนื่องจากผูวิจัยไมไดตองการเพียงแนวโนมขาข้ึนหลังเกิดสัญญาณซ้ือเทานั้น  แต

ตองการใหเกิดแนวโนมขาข้ึนท่ียาวนานมากพอ  เนื่องจากการศึกษาพบวาการเกิดแนวโนมขาข้ึน

ในชวงสั้น ๆ เชน 3 หรือ 5 วันมักไมใหผลกําไร และหากพิจารณารวมกับความแมนยําของสัญญาณท่ี

ผานการกรองจะพบวาการกรองสัญญาณสามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมความแมนยําของสัญญาณขายได

มากกวาสัญญาณซ้ือเนื่องจากสัญญาณขายมีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกซ่ึงเปนการใหสัญญาณ

ผิดพลาดมากกวาสัญญาณซ้ือ  การกรองสัญญาณขายจึงสามารถลดการเกิดสัญญาณหลอกดังกลาว

ไดอยางมาก อยางไรก็ตามผลการทดลองในงานวิจัยนี้ทดสอบโดยใชขอมูลหลักทรัพย 83 บริษัทซ่ึง

อยูในรายชื่อหลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณดัชนี SET100 ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีสภาพคลองและมูลคา

หลักทรัพยรวมตามราคาตลาดสูงท่ีสุด  และมีขอมูลการซ้ือขายตลอดชวงเวลาท่ีทดสอบ (ปพ.ศ. 

2558 – 2561)  ผลการทดลองดังกลาวจึงไมสามารถอนุมานไปยังหลักทรัพยของบริษัทท้ังหมดท่ีมี

การซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักทรัพยของบริษัทท่ีมี

สภาพคลองในการซ้ือขายต่ํา 

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการทดลองท่ีไดทางผูวิจัยพบวามีโอกาสในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยนี้ตอไป  โดย

อาจศึกษาหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการเพ่ิมความแมนยําของสัญญาณเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ี

สูงข้ึน   นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณการซ้ือและสัญญาณการขายของ 

2 ระบบคือระบบดัชนีกําลังสัมพัทธและระบบสโตแคสติกออสซิลเลเตอร  จากผลการทดลองพบวา

เม่ือสัญญาณการซ้ือและสัญญาณการขายมีความแมนยําเพ่ิมมากข้ึนจะทําใหความสามารถในการทํา

กําไรเพ่ิมข้ึนดวย  ดังนั้นจึงอาจนําวิธีการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณซ้ือและสัญญาณขายนี้ไปทดลอง

ใชกับระบบการซ้ือขายแบบอ่ืน ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลความพึงพอใจท่ีมีตอการใชโปรแกรม 

GeoGebra ประกอบในการจัดการเรียนรูเรื่อง คูอันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนราษฎรวิทยา จํานวน 38 คน ท่ีกําลัง

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2561 เครื่องมือท่ีใชการศึกษาวิจัยคือ โปรแกรม GeoGebra และแบบ

ประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเรื่องคูอันดับและกราฟ ดวยสื่อ GeoGebra ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อ

ประกอบในการจัดการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.73, S.D = 0.09) 

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ โปรแกรม GeoGebra คูอันดับและกราฟ   

 

Abstract 

 The aims of this research is to study  the satisfaction towards the use of the 

GeoGebra program learning management in ordered pair and graphs of 

Mathayomsuksa 1 students. The sample are 38 students of Mathayomsuksa 1 from 

the Academic Year 2/2561 at Radwitaya school. The tools used in this study were the 
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GeoGebra Program and a questionnaire asking their satisfaction with the use  of the 

GeoGebra program learning management in order pair and graphs. The results showed 

that: student satisfaction with regard to use  of the GeoGebra program learning 

management was at a high level overall (�̅�𝑥 = 4.73, S.D = 0.09) 

 

Keywords: Satisfaction, GeoGebra Program, Order Pair and Graphs 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 [1] กําหนดแนวทางในการศึกษาไววา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักท่ีผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ

วาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ฉะนั้นครูผูสอนและผูจัดการศึกษาควรเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปน

ผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อ 

และแหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรค

ความรูของตน  

 การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นตาง ๆ จะตองมีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย 

โดยมุงเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดวยตนเอง และเสริมสรางการเรียนรูแบบบูรณาการสอนใหมี

ทักษะ เก่ียวกับการจัดการ และการนําสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาชวยสงเสริมการเรียนรู

อยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนติดตามเขาใจงาย เรียนรูไดตลอดเวลา และลดปญหาความแตกตางใน

การเรียนรู และมีสวนชวยกระตุนความสนใจในการแสวงหาความรูของผูเรียนในสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรมากข้ึน ดังนั้น เม่ือรูปแบบในการเรียนการสอนมีการพัฒนามากข้ึนบทบาทของผูเรียน 

และผูสอนจําเปนตองมี การเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน 

 ปจจุบันการจัดการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรเนื่องจากวิชา

คณิตศาสตร เปนวิชาท่ียากตอการทําความเขาใจ และมีลักษณะเปนนามธรรมและมีโครงสรางท่ี

ประกอบไปดวยบทนิยาม สัจพจนท่ีเปนขอตกลงเบื้องตนและทฤษฎีบทตาง ๆ ท่ีตองนํามาใชอยางมี

ระบบระเบียบแบบแผน คณิตศาสตร เปนวิชาท่ีมีความถูกตองคงเสนคงวา และมีความสมบูรณใน

ตัวเอง [1] แตการจัดการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นท่ี 3) ท่ี

ผานมามีรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบท่ีตายตัวเนนผูสอนเปนศูนยกลางและมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีไมเราความสนใจเทาท่ีควร อีกท้ังยังพบวา ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายและทอแท

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมสนใจในบทเรียนสงผลใหการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

คณิตศาสตรไมประสบผลเทาท่ีควร [2] 
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 จากประสบการณท่ีไดไปสังเกตการสอน เนื้อหาเรื่องคูอันดับและกราฟ พบวามีความยากใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากขาดสื่อและนวัตกรรมท่ีสามารถอธิบายการพล็อตจุดคู

อันดับลงกราฟ จึงทําใหนักเรียนเกิดความสับสนในการพล็อตจุดคูอันท่ีมีความซับซอนลงในกราฟ 

ปจจุบันมีโปรแกรม GeoGebra ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีเอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอนเรื่องคูอันดับ

และกราฟ นอกจากนี้ โปรแกรม GeoGebra ยังเปนโปรแกรมท่ีไมเสียคาลิขสิทธิ์ [3] 

  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนโดยใชโปรแกรม GeoGebra เรื่อง คูอันดับและกราฟ กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีคุณภาพและสามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการจัดการเรียนรู สรางทักษะท่ีจําเปนตอ

การเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับสูงข้ึน ตลอดจนสามารถสงเสริมการนําความรูทางคณิตศาสตรไป

ใชในชีวิตประจําวันใหไดมากท่ีสุด อีกท้ังเปนแนวทางในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพในรายวิชานั้น ๆ ตอไปใหดีอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลความพึงพอใจท่ีมีตอการใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบในการจัดการ

เรียนรูเรื่อง คูอันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนราษฎรวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 70 คน 

กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนราษฎรวิทยา จังหวัด

เพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน 38 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนการสอนเรื่อง คูอันดับและกราฟ โดยใชโปรแกรม 

GeoGebra เปนสือ่ประกอบในการสอน 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนเรื่อง คูอันดับและกราฟ โดยใช

โปรแกรม GeoGebra เปนสือ่ประกอบในการสอน 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โปรแกรม GeoGebra และแบบประเมินความ

ความพึงพอใจ 

4. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
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4.1 ศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra  

4.2 วางแผนกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra 

4.3 ออกแบบบทเรียนท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน เรื่องคูอันดับและกราฟ โดยใช

โปรแกรม GeoGebra เปนสือ่ประกอบในการสอน  

4.4 สรางแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนการสอน เรื่อง คูอันดับและกราฟ  

โดยใชโปรแกรม GeoGebra 

4.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีวางแผนไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อประกอบการสอน 

 

4.6 เม่ือดําเนินการเรียนการสอนเรียบรอยแลว ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึง

พอใจ 

4.7 ดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 
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 สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงคํานวณโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยสามารถรายงานผลไดดังนี้ ผลความพึงพอใจท่ีมีตอการใชโปรแกรม GeoGebra 

ประกอบในการจัดการเรียนรูเรื่อง คูอันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน สามารถแสดงผลไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ผลของการดําเนินงานใน 

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง คูอันดับและกราฟโดยใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อ 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1. กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ 

2. กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู

คณิตศาสตรจากงายไปยาก 

3. เน้ือหาท่ีสอนสอดคลองกับชีวิตและทันสมัย 

4. กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน 

5. นักเรียนมีความรูและความเขาใจเน้ือหาไดดีเมื่อครูใช

โปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู 

6. การใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู ทําให

นักเรียนมีความกระตือรือรนและอยากท่ีจะเรยีนรู 

7. การใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรูทําให

นักเรียนเห็นภาพในการลงจดบนกราฟไดงายข้ึน 

8. นักเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู 

9. การใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู ทําใหเขาใจ

เน้ือหามากข้ึน 

10. การใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรูทําให

นักเรียนไดแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับนักเรียนคนอ่ืนมาก

ยิ่งข้ึน 
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มากท่ีสุด 
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มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

รวม 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อ 

ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.95, S.D. = 0.22) เม่ือพิจารณาราย

ขอพบวา กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู

คณิตศาสตรจากงายไปยาก กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน นักเรียนมีความรู

และความเขาใจเนื้อหาไดดีเม่ือครูใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู การใชโปรแกรม 

GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและอยากท่ีจะเรียนรูการใช

โปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรูทําใหมองเห็นชัดเจนยิ่งข้ึน นักเรียนรูสึกมีความสุขและสนุก

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู การใชโปรแกรม 

GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู ทําใหเขาใจเนื้อหามากข้ึน และการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อ

การเรียนรูทําใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนคนอ่ืนมากยิ่งข้ึน (�̅�𝑥 = 5) รองลงมา

คือเนื้อหาท่ีสอนสอดคลองกับชีวิตและทันสมัย (�̅�𝑥 = 4.5) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ผลของการดําเนินงานใน

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง คูอันดับและกราฟโดยใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1. กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ 

2. กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู

คณิตศาสตรจากงายไปยาก 

3. กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสรมิใหนักเรียนเกิด

ความสามารถในการแกปญหา 

4. กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสรมิใหนักเรียนมีความสามารถ

ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

5. การใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู ทําใหเขาใจ

เน้ือหามากข้ึน 

6. กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสรมิใหนักเรียนมีความสามารถ

ในการเช่ือมโยงคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวัน 

7. นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู 

4.73 

4.52 

 

4.73 

 

4.63 

 

 

4.86 

 

4.60 

 

 

4.78 

0.60 

0.64 

 

0.44 

 

0.54 

 

 

0.41 

 

0.59 

 

 

0.52 

มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล 

8. ครูผูสอนใชภาษาและตัวอยางท่ีชัดเจนทําใหนักเรียนเกิด

ความเขาใจ 

9. ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามแสดงความคิดเห็น 

10. ครูผูสอนคอยชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจบทเรียนอยางเต็ม

ความสามารถ 

 

 

4.78 

 

4.81 

 

4.84 

 

 

0.41 

 

0.39 

 

0.36 

 

 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.09 มากท่ีสุด 

  

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อ 

นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.73, S.D = 0.09) โดยสวนการใช

โปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู ทําใหเขาใจเนื้อหามากข้ึน (�̅�𝑥= 4.86) รองลงมาคือเรื่อง 

ครูผูสอนคอยชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจบทเรียนอยางเต็มความสามารถ (�̅�𝑥= 4.84) ครูผูสอนเปด

โอกาสใหนักเรียนซักถามแสดงความคิดเห็น (�̅�𝑥 = 4.81) นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู และครูผูสอนใชภาษาและ

ตัวอยางท่ีชัดเจนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ (�̅�𝑥 = 4.78) กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ และ

กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสามารถในการแกปญหา (�̅�𝑥 = 4.73) กิจกรรม

การเรียนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

(�̅�𝑥= 4.63) กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงคณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน (�̅�𝑥 = 4.60) กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอนการเรียนรูคณิตศาสตรจาก

งายไปยาก (�̅�𝑥 = 4.52) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิจัยผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อประกอบใน

การจัดการเรียนรูเรื่อง คูอันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อประกอบในการ

จัดการเรียนรู มากท่ีสุดในเรื่องการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อการเรียนรู ทําใหเขาใจเนื้อหา

มากข้ึน (�̅�𝑥 =4.86) รองลงมาคือเรื่อง ครูผูสอนคอยชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจบทเรียนอยางเต็ม

ความสามารถ (�̅�𝑥 =4.84) ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามแสดงความคิดเห็น (�̅�𝑥=4.81) 
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นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อ

การเรียนรู และครูผูสอนใชภาษาและตัวอยางท่ีชัดเจนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ (�̅�𝑥 =4.78) 

กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ และกิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสามารถ

ในการแกปญหา (�̅�𝑥=4.73) กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 

การสื่อความหมาย และการนําเสนอ (�̅�𝑥=4.63) กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนมี

ความสามารถในการเชื่อมโยงคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (�̅�𝑥 =4.60) กิจกรรมการเรียนรูเปนไป

ตามลําดับข้ันตอนการเรียนรูคณิตศาสตรจากงายไปยาก (�̅�𝑥 =4.52) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชโปรแกรม GeoGebra เปนสื่อประกอบในการจัดการ

เรียนรูเรื่อง คูอันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการศึกษาความพึงพอใจ

ท่ีมีตอการใชสื่อการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนราษฎรวิทยา กลุมเปาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 2 จํานวน 38 คน ซ่ึงจาก

การศึกษาวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra ทํา

ใหเขาใจเนื้อหามากข้ึน ครูผูสอนคอยชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจบทเรียนอยางเต็มความสามารถ 

ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามแสดงความคิดเห็น สอดคลองกับงานวิจัยของสุทิน บับภาวะตา

[4] ผลของการใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทางคณิตศาสตร ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางคือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียนจํานวน 34 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แผนการสอนจํานวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จํานวน 20 ขอเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมการ

เรียนรูสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและมีผลสัมฤทธิ์หลังการ

เรียนสูงกวาเกณฑรอยละ75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 นอกจากนี้ยังพบวาระดับความพึง

พอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนทาง

คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากเปนสื่อการ

เรียนรูท่ีทําใหเขาใจเนื้อหามากข้ึน อีกท้ังยังชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึนอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GeoGebra ควรให

นักเรียนทุกคนไดลองใชโปรแกรม GeoGebra และนําโปรแกรม GeoGebra ไปใชกับการสอน

คณิตศาสตรในเรื่องอ่ืน ๆ  
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การประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพ่ือลดของเสียกระบวนการบรรจุมวนบุหร่ี 

An application of experimental design for reducing waste  

from cigarette packaging process 

 

บุญสง คําออน1 

Bunsong Khamon1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาหาปจจัยท่ีเหมาะสมโดยการประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลอง  

เพ่ือลดของเสียกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 เนื่องจากมีของเสียคิดเปนรอยละ 8.6  

ของเสียดังกลาวเกิดจากประเภทรอยตะเข็บซองแตกมากสุดคิดเปนรอยละ 3.8 จากการวิเคราะห

ปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหารวมกับกลุมกิจกรรมคุณภาพ พบวามี 3 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิเตารีดตะเข็บ

ซองความดันฉีดกาว และวัสดุกาว เบื้องตนทําการออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียลสอง

ระดับ ผลการทดลองพบวาปจจัยท้ัง 3 มีอิทธิพลและความสัมพันธเชิงเสนโคงตอของเสีย จึงไดนํา

วิธีการออกแบบการทดลองแบบสวนประสมกลางมาประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหหาสภาวะท่ีเหมาะสม

และวิธีการพ้ืนผิวตอบสนองหาคาท่ีดีท่ีสุด โดยมีคาท่ีเหมาะสม คือ อุณหภูมิเตารีดตะเข็บ 174 องศา

เซลเซียส ความดันฉีดกาว 3.8 ปอนดตอตารางนิ้ว และวัสดุกาวมีปริมาณเนื้อกาวรอยละ 30 จะทํา

ใหของเสียประเภทรอยตะเข็บซองแตกต่ําท่ีสุดเทากับรอยละ 1.27 

หลังจากประยุกตใชผลการทดลองดังกลาว พบวาโดยเฉลี่ยของเสียท่ีเกิดจากรอยตะเข็บซอง

แตกลดลงเปนรอยละ 1.2 สงผลใหของเสียโดยรวมลดลงจากเดิมรอยละ 8.6 เปนรอยละ 4.4 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจากเดิม 0.018 เปน 0.0022 ซ่ึงการวิจัยนี้ไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

คําสําคัญ: กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ ของเสีย การออกแบบการทดลอง 

 

Abstract 

 This research aims to study the proper way to reduce waste from cigarette 

packaging the first process in factory 4, which is now 8.6 percent, by using 

experimental design. The waste caused by torn seam can be up to 3.8 percent. 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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According to the analysis, it is found that the factor that has influenced the quality 

activity includes the temperature of iron seam, the pressure of gluing, and the glue 

itself. At first, there are two levels of factorial experiment. The result shows that the 

three factor has exponential relations to the waste. Therefore the Central Composite 

Design: CCD is implemented in order to find the optimization of responsive surface. 

The study found that the proper temperature, the pressure of gluing, and the glue’s 

tissue is 174 degree Celsius, 3.8 pound per square inch, and 30 percent respectively. 

With the implementation of all these proper factor, the waste cane be reduced to 

1.27 percent.  

 After implementing, it is found that the waste from torn seam is reduced to 

1.2 percent resulting in reduced overall waste from 8.6 to 4.4 percent. The standard 

deviation: SD is reduced to 0.0022 from 0.018. Therefore, this research has achieved 

its set objective. 

 

Keywords: cigarette packaging process, waste, experimental design 

 

บทนํา 

 ในการดําเนินธุรกิจใดๆ ก็ตามตองผลิตสินคาใหไดท้ังปริมาณ คุณภาพ และตนทุนตาม

มาตรฐานการผลิตท่ีกําหนด โรงงานตัวอยางเปนอุตสาหกรรมผลิตบุหรี่ก็ประสบกับปญหาการเกิด

ของเสียในข้ันตอนการบรรจุมวนบุหรี่ลงซอง จึงทําใหมีตนทุนการผลิตสูงข้ึน ซ่ึงในปจจุบันการนําเขา

บุหรี่ตางประเทศไดรับการลดอัตราอากรนําเขาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนในการนําเขามาจําหนาย

ในประเทศไทยทําใหกลายเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้น โรงงานตัวอยางจึงตองมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง จากแผนกลยุทธพัฒนาองคกร พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเปาประสงคเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรและจัดองคกร ปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ พัฒนาผลิตใหม เพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของโรงงานตัวอยางและเปนแนวทางใน

การนําไปปฏิบัติตามแผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล รวมท้ังไดรับการ

สนับสนุนใหทําวิจัยตอเนื่องจากงานวิจัย (บุญสง คําออน, 2561, หนา 467-476) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับ

การหาปจจัยท่ีเหมาะสมเพ่ือลดของเสียในกระบวนการมวนบุหรี่ดวยวิธีการออกแบบการทดลอง ซ่ึง

การวิจัยนี้จะใชกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 ทําการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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วัตถุประสงค 

 การศึกษาหาปจจัยท่ีเหมาะสมโดยการประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลอง เพ่ือลดของเสีย

ประเภทรอยตะเข็บซองแตกลงใหไดนอยกวารอยละ 1.75 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการผลิตของโรงงานตัวอยาง 

   1.1 ขอมูลท่ัวไปของโรงงานตัวอยาง 

      โรงงานตัวอยางเปนโรงงานผลิตบุหรี่ มีการผลิตบุหรี่ตราตางๆ แบงเปนบุหรี่ชนิดมีกนกรอง  

22 ตรา เชน ตรา ก. และ ตรา ก. ไลทส และบุหรี่ชนิดไมมีกนกรอง 5 ตรา เชน ตรา ก.33 ตรา ส.33  

ตรา ร.33 เปนตน ปจจุบันดําเนินการผลิตท้ังสิ้น 3 โรงงานผลิต โดยมีกระบวนการผลิตบุหรี่ ดังนี้ 

  1.2 กระบวนการผลิตบุหรี่ของโรงงานผลิต 4 จะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 

   1.2.1 กระบวนการผลิตยาเสน ระบบการผลิตยาเสนจะเริ่มตนดวยการเตรียมวัตถุดิบเปน 

Batch (1 Batch ประมาณ 500 กิโลกรัม) จะประกอบไปดวย ใบยาเตอรกิชในประเทศ 14% เวอรยิ

เนียในประเทศ 37% เบอรเลยในประเทศ 34% กานเวอรยิเนียและกานเบอรเลย 15% จากนั้นจะ

ผานข้ันตอนการผลิตจนไดเปนยาเสนเก็บไวท่ีไซโลของกองการใบยาและพรอมท่ีจะลําเลียงยา

เสนทางทอ (ระบบปด) ไปใหเครื่องมวนบุหรี่ของกองการมวนและบรรจุ 

   1.2.2 กระบวนการผลติมวนและบรรจุบุหรี่ กองการมวนและบรรจุทําหนาท่ีรับยาเสนจาก

กองการใบยาทางทอลมดูดมาเขาเครื่องมวนพรอมท้ังแปรรูปยาเสนเปนบุหรี่สําเร็จรูป กระบวนการ

ผลิตมวนบุหรี่ ประกอบดวย เครื่องมวนบุหรี่ เครื่องบรรจุซอง และเครื่องหอสิบซอง 

    1.2.2.1 เครื่องมวนบุหรี่ โรงงานผลิต 4 เขตการผลิตบุหรี่ตรา ก. มี 2 กระบวนการ 

ไดแก กระบวนการผลิตมวนบุหรี่ 1 ใชเครื่องมวนประเภท Protos 70 และกระบวนการผลิตมวน

บุหรี่ 2 ใชเครื่องมวนประเภท Garant-4 เครื่องมวนแตละประเภทจะมวนยาเสนดวยกระดาษบางสี

ขาวแบบตอเนื่องโดยกระดาษแตละมวนมีความยาวเทากับ 6,000 เมตรตอมวน หลังจากมวนบุหรี่

เสร็จแลวจะมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 24.7±0.2 มิลลิเมตร มีความยาวแบบตอเนื่อง จากนั้นจะมี

มีดตัดมวนบุหรี่ท่ีมีความยาวแบบตอเนื่องออกใหได ความยาวเทากับ 64 มิลลิเมตร ตอจากนั้นมวน

บุหรี่จะถูกลําเลียงดวย Drum ซ่ึงหมุนรอบตัวเองดวยความเร็วท่ีสัมพันธกับการตัดมวนบุหรี่ไปยัง

เครื่องตอกนกรอง ถาการมวนมีลําบุหรี่ตะเข็บแตก บุหรี่หัวหลวมจะทําใหเครื่องมวนหยุด ทําใหเกิด

ยาเสนเสียและไหลลงในท่ีเก็บบุหรี่เสีย พนักงานประจําเครื่องก็จะเริ่มเดินเครื่องมวนเพ่ือปนยาเสน

เปนลําบุหรี่ใหมทําใหสูญเสียเวลาเดินเครื่องมวนอีกดวย  

    1.2.2.2 การบรรจุซอง กระบวนการผลิตมวนบุหรี่ 1 มีประเภทเครื่อง ALFA RAM 

จํานวน 1 เครื่อง และกระบวนการผลิตมวนบุหรี่ 2 มีประเภทเครื่อง AMF 3000 จํานวน 1 เครื่อง  
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โดยเครื่องบรรจุซองจะทําการบรรจุมวนบุหรี่ลงซอง 20 มวนตอซอง และติดแสตมปโดยอัตโนมัติ 

จากนั้นซองบุหรี่จะถูกลําเลียงเขาเครื่องหอกระดาษแกวเพ่ือหอดวยกระดาษแกว เม่ือหอกระดาษ

แกวแลวจะถูกลําเลียงดวยสายพานตอไปยังเครื่องหอสิบซอง 

   1.2.2.3 การหอสิบซอง กระบวนการมวนบุหรี่ 1 มีประเภทเครื่อง ALFA RAM 

จํานวน 1 เครือ่ง กระบวนการมวนบหุรี่ 2 มีประเภทเครื่อง Focke 485 จํานวน 1 เครื่อง การหอสิบ

ซองจะหอซองบุหรี่ท่ีหอกระดาษแกวเรียบรอยแลว หอละสิบซองดวยกระดาษสีน้ําตาลโดยหัวหอสิบ

ซองจะมีฉลากติดท้ังสองดานบนฉลากจะมีหมายเลขเครื่อง วันท่ี เดือน ป ท่ีผลิต และหอสิบซองจะ

ถูกลําเลียงดวยสายพานตอเขาเครื่องบรรจุหีบ 

 2. วิเคราะหขอมูลและระบุท่ีมาของปญหา 

  โรงงานผลิต 4 เขตการผลิตบุหรี่ ตรา ก. มีกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 2 กระบวนการ 

ไดแก กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 และ 2 แตละกระบวนการใชเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ตางชนิดกัน 

โดยรับมวนบุหรี่ทางสายพาน Link Up จากกระบวนการมวนบุหรี่ จากขอมูลเดือนพฤษภาคม ถึง 

สิงหาคม 2561 พบวากระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 มีของเสียเฉลี่ยรอยละ 8.6 สวนกระบวนการ

บรรจุมวนบุหรี่ 2 มีของเสียเฉลี่ยรอยละ 6.1 ผูวิจัยและกลุมกิจกรรมคุณภาพ (หัวหนาชาง ผูควบคุม

เครื่องบรรจุซอง หัวหนาพัสดุ) สรุปวาจะใชกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 ทําการศึกษา เพ่ือหา

แนวทางลดของเสียและเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 3. การวิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวทางในการแกปญหา 

  3.1 การแสดงขอมูลประเภทของเสีย 

   จากขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2561 มีจํานวนผลผลิตโดยเฉลี่ย 

2,268,000 ซองตอเดือน จํานวนของเสีย 195,048 ซองตอเดือน คิดเปนของเสียรอยละ 8.6 จําแนก

ตามประเภทของเสีย ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนเฉลี่ยของผลผลิตและประเภทของเสีย กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1  

จํานวนผลผลิตท้ังหมด  

(ซอง) 
ประเภทของเสีย 

จํานวนของเสีย 

(ซอง) 
สัดสวนของเสีย 

คิดเปนรอยละ 

ของผลผลิตท้ังหมด 

2,268,000 

 

ตะเข็บซองบุหรี่แตก 86,184 0.038 3.80 

รอยยับ รอยยน 61,236 0.027 2.70 

ไมมีแสตมป 29,484 0.013 1.30 

อื่นๆ 18,144 0.008 0.80 

    รวม 195,048 0.086 8.60 

ท่ีมา: รายงานจํานวนผลผลิตและของเสีย กระบวนการบรรจุมวนบุหรี ่1 เดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2561 
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  3.2 การวิเคราะหลักษณะและสาเหตุของของเสีย 

   จากตารางท่ี 1 พบวาของเสียประเภทตะเข็บซองบุหรี่แตกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.80  

จากการระดมสมองผูวิจัยและกลุมกิจกรรมคุณภาพ โดยใชแผนภาพสาเหตุและผลทําใหทราบถึง

สาเหตุของปญหา สรุปไดดังนี้ 1) อุณหภูมิเตารีดตะเข็บปจจุบันกําหนดมาตรฐานอุณหภูมิใชงานท่ี 

200 ºC, 2) ความดันฉีดกาวติดตะเข็บปจจุบันตั้งคาไวท่ี 5 psi, 3) วัสดุกาวปจจุบันใชงานกําหนด

มาตรฐานปริมาณเนื้อกาวไว 40% ความหนืด 1800-3500 Cps. ท่ีอุณหภูมิ 27±2 ºC 4) ความเร็ว

ของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ชนิด ALFA RAM ปจจุบันใชงานอยูท่ี 400 ซองตอนาที และกระดาษซอง 

ชนิด C จึงจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุท่ีทําใหเกิดของเสีย (Tejaskumar and Mihir, 2014, P. 

145-152) ไดศึกษาเก่ียวกับการใชเทคนิคการวิเคราะหรูปแบบของการเสียและผลกระทบของ

กระบวนการ (Process FMEA) ปจจัยท่ีสงผลตอของเสียท่ีมีคาระดับความเสี่ยงมากกวาคา 100 ควร

นํามาศึกษาผลการวิเคราะหของผูวิจัยและกลุมกิจกรรมคุณภาพ สรุปไดวา คาตัวเลขระดับความเสี่ยง 

(RPN) เรียงจากมากไปนอย ไดแก อุณหภูมิเตารีดตะเข็บมีคา 614 วัสดุกาว (% เนื้อกาว) มีคา 519 

ความดันฉีดกาวติดตะเข็บมีคา 365 ความชื้นของยาเสนมีคา 87 และกระดาษซองมีคา 65 ตามลําดับ 

สวนความเร็วของเครื่องบรรจุบุหรี่ไมสามารถนํามาพิจารณาไดเนื่องจากมีผลตอปริมาณการผลิต การ

วิจัยนี้ไดนําปจจัยท่ีสงผลตอของเสียท่ีมีคาระดับความเสี่ยงมากกวาคา 100 มาทําการศึกษา ไดแก 

อุณหภูมิเตารีดตะเข็บ ความดันฉีดกาวและชนิดของกาว สวนตัวแปรควบคุมในการทดลอง ไดแก 

ความเร็วเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ คงเดิมการใชงานไวท่ีคา 400 ซองตอนาที และกระดาษซองบุหรี่คง

เดิมการใชงานไวเปนชนิด C เนื่องจากผูวิจัยและกลุมกิจกรรมคุณภาพเห็นวาไมนาจะมีอิทธิตอของ

เสีย จึงกําหนดและควบคุมการทดลองไวตามท่ีกลาวมา จากการวิเคราะหสาเหตุทางดานวัตถุดิบ 

พบวาวัตถุดิบท่ีใชในกองการมวนและบรรจุมีปญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพดานพารามิเตอรของวัสดุ

กาวติดตะเข็บซองบุหรี่ รวมถึงการปรับคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ เนื่องจาก

พารามิเตอรดังกลาวมีผลอยางมากตอการบรรจุมวนบุหรี่ จากปญหาดังกลาวการวิจัยนี้จึงได

ทําการศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ดวยวิธีการออกแบบการ

ทดลอง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 4. การกําหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมดวยวิธีออกแบบการทดลอง 

     4.1 การออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ (2k Factorial)     

 จากการพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอของเสียจะทําทดลอง 3 ปจจัย ทดลองแบบ  

23 Factorial เนื่องจากมีตนทุนไมสูงมากและตองการผลการทดลองท่ีความแมนย่ํา (ปารเมศ ชุติมา, 

2547) กลาววา ไมจําเปนตองลดรูปการทดลองลักษณะ Fractional Factorial Design ซ่ึงข้ันตอนนี้ 

เปนการทดลองเบื้องตนเปนการกรองปจจัยดวยเทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล

แบบสองระดับ (วชิรพงษ สาลีสิงห, 2548) ไดแนะนําไววา ตองพึงระวังวาเราจะตองเลือกระดับความ
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แตกตางท่ีไมนอยจนเกินไป เชน ทําการทดลองท่ี 10 องศาเซลเซียส กับ 10.5 องศาเซลเซียส หรือ

เลือกระดับท่ีแตกตางกันมากจนเกินไป เชน ทําการทดลองท่ี 0 องศาเซลเซียส กับ 200 องศา

เซลเซียส เนื่องจากท่ีเรากําหนดคาระดับปจจัยในการทดลองท่ีแคบเกินไปหรือกวางเกินไปอาจจะ

สงผลใหเราไมสามารถเห็นผลของการทดลองท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ดังนั้น ผูวิจัยและกลุมกิจกรรม

คุณภาพ จึงใชงานวิจัย (Bunsong Khamon, 2018) เปนแนวทางในการกําหนดระดับปจจัย ไดดัง

ตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ระดับของปจจัยท่ีศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอของเสีย 

ปจจัย   สัญลักษณ 
ระดับปจจัย หนวย 

Low (-1) High (+1)  

อุณหภูมิเตารีดตะเข็บซอง (temp. seam) A 180 220 องศาเซลเซียส (๐C) 

แรงดันฉีดกาวติดตะเข็บ (pressure) B 4 6 ปอนดตอตารางน้ิว (Psi) 

วัสดุกาวมีปริมาณเน้ือกาว (adhesive)  C 30 50 รอยละ (%) 

 

 การทดลองไดจัดเตรียมปจจัยสําหรับใชทดลองและควบคุมตัวแปรในการทดลองดังกลาว 

และทดลองเพ่ิมจุดศูนยกลางของระดับแตละปจจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปร 

(Bisgaard and Fuller, 1995, P. 344-354) ไดศึกษาเก่ียวกับการพิจารณาตัวแปรตอบสนองของแต

ละ run จะตองทําการสุมตัวอยางตามเง่ือนไขการทดลอง โดยหาจํานวนตัวอยางจากสมการ 

( )
2 11

2 2
α β δ−− += Z Z Nn  งานวิจัยนี้ไดกําหนดอํานาจการทดสอบ (Power test) = 0.90 และระดับ

นัยสําคัญ ( )α = 0.05 จากการคํานวณจํานวนตัวอยางท่ีจะตองสุมของแตละ Run เทากับ 400 ซอง 

แลวนําคาท่ีไดไปแปลงเปนสัดสวนของเสีย (Defect proportion) ไดผลการทดลอง ดังตารางท่ี 3 

และแสดงผลการวิเคราะหการทดลองเชิงแฟคทอเรียลสองระดับ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ 

RunOrder CenterPt Blocks Temp. seam pressure adhesive        Defect proportion 

1 1 1 180 4 30 0.0181 

2 1 1 220 4 30 0.0189 

3 1 1 180 6 30 0.0212 

4 1 1 220 6 30 0.0254 

5 1 1 180 4 50 0.0191 

6 1 1 220 4 50 0.0197 

7 1 1 180 6 50 0.0200 

8 1 1 220 6 50 0.0297 

9 0 1 200 5 40 0.0154 

10 0 1 200 5 40 0.0156 

11 0 1 200 5 40 0.0159 

 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการทดลองเชิงแฟคทอเรียลสองระดับบน Session (coded units) 

Term Effect Coef SE Coef T P 

Constant  0.021513 0.000089 241.78 0.000 

A  0.003825    0.001912   00.000089    21.49   0.002 

B  0.005125    0.002562   0.000089    28.80   0.001 

C  0.001225    0.000612   0.000089     6.88   0.020 

A*B 0.003125    0.001563   0.000089    17.56   0.003 

A*C  0.001325    0.000663   0.000089     7.45   0.018 

B*C 0.000325    0.000163   0.000089     1.83   0.209 

A*B*C  0.001425    0.000712   0.000089     8.01   0.015 

Ct Pt  -0.005879 0.000170 -34.51 0.001 

Curvature            0.001 

S = 0.000251661   R-Sq = 99.93%   R-Sq (adj) = 99.66% 

 

 ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการทดลองบน Session เปนการคนหาวาปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลใน

กระบวนการจะใชคา p-value ท่ีไดจาก Estimated Effects ในการเลือกวาปจจัยใดมีอิทธิพลอยาง

มีนัยสําคัญ การวิจัยนี้กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาปจจัยหลักท้ังสามคือ (ปจจัย A) อุณหภูมิ

เตารีดตะเข็บซอง ปจจัย (B) ความดันฉีดกาว และปจจัย (C) วัสดุกาว ตลอดจนอิทธิพลรวมระหวาง

ปจจัย A*B, A*C, A*B*C มีอิทธิพลรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะวามีคา p-value นอยกวา 
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0.05 โดยมีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R-Sq (adj.) = 99.66% และไดทําการทดสอบความพอเพียง

ทางสถิติ (Montgomery, 2005) เสนอแนะวาการทดสอบความพอเพียงทางสถิติดวยกราฟ 

Residual Plots เปนการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลวามีความเหมาะสมหรือไม จากการตรวจสอบ

สมมติฐานกราฟ Residual Plots การทดลองพบวาไมมีความขัดแยงใดๆ กับขอสมมติฐานทางสถิติ

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

  4.2 การออกแบบการทดลองแบบสวนประสมกลาง (Central Composite Design: CCD) 

   จากผลการวิเคราะหการทดลองตารางท่ี 4 คา Center Point (Ct Pt), Curvature มีคา  

P-value นอยกวา 0.05 (Myers., Montgomery and Anderson, 2009) กลาววา คา Center 

Point, Curvature มีคา P-value นอยกวา 0.05 แสดงถึงตัวแปรท่ีทําการศึกษามีความสัมพันธเชิง

เสนโคง จึงไดทําการออกแบบการทดลองแบบสวนประสมกลาง ซ่ึงเปนวิธีการทดลองสําหรับ

การศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนโคง แตใชจํานวน Runs ไมมากนัก และเปนการทดลอง

เพ่ิมเติมจากการทดลองแบบ 2k Factorial  จึงไดนําปจจัยหลักท่ีมีผลตอคาตัวแปรตอบสนอง 3 

ปจจัย คือ อุณหภูมิเตารีดตะเข็บซอง ความดันฉีดกาว และวัสดุกาว มาวิเคราะหออกแบบการทดลอง

เพ่ือทดลองหาจุดท่ีใกลเคียงกับจุดท่ีเหมาะสมกับการผลิตท่ีดีท่ีสุด  โดยทําการทดลองเพ่ิมเติมจาก

การทดลองแบบ 2k Factorial เพ่ือหาคาระดับปจจัยท่ีเหมาะสมท่ีทําใหจํานวนของเสียท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการนอยท่ีสุด และไดกําหนดคาระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยมีระดับปจจัยการทดลองแบบ

สวนประสมกลาง ดังตารางท่ี 5 ผลการทดลองแบบสวนประสมกลาง ดังตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห

ความแปรปรวนสัดสวนของเสีย ดังตารางท่ี 7 และแสดงความสัมพันธท่ีมีผลตอสัดสวนของเสีย ดัง

ตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 5 ระดบัปจจัยในการทดลองแบบสวนประสมกลาง 

ปจจัย 
  

สัญลักษณ 

ระดับปจจัย 
หนวย 

-α -1 0 +1  +α  

อุณหภูมิเตารีดตะเข็บซอง A 166 180 200 220 234 องศาเซลเซียส (๐C) 

แรงดันฉีดกาวติดตะเข็บ B 3.3 4 5 6 6.7 ปอนดตอตารางน้ิว (Psi.) 

วัสดุกาวมีปริมาณเน้ือกาว C 23 30 40 50 57 รอยละ (%) 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดลองแบบสวนประสมกลาง 

RunOrder PtType Blocks A B C Defect proportion 

1 1 1 180 4 30 0.0162 

2 1 1 220 4 30 0.0178 

3 1 1 180 6 30 0.0224 

4 1 1 220 6 30 0.0308 

5 1 1 180 4 50 0.0182 

6 1 1 220 4 50 0.0194 

7 1 1 180 6 50 0.0200 

8 1 1 220 6 50 0.0394 

9 -1 1 166 5 40 0.0178 

10 -1 1 234 5 40 0.0270 

11 -1 1 200 3.3 40 0.0144 

12 -1 1 200 6.7 40 0.0322 

13 -1 1 200 5 23 0.0258 

14 -1 1 200 5 57 0.0350 

15 0 1 200 5 40 0.0288 

16 0 1 200 5 40 0.0300 

17 0 1 200 5 40 0.0358 

18 0 1 200 5 40 0.0308 

19 0 1 200 5 40 0.0312 

20 0 1 200 5 40 0.0318 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะหความแปรปรวนสัดสวนของเสีย 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Model 6 0.000952 0.000159 22.32 0.000 

  Linear 3 0.000571 0.000190 26.77 0.000 

    A 1 0.000155 0.000155 21.87 0.000 

    B 1 0.000368 0.000368 51.85 0.000 

    C 1 0.000047 0.000047 6.58 0.023 

  Square 2 0.000303 0.000151 21.31 0.000 

    A*A 1 0.000181 0.000181 25.41 0.000 

    B*B 1 0.000149 0.000149 21.03 0.001 

  2-Way Interaction 1 0.000078 0.000078 10.99 0.006 

    A*B 1 0.000078 0.000078 10.99 0.006 

Error 13 0.000092 0.000007   

  Lack-of-Fit 8 0.000064 0.000008 1.39 0.373 

  Pure Error 5 0.000029 0.000006   

Total 19 0.001044    

S = 0.0026658   R-Sq = 91.15%   R-Sq (adj) = 87.07% 

 

 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะหความสัมพันธท่ีมีผลตอสัดสวนของเสีย (using data in coded units) 

Term Coef. 

Constant 0.030833 

A 0.003374 

B 0.005194 

C 0.001851 

A*A -0.003522 

B*B -0.003204 

A*B 0.003125 

 

  สรุปผลการทดลองแบบสวนประสมกลาง 

  จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหการทดลองแบบสวนประสมกลาง พบวาอุณหภูมิเตารีด

ตะเ ข็บ  (temperature seam), ความดัน ฉีดกาว  (pressure), วั สดุ กาว  (adhesive), (temp 

.seam)*( temp. seam), (pressure)*(pressure) และ (temp. seam)*( pressure) มีคา p-Value 

นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวาปจจัยดังกลาวมีผลตอจํานวนของเสียในกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ และ 
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คา P-value ของ Lack-of-Fit มีคาเทากับ 0.373 (Draper and Smith, 1981) ไดสรุปไววา ถาคา

ของ Lack-of-Fit มากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวารูปแบบจําลองการถดถอยสําหรับ

คาสัดสวนของเสีย มีความเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญ จากผลการวิเคราะหการทดลองเปนไปตาม

ขอสรุปดังท่ีกลาวมา  โดยมี R-Sq (adj) = 87.07% จึงไดทําการสรางรูปแบบจําลองการถดถอย

สําหรับคาสัดสวนของเสีย (Y) ดังสมการท่ี [1] และตรวจสอบสมมติฐานทางสถิติดวยกราฟ Residual 

Plots แลว พบวาไมมีความขัดแยงกับขอสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

  จากตารางท่ี 8 แสดงถึงความสัมพันธท่ีมีผลตอสัดสวนของเสียและสามารถนํามาเขียน

แบบจําลองสมการถดถอยท่ีแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอคาสัดสวนของเสีย 

ดังนี้ 

Y(minimum)  =  0.030833 + 0.003374 A + 0.005194 B + 0.001851 C - 0.003522 A*A 

- 0.003204 B*B + 0.003125 A*B   [1] 

       4.3 การกําหนดคาปจจัยท่ีเหมาะสมจากการทดลอง 

  จากสมการ [1] หาคาตอบสนองสัดสวนของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองวิเคราะหดวย

ฟงกชั่น Response Optimizer จะไดคาท่ีเหมาะสมของปจจัยท้ังสาม ดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 1 คาปจจัยท่ีเหมาะสมจากการทดลอง ถาใชอุณหภูมิเตารีดตะเข็บ 174 ºC ความดันฉีดกาว 3.8 

Psi. และวัสดุกาวมีปริมาณเนื้อกาว 30% จะมีของเสียต่ําท่ีสุดเทากับรอยละ 1.27 

   

 5. สรุปผลการทดลอง 

 การสรุปผลการทดลองนี้จะใชผลการวิเคราะหการทดลองบน Session ชวยในการแปลผล

ของอิทธิพลจากปจจัยหลักและอิทธิพลจากปจจัยรวม ดังตารางท่ี 7 และหาคาปจจัยท่ีเหมาะสม ดัง

รูปท่ี 1 จึงสรุปไดวา กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 ใชอุณหภูมิเตารีดตะเข็บ 174 ºC ความดันฉีด

กาว 3.8 Psi. และวัสดุกาวมีปริมาณเนื้อกาว 30% จะมีของเสียตํ่าท่ีสุดเทากับรอยละ 1.27 จากการ
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ทดลองซํ้าเพ่ือยืนยันผลโดยกําหนดเกณฑการทดลองเชนเดียวกันกับการทดลอง พบวามีของเสียรอย

ละ 1.24  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0025 ไดทําการทดสอบสมมติฐานดวย Z–test ผลการ

ทดสอบสรุปไดวา คาสัดสวนของเสียจากการทดลองกับการทดลองซํ้าเพ่ือยืนยันผลไมแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการท่ีจะนําผลการทดลองดังกลาวไปประยุกตใชกับกระบวนการบรรจุมวน

บุหรี่ 1 มีการควบคุมคาระดับปจจัยในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดของเสียต่ําท่ีสุด ดังตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9 การควบคุมคาระดับปจจัยในการปฏิบัติงานท่ีกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 

ปจจัยควบคุม 
ระดับปจจัย 

ท่ีเหมาะสม 

ชวงควบคุมพิจารณาจาก  

Response Optimizer รูปท่ี 1 
  หนวย 

อุณหภูมเิตารีดตะเข็บ 174 166 - 174 องศาเซลเซยีส (๐C) 

ความดันฉีดกาว 3.8 3.3 – 3.8 ปอนดตอตารางน้ิว (Psi.) 

วัสดุกาว (ปริมาณเน้ือกาว) 30 23 - 30 รอยละ (%) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. ผลการวิจัย  

จากการนําผลการทดลอง ไดแก อุณหภูมิเตารีดตะเข็บ 174 ºC ความดันฉีดกาว 3.8 Psi. 

และวัสดุกาวมีปริมาณเนื้อกาว 30% มาประยุกตใชกับกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 ตั้งแต ธันวาคม 

2561 ถึงกุมภาพันธ 2562 พบวาของเสียประเภทตางๆ ลดลง ดังตารางท่ี 10 สงผลใหของเสียโดย

เฉลี่ยลดลงเปนรอยละ 4.4 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงเปน 0.0022 จากการทดสอบสมมติฐาน

ดวย Z–test สรุปไดวาคาสัดสวนของเสียหลังการปรับปรุงมีคานอยกวากอนการปรับปรุงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบผลประเภทของเสีย (กอนและหลังการปรับปรุง) 

ประเภทของเสีย 

ของเสีย (รอยละ) จากผลผลิตท้ังหมด 

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
การเปรียบเทียบกอนและ 

หลังการปรับปรุง 

พ.ค. – ส.ค. 61 ธ.ค. 61 – ก.พ. 62 เพ่ิมขึ้น ลดลง (เพ่ิม) 

ตะเข็บซองบุหรี่แตก 3.8 1.2 - 2.6 

รอยยับ รอยยน 2.7 1.8 - 0.9 

ไมมีแสตมป 1.3 1.0 - 0.3 

อื่น ๆ 0.8 0.4 - 0.4 

รวม 8.6 4.4 - 4.2 
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 2. การอภิปรายผล 

 จากงานวิจัย (Bunsong Khamon, 2018) ไดศึกษาเก่ียวกับการใชคาประสิทธิผลโดยรวม

ของเครื่องจักรในการวัดเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตกระบวนการบรรจุบุหรี่ 2 

โรงงานผลิต 5 ในสวนของการหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมเพ่ือลดของเสียในกระบวนการบรรจุมวน

บุหรี่โดยใชวิธีการออกแบบการทดลองนั้น หลังจากนําผลการทดลองไปใชกับเครื่องบรรจุซองชนิด 

AMF 6000 ตั้งคาอุณหภูมิเตารีดตะเข็บซอง 233 ºC ความดันฉีดกาว 6.5 psi. และวัสดุกาวมี

ปริมาณเนื้อกาว 46%  พบวาของเสียท่ีเกิดจากรอยตะเข็บซองแตกลดลงจากเดิมรอยละ 83.69 เปน

รอยละ 21.77 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 61.92 จากของเสียท่ีเกิดจากรอยตะเข็บซองแตกเดิม มี

ความแตกตางกับงานวิจัยนี้ท่ีใชเครื่องบรรจุซองชนิด ALFA RAM  ตั้งคาอุณหภูมิเตารีดตะเข็บ     

174 ºC ความดันฉีดกาว 3.8 Psi. และวัสดุกาวมีปริมาณเนื้อกาว 30% โดยมีการตั้งคาระดับของ

ปจจัยท่ีนอยกวา พบวาของเสียท่ีเกิดจากรอยตะเข็บซองแตกลดลงจากเดิมรอยละ 3.8 เปนรอยละ 

1.2 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 68.42 จากของเสียท่ีเกิดจากรอยตะเข็บซองแตกเดิม และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงมีความสอดคลองกัน งานวิจัยนี้ของเสียประเภทรอยตะเข็บซองแตกลดลง

นอยกวารอยละ 1.75 เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

ขอเสนอแนะ 

ทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับโรงงานผลิต 4 ท่ีตองการจะนําวิธีการตางๆ ในการวิจัยนี้  

และผลของการวิจัยไปประยุกตใช เพ่ือการพัฒนาโรงงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. การท่ีจะนําผลการทดลองนี้ ไปใชเปนมาตรฐานกับกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่  1 

โรงงานผลิต 4 ควรมีการประเมินความเสถียรและความสามารถกระบวนการและมีการควบคุม

กระบวนการเชิงสถิติระยะยาวกอน รวมท้ังสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการลดของเสีย

กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 2 โรงงานผลิต 4 ได เนื่องจากมีสภาวการณการทํางานเดียวกัน ยกเวน

เครื่องบรรจุซองท่ีตองศึกษาปจจัยเพ่ิมเติมเนื่องจากตางชนิดกัน 

 2. จากการศึกษาและวิจัย ยังสามารถลดของเสียประเภทตะเข็บซองบุหรี่แตกลงไดอีก โดย

ศึกษาความแข็งแรงรอยตะเข็บซองบุหรี่เพ่ิมเติม เนื่องจากพบวาการยึดเกาะของกาวติดตะเข็บซอง

บุหรี่มีรอยหลุดออกจากกัน คาดวารอยตะเข็บมีความแข็งแรงไมเพียงพอนาจะมาจากชวงเวลาการยึด

ติดรอยตะเข็บซองเขาดวยกันไมเหมาะสม การยึดติดตะเข็บซองของกาวเพ่ือใหไดความแข็งแรงของ

รอยตะเข็บซองบุหรี่ท่ีเพียงพอนั้น ข้ึนอยูกับความเร็วเครื่องบรรจุซอง อุณหภูมิเตารีดตะเข็บซอง และ

แรงกดท่ีตองมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม 

3. จากการศึกษาและวิจัย พบวาโรงงานผลิต 4 ยังมีเรื่องอ่ืนๆ อีกท่ีนาสนใจและควรท่ีจะ

ทําการศึกษาและวิจัยตออีกหลายเรื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานผลิต 4 เชน การจัดการระบบ
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ฐานขอมูลท้ังหมด ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบพัสดุคงคลัง เปนตน จากขอเสนอแนะตางๆ 

เหลานี้ ถามีการศึกษาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิต 4 

สูงยิ่งข้ึนอยางตอเนื่องได 
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ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต 

Web Application for Electric Train Ticketing 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีจุดประสงคหลัก เพ่ือจําลองระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต ในการศึกษาครั้งนี้ 

ไดออกแบบระบบการซ้ือตั๋วออนไลนโดยใชโปรแกรม Visual Studio Code, JavaScript และ 

Node.js เปนเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต และใช MySQL จัดการฐานขอมูล สําหรับการจําลอง

ระบบเปดปดประตูดวยการหมุนมอเตอร ใชโปรแกรม PyCharm และ Python โดยใช Raspberry 

Pi เปนตัวประมวลผลหลัก ทําการ interfaces กับ LCD ท่ีทําหนาท่ีในการแสดงผลการสแกน QR 

Code ผลการศึกษาพบวา การซ้ือตั๋วรถไฟฟา ตองทําการลงทะเบียนสมาชิก/ผูใช ผานเว็บไซตเพ่ือ

ซ้ือตั๋ว เม่ือซ้ือแลวระบบจะสง QR Code เพ่ือใชสแกนประตู สําหรับระบบจําลองประตู เม่ือผูใช

สแกน QR Code ผานกลอง CMOS Camera ท่ีเชื่อมตอกับ Raspberry Pi และทําการตรวจสอบ

เปรียบเทียบ QR Code ท่ีนํามาสแกนกับท่ีอยูในฐานขอมูล จากนั้นแสดงชื่อผูใชผานจอ LCD แลวสั่ง

ให Relay ทําการจายไฟไปท่ี Solenoid ซ่ึงทําหนาท่ีในการเปดปดประตู โดยระบบเก็บประวัติการ

ใชงาน รายชื่อผูใช QR Code เวลาท่ีใช สถานะเขา-ออก ทําใหสามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังได 

สําหรับการวิจัยข้ันตอไป จะทําการพัฒนาระบบการจายเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 

คําสําคัญ: ระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟา,  Visual Studio, Raspberry Pi, MySQL, Python 

 

Abstract 

The main objective of this project is to develop the Web Application for Electric 

Train Ticketing.  In this study, the application is developed by using Visual Studio, 

JavaScript and Node. js including MySQL as Database Management System (DBMS) . 

The simulation system is the open-close door by using PyCharm and Pyton as tools. 

Raspberry Pi is the main processing part to interfaces with LCD for display the user 
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3 อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย email: suwannee_ads@utcc.ac.th 
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details from QR code.  The results from this study demonstrated that the web 

application for electric train ticketing worked properly with the registration first then 

buy ticket.  The system sent QR code for opening the door.  To simulate the system, 

users scanned QR Code via CMOS Camera connected with Raspberry Pi. The QR code 

was examined to compare with QR code in the database and displayed user name 

via LCD then sent the signal to relay and solenoid to open the door.  Moreover, the 

system collected the user histories i. e.  user name, time attendance and tracking 

system.  On- going research, the e- payment system will develop under mobile 

application. 

 

Keywords:  Electric Train Ticketing, Visual Studio, Raspberry Pi, MySQL, Python 

 

1. บทนํา 

ระบบรถไฟฟาบีทีเอส เอ็มอารที และแอรพอรตลิ้งค ไดรับความนิยมในการเดินทางมาก การ

ซ้ือตั๋วโดยสารรถไฟฟา บีทีเอส เอ็มอารที และแอรพอรตลิ้งค ยังคงตองเขาคิวเพ่ือซ้ือตั๋วโดยสาร เชน 

การซ้ือตั๋วโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส โดยตองเขาคิวเพ่ือแลกเงินเปนเหรียญกอน เพ่ือนําเหรียญไป

หยอดตูเพ่ือซ้ือตั๋วอีกครั้ง ซ่ึงเสียเวลาในการเขาคิว 2 ครั้งและถาตองเปลี่ยนมาข้ึนรถไฟฟาเอ็มอารที 

หรือ แอรพอรตลิ้งคก็ตองมาซ้ือตั๋วอีก [1] ปจจุบันมีการพัฒนาเพ่ือใหสามารถใชบัตรเดียวใชได

ระหวางรถไฟฟาบีทีเอสและเอ็มอาทีแลวก็ตาม หรือกําลังพัฒนาบัตรแมงมุมใหสามารถใชจายคา

โดยสารไดกับระบบขนสงในกรุงเทพฯและปริมณฑลไดทุกประเภทท้ังรถไฟฟา บีทีเอส เอ็มอารที 

และแอรพอรตลิ้งค รถเมล ขสมก. เรือดวนเจาพระยา ระบบทางดวน รวมถึงใชซ้ือของไดกับรานคา

ชั้นนําท่ีรวมรายการแตก็ยังเปนบัตร [2] 

รถไฟสายดวน Airport Express สนามบิน-ตัวเมืองฮองกง พัฒนาการเขา-ออกดวย QR 

Code ท้ังเท่ียวเดียว/ไปกลับ ไมจําเปนตองมีบัตรตัวจริง เพียงสแกน QR Code จากเวาเชอรผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ก็สามารถเขา-ออกรถไฟ โดยเวาเชอรไมระบุวันของ QR Code แตมีอายุการใช

งาน 90 วัน นับจากวันท่ีสั่งซ้ือ โดยการเดินทางครั้งท่ีสอง (ขากลับ) สามารถใชไดภายใน 30 วัน

หลังจากวันท่ีเดินทางวันแรก QR Code สําหรับการเดินทางไปกลับ ทําใหสามารถเดินทางไดท้ังหมด

สองรอบดวยกัน โดยตองใช QR Code เดียวกันในการเดินทางท้ังสองเท่ียว นอกจากนั้น ผูโดยสารท่ี

ตองการใชบริการการเช็คอินและฝากสัมภาระลวงหนาในตัวเมือง ตองใช QR Code เดียวกันนี้ใน

การใชบริการลวงหนา [3]  นอกจากนั้นผูโดยสารในเมืองหางโจวจะสามารถข้ึนรถไฟใตดินโดยการ

สแกน QR Code ของแอพพลิเคชั่นอาลีเพย (Alipay) ท่ีแผงก้ัน เพ่ือชําระเงินผานกระเปาเงิน
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ออนไลน และไมจําเปนตองใชบัตรโดยสารอีกตอไป เทคโนโลยีนี้ทําใหหางโจวกลายเปนเมืองแรกใน

ประเทศจีนท่ีนําโมเดลการชําระเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีไปใชกับระบบรถไฟใตดิน แอพพลิเคชั่น

อาลีเพยจะมี QR Code มาใหบนสมารทโฟนของผูใช ซ่ึงสามารถสแกนเขาออกแผงก้ันอัตโนมัติของ

รถไฟใตดินท้ัง 72 สถานีในเมืองหางโจว และจะตัดเงินผานบัญชีอาลีเพยของผูใชเม่ือสแกนออกจาก

สถานีปลายทาง [4] 

กลอนประตูดิจิตอล Digital Door Lock รุน KEYWE ควบคุมผาน Smart Phone ใชไดท้ัง

ระบบ iOS และ Android หนาจอสัมผัส สั่งงานได 2 ระบบ (Auto / Manual) และระบบจะปด

ภายใน 3 วินาที ยังมีระบบกันขโมย และ Alarm แจงเตือนเพ่ือปองกันการบุกรุก วิธีการใชงาน ตอง 

download App ชื่ อ  KEYWE จ ากนั้ น ส มั ค รก า ร ใ ช ง า นด ว ย ก า ร ล งทะ เบี ย นผ า น เ บอร

โทรศัพทเคลื่อนท่ี และตองเปด Bluetooth และ Wifi เพ่ือเชื่อมตอกับ KEYWE จึงจะสามารถ สแกน 

QR Code เพ่ือเปดประตู และมีการตั้งรหัสผานใหม และใชงานไดทันที อยางไรก็ตามระบบสามารถ

ตั้งรหัสครั้งเดียวได (one time password) กําหนดเวลา/วัน/เดือน ตามท่ีตองการ สามารถ ยกเลิก

การเขาออก การเพ่ิม สมาชิก ใหเขาออก จากเว็บไซต ได รวมถึงสามารถรายงานการเขาออกแตละ

คนผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี [5]  

Raspberry Pi ใชชิป SoC ของ Broadcom BCM2835 ซ่ึงบรรจุARM1176JZF-S (ARMv6k) 

ทํางานท่ีความถ่ีสัญญาณนาฬิกา 700MHz ใชหนวยประมวลผลกราฟก VideoCore IV GPU, 

หนวยความจํา 512 MB ใช Debian และ Arch Linux ARM และวางแผนใหสามารถทํางานในภาษา

ไพธอนเปนภาษาหลักในการควบคุม Raspberry Pi [6] 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือพัฒนาระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต 

และจําลองการเปด-ปดประตูโดยใช QR code  

 

2. วิธีการดําเนินการ  

ในการพัฒนาระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต ใชหลักการของวงจรในการพัฒนาซอฟตแวร ท่ี

เรียกวา Software Development Life Cycle (SDLC)  มีข้ันตอนการพัฒนาระบบ 7 ข้ันตอน

หลักๆ ไดแก  

2.1 การศึกษาปญหาของระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟา  

2.2 การศึกษาความเปนไปไดของระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต   

2.3 การศึกษาความตองการของผูใชระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต  

2.4 การวิเคราะหออกแบบระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต   

2.5 การพัฒนาระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต ประกอบดวย 
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2.5.1 ซอฟตแวร ไดแก โปรแกรม Visual Studio Code, JavaScript และ Node.js 

และ MySQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล การจําลองระบบเปดปดประตูใชโปรแกรม PyCharm 

และ Python 

2.5.2 ฮา ร ด แ ว ร  ไ ด แ ก  Raspberry Pi, LCD, Relay 3. 3. 4 CMOS Camera, 

Solenoid และ หมอแปลงไฟฟา สําหรับระบบเปด-ปดประตูดวย QR code scanner ผาน CMOS 

Camera โดยการหมุนมอเตอรได การทดสอบและปรับปรุงแกไขระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผาน

เว็บไซต  

2.6 การบํารุงรักษาระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต 

 

3. ผลการดําเนินการ 

 3.1 ผลการศึกษาปญหาของระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟา 

ยังไมมีการพัฒนาการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต ยังคงตองเขาคิวเพ่ือแลกเหรียญ และ

เขาคิวซ้ือตั๋วรถไฟฟา ตามสถานีรถไฟฟาตางๆ ถึงแมวาจะมีการใชบัตร rabbit แลวก็ตาม โดยเฉพาะ

ตามสถานีใหญๆ เชน หมอชิต สยาม เปนตน 

3.2 ผลการศึกษาความเปนไปไดของระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต 

 3.2.1 ดานเทคนิค โปรแกรม Visual Studio Code เปน open source เหมาะใชงาน

ขามแพลตฟอรม รองรับท้ังบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนภาษา JavaScript, 

TypeScript และ Node.js เชื่อมตอกับ Git ใชงานงาย มีเครื่องมือสวนขยายตางๆ มาก 

3.2.2 ดานบุคลากร มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม JavaScript, Node.js และ 

Python รวมถึงการ เชื่อมตอกับอุปกรณตางๆเขากับ Raspberry Pi ในการเปดปดประตู 

3.2.3 ดานเวลา เนื่องจากมีเวลาจํากัด ดังนั้นในเบื้องตนเปนเพียงแบบจําลองแสดงการ

ซ้ือตั๋วผานเว็ปไซด แสดงการซ้ือขายผานโปรแกรมเทานั้น และได QR code แสดงการปลดล็อค ยัง

ไมไดเปนประตูเขา-ออกรถไฟฟาจริงๆ 

3.3 ผลการศึกษาความตองการของผูใช  

ผูใชบริการรถไฟฟา ตองการระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาแบบใหมท่ีไมตองเขาคิว ถาสามารถ

ซ้ือลวงหนากอนเดินทางได จะเปนนายินดีมาก และถามีวิธีท่ีเปดประตูโดยงายก็ยิ่งดี 

3.4 ผลการศึกษาวิเคราะหออกแบบระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต แสดง use case 

diagram ของระบบแสดงในรูปท่ี 1  
 

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2091-opensource-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2124-windows-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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รูปท่ี 1 Use Case Diagram ระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟา 

 

3.5  ผลการพัฒนาระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต ประกอบดวย 

3.5.1  ระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต ดวย โปรแกรม Visual Studio Code, 

JavaScript และ Node.js แสดงในรูปท่ี 2 และ MySQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล แสดงในรูป

ท่ี 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต 
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             รูปท่ี 3 ขอมูลท่ี User Register อยูใน MySQL Database 

 

3.5.2 ระบบเปด-ปดประตูดวย QR code scanner ผาน CMOS Camera ใช

โปรแกรม PyCharm และ Python แสดงอุปกรณตางๆ ในรูปท่ี 4 สวนการเชื่อมโยงอุปกรณตางๆ 

แสดงในรูปท่ี 5 

     

      
Raspberry Pi                      LCD                      Relay 

      
     CMOS Camera                   Solenoid                       หมอแปลงไฟฟา 

 

รูปท่ี 4 ฮารดแวร สําหรับระบบเปด-ปดประตู 
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3.5 ผลการทดสอบและปรับปรุงแกไขระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต แสดงในรูปท่ี 6 

เปนการ login เขาระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต สวนรูปท่ี 7 เม่ือซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต จะ

ไดรับ QR code จากระบบเพ่ือนําไปเปดประตู สวนการทดสอบอุปกรณตางๆ แสดงในรูปท่ี 8 และ

การเปดประตูดวย QR code แสดงในรูปท่ี 9 

3.6 การบํารุงรักษาระบบการซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต ในระดับถัดไปจากนี้ จะพัฒนา

ระบบการจายเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี การชําระผานแตละสถานี และแยกจายให BTS, MRT และ

แอรพอรตลิ้งไดโดยตรง รวมถึงการพัฒนาประตูรถไฟฟาแบบจําลอง เพ่ือทดสอบการเปดใชงานจริง 

 

 
 

รูปท่ี 5 การเชื่อมโยงอุปกรณสําหรับระบบเปด-ปดประตู 
 

จากรูปท่ี 5 การเชื่อมโยงอุปกรณสําหรับระบบเปด-ปดประตู โดย QR code scanner ผาน 

CMOS Camera ทําหนาท่ีในการแสดงผลการสแกน QR Code โดยมี Relay ขนาด 1 Channel ทํา

หนาท่ีในการตัดตอ Solenoid และมีแหลงจายไฟ 12V ตอเขากับตัว Solenoid เพ่ือทําหนาท่ีในการ

เรง Solenoid เพ่ือปลดล็อค สําหรับ Raspberry Pi ประมวลผล และทําการตอสายแลนเพ่ือไว

สําหรับในการเขาถึงฐานขอมูลภายในของผูใชงาน โดยฐานขอมูลเก็บประวัติการใชงาน รายชื่อผูใช 

QR Code เวลาท่ีใช สถานะเขา-ออก สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังได 
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รูปท่ี 6  การ Login ระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 7 ซ้ือตั๋วแลวไดรับ QR Code 

 

จากรูปท่ี 6 ระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟา ตองสมัคร User จากนั้น login เขาระบบผูใชงาน และเติม

เงินเขาระบบ จะได QR Code มาเพ่ือสําหรับสแกนระบบประตูจําลอง แสดงในรูปท่ี 7 จากนั้นทํา

การเปดระบบประตูจําลองโดย เม่ือเสียบปลั๊กและทําการเปดสวิตซและรอใหตัว Raspberry Pi ทํา

การ Boot ระบบ ซ่ึงไดทําการตั้ง Auto ของตัว source code ให run อัตโนมัติ โดย Raspberry Pi 

จะทําการ run เพ่ือทําหนาท่ีในการเรียกตัวฐานและไฟลโปรแกรมท่ีเขียนไวในโปรแกรมดวยภาษา 

Python ท่ีจะทําหนาท่ีในการสแกน QR Code แสดงในรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 การทดสอบการเชื่อมตออุปกรณตางๆ  

 

จากรูปท่ี 8 เม่ือ Raspberry Pi เชื่อมตอกับอุปกรณท้ังหมด และทําการ Boot เสร็จ

เรียบรอยแลว จะแสดงผลในจอ LCD วาพรอมสามารถ Scan QR ได  
 
 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 9 ผลทดสอบการปลดล็อคประตูผาน QR code 
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      จากรูปท่ี 9 เม่ือ LED ไฟกระพริบเพ่ือแจงเตือนวาระบบพรอมใชงาน และกลอง CMOS 

Camera พรอมใชงานแลว นํา QR Code ท่ีมีอยูในฐานขอมูลนําไปสแกนท่ี CMOS Camera ถา QR 

Code ถูกตอง หนาจอ LCD จะข้ึนชื่อตรงกับผู ท่ีอยู ในฐานขอมูล จากนั้นก็จะสงคําสั่งไปยัง 

Solenoid เพ่ือทําการปลดล็อค  

 ผลการประเมินการวิจัย พบวา ระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต สามารถใชซ้ือตั๋วรถไฟฟา

ไดทุกระบบ ไดแก BTS, MRT และ airport link แตยังมีขอจํากัดในการโอนเงินจากระบบซ้ือ

รถไฟฟาเขาสูระบบของ BTS, MRT และ airport link ไมได คือยังไมสามารถตัดเงินไดจริง สวน QR 

Code ท่ีไดจากการซ้ือสามารถใชเติมเงินเขา QR code ไดโดยตรง และสามารถใชเปดประตู ไม

จําเปนตองสราง QR code ใหมทุกครั้ง แตระบบจะตรวจสอบจํานวนเงินกอนเปดประตู ท้ังนี้ก็ยังมี

ขอจํากัด ในการเปลี่ยนระบบการเปดประตู ซ่ึงจําเปนตองพัฒนาระบบใหม จากเดิมท่ีเปนระบบ 

RFID [7] ตองมีการปรับเปลี่ยนเปนอุปกรณอาน QR code  
 

4. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการพัฒนาระบบซ้ือตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต  อํานวยความสะดวกใหผูโดยสาร 

เนื่องจากคนเดินทางเพ่ิมมากข้ึน คนตอแถวซ้ือตั๋วเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสงผลใหคนใชบริการตองตอแถวกันมาก

ข้ึน และเสียเวลาในการแลกเหรียญเพ่ือท่ีจะมาซ้ือตั๋วอีกดวย ในปจจุบัน การเปดประตูใชการหยอด

เหรียญหรือใชบัตร ดังนั้น การแสกน QR Code ผานระบบประตูจําลองแทน สะดวก รวดเร็ว 

นอกจากนั้น ระบบยังสามารถเก็บขอมูลผูใชงาน รวมถึงประวัติและเวลาการใชงานไวอีกดวย ซ่ึง

สามารถนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหเพ่ือการตลาดตอไปในอนาคตได สิ่งท่ีตองการพัฒนาตอ ไดแก 

การสามารถเชื่อมเขากับระบบใหญ การหักเงินจากระบบในแตละสถานี รวมถึงการโอนเงินใหกับ 

BTS MRT และ airport link ได และทําประตูจําลองขนาดใหญใชงานจริง ท้ังนี้จากการใชบัตรแตะ 

จะเปลี่ยนเปนการใช QR code ซ่ึงการประมวลผล จะตองมีการเปรียบเทียบ เพ่ือประเมินเม่ือมีคน

ใชพรอมๆกันในชวงเวลาเรงดวนตอไป 
 

เอกสารอางอิง 

รถไฟสายดวน Airport Express สนามบิน-ตัวเมืองฮองกง (ข้ึนรถดวย QR Code) เท่ียวเดียว/ไป 

กลับ สืบคนขอมูลจาก https://www.klook.com/th/activity/71-airport-express-

hong-kong/ เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2561 

ชาวเมืองหางโจวสแกนมือถือข้ึนรถไฟใตดินไดเลย-ไมตองรอคิวซ้ือตั๋ว สืบคนขอมูลจาก 43http://    

www.carrushome. com/ชาวเมืองหางโจวสแกนมือถือ/43 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2561 

กลอนประตูดิจิตอล สืบคนขอมูลจาก  

https://www.klook.com/th/activity/71-airport-express-hong-kong/
https://www.klook.com/th/activity/71-airport-express-hong-kong/
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  https://www.sbdesignsquare.com/th/products/39002422/null เม่ือวันท่ี 2  

มีนาคม 2561 

เปดประตูดวย QR code สืบคนขอมูลจาก https://www.dailygizmo.tv/2012/09/21/อยาก 

ลองปะ-ใช-qr-code-แทนกุญแจ/ เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2561 

เริ่มตนการใชงานบอรด Raspberry Pi Model A+ สืบคนขอมูลจาก  

https://www.ett.co.th/prod2015/เริ่มตนการใชงานบอรด%

20Raspberry%20Pi%20A+.pdf เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ระบบควบคุมคุณภาพคลงัยาโดยใชบอรด Raspberry สืบคนขอมูลจาก  

  http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bit stream/123456789/7152/2/Fulltext.pdf เม่ือ 

วันท่ี 12 เมษายน 2561 

“บีทีเอส” ทยอยเปลี่ยนบัตรโดยสารเท่ียวเดียว “แตะเขา-สอดออก” แทนแถบแมเหล็ก  

สืบคนขอมูลจาก 

https://mrta-yellowline.com/wp/ wp/บีทีเอส-ทยอยเปลี่ยนบ/ั เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม  

2561 

 

https://www.sbdesignsquare.com/th/products/39002422/null%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202
https://www.dailygizmo.tv/2012/09/21/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://www.ett.co.th/prod2015/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%20Raspberry%20Pi%20A+.pdf
http://www.ett.co.th/prod2015/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%20Raspberry%20Pi%20A+.pdf
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bit%20stream/123456789/7152/2/Fulltext.pdf
https://mrta-yellowline.com/wp/%20wp/%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1/
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การประยุกตใชเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิต กระบวนการบรรจุมวนบุหร่ี โรงงานผลิต 4 

Total Productive Maintenance (TPM) Application in Cigarette Packaging 

Process, Factory 4 in Order to Improve Efficiency and  

Increase Productivity 
 

บุญสง คําออน1 

Bunsong Khamon1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิต กระบวนการบรรจุ

มวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 โดยการประยุกตใชเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม 

(TPM) จากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักท่ีทําใหคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและผลผลิต

ตกต่ํา ไดแก ดานการบริหารจัดการองคกรและแรงงาน ดานเครื่องจักร และดานวัตถุดิบ จึงไดเสนอ

แนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการองคกรและแรงงาน ไดแก การนําผังองคกร

มาใชอยางเปนทางการหรือลายลักษณอักษร การกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

การฝกอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมความรูความชํานาญ 2) ดานเครื่องจักร ไดแก การนําเทคนิคการ

บํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวมมาใช และ 3) ดานวัตถุดิบ ไดแก การหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสม

การบรรจุมวนบหุรี่  

หลังจากประยุกตใชวิธีการดังกลาว พบวาดัชนีอัตราการเดินเครื่อง (Loading Efficiency 

Index) มีคาสูงข้ึนเปนรอยละ 93.41 ดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Machine Efficiency Index) 

มีคาสูงข้ึนเปนรอยละ 94.82 ดัชนีอัตราคุณภาพ (Quality Rate Index) มีคาสูงข้ึนเปนรอยละ 95.6 

และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) มีคาสูงข้ึนเปน

รอยละ 84.67 จากการท่ีดัชนีดังกลาวมีคาสูงข้ึนสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 

62.17 เปนรอยละ 78.91 และอัตราผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 14,921.05 ซองตอชั่วโมง เปน 18,937.93 

ของตอชั่วโมง หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.92 ของอัตราผลผลิตเดิม 

 

คําสําคัญ:  กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ ประสิทธิภาพและผลผลิต เทคนิค TPM 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

E-mail: bunsong4051@ru.ac.th 

mailto:bunsong4051@ru.ac.th
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Abstract 

 This research’s purpose is to find the best way to improve efficiency and 

increase productivity in cigarette packaging the first process in factory 4 by using Total 

Productive Maintenance (TPM) method. The study found that the main causes of low 

effectiveness and productivity in machines are organization and labor management, 

machine, and ingredients. Therefore, the offered solutions are 1) for the organization 

and labor management, there should be an official written organizational structure 

that specify scope of responsibility and the person in charge and staff training 2) for 

the machine, the TPM method should be implemented 3) for the ingredients, the 

proper condition for cigarette packaging should be applied.  

 After implementing the TPM method, it is found that the Loading Efficiency 

Index, Machine Efficiency Index, Quality Rate Index, and Overall Equipment 

Effectiveness: OEE have increased to 93.41, 94.82, 9 5 .6, and 84.67% respectively. 

Therefore, the efficiency rate has increase from 62.17 to 78.91% and the productivity 

rate has increase from 14,921.05 packs per hour to 18,937.93 packs per hour which 

equals 26.92% of the former rate. 

 

Keywords: Cigarette packaging, efficiency and productivity, TPM 

 

บทนํา 

 ปจจุบันภาวการณผูกขาดดานการจําหนายบุหรี่ของอุตสาหกรรมผลิตยาสูบในประเทศได

คอยๆ หมดลง กอใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางทางการตลาดสรางภาวการณแขงขันข้ึนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งบุหรี่ตางประเทศนําเขามาจําหนายในประเทศไทยไดรับการลดอัตราอากรภายใตเขตการคา

เสรีอาเซียน ดังนั้น อุตสาหกรรมผลิตยาสูบในประเทศตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง จากแผนกล

ยุทธพัฒนาองคกร พ.ศ. 2560-2564 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล โดยการ

บริหารจัดการองคกรและพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือให

สอดคลองแผนงานฯ และเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังไดรับการสนับสนุนใหทําวิจัย

ตอเนื่องจากงานวิจัย (บุญสง คําออน, 2561, หนา 467-476) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับการหาปจจัยท่ี

เหมาะสมเพ่ือลดของเสียกระบวนการมวนบุหรี่ดวยวิธีการออกแบบการทดลอง จากการศึกษาขอมูล

กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 ท่ีนํามาศึกษา มีประสิทธิภาพต่ําคิดเปน 62.17% เม่ือ

เปรียบเทียบกับกําลังการผลิตท่ีคิดจากกองแผนงาน โดยเปาหมายกองแผนงานกําหนดไวไมนอยกวา 
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90% งานวิจัยนี้จึงไดนําเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวมมาประยุกตใชเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธภิาพและเพ่ิมผลผลิตกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 ใหสูงข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตดวยการประยุกตใชเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวี

ผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (TPM) โดยกําหนดเปาหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหไดไมนอยกวา 

75% 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาขอมูลท่ัวไปดานการผลิตของโรงงานตัวอยาง 

 1.1 ขอมูลท่ัวไปของโรงงานตัวอยาง 

   โรงงานตัวอยางเปนโรงงานผลิตบุหรี่ มีการผลิตบุหรี่ตราตางๆ แบงเปนบุหรี่ชนิด 

มีกนกรอง 22 ตรา เชน ตรา ก. และ ตรา ก. ไลทส เปนตน การวิจัยนี้ใชกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 

1 โรงงานผลิต 4 ในการศึกษาเนื่องจากมีประสิทธิภาพและผลผลิตตกต่ํา คิดเปน 62.17% 

  1.2 กระบวนการผลิตบุหรี่ของโรงงานผลิต 4 จะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 

  1.2.1 การผลิตยาเสน เริ่มตนดวยการเตรียมวัตถุดิบเปน Batch (1 Batch ประมาณ 

500กิโลกรัม) จะประกอบไปดวย ใบยาเตอรกิชในประเทศ 14% เวอรยิเนียในประเทศ 37% เบอร

เลยในประเทศ 34% กานเวอรยิเนีย และกานเบอรเลย 15% จากนั้นจะผานข้ันตอนการผลิตจนได

เปนยาเสนเก็บไวท่ีไซโลของกองการใบยาและพรอมท่ีจะลําเลียงยาเสนทางทอไปใหเครื่องมวนบุหรี่ 

  1.2.2 การมวนและบรรจุบุหรี่ ทําหนาท่ีรับยาเสนจากกองการใบยาทางทอลมดูด  

(ระบบปด) มาเขาเครื่องมวนพรอมท้ังแปรรูปยาเสนเปนบุหรี่สําเร็จรูป กระบวนการมวนและบรรจุ

บุหรี่จะใชเครื่องจักรเปนหลัก ประกอบดวย เครื่องมวนบุหรี่ เครื่องบรรจุบุหรี่ และเครื่องหอสิบซอง 

  1.2.2.1 กระบวนการมวนบุหรี่ เขตการผลิตบุหรี่ ตรา ก. มี 2 กระบวนการ 

ไดแก กระบวนการมวนบุหรี่ 1 ใชเครื่องมวนประเภท Protos 70 และกระบวนการมวนบุหรี่ 2 ใช

เครื่องมวนประเภท Garant-4 เครื่องมวนจะมวนยาเสนดวยกระดาษบางสีขาวแบบตอเนื่อง

เสนผาศูนยกลาง 24.7±0.2  และตัดมวนบุหรี่ยาว 64 มิลลิเมตร จากนั้นมวนบุหรี่จะถูกลําเลียงดวย 

Drum ท่ีหมุนรอบตัวเองดวยความเร็วสัมพันธกับการตัดมวนบุหรี่ไปยังเครื่องตอกนกรองแลวจะถูก

ตอไปยังเครื่องบรรจุซอง  

  1.2.2.2 กระบวนการบรรจุบุหรี่ เขตการผลิตบุหรี่ ตรา ก. มี 2 กระบวนการ 

ไดแก กระบวนการบรรจุ 1 ใชเครื่องบรรจุประเภท ALFA RAM จํานวน 1 เครื่อง และกระบวนการ

บรรจุ 2 ใชเครื่องบรรจุประเภท AMF 3000 จํานวน 1 เครื่อง โดยเครื่องบรรจุจะทําการบรรจุมวน
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บุหรี่ลงซอง 20 มวนตอซอง และติดแสตมป จากนั้นซองบุหรี่จะถูกลําเลียงเขาเครื่องหอกระดาษแกว

เม่ือหอกระดาษแกวเสร็จแลวจะถูกตอไปยังเครื่องหอสิบซอง 

  1.2.2.3 กระบวนการหอสิบซอง เขตการผลิตบุหรี่ ตรา ก. มี 2 กระบวนการ 

ไดแก กระบวนการหอสิบซอง 1 ใชเครื่องหอสิบซองประเภท ALFA RAM จํานวน 1 เครื่อง และ

กระบวนการหอสิบซอง 2 ใชเครื่องหอสิบซองประเภท Focke 485 จํานวน 1 เครื่อง (กระบวนการ

หอสิบซอง มีประเภทเครื่อง ALFA RAM สํารอง จํานวน 1 เครื่อง) การหอสิบซองจะหอซองบุหรี่ท่ี

หอกระดาษแกวเรียบรอยแลว10 ซองตอหอดวยกระดาษสีน้ําตาล หัวหอจะมีฉลากติดท้ังสองดานบน

ฉลากจะมีหมายเลขเครื่อง วันท่ี เดือน ป ท่ีผลิต และหอสิบซองจะถูกลําเลียงเขาเครื่องบรรจุหีบ 

 2. วิเคราะหขอมูลและระบุท่ีมาของปญหา 

   จากขอมูลเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2561 กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่  1 มี

ประสิทธิภาพ62.17% กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 2 มีประสิทธิภาพ 65.19% ดังตารางท่ี 1 โดย

กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 มีความสูญเสียเวลา ดานเครื่องบรรจุหยุดแบบกะทันหัน ดาน

สมรรถนะเดินเครื่อง ดานผลิตของเสีย ดังตารางท่ี 2 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยและกลุมปรับปรุง

เฉพาะเรื่อง เชน หัวหนาชาง พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ ผูควบคุมเขตการผลิต หัวหนาพัสดุ 

สรุปวาใชกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 เปนกระบวนการนํารองเพ่ือหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิต 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกําลังผลิตตามแผนกับปริมาณผลิตจริง กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่  

โรงงานผลิต 4  

 
Ideal Capacity  

(ลานซอง) 

Normal capacity  

(ลานซอง) 

ประสิทธิภาพการผลติ  

(%) 

กระบวนการบรรจุ 

1 

กระบวนการบรรจุ 

2 

3.648 

3.648 

2.268 

2.378 

62.17 

65.19 

เฉลี่ย 3.648 2.323 63.68 

ท่ีมา  : กองแผนงานและควบคุมการผลิต ฝายผลิตของโรงงานผลิต 4 

หมายเหตุ - Ideal capacity คือ กําลังการผลิตท่ีคิดไดจากกําลังการผลิตท่ีไดออกแบบไวตามกําลังการผลิตของ

เครื่องจักรเทากับ 400 ซองตอนาที (ในเวลา 8 ช่ัวโมงลบดวยเวลาหยุดตามแผน) 

    - Normal capacity คือปริมาณท่ีผลิตไดจริงในเวลาทํางานปกติ (เวลา 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 

น.) 
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ตารางท่ี 2 รายงานจํานวนผลผลิต การสูญเสียเวลาเครื่องจักร บุหรี่เสีย ของกระบวนการบรรจุมวน
บุหรี่ 1 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 (เวลามาตรฐาน 1/400 นาที/ซอง) 
การสูญเสีย (นาที)  พฤษภาคม   สิงหาคม  เฉลี่ย  

ผลผลติ (ซอง) 2,322,432 2,213,568 2,268,000 

เวลาทํางานประจําท้ังหมด  10,260 10,800 10,530 

เวลาท่ีเครื่องจักรรับภาระงาน 9,120 9,120 9,120 

เวลาหยดุตามแผน เชน ทําความสะอาด การประชุม ฯลฯ 1,140 1,680 1,410 

เวลาท่ีเครื่องจักรไมไดรับภาระงาน 

    รอปอนซอง (หอขัดของ) 820 420 620 

    อ่ืนๆ เชน รอวัสดุจากหองพัสด ุ 425 605 515 

รวมเวลาเคร่ืองจกัรไมไดรับภาระงาน (1) 1,245 1,025 1,135 

เวลาปรับตั้งและปรับแตงเครื่อง 

    ปรับตั้ง/เปลีย่นสายพาน  65 70 67.5 

    ปรับตั้งชุดพับกระดาษ foil 205 65 135 

รวมเวลาปรับต้ังและปรับแตงเคร่ือง มากกวา 5 นาที  

(2) 
270 135 202.5 

เวลาท่ีเครื่องจักรเสีย 

    ระบบควบคุมขัดของ (ไฟฟา) 80 150 115 

    เครื่องจักรเสีย วิศวฯ ซอม 735 1,165 950 

    อะไหลชํารุดซอมเอง 30 150 90 

    M/C BREAK จากหัวฉีด 45 215 130 

    M/C BREAK จากเตารีด  20 10 

    M/C BREAK จาก Suction  90 140 115 

รวมเวลาท่ีเคร่ืองจักรเสีย  (3) 980 1,840 1,410 

รวมเวลาท่ีเคร่ืองจักรเสียฉุกเฉิน ( (2) + (3) ) 1,250 1,975 1,612.5 

   ตะเข็บซองแตก (ซอง) 83,598 88,770 86,184 

   รอยยับ รอยยน (ซอง) 63,379 59,093 61,236 

   ไมมีแสตมป และ อ่ืนๆ  48,342 46,914 47,628 

รวม (ซอง) 195,319 194,777 195,048 

  

 จากตารางท่ี 2 เปนการศึกษาสภาพปจจุบันกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 ทําใหทราบถึง
กําลังการผลิตท่ีทําไดจริง สาเหตุการสูญเสียเวลาของเครื่องจักร และบุหรี่เสีย ขอมูลดังกลาวนี้เปน
สาเหตุ ท่ีทําใหผลผลิตเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ตกต่ํา (Dal., Tugwell and Greatbank, 2000, P. 
1488–1502) กลาวไววาสามารถนําขอมูลท่ีไดนี้ไปทําการวิเคราะหหาคาดัชนีชี้วัด ไดแก อัตราการ
เดินเครื่อง (Loading Efficiency), ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Machine Efficiency), อัตรา



 

1713 
 

คุณภาพ (Quality Rate) และประสิทธิ ผล โดยรวมของ เครื่ องจั กร  (Overall Equipment 
Effectiveness: OEE) ในการหาคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ดังสมการท่ี [1] 
 

OEE (%) = อัตราการเดินเคร่ืองจักร(%) × ประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง(%) × อัตราคุณภา(%)..………… 
[1] 

จากขอมูลตารางท่ี 2 สามารถนํามาคํานวณคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรดังนี้ 

   เวลาทํางานประจําท้ังหมด เฉลี่ย 2 เดือน  = 10,530 นาที 

   เวลารับภาระงาน เฉลี่ย 2 เดือน          =   9,120 นาที 

   เวลาหยุดตามแผน เฉลี่ย 2 เดือน          =   1,410 นาที 

   เวลาหยุดไมตามแผน (เวลาท่ีเครื่องจักรเสียฉุกเฉิน) เฉลี่ย 2 เดือน = 1,612.5 นาที 

   เวลารับภาระงาน  = เวลาทํางานประจําท้ังหมด – เวลาหยุดตามแผน 

   รอบเวลามาตรฐานการผลิต = จํานวนผลผลิตตามแผน (ซอง) / เวลารับภาระงาน 

(นาที) 

                 = 3,648,000 / 9,120 = 1/400 นาที/ซอง 

  เวลาท่ีเครื่องจักรทํางานจริง  = เวลารับภาระงาน – เวลาหยุดไมตามแผน (เวลาเครื่องจักร

หยุด) 

  เวลาท่ีเครื่องจักรทํางานจริง  = 9,120 - 1,612.5 นาที  

   ∴ เวลาท่ีเครื่องจักรทํางานจริงเฉลี่ย (เวลาเดินเครื่อง) =  7,507.5 นาที   

  คาคาดหวังจากเวลาทํางานจริง =  7,507.5 นาที X รอบเวลามาตรฐาน 1/400 นาที/ซอง 

   ∴ คาคาดหวังจากเวลาทํางานจริงเฉลี่ย = 3,003,000 ซอง 

  การสูญเสียเชิงสมรรถนะในรูปของจํานวนผลผลิต =  3,003,000 - 2,268,000 ซอง 

   ∴การสูญเสียเชิงสมรรถนะในรูปของจํานวนผลผลิตโดยเฉลี่ย = 735,000 ซอง 

  การสูญเสียเชิงสมรรถนะในรูปของเวลา = 735,000 ซอง X รอบเวลามาตรฐาน 1/400 

นาที/ซอง   

   ∴ การสูญเสียเชิงสมรรถนะในรูปของเวลาเฉลี่ย 1,837.5 นาที หรือ 30.625 

ชั่วโมงหรือคิดเปน 24.48% ของเวลาท่ีเครื่องจักรทํางานจริง แบงออกเปนรอปอนซอง (เครื่องหอ

ขัดของ) 620 นาที หรือคิดเปน 33.74% รอวัสดุจากหองพัสดุ 515 นาที หรือคิดเปน 28.03% และ

เวลาปรับตั้งปรับแตงเล็กนอยของพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ (ปรับในแตละครั้งใชเวลา

นอยกวา 5 นาที พนักงานไมมีการบันทึกขอมูลในสวนนี้เนื่องจากจะเปนการเสียเวลา) จากการ

คํานวณในทางทฤษฎีการสูญเสียเชิงสมรรถนะในรูปของเวลาเฉลี่ย = (1,837.5 - 620 - 515) = 

702.5 นาที หรือคิดเปน 38.23% 

 การสูญเสียอัตราคุณภาพ มีประเภทตะเข็บซองแตก 86,184 ซอง คิดเปน 44.19% รอยยับ

และรอยยน 61,236 ซอง คิดเปน 31.40% และไมมีแสตมป และอ่ืนๆ 47,628 ซอง คิดเปน 24.41% 
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  จากการสูญเสียเวลาดานความพรอมของเครื่องจักรในการทํางาน ประสิทธิภาพการ

เดินเครื่อง และความสามารถในการผลิตของดีตรงตามขอกําหนด สามารถนํามาคํานวณหาคาอัตรา

การเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ไดดังนี้ 

 
  

 อัตราการเดินเครื่อง  =  
   

                =                = 82.32% 
     

 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง    =   
   

       =                                               = 75.52% 
      

 

อัตราคุณภาพ        =   
   

               =   = 91.4%                        

                                                                                                                                                                         
 

    จากสมการท่ี [1] สามารถหาคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ดังนี้ 

 คาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) = 0.8232 × 0.7552 × 0.914 = 56.82% 
 

 3. การวิเคราะหสาเหตุของผลผลิตตกต่ํา  

   จากการท่ีผูวิจัยและกลุมปรับปรุงเฉพาะเรื่องไดศึกษาปญหากระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 

พบวาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหประสิทธิภาพและผลผลิตตกต่ํา ไดแก ดานการบริหารจัดการองคกรและ

แรงงาน ดานเครื่องจักร และดานวัตถุดิบ 

 3.1 การวิเคราะหสาเหตุดานการบริหารจัดการองคกรและแรงงาน  

 จากการศึกษาโครงสรางองคกรของกองการมวนและบรรจุ พบวาไมมีการนํามาใช 

อยางเปนทางการทําใหขาดการสั่งงานท่ีชัดเจน ขาดการสื่อสารและการประสานระหวางหนวยงาน 

รวมท้ังพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ขาดการสนับสนุนในเรื่องการฝกอบรมเพ่ือท่ีจะทําให

การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสาเหตุดังกลาวใหสูญเสียเวลาปรับตั้ง/ปรับแตงเครื่องในแตละ

ครั้งใชเวลานอยกวา 5 นาที (minor stoppage) เปนการสูญเสียเชิงสมรรถนะในรูปของเวลา รอบ

ทํางานหรือความเร็วการทํางานของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ไมเปนไปตามมาตรฐาน และเครื่องรอปอน

ซอง (เครื่องหอขัดของ) รอวัสดุจากหองพัสดุ จากการคํานวณทางทฤษฎี มีการสูญเสียเชิงสมรรถนะ

ในรูปของเวลาเฉลี่ย 1,837.5 นาที หรือ 30.625 ชั่วโมง สงผลใหดัชนีชี้วัดดานประสิทธิภาพการ

เดินเครื่อง เทากับ 75.52% 

9,120 

7,507.5 นาที 
   1/400 นาที/ซอง × 2,268,000 ซอง 

เวลาเดินเครื่อง 
   รอบเวลามาตรฐานการผลิต × จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตได 

2,268,000 

   จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตได   
   จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตได - จํานวนชิ้นงานท่ีเสีย 

    2,268,000 - 195,048 

   เวลารับภาระงาน – เวลาท่ีเครื่องหยุด 

   9,120 – 1,612.5 

เวลารับภาระงาน 



 

1715 
 

 3.2 การวิเคราะหสาเหตุดานเครื่องจักร  

 เครื่องบรรจุมวนบุหรี่เปนเครื่องท่ีใชงานมาเปนเวลานานมากกวา10 ป ไมมีการ

วางแผนซอมบํารุงเชิงปองกัน ทําใหสูญเสียเวลาเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเฉลี่ย 1,612.5 นาที สงผลให

ดัชนีชี้วัดดานอัตราการเดินเครื่อง เทากับ 82.32%  

 3.3 การวิเคราะหสาเหตุดานวัตถุดิบ  

 วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ ไดแก กระดาษซอง กระดาษตะก่ัว (foil)  

วัสดุกาวติดตะเข็บซอง สายคาดซอง แสตมป บางครั้งเม่ือนํากาวหรือวัสดุมาใช เชน กาวติดตะเข็บ

ซองบุหรี่ทําใหตะเข็บซองบุหรี่แตก กระดาษตะก่ัว (foil) ออนเกินไปทําใหยนหรือยับสงผลให

กระดาษซองยนหรือยับตาม สาเหตุดังกลาวสงผลกระทบตอการสูญเสียในเรื่องของเวลาและคุณภาพ

ของกระบวนการเนื่องจากพารามิเตอรวัสดุกาวติดตะเข็บซองบุหรี่และการปรับต้ังคาพารามิเตอร

เครื่องบรรจุบุหรี่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดของเสียเฉลี่ย 195,048 ซอง สงผลใหดัชนีชี้วัดดานอัตรา

คุณภาพ เทากับ 91.4% 

 4. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 4.1 การปรับปรุงดานการบริหารจัดการองคกรและแรงงาน 

  การปรับปรุงไดนําโครงสรางองคกรของกองการมวนและบรรจุมาใชอยางเปนทางการ

หรือกําหนดเปนลายลักษณอักษร จากนั้นไดจัดทําคําบรรยายลักษณะงานของแตละตําแหนงงาน

เพ่ือใหแตละคนไดทราบบทบาทหนาท่ีในการทํางานโดยการระบุ ชื่อ ตําแหนง หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของแตละตําแหนงอยางชัดเจน เชน การสูญเสียเวลาเนื่องจากรอวัสดุบรรจุซองจากหอง

พัสดุ มอบหมายพนักงานจัดสงวัสดุตรวจสอบและประสานงานกับพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุมวน

บุหรี่ในเรื่องวัสดุคงเหลือ (Safety Stock) ของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ ในสวนรอปอนซองบุหรี่ (เครื่อง

หอขัดของ) ทําการสรางรางเก็บซองบุหรี่ (200 ซองตอราง) เพ่ิมเติม มอบหมายพนักงานยกรางเก็บ

รางลงในรถเข็น (50 รางตอรถ) และเข็นรถเข็นเพ่ือนําซองบุหรี่ไปปอนใหเครื่องหอสิบซองสํารอง

ตอไป มีการจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานในสวนท่ีเก่ียวของ เชน พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ 

พนักงานชางเครื่องบรรจุ เพ่ือเพ่ิมความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการสูญเสียเวลาใน

การปรับตั้ง/ปรับแตงเครื่องบรรจุ  

 4.2 การปรับปรุงดานเครื่องจักร 

 กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่จะใชเครื่องจักรเปนหลัก เครื่องจักรมีราคาสูงนําเขาจาก

ตางประเทศมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป ดวยเหตุนี้จึงตองใหความสําคัญในการบํารุงรักษาเครื่อง

บรรจุมวนบุหรี่เปนพิเศษ (พูลพร แสงบางปลา, 2542) ไดเสนอแนะนําเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวี

ผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (TPM) ไดแก  

 4.2.1 การบํารุงรักษาเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement) เพ่ือทําการวิเคราะห

และปรับปรงุประสิทธิผลโดยรวมของเครือ่งจักร (OEE) ใหอยูในระดับสูงสุด 
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 4.2.2 การบํารุงรักษาดวยตนเอง (Self-Maintenance) เพ่ือใหผูใชเครื่องจักรมี

ความรูความเขาใจในกลไกของเครื่องสามารถบํารุงรักษาเครื่องจักรไดดวยตนเอง ดวยการปฏิบัติตาม 

7 ข้ันตอนของการบํารุงรักษาดวยตนเอง  

 4.2.3 การบํารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) ไดมอบหมายใหฝายชาง

จัดทําแผนการบํารุงรักษาตามระยะเวลา ควบคุมการหลอลื่นและการเปลี่ยนชิ้นสวนตามคาบเวลาท่ี

กําหนด วิเคราะหความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 

 4.2.4 การศึกษาและฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานและการบํารุงรักษา (Training 

and Education) เชน การบํารุงรักษาเบื้องตน การขันแนนและการปรับแตงและการใชงานของ

เครื่องบรรจุ  

 จากการเสนอแนะเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (TPM) 

ดังกลาว รวมท้ังผูบริหารใหการสนับสนุน จึงไดจัดตั้งกิจกรรมกลุมยอยและไดเริ่มดําเนินการตาม 5 

ข้ันตอนตอไปนี้  

 1) กําหนดพ้ืนท่ีและการจัดตั้งทีมงานในการปรับปรุง 

 2) อบรมความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน เชน การขันแนนและการปรับแตงและการใช

งานของเครื่องบรรจุ การบํารุงรักษาดวยตนเอง การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ใหแกผูเก่ียวของ 

 3) รวบรวมขอมูลและปญหากอนทําการปรับปรุง แลวนําเสนอใหแกสมาชิกใน

ทีมงานท้ังทีมปรับปรุงเฉพาะเรื่องและทีมบํารุงรักษาดวยตนเองไดทราบ เพ่ือทําความเขาใจและ

แกปญหาของกระบวนการบรรจมุวนบุหรี่  

 4) ดําเนินการประยุกตเทคนิค TPM ในการแกปญหากระบวนการผลิต 

จากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอผลการดําเนินงานการประยุกตในเบื้องตนใหแกกลุมผูบริหาร เนื่องจาก

งานวิจัยนี้มีขอจํากัดดานเวลาการบํารุงรักษาดวยตนเอง จึงปฏิบัติ 2 ข้ันตอน ไดแก การทําความ

สะอาดแบบตรวจสอบ การกําจัดจุดยากลําบากและแหลงกําเนิดปญหาของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ 

 5) จัดการประชุมทีมงานทุก 2 สัปดาหในชวงการประยุกต 2 เดือนแรก โดยใช

เวลาประชุมกลุมรวมท้ังนําเสนอตอผูบริหารรวมครั้งละ 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะทําการประชุมกลุม 

เดือนละ 1 ครั้งทุกเดือน เพ่ือติดตามการดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่องตอไป 

 4.3 การปรับปรุงดานวัตถุดิบ 

 จากการวิเคราะหสาเหตุทางดานวัตถุดิบพบวาวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการบรรจุมวน

บุหรี่มีปญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพดานพารามิเตอรของวัสดุกาวติดตะเข็บซองบุหรี่ รวมถึงการปรับ

คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ จากปญหาเรื่องมาตรฐานพารามิเตอรดังกลาว 

งานวิจัย (Bunsong Khamon, 2019) ไดทําการศึกษาหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของเครื่องบรรจุ 

มวนบุหรี่ในหัวขอการการประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพ่ือลดของเสีย กระบวนการบรรจ ุ

มวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 จึงนําผลการทดลองดังกลาวมาประยุกตใชในการปรับปรุงดานวัตถุดิบ 



 

1717 
 

โดยตั้งคาอุณหภูมิเตารีดตะเข็บ 174 องศาเซลเซียส ความดันฉีดกาว 3.8 ปอนดตอตารางนิ้ว วัสดุ

กาวมีปริมาณเนื้อกาว 30% พบวาของเสียท่ีเกิดจากรอยตะเข็บซองแตกลดลงคิดเปน 1.2% จากของ

เสียประเภทรอยตะเข็บซองแตกเดิม สงผลใหของเสียโดยรวมลดลงจาก 8.6% เปน 4.4% จากของ

เสียท้ังหมด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 หลังจากนําผลการวิจัยมาประยุกตใชกับกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 ระหวางเดือนธันวาคม 

2561 ถึงกุมภาพันธ 2562 สรุปไดดังนี้ 

 1. ดานการบริหารจัดการองคกรและแรงงาน ไดนําเอาผังโครงสรางองคกรมาใชอยางเปน

ทางการหรือลายลักษณอักษร เพ่ือใหการสั่งงานและกําหนดขอบเขตหนาท่ีหรือลักษณะงานท่ีตองทํา

ของแตละตําแหนงชัดเจนเพ่ือควบคุมติดตามงานและประเมินผลงาน รวมถึงการใหความรูแก

พนักงานโดยการจัดฝกอบรม ไดทําการสรางรางเก็บซองบุหรี่เพ่ิมเติม (200 ซองตอราง) เก็บรางลง

ในรถเข็น (50 รางตอรถ) และเข็นรถเข็นเพ่ือนําซองบุหรี่ไปปอนใหเครื่องหอสิบซองสํารองโดย

สามารถลดเวลาเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ไมไดรับภาระงาน เนื่องจากรอการลําเลียงซองบุหรี่ไปยังเครื่อง

หอสิบซอง (เครื่องหอขัดของ) จาก 620 นาที เปน 132 นาที หรือลดลง 78.71% ลดเวลารอวัสดุจาก

หองพัสดุ จาก 515 นาที เปน 103 นาที หรือลดลง 80% และลดเวลาปรับตั้ง/ปรับแตงเล็กนอยของ

พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ จาก 702.5 นาที เปน 165 นาที หรือลดลง 76.51% 

 2. ดานเครื่องจักร นําเทคนิค TPM มาประยุกตใช โดยสามารถลดเวลาปรับตั้ง/ปรับแตง (ปรับ

ในแตละครั้งใชเวลามากกวา 5 นาที) ของพนักงานฝายชาง จาก 202.5 นาที เปน 95.5 นาที หรือ

ลดลง 52.84% และลดเวลาสูญเสียของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่เสียฉุกเฉิน จาก 1,410 นาที เปน 

494.5 นาที หรือลดลง 64.93%  

 3. ดานวัตถุดิบ สามารถลดของเสียประเภทตะเข็บซองแตก จาก 3.8% เปน 1.2% หรือลด

เวลาสูญเสียลงได 58,424 ซอง / (1/400 นาที/ซอง) เทากับ 146.06 นาที และลดของเสียประเภท

รอยยับ รอยยน และไมมีแสตมป จาก 4.8% เปน 3.2% หรือลดเวลาสูญเสียลงได 34,837 ซอง / 

(1/400 นาที/ซอง) เทากับ 87.09 นาที สงผลใหของเสียโดยรวมลดลง จาก 8.6% เปน 4.4% หรือ

ลดเวลาสูญเสียท่ีเครื่องบรรจุบุหรี่ไมไดรับภาระงานท้ังหมด 93,261 ซอง / (1/400 นาที/ซอง) 

เทากับ 233.15 นาที 

 จากการความสูญเสียดังกลาวลดลง สงผลใหคาดัชนีอัตราการเดินเครื่องมีคาสูงข้ึนเปน 

93.41% ดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีคาสูงข้ึนเปน 94.82% ดัชนีอัตราคุณภาพมีคาสูงข้ึนเปน 

95.6% และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) มีคาสูงข้ึนเปน 84.67% จากดัชนีดังกลาวมีคา

สูงข้ึนสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 62.17% เปน 78.91% หรือเพ่ิมข้ึน 16.74% และ

อัตราผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 14,921.05 ซองตอชั่วโมง เปน 18,937.93 ซองตอชั่วโมง หรือเพ่ิมข้ึน 

26.92% ดังตารางท่ี 3 และ 4 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบดัชนีการวัดประสิทธิภาพ 

ดัชนีการวัดประสิทธิภาพ 

            (%) 

คาเฉลี่ยตอเดือน (%) 

กอนการปรับปรุง หลังการปรบัปรุง 
เปรียบเทียบกอนและ 

หลังการปรบัปรุง 

พ.ค. – ส.ค. 61 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 เพ่ิมข้ึน 

อัตราการเดินเครื่อง 82.32 93.41 11.09 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 75.52 94.82 19.3 

อัตราคณุภาพ 91.4 95.6 4.2 

ประสิทธิผลรวมเครื่องจักร 56.82 84.67 27.85 

 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต และอัตราผลผลิต 

ดัชนีการวัดผลผลิต 

คาเฉลี่ยตอเดือน 

กอนการปรับปรุง หลังการปรบัปรุง 
เปรียบเทียบกอนและ 

หลังการปรบัปรุง 

พ.ค. – ส.ค. 61 
ธ.ค. 61 - ก.พ. 

62 
เพ่ิมข้ึน (%) 

เวลาท่ีเครื่องจักรรับภาระงาน 

(ชม.) 
152 145 - 

ผลผลติตามแผน (ลานซอง) 3.648 3.48 - 

ผลผลติจริง (ลานซอง) 2.268 2.746 - 

ประสิทธิภาพการผลติ (%) 62.17 78.91 16.74 

อัตราผลผลิต (ซองตอชม.) 14,921.05 18,937.93 26.92 

 

การอภิปรายผล 

 1. ดานการบริหารจัดการองคกรและแรงงาน จากงานวิจัย (Bunsong, 2018) ไดศึกษา

เก่ียวกับการใชคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในการวัดเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิม

ผลผลิตกระบวนการบรรจุบุหรี่ 2 โรงงานผลิต 5 ลดเวลาเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ไมไดรับภาระงาน

เนื่องจากรอการลําเลียงซองบุหรี่ไปยังเครื่องหอสิบซอง (เครื่องหอขัดของ) จาก 765 นาที เปน 

167.5 นาที หรือลดลง 78.11% ลดเวลารอวัสดุจากหองพัสดุ จาก 410 นาที เปน 84 นาที หรือ

ลดลง 79.5% และการสูญเสียเวลาเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ไมไดรับภาระงานไมไดกลาวถึง เนื่องจาก

เวลาของการปรับตั้ง/ปรับแตงเล็กนอย ของพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุมวนบุหรี่จะถูกผลักดันไปอยู

ในเวลาการปรับตั้ง/ปรับแตงของพนักงานฝายชาง ทําใหการสูญเสียสมรรถนะดานเวลาลดลง

เล็กนอย จาก 2,163 นาที เปน 2,008 นาที สงผลใหดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพ่ิมข้ึนเปน 

84.17% ในสวนงานวิจัยนี้ ลดเวลาเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ไมไดรับภาระงาน เนื่องจากรอการลําเลียง
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ซองบุหรี่ไปยังเครื่องหอสิบซอง (หอสิบซองขัดของ) จาก 620 นาที เปน 132 นาที หรือลดลง 

78.71% ลดเวลารอวัสดุจากหองพัสดุ จาก 515 นาที เปน 103 นาที หรือลดลง 80% ลดลงใน

สัดสวนท่ีสอดคลองกันตามลําดับ และลดเวลาปรับตั้ง/ปรับแตงเล็กนอยของพนักงานควบคุมเครื่อง

บรรจุมวนบุหรี่ จาก 702.5 นาที เปน 165 นาที หรือลดลง 76.51% สงผลใหดัชนีประสิทธิภาพการ

เดินเครื่องเพ่ิมข้ึนมากกวาเปน 94.82% 

 2. ดานเครื่องจักร จากงานวิจัย (Bunsong, 2018) เวลาของการปรับตั้ง/ปรับแตงเล็กนอย

พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุมวนบุหรี่จะถูกผลักดันมาอยูในเวลาการปรับตั้ง/ปรับแตงพนักงานฝาย

ชางทําใหการสูญเสียสมรรถนะดานเวลาลดลงเล็กนอย จาก 2,163 นาที เปน 2,008 นาที และลด

เวลาสูญเสียของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่เสียฉุกเฉิน จาก 1,117.5 นาที เปน 587.5 นาที หรือลดลง 

47.43% ในสวนงานวิจัยนี้มีการแบงเวลาการปรับตั้ง/ปรับแตงตามจริงวาเปนของพนักงานควบคุม

เครื่องบรรจุมวนบุหรี่หรือพนักงานฝายชาง โดยเวลาการปรับตั้ง/ปรับแตง (การปรับตั้ง/ปรับแตงใน

แตละครั้งใชเวลามากกวา 5 นาที) เปนของพนักงานฝายชาง จาก 202.5 นาที ลดลงเปน 95.5 นาที 

หรือลดลง 52.84% และลดเวลาสูญเสียของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่เสียฉุกเฉิน จาก 1,410 นาที เปน 

494.5 นาที หรือลดลง 64.93% โดยท่ีเวลาท่ีเครื่องจักรเสียฉุกเฉินลดลงในสัดสวนมากกวาเล็กนอย 

 3. ดานวัตถุดิบ จากงานวิจัย (Bunsong Khamon, 2018) ไดศึกษาหาคาพารามิเตอรท่ี

เหมาะสมเพ่ือลดของเสียกระบวนการบรรจุบุหรี่ 2 โรงงานผลิต 5 นั้น จากการนําผลทดลองไปใชกับ

เครื่องบรรจุมวนบุหรี่ชนิด AMF 6000 ตั้งคาอุณหภูมิเตารีดตะเข็บ 233 ºC ความดันฉีดกาว 6.5 psi. 

และวัสดุกาวมีปริมาณเนื้อกาว 46%  พบวาของเสียลดลง จาก 5.97% เปน 1.11% หรือลดเวลา

สูญเสียเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ไมไดรับภาระงานเนื่องจากของเสีย 75,114 ซอง / (1/315 นาที/ซอง) 

เทากับ 238.46 นาที สวนการวิจัยนี้ใชผลทดลองของงานวิจัย (Bunsong Khamon, 2019) มา

ประยุกตใชเพ่ือลดของเสียกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 ท่ีใชเครื่องบรรจุซองชนิด 

ALFA RAM ตั้งคาอุณหภูมิเตารีดตะเข็บ 174 ºC ความดันฉีดกาว 3.8 Psi. และวัสดุกาวมีปริมาณ

เนื้อกาว 30% โดยมีการตั้งคาระดับของปจจัยท่ีแตกตางกันและนอยกวา พบวาของเสียลดลง จาก 

8.6% เปน 4.4% หรือลดเวลาสูญเสียท่ีเครื่องบรรจุมวนบุหรี่ไมไดรับภาระงานเนื่องจากของเสีย

ท้ังหมด 93,261 ซอง / (1/400 นาที/ซอง) เทากับ 233.15 นาที ลดลงในสัดสวนท่ีสอดคลองกัน 

 จากการนําเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวมมาประยุกตใชในกระบวนการ

บรรจุมวนบุหรี่ 1 โรงงานผลิต 4 ทําใหดัชนีชี้วัดอัตราการเดินเครื่องจักร ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง  

อัตราคุณภาพ และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีคาเพ่ิมข้ึน สงผลใหประสิทธิภาพการผลิต

เพ่ิมข้ึนจาก 62.17% เปน 78.91% การวิจัยนี้มีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนมากกวาเปาหมาย 75% 

รวมท้ังอัตราผลผลิตเพ่ิมข้ึน จาก 14,921.05 ซองตอชั่วโมง เปน 18,937.93 ซองตอชั่วโมง หรือ

เพ่ิมข้ึน 26.92% ของอัตราผลผลิตเดิม ไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 



 

1720 
 

ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับโรงงานผลิต 4 ท่ีตองการจะใชวิธีการงานวิจัยนี้ไปประยุกตใช ดังนี้  

 1. จากงานวิจัย เวลาสูญเสียของเครื่องบรรจุมวนบุหรี่เสียฉุกเฉินลดลง จากเดิม 1,410 นาที  

เปน 494.5 นาที หรือลดลง 64.93% สงผลใหคาดัชนีอัตราการเดินเครื่องมีคา 93.41% ซ่ึงต่ํากวา

ดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และดัชนีอัตราคุณภาพ ควรหาแนวทางลดเวลาสูญเสียของเครื่อง

บรรจุมวนบุหรี่เสียฉุกเฉินลงอีก โดยการใหความสําคัญกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันและการ

บํารุงรักษาดวยตนเอง ซ่ึงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันท่ีนําเสนอนี้จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถามี

การใชแผนงานอยางตอเนื่องและมีการติดตามผลอยูตลอดเวลา และควรมีการปรับปรุงแกไขแผนงาน

ใหเหมาะสมตามสภาพท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือใหแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันมีความถูกตองและสมบูรณ

มากยิ่งข้ึน 

 2. การนําเอาผังองคกรมาใชอยางเปนทางการ และการกําหนดขอบเขตหนาท่ีการทํางาน  

(Job Description) ของงานแตละตําแหนง ตองมีความชัดเจนและทําท่ัวท้ังโรงงานผลิต 4  
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การประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพ่ือลดของเสีย 

กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิดซองบรรจุซอสพริก 

Application of Experiment Design in Chili Sauce  

Packaging Waste Reduction 

 

บุญสง คําออน1 

Bunsong Khamon1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพ่ือลดของเสียในกระบวนการ

บรรจุผลิตภัณฑชนิดซองบรรจุซอสพริก เนื่องจากมีของเสียมากสุดคิดเปนรอยละ 3.9 หรือคิดเปน

มูลคาความสูญเสีย 41,067 บาทตอเดือน ของเสียดังกลาวเกิดจากรอยรั่วตะเข็บปดผนึกซองดานบน

และดานลางมีคาความแข็งแรงนอยกวา 26.8 นิวตัน คิดเปนรอยละ 2.9 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีทํา

ใหเกิดปญหามี 3 ปจจัย คือ ความเร็วปอนฟลม อุณหภูมิการซีล และองศาปดวาลว Shutoff 

เบื้องตนทําการออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียลสองระดับ พบวาปจจัยท้ัง 3 มีอิทธิพลและ

ความสัมพันธเชิงเสนโคงตอคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซอง จึงไดนําวิธีการทดลองแบบสวนประสม

กลางมาประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหหาสภาวะท่ีเหมาะสมและวิธีการพ้ืนผิวตอบสนองหาคาดีท่ีสุด โดยมี

คาท่ีเหมาะสม คือความเร็วปอนฟลม 4.3 เมตรตอนาที อุณหภูมิการซีล 126 องศาเซลเซียส องศา

ปดวาลว Shutoff 41 องศา ใหคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบนและดานลางใกลเคียงกันและ

สูงสุดเฉลี่ย 44.3 นิวตัน 

หลังจากประยุกตใชผลการทดลอง พบวาโดยเฉลี่ยคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบน

เพ่ิมข้ึนจาก 27.2 นิวตัน เปน 43.3 นิวตัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจาก 1.79 เปน 1.57 ในสวนคา

ความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานลางเพ่ิมข้ึนจาก 27.5 นิวตัน เปน 43.4 นิวตัน สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานลดลงจาก 1.81 เปน 1.63 ทําใหของเสียเกิดจากรอยรั่วตะเข็บปดผนึกซองลดลงเปนรอยละ 

0.44 สงผลใหของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิดซองบรรจุซอสพริกลดลงเปนรอยละ 1.06 โดย

เฉลี่ยสามารถลดมูลคาความสูญเสียลงได 29,476 บาทตอเดือน การวิจัยนี้ไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้ง

ไว 
 

คําสําคัญ: ความแข็งแรงรอยตะเข็บปดผนึกซอง ซอสพริก การออกแบบการทดลอง 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

E-mail: bunsong4051@ru.ac.th 

mailto:bunsong4051@ru.ac.th


 

1722 
 

Abstract 

 This research focuses on application of experiment design in Chili sauce 

packaging waste reduction. Due to the maximum waste at 3.9% or 41, 0 6 7  THB per 

month. The mentioned waste is caused by the seams on the top and bottom of the 

package which has lower than 26.8 Newton, 2 . 9%, in strength. From an analysis,  

the factors that cause problems are the acceleration rate of film entering, the 

temperature of sealing, and the degree of the valve. At the beginning, the two levels 

of factorial experiments were conducted. It is found that those three factors have 

influence on the strength of the sealed package. Therefore, the response surface 

design was implemented in order to find the proper condition and the best response 

surface. It is found that the acceleration rate of film entering, the temperature of 

sealing, and the degree of the valve are 4.3 meter per minute, 126 degree Celsius, 

and 41 degree shutoff respectively. The strength of the seam above and below are 

nearly the same which has a maximum average at 44.3 Newton. 

After implementing the result of the study, it is found that the strength of top 

seal has increased from 27.2 to 43.3 Newton, the SD has decreased from 1.79 to 1.57. 

Also, the strength of lower seal has increased from 27.5 to 43.4 Newton, and the SD 

has decreased from 1.81 to 1.63. This has reduce 0 . 44% the seam which lead to 

reduce 1.06% of packaging waste. This means that it can save up to 29,476 THB per 

month. Therefore this study has achieved its set purpose.  

 

Keywords: the strength of the seam, chili sauce, experiment design 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันตนทุนการผลิตอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑซอสปรุงรสอาหารนับวันจะเพ่ิมข้ึน

ไมวาจะเปนตนทุนวัตถุดิบ แรงงาน พลังงาน และไมสามารถเพ่ิมราคาขายไดตามท่ีองคกรคาดหวังทํา

ใหกลายเปนขอไดเปรียบในการแขงขันสําหรับสถานประกอบการท่ีสามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การลดตนทุนการผลิตอยางจริงจังและ

ตอเนื่องจึงเปนกลยุทธหนึ่งในการอยูรอดหรือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรใหสามารถ

รับมือกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีไมแนนอนในอนาคตและความรุนแรงของการแขงขันทางธุรกิจ โรงงาน

ตัวอยางก็ประสบปญหาการเกิดของเสียในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑมากกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

1.75% โดยเฉพาะข้ันตอนข้ึนรูป บรรจุ และปดผนึก เนื่องจากรอยตะเข็บปดผนึกซองมีความแข็งแรง
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ไมเพียงพอทําใหเกิดรอยรั่วสงผลใหซอสพริกท่ีเปนของเหลวไหลออกสูภายนอก จากขอมูลเดือน

มิถุนายน ถึงกันยายน 2561 พบของเสียท้ังหมดในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิดซอง 10.3% มี

ของเสียผลิตภัณฑซอสพริกมากสุด 3.9% หรือมีมูลคาความสูญเสีย 41,067 บาทตอเดือน การวิจัยนี้

จะใชกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิดซองบรรจุซอสพริกทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการลดของ

เสียตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 ศึกษาหาปจจัยท่ีเหมาะสมเพ่ือลดของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิดซองบรรจุซอสพริก 

ลงใหไดนอยกวา 1.75% โดยการประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการผลิตของโรงงานตัวอยาง 

 โรงงานตัวอยางทําการผลิตสินคาประเภทซอสปรุงรสอาหาร เชน ซอสมะเขือเทศ ซอส

พริก ซอสพริกมะเขือเทศ เปนตน ซ่ึงประกอบดวย 4 หนวยงาน โดยแบงไดดังนี้ 1) ฝายปฏิบัติการ 

รับผิดชอบดานการผลิต การขนสงและคลังสินคา การซอมบํารุง และการตลาด 2) ฝายเทคนิค 

รับผิดชอบดานพัฒนาผลิตภัณฑและสนับสนุนดานเทคนิค และการประกันคุณภาพ 3) ฝายบัญชี 

รับผิดชอบดานการบัญชี และการเงิน 4) ฝายบุคคล รับผิดชอบดานการสรรหาวาจาง อบรมบุคลากร

และคาตอบแทน การวิจัยนี้ทําการศึกษาในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิดซองบรรจุซอสพริก

เนื่องจากมีของเสียมากสุดคิดเปน 3.9% ผลิตภัณฑซอสพริกจะมีพริกเปนองคประกอบหลัก นอกนั้น

เปนสวนผสมเครื่องเทศตางๆ ใชกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนจากไอน้ําผานหมอตมสองชั้นแลว

บรรจุแบบปลอดเชื้อ โดยการบรรจุรอนดวยเครื่องข้ึนรูป บรรจุ และปดผนึกอัตโนมัติ มีข้ันตอนดังนี้   

 1.1 การเตรียมวัตถุดิบ จะใชพนักงานเตรียมวัตถุดิบและชั่งน้ําหนักของวัตถุดิบท่ีจะ

นํามาใชในการผสมตามสูตรตางๆ การเตรียมน้ําพริกซ่ึงเปนองคประกอบหลักในการผลิตจะใชเครื่อง

บดและกรอง สําหรับเครื่องเทศจะบดและแชเย็นท่ีอุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส ไวรอผสม  

 1.2 การผสมและฆาเชื้อ เร่ิมจากผสมสวนผสมตามปริมาณ ขั้นตอนและเวลาตามฝาย

เทคนิคไดกําหนดไว อาศัยการฆาเชื้อดวยความรอนจากไอน้ําผานหมอสองชั้น ควบคุมระดับความดันไอ

น้ําที่ 3 Psi. อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 80 นาที จึงปลอยสงผลิตภัณฑตามทอระบบปดไป

ยังถังพักรอบรรจุ  

 1.3 การบรรจุรอน เพ่ือปองกันอันตรายจากการปนเปอนและการเจริญของจุลินทรีย 

ในข้ันตอนการบรรจุ ใชวิธีการบรรจุรอนกําหนดอุณหภูมิซอสในการบรรจุท่ีประมาณ 90 องศา

เซลเซียสดวยเครื่องข้ึนรูป บรรจุ และเปดผนึกอัตโนมัติสําหรับฟลมท่ีใชเปนฟลมพลาสติกลามิเนต
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ชนิดNYLON/LLDPE ความหนารวม 80 ไมครอน บรรจุซอสลงซองขณะรอนและปดผนึกทันที 

พนักงานคุมเครื่องจะตรวจสอบรอยปดผนึกดวยการสังเกต ถาพบรอยตําหนิ รอยรั่วหรือแตกของรอย

ปดผนึก จะทําการหยุดเครื่องแลวปรับตั้งคาอุณหภูมิการซีล การปรับระยะกด ความเร็วปอนฟลม 

และองศาปดวาลว Shutoff ในการแกปญหาดังกลาว 

 1.4 การทําใหเย็น ผลิตภัณฑท่ีบรรจุแลวจะถูกลําเลียงตามสายพานผานหองเย็น

ประมาณ 5 องศาเซลเซียส เพ่ือลดอุณหภูมิผลิตภัณฑลง  

 1.5 ทําการสุมตรวจสอบคุณภาพ เชน ทางจุลินทรียมีการตรวจหาปริมาณจุลินทรีย ตรวจหา

ยีสต และรอยปดผนึกซอง รอยรั่ว รอยตําหนิของซอง เปนตน 

2. การวิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวทางในการแกปญหา 

 2.1 การแสดงขอมูลประเภทของเสีย 

  กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑซอสพริกจะบรรจุซอสพริกดวยเครื่องข้ึนรูปบรรจุ และ

ปดผนึกแบบแนวตั้ง ขนาดความเร็วบรรจุ 30 - 80 ซองตอนาที บรรจุซอสพริกในซองขนาด 5×8 

เซนติเมตรน้ําหนักสุทธิ 9 กรัม มีรอยตะเข็บปดผนึก 4 ดาน ปจจุบันใชความเร็วในการบรรจุ 50 ซอง

ตอนาที จากขอมูลเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน 2561 รวม 3 กะ มีจํานวนผลผลิตเฉลี่ย 1,755,000 

ซองตอเดือน จํานวนของเสีย 68,445 ซองตอเดือน คิดเปน 3.9% โดยจําแนกตามประเภทของเสีย 

ไดแก ซองรั่วจากรอยปดผนึกดานบนและดานลาง คราบซอสติดซอง โคดเลื่อนผิดตําแหนง อ่ืนๆ ดัง

ตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 จํานวนเฉลี่ยของผลผลิต ประเภทของเสีย และมูลคาความสูญเสีย 

ประเภทของเสีย จํานวนของเสีย (ซอง) คิดเปนรอยละ มูลคาความสญูเสีย (บาท) 

ซองรั่วจากรอยปดผนึกดานบนและ

ดานลาง 
50,895 2.9 30,537 

คราบซอสติดซอง 14,566 0.83 8,740 

โคดเลื่อนผดิตําแหนง 1,755 0.1 1,053 

อ่ืนๆ 1,229 0.07 737 

รวม 68,445 3.9 41,067 

ท่ีมา: รายงานจํานวนผลผลิตและของเสีย รวม 3 กะ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑซอสพริก เดือนมิถุนายน ถึงกันยายน 

2561 
 

 2.2 การวิเคราะหลักษณะและสาเหตุทําใหเกิดของเสีย 

  จากตารางท่ี 1 พบวาลักษณะซองรั่วจากรอยปดผนึกดานบนและดานลางมากท่ีสุด 

รองลงมาคราบซอสติดซอง โคดเลื่อนผิดตําแหนง ตามลําดับ จากลักษณะดังกลาวขางตน ผูวิจัยและ

ผูท่ีเก่ียวของ ไดแก ฝายท่ีรับผิดชอบดานการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑและสนับสนุนดานเทคนิค และ 
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การประกันคุณภาพ จะนําเอาของเสียท่ีเกิดจากลักษณะซองรั่วจากรอยปดผนึกดานบนและดานลาง 

มาทําการแกไข และไดขอสรุปวาซองรั่วเนื่องจากรอยปดผนึกมีความแข็งแรงไมเพียงพอ จึงไดสุม

ตรวจความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและดานลางของผลิตภัณฑท่ีเปนของเสียและของดี โดยผาน

การตรวจสอบ 100% มาแลว ดานละจํานวน 100 ตัวอยาง ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความ

ผิดพลาดยอมรับไมมากกวา 2.5 นิวตัน ผลิตภัณฑเสียดานบนไดคาเฉลี่ย 21.5 นิวตัน คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.77 ผลิตภัณฑเสียดานลางไดคาเฉลี่ย 21.7 นิวตัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79 และ 

ผลิตภัณฑดีดานบนไดคาเฉลี่ย 27.2 นิวตัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79 ผลิตภัณฑดีดานลางได

คาเฉลี่ย 27.5 นิวตัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.81 ไดทําการทดสอบสมมติฐานผลทดสอบผลิตภัณฑท่ี

เปนของเสียและของดีพบวาคาเฉลี่ยและความแปรปรวนของความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและ

ดานลางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการแกไขปญหาของเสียลักษณะซองรั่วจากรอย

ปดผนึกดานบนและดานลางจึงเปนปญหาเดียวกัน การศึกษานี้ตองการหาคาปจจัยท่ีทําใหความ

แข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและดานลางสูงสุด และตองไมนอยกวา 26.8 นิวตัน คาดังกลาวอางอิง

จากผลทดสอบผลิตภัณฑท่ีเปนของดีท่ีมีชวงประมาณคาเฉลี่ยต่ําสุด 26.8 นิวตัน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95%  

 2.3 การวิเคราะหเลือกปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา 

 จากปญหารอยปดผนึกมีความแข็งแรงไมเพียงพอคาดวานอยกวา 26.8 นิวตัน ถูก

นํามาวิเคราะหหาสาเหตุโดยใชแผนภาพเหตุและผล จากการระดมสมองผูท่ีมีสวนเก่ียวของ สรุปได

ดังนี้ 1) ความเร็วปอนฟลมมีความสัมพันธกับการปดผนึกดวยความรอนและเวลาท่ีใชในการสัมผัส

แผนโลหะของแขนกด ถาคาอุณหภูมิต่ําและเวลาในการปดผนึกนอยเกินไปจะสงผลตอความแข็งแรง

ในการปดผนึก นอกจากนั้นความเร็วในการบรรจุจะสัมพันธกับความเร็วในการดึงแผนฟลม ความเร็ว

ในการปลอยซอสลงมาบรรจุ ปจจุบันตั้งคาไว 4 เมตรตอนาที 2) อุณหภูมิการซีล ฟลมท่ีใชในปจจุบัน

เปนฟลมสองชั้นมีความยืดหยุนและออนตัวท่ีอุณหภูมิสูงจะมีความสัมพันธกับคาความเร็วในการ

บรรจุ ปจจุบันตั้งคาไว 135 องศาเซลเซียส 3) องศาปดวาลว Shutoff ของเครื่องเพ่ือปลอยซอสลง

มาบรรจุจะมีผลตอคาความดันและสัมพันธกับคาความเร็วในการบรรจุ รวมถึงระยะการกดของเครื่อง

ดวย ซ่ึงอาจมีผลตอการปดผนึกปจจุบันตั้งคาไว 45 องศา 4) ระยะกด การปรับระยะกดของเครื่องจะ

มีความสัมพันธกับคาความดันของการเปดองศาปดวาลว Shutoff และความเร็วในการปดผนึก ถาตั้ง

ระยะกดแนนมากจะทําใหเกิดเสียงในการทํางาน ปจจุบันตั้งคาไว 1.5 - 2 มิลลิเมตร และ 5) 

อุณหภูมิซอส ในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑมี อุณหภูมิในการบรรจุ  90 องศาเซลเซียส 

(Tejaskumar and Mihir, 2014, P. 145-152) ไดศึกษาเก่ียวกับการใชเทคนิคการวิเคราะหรูปแบบ

ของการเสียและผลกระทบของกระบวนการ ปจจัยท่ีสงผลตอของเสียท่ีมีคาระดับความเสี่ยง (RPN) 

มากกวาคา 100 ควรนํามาศึกษา จากผลการวิเคราะหไดคาตัวเลขระดับความเสี่ยง คือ ความเร็ว

ปอนฟลม มีคา 580 อุณหภูมิการซีล มีคา 450 องศาปดวาลว Shutoff มีคา 430 ระยะกด มีคา 60 
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และอุณหภูมิซอส มีคา 50 เม่ือพิจารณาความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอปญหาแลวพบวามี 3 ปจจัย

ท่ีมีคะแนนสูง โดยผลรวมคะแนนของท้ัง 3 ปจจัย มีคามากกวา 90% และสอดคลองกับงานวิจัย

ขางตน จึงกําหนดปจจัยหลักท่ีนํามาศึกษาเพ่ือหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม คือ ความเร็วปอนฟลม 

อุณหภูมิการซีล และองศาปดวาลว Shutoff สวนตัวแปรควบคุมในการทดลอง ไดแก ระยะกด คง

เดิมควบคุมไวท่ี 1.5 - 2 มิลลิเมตร, อุณหภูมิซอส คงเดิมการใชงานไวท่ี 90 องศาเซลเซียส เนื่องจาก

ผูวิจัยและผูท่ีเก่ียวของเห็นวาไมนาจะมีอิทธิตอความแข็งแรงในการปดผนึก 

 3. การกําหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมดวยวิธีการออกแบบการทดลอง 

     3.1 การออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ (2k Factorial) 

  จากการพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความแข็งแรงในการปดผนึกจะทําทดลอง 3 

ปจจัย ทดลองแบบ 23 Factorial เนื่องจากมีตนทุนไมสูงมากและตองการผลการทดลองท่ีความแมน

ย่ํา (ปารเมศ ชุติมา, 2547) กลาววา ไมจําเปนตองลดรูปการทดลองลักษณะ Fractional Factorial 

Design ซ่ึงข้ันตอนนี้เปนการทดลองเบื้องตนเปนการกรองปจจัยดวยเทคนิคการออกแบบการทดลอง

เชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ (วชิรพงษ สาลีสิงห, 2548) ไดแนะนําไววา ตองพึงระวังวาเราจะตอง

เลือกระดับความแตกตางท่ีไมนอยจนเกินไป เชน ทําการทดลองท่ี 10 องศาเซลเซียส กับ 10.5 องศา

เซลเซียส หรือเลือกระดับท่ีแตกตางกันมากจนเกินไป เชน ทําการทดลองท่ี 0 องศาเซลเซียส กับ 

200 องศาเซลเซียส เนื่องจากท่ีเรากําหนดคาระดับปจจัยในการทดลองท่ีแคบเกินไปหรือกวางเกินไป

อาจจะสงผลใหเราไมสามารถเห็นผลของการทดลองท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ดังนั้น ผูวิจัยและผูท่ีมี

สวนเก่ียวของจึงกําหนดระดับปจจัย ระดับต่ํา Low (-1) จะใชคาท่ีต่ํากวา และระดับสูง High (+1) 

จะใชคาท่ีสูงกวาคาใชงานปจจุบัน และตามเง่ือนไขการปฏิบัติงานจริงเพ่ือใหเห็นผลการทดลองอยาง

ชัดเจน ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระดับของปจจัยท่ีศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอของเสีย 

ปจจัย   สัญลักษณ 
ระดับปจจัย 

หนวย 
Low (-1) High (+1) 

ความเร็วปอนฟลม (Speed) A 3 5 เมตรตอนาที 

อุณหภูมิการซลี (Seal Temperature) B 120 150 องศาเซลเซยีส 

องศาปดวาลว Shutoff (Degree Valve)  C 35 55 องศา 

 

ในการทดลองทําการสุมตัวอยางเพ่ือทําซํ้าเทากับ 2 ในแตละเรพลิเขต โดยเพ่ิมคาจุด

ศูนยกลาง 3 คา ใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.8 ไดกําลังการทดสอบ 0.71 ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ

ผลตางของการทดสอบเทากับ 2.5 ไดผลการทดลอง ดังตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการทดลอง ดัง

ตารางท่ี 4 และ 5 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ 
speed seal_temp. degree valve seal strength 

A B C top bottom 

3 120 35 29.6 29.8 

5 120 35 40.1 40.6 

3 150 35 24.1 24.2 

5 150 35 39.6 40.0 

3 120 55 31.0 31.3 

5 120 55 32.9 33.3 

3 150 55 25.6 25.7 

5 150 55 30.0 30.2 

3 120 35 30.6 30.9 

5 120 35 40.0 40.1 

3 150 35 25.3 25.5 

5 150 35 39.0 39.5 

3 120 55 29.8 30.1 

5 120 55 33.8 34.2 

3 150 55 26.3 26.4 

5 150 55 31.2 31.5 

4 135 45 35.1 34.7 

4 135 45 32.2 32.9 

4 135 45 34.5 34.8 

 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการทดลองคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบน (coded units) 
Term Effect Coef SE Coef T-Value P-Value 

Constant  31.789 0.228 139.66 0.000 

A 8.028 4.014 0.228 17.63 0.000 

B -3.354 -1.677 0.228 -7.37 0.000 

C -3.470 -1.735 0.228 -7.62 0.000 

A*B 1.568 0.784 0.228 3.44 0.006 

A*C -4.244 -2.122 0.228 -9.32 0.000 

B*C -0.270 -0.135 0.228 -0.59 0.566 

A*B*C -0.716 -0.358 0.228 -1.57 0.147 

Ct Pt  2.131 0.573 3.72 0.004 

Curvature                                                                                                                 0.004 

S = 0.910497    R-Sq = 98.18%    R-Sq (adj) = 96.72% 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหการทดลองคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานลาง (coded units) 
Term Effect Coef SE Coef T-Value P-Value 

Constant  32.077 0.195 164.41 0.000 

A 8.174 4.087 0.195 20.95 0.000 

B -3.382 -1.691 0.195 -8.67 0.000 

C -3.479 -1.740 0.195 -8.92 0.000 

A*B 1.688 0.844 0.195 4.33 0.001 

A*C -4.276 -2.138 0.195 -10.96 0.000 

B*C -0.351 -0.175 0.195 -0.90 0.390 

A*B*C -0.810 -0.405 0.195 -2.08 0.065 

Ct Pt  2.062 0.491 4.20 0.002 

Curvature                                                                                                                  

0.002 

S = 0.780434   R-Sq = 98.69%   R-Sq (adj) = 97.65% 
 

 จากตารางท่ี 4 และ 5 การหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการ จะใชคา p-value ในการ

เลือกวาปจจัยใดมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามี (ปจจัย A) ความเร็ว

ปอนฟลม ปจจัย (B) อุณหภูมิการซีล และปจจัย (C) องศาปดวาลว Shutoff ตลอดจนอิทธิพลรวม

ระหวางปจจัย A*B, A*C โดยมีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R-Sq (adj.) 96.72% และ 97.65% 

ตามลําดับ จึงไดทําการทดสอบความพอเพียงทางสถิติ (Montgomery, 2005) เสนอแนะวาการ

ทดสอบความพอเพียงทางสถิติดวยกราฟ Residual Plots เปนการตรวจสอบคุณภาพขอมูลวามี

ความเหมาะสมหรือไม จากการตรวจสอบกราฟResidual Plots พบวาไมมีความขัดแยงใดๆ กับขอ

สมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

  3.2 การออกแบบการทดลองแบบสวนประสมกลาง (Central Composite Design: 

CCD) 

 จากตารางท่ี 4 และ 5 Center Point (Ct Pt), Curvature มีคา P-value นอยกวา 

0.05 (Myers., Montgomery and Anderson, 2009) กลาวไววา Center Point, Curvature มีคา 

P-value นอยกวา 0.05 แสดงถึงตัวแปรท่ีทําการศึกษามีความสัมพันธเชิงเสนโคง จึงนําปจจัยหลัก

ท้ัง 3 ปจจัย มาทําการออกแบบทดลองแบบสวนประสมกลาง (Montgomery, 2017) กลาวไววา

การทดลองแบบสวนประสมกลางเปนวิธีการทดลองสําหรับศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนโคง 

แตใชจํานวน Runs ไมมากนักและเปนการทดลองเพ่ิมเติมจากการทดลองแบบ 2k Factorial และ

การสุมตัวอยางการทดลองนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการกําหนดลําดับการทดลองสุมแลวทํา

การทดลอง โดยมีระดับของปจจัย ดังตารางท่ี 6 ผลการทดลอง ดังตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหการ
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ทดลองคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบนและลาง ดังตารางท่ี 8 และ 9 และความสัมพันธท่ีมี

ผลตอคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบนและลาง ดังตารางท่ี 10 และ 11 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 6 ระดับปจจัยท่ีใชทดลองแบบสวนประสมกลาง 

ปจจัย   สัญลักษณ 
ระดับปจจัย 

หนวย 
-α -1 0 +1 +α 

ความเร็วปอนฟลม A 2.5 3 4 5 5.5 เมตรตอนาที 

อุณหภูมิการซลี B 115 120 135 150 155 องศาเซลเซยีส 

องศาปดวาลว Shutoff  C 30 35 45 55 60 องศา 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดลองแบบสวนประสมกลาง 

speed seal_temp. degree valve seal strength 

A B C top bottom 

3.0 120 35 34.8 34.1 

5.0 120 35 43.2 43.8 

3.0 150 35 29.8 29.6 

5.0 150 35 40.2 41.9 

3.0 120 55 31.3 31.2 

5.0 120 55 36.0 37.4 

3.0 150 55 29.1 29.5 

5.0 150 55 36.0 37.4 

2.5 135 45 28.4 28.2 

5.5 135 45 39.2 40.8 

4.0 115 45 44.2 44.4 

4.0 155 45 40.8 40.7 

4.0 135 30 40.6 41.4 

4.0 135 60 34.8 35.2 

4.0 135 45 40.6 41.1 

4.0 135 45 43.7 44.3 

4.0 135 45 44.0 44.5 

4.0 135 45 44.5 44.3 

4.0 135 45 40.2 40.5 

4.0 135 45 40.2 40.5 
 

 



 

1730 
 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหการทดลองคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบน (coded units) 

Source DF Adj SS Adj MS P-Value 

Model 5 483.16 96.633 0.000 

  Linear 3 240.05 80.015 0.000 

    A 1 173.58 173.576 0.000 

    B 1 19.08 19.075 0.022 

    C 1 47.39 47.395 0.001 

  Square 2 243.12 121.559 0.000 

    A*A 1 178.21 178.208 0.000 

    C*C 1 61.04 61.037 0.000 

Error 14 40.57 2.898  

  Lack-of-Fit 9 19.18 2.131 0.828 

  Pure Error 5 21.38 4.277  

Total 19 523.73   

S = 1.70224   R-Sq = 92.25%   R-Sq (adj) = 89.49% 

 

 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหการทดลองคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานลาง (coded units) 

Source DF Adj SS Adj MS P-Value 

Model 5 522.28 104.456 0.000 

  Linear 3 300.15 100.051 0.000 

    A 1 242.88 242.881 0.000 

    B 1 14.81 14.806 0.041 

    C 1 42.47 42.467 0.002 

  Square 2 222.13 111.063 0.000 

    A*A 1 163.79 163.789 0.000 

    C*C 1 54.82 54.818 0.001 

Error 14 41.03 2.931  

  Lack-of-Fit 9 20.33 2.259 0.798 

  Pure Error 5 20.70 4.140  

Total 19 563.31   

S = 1.71187   R-Sq = 92.72%   R-Sq (adj) = 90.12% 
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ตารางท่ี 10 ความสัมพันธท่ีมีผลตอคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบน (coded Coefficients) 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value 

Constant 42.208 0.600 70.30 0.000 
A 3.726 0.481 7.74 0.000 
B -1.285 0.501 -2.57 0.022 
C -1.947 0.481 -4.04 0.001 
A*A -4.158 0.530 -7.84 0.000 
C*C -2.433 0.530 -4.59 0.000 

 

 

ตารางท่ี 11 ความสัมพันธท่ีมีผลตอคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานลาง (coded Coefficients) 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value 

Constant 42.475 0.604 70.35 0.000 
A 4.408 0.484 9.10 0.000 
B -1.132 0.504 -2.25 0.041 
C -1.843 0.484 -3.81 0.002 
A*A -3.986 0.533 -7.48 0.000 
C*C -2.306 0.533 -4.33 0.001 

 

 3.3 ผลการทดลองแบบสวนประสมกลาง 

 จากตารางท่ี 8 และ 9 ผลการวิเคราะหการทดลองพบวาปจจัย A, B, C และ A*A, 

C*C,  มีคา p-Value นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวาปจจัยดังกลาวมีผลตอคาความแข็งแรงรอยปดผนึก

ซองดานบนและลาง (Draper and Smith, 1981) กลาวไววา คา P-value ของ Lack-of-Fit มีคา

มากกวาคาระดับนัยสําคัญหมายความวารูปแบบจําลองการถดถอยเหมาะสม จากผลการวิเคราะห

การทดลองคา P-value ของ Lack-of-Fit มีคา 0.828 และ 0.798 มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

แสดงถึงรูปแบบจําลองการถดถอยสําหรับคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบนและลางมีความ

เหมาะสมอยางมีนัยสําคัญ โดยมี R-Sq(adj) 89.49% และ 90.12% ตามลําดับ จากการตรวจสอบ

สมมติฐานโดยกราฟ Residual Plots พบวาขอมูลของการทดลองไมมีความขัดแยงกับขอสมมติฐาน

ทางสถิติ จึงนําความสัมพันธท่ีมีผลตอคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบนและดานลาง จาก

ตารางท่ี 10 และ 11 มาสรางรูปแบบจําลองการถดถอย ดังสมการท่ี [1] และ [2] ตามลําดับ 

ความแข็งแรงดานบน = 42.208 + 3.726A - 1.285B - 1.947C - 4.158A*A - 2.433C*C ……… [1] 

ความแข็งแรงดานลาง = 42.475 + 4.4082A - 1.132B - 1.843C - 3.986A*A - 2.306C*C ……..[2] 
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 3.4 การกําหนดคาปจจัยท่ีเหมาะสมจากการทดลอง 

  จากสมการ [1] และ [2] หาคาความแข็งแรงรอยปดผนึกซองดานบนและดานลาง  

ท่ีเหมาะสม ดวยการวิเคราะหจากฟงกชั่น Response Optimizer ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 คาปจจัยท่ีเหมาะสมจากการทดลอง ความเร็วปอนฟลม 4.3 เมตรตอนาที อุณหภูมิการซีล 

126 องศาเซลเซียส และองศาปดวาลว Shutoff 41 องศา ใหคาความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบน

และลางสูงสุด 
  

 3.5 สรปุผลการทดลอง 

 จากรูปท่ี 1 ผลการวิเคราะหพบวาคาระดับปจจัยท้ัง 3 ปจจัย มีคาท่ีเหมาะสม คือ 

ความเร็วปอนฟลม 4.3 เมตรตอนาที อุณหภูมิการซีล 126 องศาเซลเซียส และองศาปดวาลว 

Shutoff 41 องศา ใหคาความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและลางสูงสุด 44.1 นิวตัน และ 44.5 นิว

ตัน ตามลําดับ 

 3.6 การทดสอบเพ่ือยืนยันผล 

 จากการทดลองซํ้าเพ่ือยืนยันผลโดยกําหนดเกณฑการทดลองเชนเดียวกันกับการ

ทดลอง พบวาคาความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและลางสูงสุด 43.3 นิวตัน และ 43.7 นิวตัน คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.74 และ 1.76 ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐานสรุปวาคาเฉลี่ยและความ

แปรปรวน  คาความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและลางของการทดลองกับทดลองซํ้าเพ่ือยืนยันผล

ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 การนําผลการทดลองไปประยุกตใชกับกระบวนการบรรจุ

ผลิตภัณฑซอสพริก มีการควบคุมคาระดับปจจัยในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดของเสียต่ําท่ีสุด ดัง

ตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 การควบคุมคาระดับปจจัยในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยควบคุม 
คาเปาหมาย

ระดับปจจัย 

ชวงควบคุมพิจารณาจาก  

Response Optimizer รูปท่ี 1 
หนวย 

ความเร็วปอนฟลม 4.3 4.1 - 4.8 เมตรตอนาที 

อุณหภูมิการซลี 126 120 – 128 องศาเซลเซยีส 

องศาปดวาลว Shutoff  41 39 - 44 องศา 

 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

 1. สรุปผลการวิจัย 

 จากการนําผลการทดลอง ความเร็วปอนฟลม 4.3 เมตรตอนาที อุณหภูมิการซีล 126 

องศาเซลเซียส และองศาปดวาลว Shutoff 41 องศา มาประยุกตใชกับกระบวนการข้ึนรูป บรรจุ

และปดผนึก ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม 2562 พบวาคาเฉลี่ยความแข็งแรงรอยปดผนึก

ดานบนเพ่ิมข้ึนจาก 27.2 นิวตัน เปน 43.3 นิวตัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจาก 1.79 เปน 1.57 

และคาเฉลี่ยของความแข็งแรงรอยปดผนึกดานลางเพ่ิมข้ึนจาก 27.5 นิวตัน เปน 43.4 นิวตัน สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจาก 1.81 เปน 1.63 จากการทดสอบสมติฐานคาเฉลี่ยความแข็งแรงรอยปด

ผนึกดานบนและดานลางมีคามากกวาคาเฉลี่ยท่ีกําหนดไว 26.8 นิวตัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง

จากเดิม อยางมีนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปไดวาคาเฉลี่ยความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนแลดานลางมี

คาเพ่ิมข้ึนและความแปรปรวนลดลง โดยมีชวงประมาณคาเฉลี่ยความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบน 

42.9-43.9 นิวตัน และคาเฉลี่ยความแข็งแรงรอยปดผนึกดานลาง 43.1-43.7 นิวตัน หากกําหนดคา

ระดับของปจจัยตามผลการศึกษาจะใหคาเฉลี่ยความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและดานลางไมนอย

กวา 42.9 นิวตัน 43.1 นิวตัน ตามลําดับ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมากกวาคาเฉลี่ยความ

แข็งแรงท่ีกําหนดไว 26.8 นิวตัน ผลจากการปรับปรุงทําใหของเสียเกิดจากสาเหตุรอยรั่วตะเข็บปด

ผนึกซองลดลง จาก 2.9% เปน 0.44% สงผลใหของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิดซองบรรจุ

ซอสพริกลดลง จาก 3.9% เปน 1.06% อยางมีนัยสําคัญ 0.05 โดยเฉลี่ยสามารถลดมูลคาความสูญเสีย

ลงได 29,476 บาทตอเดือน ดังตารางท่ี 13 จากการท่ีของเสียเกิดจากสาเหตุรอยรั่วตะเข็บปดผนึก

ซองลดลงนอยกวาเปาหมาย 1.75% งานวิจัยนี้ไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบจํานวนเฉลี่ยประเภทของเสีย มูลคาความสูญเสีย (กอนและหลังการ

ปรับปรุง) 

ประเภทของเสีย 

  ของเสีย (รอยละ) จากผลผลติท้ังหมด          มูลคาความสญูเสีย (บาท) 

กอนการ  

ปรับปรุง 

หลังการ 

ปรับปรุง 

 ผล 

เปรียบเทียบ 

กอนการ 

ปรับปรุง 

หลังการ

ปรับปรุง 

 ผล 

  เปรียบเทียบ 

 ม.ิย.–ก.ย. 61 ก.พ.–มี.ค.62 ลดลง (เพ่ิม)  มิ.ย.–ก.ย. 61   ก.พ.–มี.ค.62 
 ลดลง 

(เพ่ิม) 

ซองรั่วจากรอยปด

ผนึกดานบนและ

ลาง 

2.9 0.44 2.46 30,537 4,811 25,726 

คราบซอสติดซอง 0.83 0.49 0.34 8,740 5,358 3,382 

โคดเลื่อนผดิ

ตําแหนง 

0.1 0.07 0.03 1,053 766 287 

อ่ืนๆ 0.07 0.06 0.01 737 656 81 

รวม 3.9 1.06 2.84 41,067 11,591 29,476 

  

 

 2. การอภิปรายผล 

 งานวิจัย (Bunsong Khamon, 2018) ไดศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมความแข็งแรงรอยปดผนึก

ซองเพ่ือลดของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑซอสมะเขือเทศ ดวยวิธีออกแบบการทดลองแบบสวน

ประสมกลางโดยใชเครื่องข้ึนรูป บรรจุและปดผนึกแบบแนวนอน ขนาดความเร็วบรรจุ 50 - 200 ซอง

ตอนาที บรรจุซอสมะเขือเทศในซองขนาด 65×135 เซนติเมตร น้ําหนักสุทธิ 50 กรัม มีรอยตะเข็บปด

ผนึก 4 ดาน ความเร็วใชในการบรรจุ 150 ซองตอนาที ผลการทดลองคาท่ีเหมาะสม คือ ความเร็ว

ปอนฟลม 18 รอบตอนาที หรือ 210 เมตรตอนาที อุณหภูมิการซีล 126 ๐C และองศาปดวาลว 

Shutoff 115 องศา หลังประยุกตใชผลทดลองคาความแข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและดานลาง

เพ่ิมข้ึน จาก 34 นิวตัน เปน 56 นิวตัน คิดเปน 64.71% และเพ่ิมข้ึนจาก 34 นิวตัน เปน 55 นิวตัน 

คิดเปน 61.77% สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจาก 3.14 เปน 2.92 คิดเปน 7.01% และลดลงจาก 

3.21 เปน 2.98 คิดเปน 7.17% ตามลําดับ ของเสียเกิดจากรอยรั่วตะเข็บปดผนึกซองลดลงจาก 

6.39% เปน 3.68% คิดเปน 42.41% สงผลใหของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑซอสมะเขือเทศ

ลดลงจาก 7.84% เปน 2.47% คิดเปน 68.5%  

งานวิจัยนี้ เปนศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมความแข็งแรงรอยปดผนึกซองเพ่ือลดของเสีย

กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑซอสพริก ดวยวิธีออกแบบการทดลองแบบสวนประสมกลาง ใชเครื่องข้ึน

รูป บรรจุและปดผนึกแบบแนวตั้ง ขนาดความเร็วบรรจุ 30 - 80 ซองตอนาที บรรจุซอสพริกในซอง
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ขนาด 5×8 เซนติเมตร น้ําหนักสุทธิ 9 กรัม มีรอยตะเข็บปดผนึก 4 ดาน ความเร็วใชในการบรรจุ 50 

ซองตอนาที ผลการทดลองคาท่ีเหมาะ คือ ความเร็วปอนฟลม 4.3 เมตรตอนาที อุณหภูมิการซีล 126 

๐C และองศาปดวาลว Shutoff 41 องศา หลังประยุกตใชผลทดลองคาความแข็งแรงรอยปดผนึก

ดานบนและดานลางเพ่ิมข้ึนจาก 27.2 นิวตัน เปน 43.3 นิวตัน คิดเปน 59.19%, และเพ่ิมข้ึนจาก 

27.5 นิวตัน เปน 43.4 นิวตัน คิดเปน 57.82% ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงจาก 1.79 

เปน 1.57 คิดเปน 12.29% และลดลงจาก 1.81 เปน 1.63 คิดเปน 9.95% ตามลําดับ ของเสียเกิด

จากรอยรั่วตะเข็บปดผนึกซองลดลงจาก 2.9% เปน 0.44% คิดเปน 84.83% สงผลใหของเสีย

กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑซอสพริกลดลงจาก 3.9% เปน 1.06% คิดเปน 72.82% จากผลงานวิจัย

ท้ังสองสรุปไดวาเครื่องข้ึนรูป บรรจุและปดผนึกซองท่ีใชในการทดลองและขนาดบรรจุผลิตภัณฑ

แตกตางกัน ปจจัยท่ีนํามาศึกษามีความสอดคลองกัน ผลการทดลองไดคาท่ีเหมาะสม คือ คาอุณหภูมิ

การซีล 126 ๐C สอดคลองกันกัน แตถาคาของอุณหภูมิการซีลมากกวาคาชวงควบคุมดานบนคาความ

แข็งแรงรอยปดผนึกดานบนและดานลางของผลิตภัณฑซอสพริกลดลงในสัดสวนมากกวา ความเร็ว

ปอนฟลมและองศาปดวาลว Shutoff แตกตางกัน 210, 4.3 เมตรตอนาที และ 115, 41 องศา แตถา

คาของความเร็วปอนฟลมและองศาปดวาลว Shutoff มากกวาคาชวงควบคุมดานบนคาความแข็งแรง

รอยปดผนึกดานบนและดานลางลดลงในสัดสวนท่ีสอดคลองกัน คาเฉลี่ยความแข็งแรงรอยปดผนึก

ดานบนและดานลางเพ่ิมข้ึนในสัดสวนสอดคลองกัน 64.71%, 61.77% และ 59.19%, 57.82% คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานความแข็งแรงดานบนและดานลางของผลิตภัณฑซอสพริกลดลงในสัดสวนมากกวา

เล็กนอย 7.01%, 7.17% และ 12.29%, 9.95% ของเสียเกิดจากรอยรั่วตะเข็บปดผนึกซองผลิตภัณฑ

ซอสพริกลดลงในสัดสวนมากกวา 42.41%, 84.83% ของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑซอสพริก

ลดลงในสัดสวนมากกวา 68.5%, 72.82% ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะ จากผลการวิจัยสามารถกําหนดเปนมาตรฐานในการปรับตั้งคาปจจัยเครื่อง

ข้ึนรูปบรรจุ และปดผนึกซอง แตผูควบคุมเครื่องจักรตองมีความรูความเขาใจในการทํางานเครื่องจักร 

ควรมีการอบรมความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหแกผูเก่ียวของ การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานเพ่ือเปน

มาตรฐานเดียวกัน และนําหลักการการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติมาใชอยางตอเนื่อง 

2. ขอเสนอแนะ จากการพิจารณาลักษณะปญหาของเสียผลิตภัณฑซอสพริกท่ียังมีอยู 

ซ่ึงมีลักษณะคาบติดซองยังคงเหลืออยูมากสุด ควรนําเอาลักษณะปญหานี้ไปดําเนินการปรับปรุงตอไป 
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การศึกษาความเปนไปไดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากความรอน 

เหลือทิ้งของเตาหลอมแกวโดยใชโปรแกรม ASPEN  HYSYS 

Feasibility Study of Improving Power Generation Efficiency  

from Waste Heat in Glass Industry by using ASPEN HYSYS 
 

ญาดา มาตยนอก1 และแคทลียา ปทมพรหม2 

Yada Madnok1 and Cattaleeya Pattamaprom2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาความเปนไปไดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือท้ิง

ของเตาหลอมแกว โดยใชโปรแกรม ASPEN  HYSYS แตเดิมโรงงานจะนําไอเสียจากเตาหลอมแกว

ปริมาณ 105,100 m3/hr. ท่ีอุณหภูมิ 480 °C มาผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินไอน้ํา งานวิจัยศึกษา 2 

กรณี คือ กรณีท่ี 1 มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวแลกเปลี่ยนความรอนในหมอตมระเหยท่ีมีอยูเดิม กรณีท่ี 2 มี

การใชเทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินสารอินทรียมาติดตั้งเพ่ิมเติมจากกระบวนการเดิม ซ่ึง

สนใจสารทํางาน 3 ชนิด คือ โทลูอีน ไซโคเพนเทน และเฮกซเมททิลไดไซโลเซน ซ่ึงพบวาความรอน

ของไอเสียเหลือท้ิงท่ีผานกระบวนการผลิตไฟฟาเดิม มีคาเทากับ 3,686.87 kW ซ่ึงทําให

ประสิทธิภาพของระบบเม่ือใชสารทํางานเปนโทลูอีน ไซโคเพนเทนและเฮกซเมททิลไดไซโลเซน มีคา

เทากับ 14.25%, 14.12% และ 14.40% ตามลําดับ ในขณะเดียวกันสารทํางานท่ีเปนน้ําแตมีการ

เพ่ิมพ้ืนท่ีผิวแลกเปลี่ยนความรอน 562.03 m2 จากท่ีมีอยูเดิมจะมีประสิทธิภาพเทากับ 18.76% ใน

ดานเศรษฐศาสตร สารทํางานท่ีนาลงทุนท่ีสุด คือ ไซโคเพนเทน รองลงมาเปนโทลูอีน น้ําและ       

เฮกซเมททิลไดไซโลเซน ตามลําดับ       

                                                                     

คําสําคัญ: ความรอนเหลือท้ิง อุตสาหกรรมแกว วัฏจักรแรงคินไอน้ํา วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย 

 

Abstract 

This research studied the feasibility of increasing the efficiency of electricity 

production by waste heat from the glass furnace by using ASPEN HYSYS program. The 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถ.พหลโยธิน อ.หลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Email: yada.m@bgiglass.com 
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current, volume flowrate of exhaust gas is 105,100 cubic meters per hour and 

temperature is 480 °C which used electricity production with Steam Rankine Cycle. 

Therefore, this research needs to increase the efficiency of electricity generation. The 

research will study 2 cases: In the first case, increase heating area for boiler in original 

process. The second case, electricity production with Organic Rankine Cycle (ORC) to 

be installed in addition to the original process which is interested in 3 working fluid, 

toluene, cypentane and hexamethylsiloxane. The heat of the exhaust gas that passes 

through the original power generation process is 3,686.87 kW which the efficiency of 

toluene, cycopentane and hexamethylsiloxane are equal to 14 . 25%, 14 . 12% and 

1 4 . 4 0 % , respectively. The efficiency of water-based substances, which increase 

heating area, is equal to 1 8 . 7 6% . In economics term, the most interesting working 

fluid is cycopentane, followed by toluene, water and hexamethylsiloxane, 

respectively. 

 

Keywords: waste heat, glass industrial, Steam Rankine Cycle, Organic Rankine Cycle 

  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหางานวิจัย 

ปจจุบันความตองการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน จึงตองสรรหาแหลง

เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟาท่ีม่ันคงและตอเนื่อง จากขอมูลของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง

พลังงาน พบวาการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกสาขา ซ่ึงมีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจและการ

ทองเท่ียว จากขอมูลป 2561 โดยภาพรวมการใชไฟฟามีการเพ่ิมข้ึน 1.5% หรือ 187,832 GWh. 

เม่ือเทียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 ปริมาณการใชไฟฟารายสาขาจะพบวาภาคอุตสาหกรรม

มีการใชไฟฟามากท่ีสุดคิดเปน 47% อุตสาหกรรมหลอมแกวมีการใชพลังงานคอนขางมากจึงตองมี

การบริหารจัดการพลังงานใหใชอยางคุมคา โดยนําความรอนเหลือท้ิงจากเตาหลอมจะแลกเปลี่ยน

ความรอนกับน้ําจนกระท่ังน้ํามีสถานะเปนไอและไอน้ําจะเขาสูกังหันไอน้ําท่ีตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา

เพ่ือผลิตไฟฟา ตามภาพท่ี 1  อุณหภูมิของไอเสียท่ีออกสูบรรยากาศจะมีคาอยูในชวง 160 ถึง 270 

°C ซ่ึงคาดวายังคงมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากความรอนในสวนนี้ได จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยโดย

การใชเทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย มาติดตั้งเพ่ิมเติมจากกระบวนการเดิม ซ่ึง

จะใชสารทํางานท่ีเปนสารอินทรียท่ีมีจุดเดือดต่ํา มีมวลโมเลกุลสูง ท้ังนี้จึงตองพิจารณาความเปนไป

ไดในดานเทคนิคและความนาสนใจในการลงทุนเพ่ือตัดสินใจดวย 
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ภาพท่ี 1 แผนผังกระบวนการผลิตไฟฟาจากความรอนท้ิงดวยวัฏจักรแรงคินไอน้ําเดิมของโรงงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางดานเทคนิคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจาก

ความรอนเหลือท้ิงของเตาหลอมแกวดวยโปรแกรม ASPEN HYSYS โดยศึกษา 2 กรณี คือ  

- เพ่ิมพ้ืนท่ีผิวแลกเปลี่ยนความรอนในหมอตมระเหยของกระบวนการเดิมของโรงงานท่ี

เปนวัฏจักรแรงคินไอน้ํา (Steam Rankine Cycle) 

- ใชวัฏจกัรแรงคินสารอินทรีย (Organic Rankine Cycle) หรือท่ีเรียกวา ORC ติดตั้ง

เพ่ิมเติมจากกระบวนการเดิมของโรงงาน โดยสนใจสารทํางาน 3 ชนิด 

2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรในการลงทุนติดตั้งโรงไฟฟาในแตละกรณี

ท่ีสนใจ 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การดึงความรอนเหลือท้ิงจากการหลอมแกวมาใชผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคิน 

จากการศึกษาของ Jouhara และคณะ (2018) พบวาปจจัยหลักๆในการออกแบบท่ีตอง

คํานึง ไดแก ปริมาณและคุณภาพของความรอนท้ิงองคประกอบของไอรอนเสียเหลือท้ิงท้ิง อุณหภูมิ

ต่ําสุดท่ียอมรับไดในการแลกเปลี่ยนความรอน ปริมาณความรอนท่ีนํากลับไปใชงานดังสมการท่ี 1 

 

𝑄𝑄  ̇ =   𝑉𝑉 ̇ ×  𝜌𝜌 ×  𝐶𝐶𝑝𝑝  ×  ∆𝑇𝑇     (1) 

 



 

1740 
 

𝑄𝑄 ̇   คือ อัตราการไหลเชิงความรอนของไอเสียเหลือท้ิง (kJ) 

𝑉𝑉 ̇  คือ อัตราการไหลเชิงปริมาตรของไอเสียเหลือท้ิง (m3/s) 

𝜌𝜌  คือ ความหนาแนนของไอเสีย (kg/m3) 

𝐶𝐶𝑝𝑝 คือ คาความจุความรอนจําเพาะของไอเสีย (kJ/kg.K) 

 ∆𝑇𝑇 คือ ผลตางระหวางอุณหภูมิขาเขาและขาออกจากระบบของไอเสีย (K) 
 

วัฏจักรแรงคิน เปนหนึ่งในเครื่องจักรกลความรอนท่ีดึงความรอนจากแหลงท่ีมีอุณหภูมิสูง 

โดยมีสื่อกลางเปนสารทํางาน สารทํางานจะเปลี่ยนความรอนท่ีไดรับเปนงานและจะคายความรอน

บางสวนสูสิ่งแวดลอมท่ีอุณหภูมิต่ํากวา Aziz และคณะ (2018) ไดอธิบายวัฏจักรแรงคิน ซ่ึง

ประกอบดวย 4 กระบวนการตามภาพท่ี 2 ดังนี้ 

สถานะ 1 ไปสถานะ 2 เปนกระบวนการเพ่ิมความรอนโดยท่ีความดันคงท่ีในหมอตมระเหย  

สถานะ 2 ไปสถานะ 3 เปนกระบวนการขยายตัวเอนโทรปไมมีการเปลี่ยนแปลงในกังหัน

ผลิตไฟฟา  

สถานะ 3 ไปสถานะ 4 เปนกระบวนการลดความรอนโดยท่ีความดันคงท่ีในเครื่องควบแนน  

สถานะ 4 ไปสถานะ 1 เปนกระบวนการอัดโดยท่ีเอนโทรปไมมีการเปลี่ยนแปลงในปม  

 

ภาพท่ี 2 แผนผังวัฏจักรแรงคินและแผนผังความสัมพันธอุณหภูมิและเอนโทรป (T-S) 
 

ในการพิจารณาสมดุลมวลและสมดุลพลังงานวัฏจักรแรงคินจะพิจารณาระบบภายใตเง่ือนไข

กระบวนการดําเนินไปดวยสภาวะคงตัว (steady state) โดยสารทํางานท่ีเขาและออกเครื่อง

แลกเปลี่ยนความรอนจะมีความดันและอุณหภูมิคงท่ีเพ่ือใชในการเปลี่ยนสถานะ เปนดังสมการท่ี 2 

และสมการท่ี 3  
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สมดุลมวลสาร :  ∑ �̇�𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 =  ∑�̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜      (2) 

�̇�𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖, �̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜      คือ อัตราการไหลเชิงมวลท่ีเขาและออกสูระบบท่ีสนใจ (kg/s) 

สมดุลพลังงาน :    �̇�𝑄 −  �̇�𝑊 =  ∑ �̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 −  ∑ �̇�𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖    (3) 

�̇�𝑄    คือ อัตราการไหลเชิงความรอนท่ีเขาออกจากระบบท่ีสนใจ (kW) 

�̇�𝑊   คือ งานทําระบบทํางานหรืองานท่ีใหกับระบบ (kW) 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜       คือ เอนโทรปท่ีเขาออกจากระบบท่ีสนใจ (kJ/kg) 

การคํานวณออกแบบหมอตมระเหยจะพิจารณาพ้ืนท่ีผิวแลกเปลี่ยนความรอนท่ีเหมาะสม 

เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา ตามสมการท่ี 4 

𝐴𝐴 =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈 × ∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑖𝑖

            (4) 

𝐴𝐴    คือ พ้ืนท่ีผิวแลกเปลี่ยนความรอน (m2) 

�̇�𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖   คือ อัตราการไหลเชิงความรอนท่ีใหกับเครื่องระเหย (kW) 

𝑈𝑈   คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (kW/m2 K) 

∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑖𝑖  คือ logarithmic mean temperature difference (LMTD) 

การวิจัยจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของระบบ ในแตละกรณีท่ีสนใจ โดย

ประสิทธิภาพจะเปนสัดสวนระหวางงานสุทธิท่ีออกจากระบบกับความรอนใหกับระบบดังสมการท่ี 5 

𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 =  �̇�𝑊𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖

= �̇�𝑊𝑛𝑛𝑡𝑡−�̇�𝑊𝑝𝑝

�̇�𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖
       (5) 

𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐    = ประสิทธิภาพของวัฏจักร  

 �̇�𝑊𝑜𝑜𝑡𝑡  = งานท่ีกังหันผลิตไฟฟาผลิตได (kW) 

�̇�𝑊𝑝𝑝  = งานท่ีใหกับปม (kW) 

�̇�𝑊𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 = งานสุทธิท่ีไดจากระบบ คือ งานท่ีกังหันผลิตไฟฟาผลิตไดหัก   

ลบกับงานท่ีใหกับปม (kW) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย (Organic Rankine Cycle: ORC) 

Lecompte และคณะ (2015)  ไดมีการศึกษาการพัฒนาระบบ ORC พบวามี 6 ขอหลักท่ี

ควรพิจารณา คือ ประเภทของแหลงใหความรอน การเลือกสารทํางาน สวนประกอบอุปกรณของ

ระบบ การควบคุมสภาวะการทํางานของระบบ จัดวางอุปกรณของระบบและขนาดกําลังการติดต้ัง

และลักษณะของวัฏจักรการถายเทความรอนของระบบ สวนในเชิงพาณิชยไดมีการติดตั้งโรงไฟฟา

ระบบ ORC สวนใหญจะใชกับแหลงความรอนจากใตพิภพ ในการเลือกสารทํางานตองพิจารณา
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีไมทําลายชั้นโอโซนของโลก โดยพิจารณาจากคา ODP (Ozone 

depletion potential) และคา GWP (Global warming potential) ในดานความปลอดภัยสาร

ทํางาน การเลือกใชยังคงคํานึงถึงความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรอีกดวย โดยสรุปหลักการเลือก

สารทํางาน คือ อุณหภูมิจุดวิกฤตสูงกวาอุณหภูมิบรรยากาศ จุดหลอมเหลวตองต่ํากวาอุณหภูมิ

บรรยากาศเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข็งตัวของสารทํางานในขณะระบบหยุดทํางาน คา ODP ของสาร

ทํางานควรจะมีคาเทากับ 0 และคา GWP ของสารทํางานจะตองมีคาต่ํากวา 200 พบวาโทลูอีน ไซโค

เพนเทนและเฮกซเมททิลไดไซโลเซนเปนสารทํางานท่ีผานการคัดเลือกตามเกณฑท่ีกลาวมา ตามท่ี 

Agromayor และคณะ (2017) ไดศึกษาเชนกัน งานวิจัยของบริษัท Turboden ไดพัฒนาสารทํางาน

ระบบ ORC ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยมี Vescovo และคณะ (2017) ไดศึกษาสารทํางานในเชิง

พาณิชยหลักๆจะมี 3 ประเภท คือ สารกลุมไฮโดรคารบอน สารกลุมไซโลเซน (siloxanes) และกลุม

สารทําความเย็น ซ่ึงกลุมไฮโดรคารบอนและสารกลุมไซโลเซนมักจะใชกับแหลงความรอนท่ีอุณหภูมิ

ปานกลางจนไปถึงอุณหภูมิสูง (200 °C ถึง 500 °C) ยกตัวอยางเชน Octamethyltrisiloxane 

(MDM), Hexamethyldisiloxane (MM), Cyclopentane สวนสารทํางานท่ีเหมาะสมกับแหลง

ความรอนท่ีอุณหภูมิสูงมาก (มากกวา 500 °C) จะเปนกลุมไฮโดรคารบอน ท่ีมีเสถียรทางความรอนท่ี

ดี (thermal stability) สามารถใชงานไดท่ีอุณหภูมิสูงและไมเกิดความสูญเสียของระบบและอุปกรณ

หลัก เชน กังหันผลิตไฟฟา และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ีสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pasetti 

และคณะ (2014) อีกดวย 

 

วิธีการดําเนินงาน 

เริ่มจากการศึกษาศักยภาพและความเปนไปไดในการผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือท้ิงจาก

กระบวนการหลอมแกว ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาประยุกตและกําหนดตัวแปรในการสราง

แบบจําลองโดยใชโปรแกรม ASPEN HYSYS V9 เปนเครื่องมือในการศึกษา ซ่ึงเปนซอฟตแวรของ 

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค (Aspen Technology, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทผูเชี่ยวชาญผลิต

ซอฟตแวรชั้นนําระดับโลก ท่ีสามารถสราง process flow sheet สรางแบบจําลองของอุปกรณท่ีใช

ในกระบวนการ คํานวณหาคุณสมบัติท้ังทางกายภาพและองคประกอบทางเคมีไดและยังสามารถระบุ

สภาวะในการทํางานของแตละสายในกระบวนการผลิต เปนตน ซ่ึงนอกเหนือจากการวิเคราะห

ทางดานเทคนิคดวยซอฟตแวรแลวยังมีการวิเคราะหผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือ

เปรียบเทียบความนาสนใจในการลงทุน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทางโรงงานไดมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีปลอยเตาหลอมเปนประจําปละ 2 ครั้งทุกเตา 

เม่ือไดขอมูลการตรวจวัดจริงจึงนํามาสรางแบบจําลองโดยโปรแกรม ASPEN HYSYS จากสมการการ

http://www.aspentech.com/
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เผาไหม งานวิจัยนี้ใช Fluid package เปน Peng – Robinson ทําใหทราบองคประกอบและ

คุณสมบัติของไอรอนเสียเหลือท้ิงจากการทําแบบจําลอง เปนไปดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 องคประกอบและคุณสมบัติของไอรอนเสียเหลือท้ิงจากเตาหลอมแกว 

Composition (Mole Fractions) Properties 

O2 0.01 Molecular Weight 29.65 

N2 0.6 Mass Density [kg/m3] 0.46 

CO2 0.08 Mass Enthalpy [kJ/kg] -2,713.78 

CO 0.12 Mass Entropy [kJ/kg-C] 6.67 

H2O 0.15 Mass Heat Capacity [kJ/kg-C] 1.19 

SO2 0.03 Mass Exergy [kJ/kg] 211.17 

SO3 0.02 Cp/Cv 1.31 

Total 1 Thermal Conductivity [W/m-K] 0.05 

 

สรางแบบจําลองการนําไอเสียมาผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินไอน้ํา 

ในการสรางแบบจําลองวัฎจักรแรงคินไอน้ํา ใช  Fluid package เปน ASME steam 

พารามิเตอรในการออกแบบของโรงงานดังตารางท่ี 2 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความเปนไป

ไดในดานเทอรโมไดนามิกสเปนหลักโดยไมไดคํานึงถึงการออกแบบขนาดหรือประเภทของกังหันผลิต

ไฟฟาและปมในระบบแรงคินและในสวนระบบไฟฟาในโรงไฟฟา การศึกษาจะใชขอมูลจาก plant 

data interface ในสวนอุณหภูมิ อัตราการไหลขาออกของไอเสียและสภาวะจุดตางๆของโรงไฟฟาไอ

น้ําเดิมของโรงงานมาจําลองในโปรแกรม ASPEN HYSYS จากนั้นทําการปรับปรุงโดยเพ่ิมพ้ืนท่ี

แลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องตมระเหย ตามภาพท่ี 3 เง่ือนไขในการปรับปรุงครั้งนี้ ภายใตความ

รอนเหลือท้ิงขาเขาเทาเดิม อุณหภูมิขาออกสูบรรยากาศตองไมตํ่ากวา 160 °C และสามารถใช

อุปกรณหลัก เชน กังหันผลิตไฟฟา ระบบหลอเย็น ปม ของเดิมของโรงงานได 

 

ตารางท่ี 2 พารามิเตอรท่ีใชในงานวิจัย 
พารามิเตอร หนวย ปริมาณ 

อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากเตาหลอมแกว  °C 480 

ความดันไอเสียที่ออกจากเตาหลอมแกว kPa(a) 100.8 

อัตราการไหลของไอเสียทั้งหมด (4 เตาหลอม) m3/hr. 105,100 

อุณหภูมิไอเสียขาออกสูบรรยากาศ (ผานวัฏจกัรแรงคินไอน้ําเดิม)   °C 255 

อุณหภูมิไอเสียขาออกสูบรรยากาศ (ผานระบบ ORC)  °C 160 

Isentropic efficiency of water & ORC  pump % 75 

Isentropic efficiency of steam & ORC turbine % 75 
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ภาพท่ี 3 แบบจําลองการนําไอรอนเสียมาผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินไอน้ําโดย ASPEN HYSYS 

 

สรางแบบจําลองการนําไอรอนเสียมาผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย 

เม่ือไดขอมูลอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล และองคประกอบของไอรอนเหลือท้ิงหลังผาน

กระบวนการผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินไอน้ําแลว  คาดวามีศักยภาพในการผลิตไฟฟาตอไดดวย 

วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย โดยสนใจสารทํางานอินทรีย 3 ชนิด คือ โทลูอีน ไซโคเพนเทน และเฮกซ

เมททิลไดไซโลเซน และไดสรางแบบจําลองตอจากกระบวนการเดิมดังภาพท่ี 4 

ศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรในการลงทุนติดตั้งโรงไฟฟา  

ในท่ีนี้จะใชเครื่องมืออัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return; IRR) และ

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  

 

 

ภาพท่ี 4 แบบจําลองการผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินสารอินทรียโดย ASPEN HYSYS 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหแบบจําลองของโรงไฟฟาโดยใชโปรแกรม ASPEN HYSYS 

จากการเปรียบเทียบระบบแรงคินไอน้ําเดิมของโรงงานและหลังปรับปรุงโดยการเพ่ิมพ้ืนท่ี

ผิวแลกเปลี่ยนความรอนในหมอตมระเหย ภายใตเง่ือนไขความรอนเหลือท้ิงขาเขาเทาเดิม อุณหภูมิ

ขาออกสูบรรยากาศไมต่ํากวา 160 °C และสามารถใชอุปกรณหลัก เชน กังหันผลิตไฟฟา ระบบหลอ

เย็น ปม ของเดิมของโรงงานได จึงตองมีการกําหนดอัตราการไหลของสารทํางานใหมจากเดิมท่ี

สามารถผลิตไอน้ําไดท้ังหมด 11,000 kg/hr. เพ่ิมเปน 12,000 kg/hr. ซ่ึงผลการสรางแบบจําลอง

เปนไปตามภาพท่ี 5  

ในกระบวนการผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคิน จะใชหลักการสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน

ตามท่ีไดกลาวขางตน ยกตัวอยางการทําสมดุลในหมอตมระเหยดังตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 จะ

แสดงใหเห็นวา เม่ือพ้ืนท่ีผิวในหมอตมระเหยมากข้ึนจากเดิม 562.03 ตารางเมตร สามารถดึง

พลังงานจากความรอนเหลือท้ิงเพ่ิมอีก 33,777,435.55 - 30,987,877.70 = 2,789,557.85 kJ/hr. 

หรือคิดเปน 8.26 % 

 

 

ภาพท่ี 5 แบบจําลองการผลิตไฟฟาโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในหมอตมระเหยเดิมดวยโปรแกรม  

ASPEN HYSYS 
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ตารางท่ี 3 สมดุลพลังงานในหมอตมระเหยของโรงงานเดิมโดยใชโปรแกรม ASPEN HYSYS 
 

เดิมของโรงงาน   
 Boiler  

water Inlet water Outlet Flue gas Inlet Flue gas Outlet 

 Name  WK0 WK1 FG1 FG4 

 Mass Flow [kg/h]  11,000.00 11,000.00 29,857.61 29,857.61 

 Pressure [bar]  37.00 25.00 0.97 1.01 

 Temperature [C]  90.00 380.00 480.00 255.87 

 Mass Enthalpy [kJ/kg]  

-             

15,545.80 -          12,730.00 -          2,713.78 -             2,973.24 

 Heat flow [kJ/hr]  

-      

171,003,762.38 -  140,030,000.00 -   81,026,982.65 -     88,773,837.92 

 Energy Balance [kJ/hr] 30,973,762.38 30,987,877.70 

ความรอนสูญเสีย (Heat loss) ในการทําแบบจาํลองในหมอตมระเหยเดิม  [kJ/hr] 14,115.32 

 

ตารางท่ี 4 สมดุลพลังงานในหมอตมระเหยใหมท่ีปรับปรุงโดยใชโปรแกรม ASPEN HYSYS 
 

 

ในการทําสมดุลมวลและสมดุลพลังงานตลอดท้ังวัฏจักร จะพบวาโรงไฟฟาท่ีดําเนินอยูเดิมมี

ประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 18.26% การเพ่ิมพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนความรอนในหมอตมระเหย จะ

เพ่ิมท้ัง 3 สวน คือ สวนท่ีทําใหสารทํางานกลายเปนไออ่ิมตัว (Evaporator) สวนท่ีทําใหสารทํางาน

กลายเปนไออ่ิมตัวยิ่งยวด (Super heater) และสวนท่ีเพ่ิมอุณหภูมิสารทํางานหรืออุนสารทํางาน 

(Economizer) ทําใหท้ัง 3 สวนนี้เพ่ิมจากเดิมท้ังหมดเทากับ 562.03 ตารางเมตร ทําใหประสิทธิภาพ

เชิงความรอนเพ่ิมจากเดิมเปน 18.76% ตามตารางท่ี 5 

 

 

ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ผิวในหมอตม

ระเหย 

Boiler 

water Inlet water Outlet Flue gas Inlet Flue gas Outlet 

Name  WK0 WK1 FG1 FG4 

Mass Flow [kg/h]  12,000.00 12,000.00 29,857.61 29,857.61 

Pressure [bar]  37.00 27.00 0.97 1.00 

Temperature [C]  100.50 400.00 480.00 235.00 

Mass Enthalpy [kJ/kg]  -        15,501.66 -          12,687.35 -          2,713.78 -             2,996.60 

Heat flow [kJ/hr]  - 186,019,910.04 -  152,248,173.60 -   81,026,952.79 -     89,469,884.48 

Energy Balance [kJ/hr] 33,771,736.44 33,777,435.55 

ความรอนสูญเสีย (Heat loss) ในการทําแบบจาํลองในหมอตมระเหยใหม [kJ/hr] 5,699.11 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลจากการจําลองโรงไฟฟาวัฏจักรแรงคินไอน้ํากอนและหลงัปรับปรงุ 

ขอมูลที่เกี่ยวของ 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

หนวย 
เดิมของโรงไฟฟา 

เพิ่มพื้นที่แลกเปล่ียนความ

รอนในหมอตมระเหย 

ความรอนที่ใหกับระบบ (Ref. ASPEN HYSYS) 
30,987,877.70 33,777,435.55 kJ/h 

8,607.74 9,382.62 kW 

กําลังไฟฟาที่ใหกบั pump 15.17 16.70 kW 

กําลังไฟฟาที่ใหกบั ID Fan  38.51 45.50 kW 

กําลังไฟฟาที่ผลิตดวยวัฏจักรแรงคินไอน้ํา 1,625.21 1,821.97 kW 

กําลังไฟฟาสุทธิของโรงไฟฟาดวยวฏัจักรแรงคินไอน้ํา 1,571.54 1,759.77 kW 

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาดวยวัฏจกัรแรงคินไอน้ํา 18.26 18.76 % 

 

ไอรอนเหลือท้ิงจากการผลิตไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินไอน้ํายังพอมีศักยภาพในการผลิตไฟฟา

ตอไดโดยใชสารทํางานท่ีเปนสารอินทรีย โดยกระบวนการยังคงเปนวัฏจักรแรงคินและอุณหภูมิ

สุดทายกอนปลอยสูบรรยากาศตองไมทําใหไอรอนเกิดการควบแนน เนื่องจากไอรอนยังคงมี

องคประกอบของซัลเฟอรท่ีอาจทําใหเกิดการกัดกรอนของอุปกรณและปลองของเตาหลอมได ผล

การศึกษาพบวาไซโคเพนเทน  มีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงท่ีสุด รองลงมาเปนโทลูอีนและเฮก 

ซเมททิลไดไซโลเซน ตามลําดับ รายละเอียดเปนไปตามตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบผลการจําลองโรงไฟฟาวัฏจักรแรงคินสารอินทรียดวยสารทํางาน 3 ชนิด 
ความรอนที่ใหกับระบบทั้งหมด 

(Ref. ASPEN HYSYS) 

44,260,618.79 kJ/h 

12,294.62 kW 

สารทํางานในวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย โทลูอีน เฮกซเมททิลไดไซโลเซน ไซโคเพนเทน  

กําลังไฟฟาที่ใหกบั pump 1.58 3.10 1.06 kW 

กําลังไฟฟาที่ใหกบั ID Fan  38.51 38.51 38.51 kW 

กําลังไฟฟาที่ผลิต 1,792.24 1,778.12 1,809.8 kW 

กําลังไฟฟาสุทธิของโรงไฟฟา 1,752.15 1,736.51 1,770.27 kW 

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา 14.25 14.12 14.40 % 

 

เม่ือไดขอมูลทางเทคนิคแลวจึงนํามาสูการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร งานวิจัยนี้ไดราคา

จากผูผลิตและติดต้ังระบบ ORC ประเทศฝรั่งเศสและคาติดตั้งอุปกรณตางๆในไทย ซ่ึงพบวา คาแรง

และคาวัสดุของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 1,884.35 ดอลลารสหรัฐตอตารางเมตร หรือเทากับ 

60,374.46 บาทตอตารางเมตร  สําหรับระบบ ORC ราคาจากผูผลิตกังหันผลิตไฟฟาและอุปกรณ

ควบคูจะมีคาเทากับ 21,151.50 บาทตอกิโลวัตต สวนระบบหลอเย็นและควบแนนราคาวัสดุพรอม
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คาแรงเทากับ 2,702.92 บาทตอกิโลวัตต (ความรอน) และปมราคาจะเทากับ 34,795.59 บาทตอ

กิโลวัตตและอุปกรณ/ระบบอ่ืนๆท่ีเปนสวนประกอบของโรงไฟฟา (Balance of plant) ท้ังทางดาน

เครื่องกลและในสวนไฟฟาควบคุมราคาเทากับ 18,340.00 บาทตอกิโลวัตต   

จากการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรในการลงทุนติดตั้งโรงไฟฟาโดยใน    

วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย ท่ีมีความแตกตางกันของสารทํางาน ภายใตภาระความรอนท่ีเหลือจาก

กระบวนการผลิตเดิม พบวา สารทํางานท่ีเปนไซโคเพนเทนใชเ งินลงทุนนอยท่ีสุด เทากับ 

22,623,982.58 บาท รองลงมาจะเปนโทลูอีนและเฮกซเมททิลไดไซโลเซน ตามลําดับ รายละเอียด

เปนไปตามตารางท่ี 7 ขอมูลคาดําเนินงานและซอมบํารุงรักษารายป ท่ีไดมาจากผูผลิตระบบ ORC 

และคาแรงงานของผูจางดําเนินงานในไทยทุกๆสารทํางานอินทรียท่ีสนใจเปนไปตามตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 7 เงินลงทุนในการติดตั้งโรงไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคิน 

รายการ โทลูอีน 
เฮกซเมททิล 

ไดไซโลเซน 
ไซโคเพนเทน น้ํา 

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 8,739,806.83 18,208,333.39 5,826,739.13 33,932,257.75 

กังหันผลิตไฟฟาและอปุกรณควบคู 3,532,839.06 3,234,147.76 3,905,115.02 0 

ระบบหลอเย็นและควบแนน 9,518,145.88 9,560,413.06 9,469,160.99 0 

ปม ORC  55,108.89 107,861.79 36,928.17 0 

BOP  3,063,246.98 2,804,258.32 3,386,039.26 0 

เงินลงทุน (บาท) 24,909,147.64 33,915,014.32 22,623,982.58 33,932,257.75 

 

ตารางท่ี 8 คาดําเนินงานและซอมบํารุงรักษารายปการติดตั้งโรงไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคิน 

 

 

 

 

 

 

จากขอมูลขางตน จึงนํามาสูการประเมินดานเศรษศาสตร เพ่ือตัดสินใจในการลงทุน จาก

การศึกษาพบวาสารทํางานท่ีเปนไซโคเพนเทน มี IRR สูงท่ีสุดคือ เทากับ 21.60 % และยังมี

ระยะเวลาคืนทุนเร็วท่ีสุดเชนกัน ตามตารางท่ี 9 จึงเปนสารทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้ 

รองลงมาจะเปนโทลูอีน น้ําและเฮกซเมททิลไดไซโลเซน ตามลําดับ 

 

O & M cost บาทตอกิโลวัตต 

ปที่ 1 ‐ ปที ่5 2,111.11 

ปที ่6 ‐ ปที ่10 2,375.00 

ปที ่11 ‐ ปที่ 15 2,638.89 

ปที ่16 ‐ ปที่ 20 2,902.78 
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ตารางท่ี 9 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) แตละสาร

ทํางาน 

 

สรุปผลการศึกษา 

ในเชิงเทคนิคประสิทธิภาพเชิงความรอนของวัฏจักรแรงคินท่ีใชในการผลิตไฟฟาจากความ

รอนเหลือท้ิงของเตาหลอมแกว สารทํางานท่ีเปนน้ํามีประสิทธิภาพเชิงความรอนภาพรวมของระบบ

ดีกวาสารอินทรีย ภายใตเง่ือนไขในการศึกษาครั้งนี้ ในดานเศรษศาสตรสารทํางานท่ีเปนสารอินทรีย

ชนิด โทลูอีน ไซโคเพนเทน มีความนาสนใจในการลงทุนมากกวา สืบเนื่องจากเครื่องแลกเปลี่ยน

ความรอนท่ีมีขนาดเล็กกวาเม่ือเทียบกับกําลังการผลิตไฟฟาท่ีผลิตไดจึงทําใหคาใชจายในสวนนี้นอย  

 

ขอเสนอแนะ 

กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากสารทํางานอินทรียข้ึนกับปจจัยหลายอยาง เชน อัตราการไหล ความ

ดันกอนเขากังหันผลิตไฟฟา อุณหภูมิของสารทํางานกอนเขากังหันผลิตไฟฟา เปนตน ซ่ึงปจจัยท่ี

สถานะกอนเขากังหันเปนตัวแปรสําคัญในการผลิตไฟฟาและการออกแบบท่ีมีผลตอราคาและการ

ตัดสินใจในการเลือกลงทุน จึงนาสนใจท่ีจะศึกษาตอยอดได 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทผลิตบรรจุภัณฑแกวแหงหนึ่งท่ีใหทุนการ

สนับสนนุการวิจัยและสามารถใชขอมูลจาก Plant data Interface ของโรงงานในการศึกษาวิจัยครั้ง

นี้ ซ่ึงผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณคมศักด์ิ โกมลจินดากุล วิศวกรผูดูแลระบบ Plant data 

Interface ของโรงงานท่ีใหขอมูลและคําปรึกษามาโดยตลอด งานวิจัยนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี ดวย

ความเมตตาจากบุคคลหลายทาน  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. แคทลียา 

ปทมพรหม ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยท่ีใหคําปรึกษาท่ีดีมีคุณคามาตลอดและตรวจแกไข

งานวิจัยเลมนี้จนกระท้ังสําเร็จเปนฉบับสมบูรณได 

 

รายการ โทลูอีน เฮกซเมททิลไดไซโลเซน ไซโคเพนเทน น้ํา 

Internal Rate of Return; IRR 17.32 % 10.42 % 21.60 % 14.56% 

Payback Period (year) 5.48 8.20 4.47 6.38 
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การศึกษาการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนยีมจากกระบวนการขนยาย 

Study on Heat Loss of Liquid Aluminium Alloys from  

Transportation Process 
 

ฐิติกร วณิชชยังกูร1 และมาลี สันติคุณาภรณ 2  

Thitikorn Wanitchayangkun1 and Malee Santikunaporn2 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุของการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมจาก

กระบวนการขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียม การศึกษาเริ่มตั้งแตข้ันตอนการหลอมเหลวจนถึงการนําน้ํา

โลหะอลูมิเนียมไปยังจุดใชงาน เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแกไข โดยทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิของ

น้ําโลหะอลูมิเนียม และเวลาการทํางานของแตละข้ันตอน เพ่ือวิเคราะหอัตราการสูญเสียความรอน

ของน้ําโลหะอลูมิเนียมในแตละข้ันตอน จากการศึกษาพบวาทุกข้ันตอนของการดําเนินการมีสาเหตุท่ี

ทําใหน้ํ าโลหะอลู มิเนียมสูญเสียความรอนมากและนอยแตกตางกันไป สาเหตุท่ีทําใหน้ํ า

โลหะอลูมิเนียมสูญเสียความรอนมี 2 สาเหตุหลัก คือ รางเทท่ีใชในการถายเทน้ําโลหะอลูมิเนียมจาก

เตาหลอมใหญลงสูเบารับน้ําไมมีฝาปด  และประสิทธิภาพการเก็บความรอนของเบารับน้ําท่ีใชในการ

ขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียม การดําเนินการแกไขทางดานวิศวกรรม คือการออกแบบแผนฉนวนบอรด

เพ่ือปดรางเท และการเปลี่ยนฉนวนของเบารับน้ําใหมีความหนาแนนเพ่ิมข้ึน สงผลใหคาการสูญเสีย

พลังงานความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมหลังการปรับปรุงมีคาลดลง 1,819.95 วัตตซ่ึงคือเปน 38% 

 

คําสําคัญ: อลูมิเนียม, การหลอมอลูมิเนียม, เบารับน้ําโลหะ 

 

Abstract 

 The objective of this research was to determine the causes of heat loss in 

transportation process of liquid aluminium alloy. To evaluate the heat loss, the study 

was beginning from the melting stage until moving it to the point of use in order to 

                                                                        
1 นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการพลังงานและส่ิงแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

จังหวัดปทุมธานี 12120 E-mail: thitikorn.nay@hotmail.com 
2 อาจารยที่ปรกึษาหลัก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการพลังงานและส่ิงแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จังหวดัปทุมธานี 12120 E-mail: smalee@engr.tu.ac.th 
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find solutions for heat loss improvement by recording temperatures and duration 

times for each stage. From the study, every stage in the operations resulted in either 

large or small amount of heat loss. No lid for the drainage gutter and less efficiency 

of ladle for heat storage were two main causes for heat loss of liquid aluminium alloy. 

Therefore, an insulation board for the drainage gutter was designed and an increasing 

a thickness of insulation of ladle was suggested. Followed these recommendation, 

the heat loss of liquid aluminium alloy should be improved by 1, 819.95 watts or 

38%.  

 

Keywords: Aluminium Alloy, Aluminium Melting, Ladle 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตแหงหนึ่ง ใน

จังหวัดปทุมธานี โดยไดนําปญหาในเรื่องการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมของโรงงานมา

ทําการศึกษาหาสาเหตุ โดยปญหาท่ีพบอยูท่ีกระบวนการหลอมเหลวน้ําโลหะอลูมิเนียม และขนยาย

ไปใชงาน พบวาอุณหภูมิของน้ําโลหะอลูมิเนียมลดลง ทําใหเม่ือน้ําโลหะอลูมิเนียมไปถึงยังจุดท่ีใชงาน 

ไมสามารถใชงานไดทันที จะตองดําเนินการอุนน้ําโลหะอลูมิเนียม จากปญหาดังกลาวทําใหทาง

โรงงานตองใชปริมาณกาซธรรมชาติเพ่ิมข้ึน สงผลใหตนทุนการผลิตชิ้นสวนรถยนตสูงข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาหาสาเหตุท่ีทําใหน้ําโลหะอลูมิเนียมสูญเสียความรอน จากกระบวนนําน้ําโลหะ 

อลูมิเนียมหลอมเหลวจากเตาหลอมขนยายไปใชงาน และหาแนวทางปรับปรุงแกไข 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

เตาหลอมโลหะอลูมิเนียม คือเตาอุตสาหกรรมประเภทเตาหลอมเชื้อเพลิง โดยใชความรอน

จากการสันดาปหลอมโลหะ เตาหลอมเชื้อเพลิงจะมีระบบมอเตอรเพ่ือนําอากาศและเชื้อเพลิงเขามา

ผสมกันสําหรับการสันดาป การสูญเสียพลังงานในเตาหลอมเชื้อเพลิง ประกอบไปดวย การสูญเสีย

เนื่องจากการสันดาป,การสูญเสียเนื่องจากการถายเทความรอน,การสูญเสียผานผนังเตา,การสูญเสีย

ทางปลองหรือการสูญเสียในกาซเสีย และการสูญเสียพลังงานในระบบมอเตอร (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2553) 
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เบารับน้ําโลหะ (Transfer Ladle) โรงงานหลอมโลหะ จะมีโรงหลอมขนาดใหญซ่ึงประกอบ

ไปดวยเตาหลอมหลายๆ เตาเปนศูนยกลางการหลอมละลายโลหะของโรงงาน โดยเม่ือมีการนําน้ํา

โลหะไปใชงานจะมีการถายเทน้ําโลหะลงสูเบารับน้ําโลหะเพ่ือทําการขนยายน้ําโลหะไปใชงานยังจุด

ตางๆ ของโรงงาน  

  การถายเทความรอน ความรอนเปนรูปแบบพลังงานท่ีสามารถถายโอนจากระบบหนึ่งไปสู

อีกระบบหนึ่งได โดยเปนผลมาจากจุดสองจุดมีอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน พลังงานถายเทจากจุดท่ีมี

อุณหภูมิสูงไปยังจุดท่ีมีอุณหภูมิต่ํา การถายเทความรอนมี 3 รูปแบบ คือ การนําความรอน การพา

ความรอน และการการแผรังสีความรอน  

- การนําความรอน (Conduction Heat Transfer) เปนการถายเทพลังงานของอนุภาคท่ี

มีพลังงานสูงไปสูอนุภาคท่ีมีพลังงานต่ํากวาท่ีอยูติดกัน โดยการนําความรอนสามารถ

เกิดข้ึนไดในตัวกลางท่ีเปนของแข็ง ของเหลว และกาซโดยเราสามารถพิจารณาการนํา

ความรอน ไดจากสมการ 1 ดังนี้ 
 

Qcond = - kA 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

      (1) 
 

เม่ือ  Qcond   คือ อัตราการถายเทความรอนโดยการนําความรอน (W)  

k  คือ คาการนําความรอนของวัสดุตัวกลาง (Thermal conductivity) 

(W/m.K)  

A คือ พ้ืนท่ีท่ีความรอนไหลผาน (m2) 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

     คือ ความชันของอุณหภูมิเทียบกับระยะทางท่ีเกิดการนําความรอน 

(°C/m) 

 

- การพาความรอน (Convection Heat Transfer) เปนรูปแบบการถายเทพลังงาน

ระหวางพ้ืนผิวท่ีม่ันคง กับของเหลวหรือกาซท่ีไหลเขา ประกอบกับการเคลื่อนท่ีของ 

ของไหลเขามาเก่ียวของดวย โดยของไหลท่ีเคลื่อนท่ีเร็วจะสามารถพาความรอนไดดีกวา

ของไหลท่ีเคลื่อนท่ีชา โดยเราสามารถพิจารณาการพาความรอน ไดจากสมการ 2 ดังนี้                             

                           Qconv = h A (Ts – T∞)       (2) 
 

เม่ือ  Qconv  คือ อัตราการถายเทความรอนโดยการพาความรอน (W)  

h  คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอนตามธรรมชาติเฉลี่ย (W/m2.K)  

A  คือ พ้ืนท่ีของความรอนไหลผาน (m2)  

Ts คือ อุณหภูมิท่ีผิวท่ีของไหลอยูติดกัน (K)  
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T∞  คือ อุณหภูมิโดยรอบของไหลท่ีหางออกไปจากผิวของของไหล (K)  

 

- การแผรังสีความรอน (Radiation Heat Transfer) คือการปลอยพลังงานท่ีอยู ใน

รูปคลื่นแมเหล็กไฟฟาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางอิเล็กทรอนของ

อะตอมหรือโมเลกุล โดยไมอาศัยตัวกลางเปนพลังงานท่ีถายเทไดเร็วท่ีสุดเทาความเร็ว

แสง โดยเราสามารถพิจารณาการพาความรอน ไดจากสมการ 3 ดังนี้ 
 

Qrad = εσA (T4s – T4surr)           (3) 
 

เม่ือ  Qrad  คือ อัตราการถายเทความรอนโดยการแผรังสี (W) 

A คือ พ้ืนท่ีของการแผรังสีความรอนท่ีพ้ืนผิวของเตาหลอม (m2) 

Ts  คือ อุณหภูมิท่ีผิวดานนอกของเตาหลอม (K) 

Tsurr  คือ อุณหภูมิหอง (K) 

ε  คือ คา Emissivity ผิวนอกของเตาหลอมอลูมิเนียม มีคาประมาณ 0.81 

σ คือ คาคงท่ีสเตฟาน-โบลตซมันน มีคาเทากับ 5.67 x 10-8 (W/m2. K4) 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานวิจัยท่ีทําการศึกษาการลดการสูญเสียความรอนของ

น้ําโลหะ ท่ีมีปจจัยมาจากอุปกรณ วัสดุทนความรอน และจากกระบวนการตางๆ ของการนําไปใช

งาน ดังนี้ 

 โฆษิต พุกะทรัพย และวิทยา ยงเจริญ (2557) ทําการศึกษาการปรับปรุงการใชพลังงาน

สําหรับเตาหลอมอลูมิเนียม โดยการลดความรอนสูญเสียผานผนังเตาหลอมและผานชองเปด ท่ีเกิด

จากความเสื่อมสภาพของวัสดุทนความรอนของตัวเตาหลอม โดยทําการออกแบบวัสดุทนความรอนท่ี

ใชในเตาหลอมบริเวณตางๆใหม การวิเคราะหขอมูลไดศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทนความรอนท่ีใชใน

เตาหลอมอลูมิเนียมหลายชนิด ท่ีมีคาคุณสมบัติการนําความรอนแตกตางกันไป ผลการปรับปรุง

เปลี่ยนวัสดุทนความรอนใหม ทําใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาหลอมในปจจุบันท่ีอยู ท่ี 

39.61% ปรับปรุงข้ึนเปน 43.27%  

Renato M. Lazzarin, Marco Noro (2015) ทําการศึกษาการใชเบารับน้ําโลหะของโรง

หลอเหล็ก จากการตรวจสอบพบวาเบารับน้ําโลหะมีฉนวนกันความรอนหนาอยางนอย 10 ซม. แต

ละชั้นของฉนวนมีคาความตานทานความรอนมากข้ึนเรื่อยๆ จากผนังเบาท่ีเปนเหล็กไปยังดานในของ

เบาท่ีสัมผัสกับน้ําโลหะ โดยท่ัวไปฉนวนเปนวัสดุทนไฟทําจากอลูมิเนียมออกไซด,ซิลิคอน และ

แมกนีเซียม และผูวิจัยพบวาการดําเนินการของโรงหลอเหล็กมีการดําเนินการอุนเบารับน้ํากอน
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เริ่มตนใชงาน เพ่ือลดการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะโดยจะใชหัวพนไฟไปยังตรงกลางของเบา 

พรอมกับปดฝาเบาขณะอุนก็จะใชเวลาในการอุนลดลงดวย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.ข้ันตอนการศึกษา 

1.1 การสํารวจหนางาน พบวาทางโรงงานดําเนินการหลอมน้ําโลหะอลูมิเนียม ผลิตได 2 

ตันตอชั่วโมง จากนั้นจะมีการปลอยน้ําออกจากเตาหลอมใหญเพ่ือใสในเบารับน้ําท่ีมีขนาดความจุ 

950 กิโลกรัม ทุกครึ่งชั่วโมง และจะมีการขนยายเบารับน้ํา โดยรถโฟลคลิฟทไปยังทายเครื่องฉีด

ชิ้นงานอลูมิเนียม เพ่ือเทน้ําโลหะในเบารับน้ําลงในเตาอุนทายเครื่องฉีด เพ่ือทําการอุนน้ํา

โลหะอลูมิเนียมใหไดอุณหภูมิตามมาตรฐานท่ีจะผลิตชิ้นงานอีกครั้ง จากนั้นเขาสูกระบวนการฉีดน้ํา

โลหะอลูมิเนียมเขาแมพิมพและไดเปนชิ้นงานออกมา 

1.2 การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

- เตาหลอมอลูมิเนียม รูปแบบทรงหอคอย โดยมีอัตราการหลอม 2 ตันตอชั่วโมง  

- เกรดของอลูมิเนียมท่ีใชในการศึกษา คืออลูมิเนียมเกรด ADC12  

- ขนาดความจุของเบารับน้ําโลหะอลูมิเนียมท่ีใชในการวิจัย คือขนาด 950 

กิโลกรัม  

- ระยะทางจากเตาหลอมไปจนถึงจุดใชงาน มีระยะทางหางเทากับ 178 เมตร  

1.3 การศึกษาข้ันตอนการหลอมเหลวน้ําโลหะอลูมิเนียมจนไปถึงจุดใชงานอยางละเอียด 

โดยสามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินการหลักมีอยู 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการทํางานหลอมน้ําโลหะอลูมิเนียมจากเตาหลอมจนถึงนําไปใชงาน 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การหลอมเหลวอลูมิเนียม หมายถึง การนําอลูมิเนียมแทงสถานะของแข็ง เขาสู

เตาหลอม และหลอมเหลวอลูมิเนียมจนมีสถานะเปนของเหลวและไดอุณหภูมิท่ีตองการ 
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ข้ันตอนท่ี 2 การปลอยน้ําโลหะอลูมิเนียมลงสูเบา หมายถึง เม่ือหลอมอลูมิเนียมในเตา

หลอมไดตามอุณหภูมิท่ีตองการแลว จะมีการถายเทน้ําโลหะอลูมิเนียมท่ีไดจากเตาหลอม ผานรางเท 

ลงสูเบารับน้ําโลหะอลูมิเนียมจนเต็ม 

ข้ันตอนท่ี 3 กระบวนการ RGB หมายถึง กระบวนการท่ีนําน้ําโลหะอลูมิเนียมในเบารับน้ํา 

เขากระบวนการกําจัดแกสไฮโดรเจนในน้ําโลหะอลูมิเนียม (RGB) 

ข้ันตอนท่ี 4 ขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียม หมายถึง การนําน้ําโลหะอลูมิเนียมขนยายโดยรถ

โฟลคลิฟทไปยังจุดใชงาน คือทายเครื่องฉีดอลูมิเนียม 

ข้ันตอนท่ี 5 เทน้ําโลหะอลูมิเนียมลงในเตาอุน หมายถึง การนําน้ําโลหะอลูมิเนียมจากเบา

รับน้ํา ยกข้ึนและเทลงใสในเตาอุนทายเครื่องฉีด 

1.4 การเก็บขอมูล ทําการเก็บขอมูล เวลาการดําเนินการแตละข้ันตอน และอุณหภูมิของน้ํา

โลหะแตละข้ันตอน 

1.5 การวิเคราะหหาสาเหตุ เม่ือเก็บขอมูลกระบวนการทํางานท้ังหมดแลวจึงนําขอมูล

ท้ังหมดมาทําการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหน้ําโลหะอลูมิเนียมสูญเสียความรอนท่ีมีโอกาสเปนไปได

ท้ังหมด 

1.6 การเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไข ทําการเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไข โดย

แบงเปน 2 รูปแบบ คือ การแกไขดานการจัดการ และการแกไขเชิงวิศวกรรม รวมถึงพิจารณา

ขอจํากัดของแนวทางการปรับปรุงแกไขดวย เชน การดําเนินการปรับปรุงแกไขอาจถูกจํากัดดวยแบบ

แปลน กฎระเบียบขอบังคับของโรงงาน เปนตน  

 
 

 

                                            

  

                          

 

                                             

    

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนผังข้ันตอนการศึกษาท้ัง 6 ข้ันตอน 
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2. อุปกรณท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 -  เวลาการดําเนินการแตละข้ันตอน ใชนาฬิกาจับเวลา  

 -  อุณหภูมิของน้ําโลหะอลูมิเนียมจากเตาหลอมใหญกอนปลอยลงสูเบารับน้ํา และอุณหภูมิ

ของน้ําโลหะอลูมิเนียมหลังจากเทลงเตาอุนทายเครื่องฉีด ใชเทอรโมคัปเปอรท่ีอยูในเตาหลอม  

 -  อุณหภูมิของน้ําโลหะอลูมิเนียมในเบารับน้ํา แตละข้ันตอนใชเทอรโมคัปเปอร 

 -  อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบของเตาหลอมใช Hygro-Thermometer  

 -  อุณหภูมิผนังรางเทและผนังเบารับน้ําใชเครื่องมือ Thermo scan 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

จากการสํารวจข้ันตอนท้ังหมดในการขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียมจากเตาหลอมไปสูการใชงาน

ในการข้ึนรูปชิ้นงานนั้นถูกแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังแสดงในภาพท่ี 1 และเม่ือดําเนินการเก็บขอมูล

ในแตละข้ันตอน พบวา อุณหภูมิของน้ําโลหะอลูมิเนียมลดลงจากตอนเริ่มตนนั่นแสดงวา มีอัตราการ

สูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมเกิดข้ึนในทุกข้ันตอน ซ่ึงแตละข้ันตอนจะมีอัตราการสูญเสีย

ความรอนแตกตางกันไปดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียม กอนปรับปรุง 

ขั้นตอน 

เวลาการ

ทํางาน 

(นาที) 

อุณหภูมิของน้ํา

โลหะอลูมิเนียม 

(องศาเซลเซียส) 

อัตราการสูญเสียความรอน

ของน้ําโลหะอลูมิเนียม 

(องศาเซลเซียส/นาที) 

พลังงานความรอน

สูญเสียท่ีไดจากการ

คํานวณ (วัตต) 

- - 744 - - 

การปลอยนํ้า

โลหะอลูมิเนียมลงสูเบา 
5.88 714 5.10 1,229.84 

กระบวนการ RGB 8.82 698 1.81 - 

การขนยายนํ้า

โลหะอลูมิเนียม 
2.21 692 2.71 3,562.07 

การเทนํ้า

โลหะอลูมิเนียม 
3.17 671 3.17 - 
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ภาพท่ี 3 ขอมูลอุณหภูมิท่ีลดลงของน้ําโลหะอลูมิเนียมของแตละข้ันตอน 

ทุกข้ันตอนท่ีใชในการขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียมมีผลทําใหน้ําโลหะอลูมิเนียมสูญเสียความ

รอนโดยข้ึนอยูกับวิธีการดําเนินการ วัสดุอุปกรณ จากการวิเคราะหพบวา อัตราการลดลงของ

อุณหภูมิในแตละข้ันตอนเรียงจากมากไปนอย ไดดังนี้ 

1. ข้ันตอนการปลอยน้ําโลหะอลูมิเนียมลงสูเบารับน้ํามีอัตราการสูญเสียความรอนของน้ํา

โลหะอลูมิเนียมเทากับ 5.10 องศาเซลเซียส/นาที  

2. ข้ันตอนการเทน้ําโลหะอลูมิเนียมลงในเตาอุนทายเครื่องฉีด มีอัตราการสูญเสียความ

รอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมเทากับ 3.17 องศาเซลเซียส/นาที   

3. ข้ันตอนการขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียมไปจนถึงจุดใชงาน มีอัตราการสูญเสียความรอน

ของน้ําโลหะอลูมิเนียมเทากับ 2.71 องศาเซลเซียส/นาที  

4. ข้ันตอนการ RGB อัตราการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมเทากับ 1.81 องศา

เซลเซียส/นาที  
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 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา การท่ีน้ําโลหะอลูมิเนียมสัมผัสกับอากาศภายนอกไดโดยตรง ทํา

ใหเกิดการถายเทพลังงานความรอนของน้ําโลหะไดมากท่ีสุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงแบงระดับการสูญเสีย

ความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระดับของการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมของแตละสาเหตุ  

สาเหตุการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียม 
ระดับของการสูญเสียความ

รอนของน้ําโลหะ 

1. รางเทแบบเปดสูอากาศไมมีฝาปด มาก 

2. รางเทไมมีฉนวนหุมราง นอย 

3. ระยะระหวางรางเทกับเบารับน้ํา ขณะรับน้ํานัน้มี

ระยะหางกัน 

มาก 

4. น้ําโลหะอลูมิเนียมสัมผัสอากาศขณะเท มาก 

5. ประสิทธิภาพการเก็บความรอนของเบารับน้ําท่ีใชในการ

ขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียม 

ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 2  สาเหตุท่ีทําใหน้ําโลหะอลูมิเนียมสูญเสียความรอนประกอบดวย 5 สาเหตุ 

โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย การขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียมในภาชนะเปด

สงผลใหอุณหภูมิของน้ําโลหะอลูมิเนียมลดต่ําลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงแกไขของแตละสาเหตุโดยแบงเปน 2 ดาน คือ การปรับปรุงดานการจัดการ และการ

ปรับปรุงเชิงวิศวกรรม ท้ังนี้การเสนอแนวทางการแกไขดังกลาวไดมีการพิจารณาถึงขอจํากัดของ

โรงงานดวย เชน การออกแบบฝาปดเพ่ือลดการสูญเสียความรอนเนื่องจากรางเทไมมีฝาปดซ่ึงทําให

น้ําโลหะอลูมิเนียมแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศภายนอก การลดระยะหางของเตาหลอมใหญกับ

การข้ึนรูปชิ้นงานซ่ึงไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนขอจํากัดของทางโรงงาน ดังนั้นผูวิจัยจึง

เสนอแนวทางแกไขท่ีคาดวาจะสามารถกระทําไดจริงท่ีสามารถชวยลดการสูญเสียความรอนของน้ํา

โลหะอลูมิเนียม 2 มาตรการหลัก ซ่ึงไดแก การออกแบบฝาปดราง และการเปลี่ยนฉนวนหุมเบารับ

น้ํา  

    1. การออกแบบฝาปดราง เพ่ือลดการสูญเสียความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมในขณะอยูใน

ราง ฝาปดรางถูกออกแบบใหมีขนาด 26 x 85 x 5 เซนติเมตร จํานวน 2 ชิ้น เพ่ือใชปดราง โดย
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ออกแบบใหมีดามจับดานบนเพ่ือใหสะดวกตอการบํารุงรักษา วัสดุท่ีใชทําฝาปด คือ ฉนวน Skamol 

SUPER-1100 E ซ่ึงเปนแคลเซียมซิลิเกตบอรด มีน้ําหนักเบา ความแข็งแรงเชิงกลสูง และทนความ

รอนไดดี โดยสามารถทนอุณหภูมิไดสูงถึง 1,100 องศาเซลเซียส แผนบอรดนี้มีคาสัมประสิทธิ์การนํา

ความรอนท่ี 800 °C เทากับ 0.14 W/m.K จากการประเมินการสูญเสียความรอนจากการดําเนิน

มาตรการนี้ พบวา สามารถลดการสูญเสียคาพลังงานความรอนจากเดิม 1,229.84 W เหลือเพียง 

128.83 W หรือคิดเปนรอยละ 89.5 ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ลักษณะฝาปดราง 

 
 

2. การเปลี่ยนฉนวนหุมเบารับน้ําโลหะอลูมิเนียม โดยใชฉนวนของ C/F Blanket Kaowool 

Blanket ท่ีมีคาความหนาแนนเทากับ 160 kg/m3 และมีสัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.145 

W/m.K ถูกนํามาใชเปนฉนวนหุมเบารับน้ํา ซ่ึงเม่ือดําเนินมาตรการดังกลาวจะชวยลดการสูญเสียคา

พลังงานความรอนจากเดิม 3,562.07 W เหลือเพียง 2,843.12 W หรือคิดเปนรอยละ 20.2 ดังแสดง

ในภาพท่ี 5 

 

 

             

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ลักษณะเบารับน้ําโลหะอลูมิเนียมท่ีหุมฉนวน 
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จากการประเมินการลดการสูญเสียความรอนจากน้ําโลหะอลูมิเนียมหลังการดําเนิน

มาตรการท้ัง 2 พบวา สามารถชวยลดการสูญเสียพลังงานความรอนของน้ําโลหะอลูมิเนียมท้ังหมด

จากเดิม 4,791.91 W เหลือ 2,971.95 W ซ่ึงคิดเปนรอยละ 38 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ความรอนท่ีสูญเสียของน้ําโลหะอลูมิเนียมกอนและหลงัการปรับปรุง 

ข้ันตอน 

พลังงานความรอนสูญเสียท่ีไดจากการคํานวณ (วัตต) 

กอนการ

ปรับปรุง 

หลังการ

ปรับปรุง 

พลังงานความรอน

สูญเสียท่ีลดลง 

การปลอยน้ําโลหะอลูมิเนียมลงสูเบาจนเต็ม 1,229.84 128.83 1,101.00 

การขนยายน้ําโลหะอลูมิเนียม 3,562.07 2,843.12 718.95 

ผลรวม 4,791.91 2,971.95 1,819.95 

 

 

อภิปรายผล 

จากการสํารวจวิธีการขนยายน้ํ า โลหะอลู มิ เนียมจากเตาหลอมใหญสู การนํ าน้ํ า

โลหะอลูมิเนียมไปข้ึนรูปชิ้นสวนรถยนต พบวา อุณหภูมิของน้ําโลหะอลูมิเนียมลดลงจาก 744 องศา

เซลเซียส เปน 671องศาเซลเซียส สาเหตุหลักท่ีทําใหน้ําโลหะอลูมิเนียมสูญเสียความรอนนั้นเกิดจาก

การท่ีน้ําโลหะอลูมิเนียมถายเทพลังงานความรอนออกสูอากาศ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทาง

ปรับปรุงแกไข 2 มาตรการ คือ การปดฝารางซ่ึงชวยลดการสูญเสียความรอน 1,101.00 วัตต และ

การเปลี่ยนฉนวนหุมเบารับน้ําโลหะอลูมิเนียมซ่ึงชวยลดการสูญเสียความรอน 718.95 วัตต จาก

ภาพรวมการดําเนินการดังกลาวคาดวาจะสามารถลดการสูญเสียความรอนไดท้ังสิ้นคิดเปนรอยละ 

38  

 

ขอเสนอแนะ  

ผลการวิจัยพบวา สาเหตุหลักท่ีทําใหน้ําโลหะอลูมิเนียมสูญเสียความรอน คือ การดําเนินการ

ตางๆ ท่ีทําใหน้ําโลหะอลูมิเนียมถายเทความรอนกับอากาศโดยตรง ดังนั้นการดําเนินการออกแบบ

กระบวนการหลอมเหลวน้ําโลหะอลูมิเนียม รวมถึงการขนยายไปใชงานนั้น ควรมีการคํานึงถึงการ

ออกแบบใหน้ําโลหะอลูมิเนียมจากเตาหลอมสูจุดท่ีนําไปใชงานใหมีการสัมผัสกับอากาศนอยท่ีสุด 
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เชน การออกแบบระบบปดสําหรับการขนยาย นอกจากนี้แผนผังโรงงานควรมีการออกแบบให

ระยะหางระหวางเตาหลอมใหญจนถึงจุดใชงานมีระยะทางสั้นท่ีสุด อีกท้ังการเลือกวัสดุท่ีนํามาใชเปน

ฉนวนควรเลือกใหมีคาสัมประสิทธิการนําความรอนและขนาดท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญเสีย

ความรอนไดดี เพ่ือใหโรงงานสามารถรักษาอุณหภูมิของน้ําโลหะอลูมิเนียมเปนไปตามท่ีตองการได 

และชวยลดปริมาณการใชกาซธรรมชาติในการอุนน้ําโลหะอลูมิเนียมกอนการใชงานลง ตลอดจนชวย

ลดระยะเวลาการทํางานไดอีกดวย 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโฟมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  

Efficiency improvement in foam production  

to increase competitiveness 
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บทคัดยอ 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาปญหาท่ีกอใหเกิดผลิตภัณฑเสียหายในกระบวนการผลิตกลองโฟมของ

บริษัท XXX จากการศึกษาสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้ ผลิตภัณฑมีคราบสกปรกและ

ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะผิวไมเรียบ สาเหตุหลักเกิดจากขาดการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ  ขาด

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ขาดการตรวจสอบความพรอมในการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและปญหา

อ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน อาทิเชน ปญหาระยะเวลาในการเปลี่ยนแมพิมพท่ี ใชเวลาถึง 

439 นาที ปญหาการเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจในกลุมธุรกิจงานกันกระแทกและกลุมธุรกิจ กอสรางและ

ปญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํารีไซเคิลโฟม เปนตน  แนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ทํา

การติดตั้งติดตั้งอุปกรณแยกไอน้ํา, จัดทําแผนตรวจสอบ เพ่ือทําการเก็บขอมูลเครื่องจักร, กําหนด

แผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน, กําหนดจุดตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ, ปรับปรุงการปฏิบัติงานเปน

การปฏิบัติงานแบบคูขนาน โดยอาศัยหลักการ SMED และ การกําหนดแนวทางในการเพ่ิมมูลคาทาง

ธุรกิจในกลุมดังกลาวโดยการตัดแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา  จาก การปฏิบัติตามแนวทางในการแกไข

ปญหาสามารถลดมูลคารวมของผลิตภัณฑเสียหายใน กระบวนการผลิตลงได 62 เปอรเซ็นต, 

สามารถลดระยะเวลาในการเปลี่ยนแมพิมพลงได 111 นาที  สามารถเพ่ิมมูลคาจากการแปรรูป

ท้ังหมด 18.5 เปอรเซ็นตและสามารถลดระยะเวลาในการผลิตลง ได  5 นาทีตอการผลิต 1 กิโลกรัม 

อีกท้ังยังสามารถไขปญหาการจัดเก็บวัตถุดิบไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

 

คําสําคัญ: TPM การแปรรูป หลักการ SMED การเพ่ิมมูลคา 
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Abstract 

The researchers study the problem of defect from foam box production of 

XXX, Co., ltd. From the study, the defect can be divided into 2 types as follows: dirt 

at product and uneven surface. The main cause of these defects are from lacking of 

raw material quality inspection, no preventive maintenance system and also lacking 

of machine check before operations. Moreover, the company faced the problem long 

changing mold time which takes around 439 minutes and the company is looking for 

a new opportunity to add value to its business from new market such as product 

cushioning and construction segments. The researchers propose the solutions by 

installing a steam separation device, creating a check sheet to collect machine data,   

setting up preventive maintenance plans, determining the quality inspection point of   

raw materials, applying SMED principles and giving guidelines to add value in business. 

From implementation, the results show that the company can reduce number of 

defect around 62%, decrease changing molding time to 111 minutes, enable to add   

value in new business around 18.5% and reduce production time for 1 kilogram five   

minutes. Furthermore, the company can manage raw material storage more   

efficiently.   

 

Keywords: TPM, Processing, SMED, add-valued 

 

1. บทนํา  

 พลาสติกเปนวัสดุสังเคราะหท่ีมนุษยรูจักกวา 130 ป และนํามาใชประโยชนแทนโลหะ ไม 

หรือวัสดุธรรมชาติ เชน ทําเสนใยสําหรับผลิตสิ่งทอ ชิ้นสวนของยานยนต ภาชนะ และวัสดุบรรจุ

ภัณฑ ปจจุบันพลาสติกมีบทบาทในชีวิตประจําวัน พลาสติกเปนวัสดุท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน โดยการนํา

วัตถุดิบท่ีไดจากธรรมชาติ เชน น้ํามันปโตรเลียม มาแยกเปนสารประกอบบริสุทธิ์หลายชนิด เชน 

EPS เกิดจากผลพลอยเปนเม็ดพลาสติกเรซ่ิน เม่ือผสมสารพองตัวกาซเพนเทนซ่ึงเปนสารประกอบ

คารบอนตามธรรมชาติ ผานกระบวนการใหความรอนจากไอน้ํา เกิดเปนเม็ดโฟม EPS สีขาว ขยายตัว

ประมาณ 50 เทาเปนเม็ด ๆ มีลักษณะเปนเซลลปดและเม่ือขยายตัวแลวจะมีอากาศเขามาแทนท่ีถึง 

98% ของปริมาตรมีเพียง 2% เทาท่ีเปนเนื้อพลาสติกทําใหมีน้ําหนักเบา และนําไปข้ึนรูปโฟมบล็อก

และโฟมโมลดตามรูปแบบตาง ๆ บริษัท XXX เปนบริษัทท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทํามาจาก

พลาสติกชนิด Expanded Polystyrene Foam (EPS) โดยแบงการผลิตออกเปน 2 ประเภท คือ อัด
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ข้ึนรูปตามลักษณะแมพิมพท่ีทํา (Shape - Molding) และอัดข้ึนรูปเปนกอนสี่ เหลี่ยม (Block 

Molding) ปจจุบันมีกําลังผลิต 30 ตัน/เดือน โดยมีกลุมลูกคาหลักเปนกลุมธุรกิจประมง ธุรกิจงาน

กันกระแทก ธุรกิจรานขายปลีกท่ัวไป ธุรกิจกอสราง ธุรกิจงานศิลป ธุรกิจสงออก ธุรกิจเครื่องเย็น 

เปนตน ซ่ึงวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 1. เพ่ือวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหใหเกิดความสูญเสียจากการ

ผลิตท่ีสงผลใหเกิดตนทุนท่ีสูงข้ึน 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวางแผนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขัน 3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพ่ือใหองคกรสามารถสรางความไดเปรียบใน

การแขงขัน 4. เพ่ือลดตนทุนใหกับองคกร โดยแบงผลิตภัณฑเปน 9 กลุมซ่ึงมีสัดสวนการขายโดยแยก

ตามผลิตภัณฑ ดังรูปท่ี 1.1  

 
 

 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงสัดสวนการขายโดยแยกตามผลิตภัณฑ  

 

2. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ     

จากการศึกษามาแลวพบวามี 4 ประเด็นหลัก ๆ โดยมีเครื่องมือท่ีใชเปนแนวทางแกไขปญหา 

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโฟมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหสามารถ

นํามาวิเคราะหและหาแนวทางการแกไขอยางมีหลักการได ดังนี้      

1. หลักการทฤษฎีการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของเครื่องจักร (Overall   

Equipment Efficiency: OEE)   โดยมีเครื่องจักรท่ีสามารถเดินเครื่องไดท้ังหมด 7 ตัวและไม 

เดินเครื่อง 1 ตัว ซ่ึงเปาหมายตองการเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพเดินเครื่องไดอยางเต็มกําลังผลิต   

ชิ้นงานออกมามีมาตรฐานคุณภาพคงท่ีรวมไปถึงความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการกําจัดความ   

สญูเปลามีดัชนีชี้วัด คือ “ประสิทธิผล” (ขวัญใจ โชคไพบูลย และทศพล เกียรติเจริญผล, 2555)  
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2. เทคนิค Single Minute Exchange of Dies (SMED) (ชาณิดา พิทยานนท และปริญญา 

พิฒ  นวสันตพร, 2560)  เปนการลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรใหอยูในหนวยของนาที (ไมเกิน 

10 นาที) ซ่ึงจะวัดตั้งแตชิ้นงานดีชิ้นสุดทายจนกระท่ังชิ้นงานดีชิ้นแรกไดถูกผลิต จากบริษัทมีโฟม 

ชนิดกลองถึง  8 แบบจําเปนตองใชแมพิมพถึง 16 พิมพ มีเครื่องจักรในการผลิต 8 เครื่อง จึงตองมี

การหมุนเวียนถอด แมพิมพจํานวน 14 ข้ันตอน ใชระยะเวลาท้ังหมด 439 นาที เปาหมายเพ่ือลด

ระยะเวลาในการผลิตกลองโฟมลงและเพ่ิมกําลังการผลิตใหมากข้ึน (เฉลิมชัยรัตน โสภาจิรสิน, 2552)     

3. หลักการการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance: 

TPM) (ภาคินัย มนปราณีต และเกรียงไกร ไวยกาญจน,2555) เพ่ือใชในการวัดความสําเร็จในการทํา

กิจกรรม และเพ่ือใหทุกคนในองคกรมีจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกัน เชน เครื่องจักรเสียเปนศูนย 

และของเสียเปนศูนย เปนตน จากข้ันตอนระยะเวลาในการผลิตพลาสติก PS (Polystyrene) ท่ีใช

ระยะเวลาการรีไซเคิลโฟมรวมไปถึงพ้ืนท่ีจัดเก็บเศษโฟมและกําลังผูปฏิบัติการท่ีเกินความจําเปน 

เปาหมายเพ่ือลดระยะเวลาในการรีไซเคิลปรับเปลี่ยนรูปแบบการจําเก็บเศษโฟมไดมากข้ึน ลดตนทุน

การจางผูปฏิบัติงานลง    

 

3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตางๆท่ีเกิดข้ึน ในการดําเนินการผลิตกลองโฟมตั้งแตเดือนมกราคม 

ถึงเดือนธันวาคม รวบรวมขอมูลการขายผลิตภัณฑต้ังแตป 2556-2559 และขอมูลของเสียท่ีเกิดข้ึน

จากการผลิตกลองโฟมรวมไปถึงการสัมภาษณบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงหาสาเหตุของปญหามา เพ่ือ

วิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได จากการประเมินปญหาคุณภาพกระบวนการผลิตกลอง 

โฟมของบริษัท XXX จัดทําภายใตงานวิจัย เพ่ือจัดการและประเมินปญหาการปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการผลิตกลองโฟม โดยงานวิจัยจําเปนตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  

3.1 ข้ันตอนการศึกษา  

 3.1.1 เก็บขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะหและหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน  

 3.1.2 ศึกษากระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานอยางละเอียด 

 3.1.3 นําทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวของการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเขามาใช  

 3.1.4 ประเมินปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต อันเกิดจาก 4 ปญหาหลักขางตน 

 3.1.5 ผูศึกษาทดสอบและติดตามผล    

 3.1.6 ผูศึกษานําเสนอมาตรฐานในการดําเนินงานและสรุปผลการศึกษา  

จากปญหาสภาพการทํางานปจจุบันของการผลิตสินคาท้ังหมด 6 ข้ันตอน ไดแก การปนเม็ด 

EPS  การพักเม็ด EPS การผลิตสินคา การตรวจสอบผลิตภัณฑ การอบรอน การรีไซเคิล ในแตละ

ข้ันตอนสามารถแสดงระยะเวลาในการทํางาน ดังรูปท่ี 3.1  
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รูปท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการทํางาน 
 

การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) 

เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทําใหผูศึกษาสามารถทราบประสิทธิผลของเครื่องจักรท้ัง 7 ตัว ไมเดินเครื่อง 1 ตัว 

โดยสามารถแยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุ เพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไขความ

สูญเสียท่ีเกิดข้ึนได  ซ่ึงเครื่อง Shape Molding หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ถึง

หมายเลข 8 ท่ีใชในการผลิตกลองโฟม ดังรูปท่ี 3.2 โดยสวนประกอบของคา Overall Equipment 

Effectiveness ของเครื่องจักรโดยมีคาอัตราการผลิตแสดงถึงความพรอมของเครื่องจักรในการ

ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการผลิตแสดงถึงคือสมรรถนะการทํางานของเครื่องจักร คาอัตราคุณภาพ

การผลิตแสดงถึงความสามารถในการผลิตของดีตรงตามขอกําหนดของเครื่องจักร ดังรูปท่ี 3.2 
 

 
 

                            รูปท่ี 3.2 แสดงการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
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                   รูปท่ี 3.3 แสดงการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  
 

โดยขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของบริษัท  

XXX แบงออกเปน 4 ปญหาหลักโดยใชแผนผังกางปลาสามารถสรุปไดดังนี้ 

สาเหตุท่ี 1 การเกิดผลิตภัณฑเสียหายในกระบวนการผลิตกลองโฟม แบงออกเปน 2 ปญหา

ยอย ดังนี ้ 

ปญหาผลิตภัณฑมีคราบสกปรก เกิดจากทอไอน้ํามีคราบตะกรันเนื่องจากมีการใชงาน

มากกวา    15 ป  ข้ันตอนในกระบวนการผลิตไมเหมาะสม ความสะอาดของเม็ดโฟม ระบบไอน้ํา 

อากาศท่ีอัด น้ําหลอเย็นและจากผูปฏิบัติงานไมมีการตรวจเช็คความพรอมของเครื่องจักรและวัตถุดิบ 

เครื่องจักรท่ี 5 ไมเดินเครื่อง ดังรูปท่ี 3.4 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 แสดงชวงเวลาท่ีเก็บขอมูลผลิตภัณฑมีคราบสกปรก  

 

 ปญหาผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะผิวไมเรียบ เกิดจากเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตมีอุปกรณชํารุด 

เสียหาย  หรืออยูในสภาพไมพรอมปฏิบัติงาน ข้ันตอนในกระบวนการผลิตไมเหมาะสม ระยะเวลาใน
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การพักเม็ดโฟมต่ํากวา 8 ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นสูงกวา 60 องศา และจากผูปฏิบัติงานไมมี

การตรวจเช็คความพรอมของเครื่องจักรและวัตถุดิบ ดังรูปท่ี 3.5  รูปท่ี 3.6 และรูปท่ี 3.7   

 

 

รูปท่ี 3.5 แสดงชวงเวลาเก็บขอมูลผลิตภัณฑท่ีมีผิวไมเรียบ 
 

 

 

   รูปท่ี 3.6 แสดงชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล 

 

  
 

รูปท่ี 3.7 แสดงมูลคาของเสียท่ีเกิดจากการผลิต    
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สาเหตุท่ี 2 ปญหาระยะเวลาการเปลี่ยนแมพิมพ มีโฟมชนิดกลองถึง 8 แบบ จะใชแมพิมพ

ถึง 16 พิมพ มีเครื่องจักรในการผลิต 8 เครื่อง จึงตองมีการหมุนเวียนแมพิมพในการผลิตกลองท้ัง    

8 แบบ พบปญหาระยะเวลาในการเปลี่ยนแมพิมพ มีข้ันตอนการถอดแมพิมพ 14 ข้ันตอน ใชเวลา

ท้ังหมด 439 นาที  ดังนี้  การเคลียรพ้ืนท่ีใชเวลา 20 นาที  การถอดปนและกานกระทุงใชเวลา 60 

นาที   การถอดทอน้ํา / ทอไอน้ําใชเวลา 14 นาที  การถอดสลักยืดแมพิมพใชเวลา 20 นาที  การนํา

แมพิมพลงจากแทนเครื่องใชเวลา 10 นาที  การประกอบประกับปนกับแมพิมพใหมใชเวลา 25 นาที  

การนําแมพิมพข้ึนติดตั้งบนแทนเครื่องใชเวลา 30 นาที  การเชื่อมตอเซฟตี้วาลวใชเวลา 20 นาที  

การประกอบสลักยึดแมพิมพใชเวลา 20 นาที  การประกอบทอน้ํา,ทอไอน้ําเขาและออกใชเวลา 30 

นาที การประกอบปนยิงเม็ดใชเวลา 20 นาที การปรับต้ังระยะปนยิงเม็ดใชเวลา 90 นาที การ

ประกอบกานกระทุงใชเวลา 20 นาที และการปรับตั้งระยะกานกระทุงใชเวลา 60 นาที  

 สาเหตุท่ี 3 การเพ่ิมมูลคาธุรกิจในงานกันกระแทกและงานกอสรางโดยจากขอมูลการขาย

ยอนหลัง 4 ป ทําใหเห็นการเติบโตของกลุมธุรกิจงานกันกระแทกและงานกอสรางท่ีมีการเติบโต 

สงผลใหทางบริษัทควรท่ีจะมีแนวทางในผลิตสินคาท่ีตอบสนองตอความตองการมากยิ่งข้ึน จะแสดง

ดังรูปท่ี 3.8 รูปท่ี 3.9 และ รูปท่ี 3.10 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 แสดงการเติบโตทางดานการขายผลิตภัณฑใหกับกลุมธุรกิจงานกันกระแทก 
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รูปท่ี 3.9 แสดงการเติบโตทางดานการขายผลิตภัณฑใหกับกลุมธุรกิจกอสราง 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 แสดงผลิตภัณฑท่ีใชในกลุมธุรกิจ 

 

สาเหตุท่ี 4 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํารีไซเคิลโฟม จากการผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพลาสติกชนิด Expanded Polystyrene Foam (EPS) โดยแบงการผลิต

ออกเปน 2 ประเภท คือ อัดข้ึนรูปเปนรูปรางตามลักษณะแมพิมพท่ีทํา (Shape Molding) และ อัด

ข้ึนรูปเปนกอนสี่เหลี่ยม (Block Molding) ในการตัดแปรรูปโฟมนั้นสิ่งท่ีตามมา คือ เศษโฟมท่ีเหลือ

จากการตัดแปรรูปท่ีมีจํานวนประมาณ 1.5 - 2 ตันตอเดือน คิดเปนมูลคา 22,500 - 30,000 ตอ

เดือนทางบริษัทไดหาวิธี ท่ีจะนําเศษโฟมท่ีเหลือมาเพ่ิมมูลคา โดยการแปรรูปเปนพลาสติก 

Polystyrene (PS) โดยใชเวลาท้ังหมด 16 นาที ใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บประมาณ 50 ตารางเมตร และ

ใชพนักงานจํานวน 2 คน สงผลใหบริษัทมีตนทุนเพ่ิมข้ึน  
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3.2 การระบุแนวทางในการแกไขปญหา 

3.2.1 แนวทางแกไขปญหาท่ี 1 การเกิดผลิตภัณฑเสียหายในกระบวนการผลิตกลองโฟม   

ทําการติดตั้งติดต้ังอุปกรณแยกไอน้ํา (Steam Separator) โดยการปดวาลวท่ีควบคุมการสงไอน้ํา

จาก Boiler ไอน้ําระบายของเหลวท่ีอยูภายในทอไอน้ํา ตัดทอไอน้ํา ติดตั้งขอตอในการเข่ือมตอ

อุปกรณแยกไอน้ําแกไขปญหาสิ่งปนเปอนในทอไอน้ํา จัดทําแผนตรวจสอบ (check sheet) เครื่อง 

Shape Molding เครื่องผลิตไอน้ํา เครื่องอัดอากาศ เพ่ือเก็บขอมูลกําหนด   แผนบํารุงรักษาเชิง

ปองกันของเครื่อง Shape Molding และกําหนดจุดตรวจสอบคุณภาพ  วัตถุดิบ คุณภาพของน้ําท่ีใช

ในการทําไอน้ํา 

3.2.2 แนวทางแกไขปญหาท่ี 2 ระยะเวลาในการเปลี่ยนแมพิมพกําหนดแผนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือ  ปรับปรุงการเปลี่ยนแมพิมพใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการปฏิบัติงานแบบคูขนาน

โดย  อาศัยหลักการ SMED เขามาปรับปรุงใหการเปลี่ยนแมพิมพมีระยะเวลาลดลง  

3.2.3 แนวทางแกไขปญหาท่ี 3 การเพ่ิมมูลคาในกลุมธุรกิจงานกันกระแทกและกลุมธุรกิจ 

กอสราง ทําการตัดแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและนําเศษท่ีไดจากการตัดนํามารีไซเคิลเปนพลาสติก PS 

เพ่ือจําหนายและผลิตเพ่ือตอบสนองตามความตองการของลูกคาซ่ึงตัว ผลิตภัณฑเองอาจจะไมมี

จําหนายโดยท่ัวไปตองทําการสั่งผลิต บริษัทจึงไดมองหาแนวทางนี้ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหการผลิตโฟมได 

3.2.4 แนวทางแกไขปญหาท่ี 4 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํารีไซเคิลโฟมกําหนด

แผนการ ปฏิบัติงานการทํารีไซเคิลโฟมโดยอาศัยหลักการ SMED และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการ 

จัดเก็บวัตถุดิบ โดยมี 5 ข้ันตอนหลักในการทํารีไซเคิล ไดแก ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ ข้ันตอนการ

หลอม ข้ันตอนการตัด ข้ันตอนการหลอเย็นและข้ันตอนการจัดเก็บ มาเพ่ือเปรียบเทียบจากการแปร

รูปผลิตภัณฑ 1 กิโลกรัม โดยใชหลักการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตไวลวงหนา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 4.1 ผลการแกไขปญหาท่ี 1 การเกิดผลิตภัณฑเสียหายในกระบวนการผลิตกลองโฟม 

สามารถผลไดดังรูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 ดังนี้ 
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รูปท่ี 4.1 เปรียบเทียบจํานวนของเสียท่ีเกิดจากการผลิตกอนและหลังการปรับปรุง 

 

จากรูปท่ี 4.1 กระบวนการผลิตกลองโฟมท้ัง 4 ข้ันตอน กอนและหลังปรับปรุงมี

ผลิตภัณฑท่ีมีคราบสกปรกกอนจํานวน 394 ชิ้น และหลังจํานวน 124 ชิ้น ลดลงจํานวน 270 ชิ้น 

กอนและหลัง ทําปรับปรุงมีผลิตภัณฑท่ีมีผิวไมเรียบกอนจํานวน 343 ชิ้น และหลังจํานวน 145 ชิ้น 

ลดลงจํานวน 198 ชิ้น  

 
 

รูปท่ี 4.2 เปรียบเทียบมูลคาของเสียท่ีเกิดจากการผลิตกอนและหลังการปรับปรุง 

 

จากรูปท่ี 4.2 กระบวนการผลิตกลองโฟมท้ัง 4 ข้ันตอน สงผลใหมูลคารวมของผลิตภัณฑ

เสียหายในกระบวนการผลิตลดลง 62 เปอรเซ็นต คิดเปนมูลคา 15,915 บาท ในระยะเวลา 32 วัน 

และระยะเวลา 1 ป (คิดจาก 294 วันท่ีมีการปฏิบัติงาน) ลดสูญเสียลงได 146,219 บาท  

4.2 ผลการแกไขปญหาท่ี 2 ระยะเวลาในการเปลี่ยนแมพิมพ กําหนดแผนปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานในการเปลี่ยนแมพิมพเปนการปฏิบัติงานแบบคูขนานโดยอาศัยหลัก SMED สามารถสรุป

ไดดังรูปท่ี 4.3 ดังนี้ 
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รูปท่ี 4.3 แสดงผลการปรับตั้งเครื่องจักรแบบคูขนาน 

 

จากรูปท่ี 4.3 ระยะเวลาในการเปลี่ยนพิมพลดลงจาก 439 นาที เหลือเพียง 328 นาที 

โดยการนํากิจกรรมภายใน ในสวนของการทําการเคลียรพ้ืนท่ี และประกอบประกับปนกับแมพิมพ

ใหมเปลี่ยนเปนกิจกรรมภายนอก และทําการปรับลดระยะเวลาการปรับตั้งปนยิงเม็ดจาก 90 นาที 

ลดเหลือ 24 นาที โดยใชหลักการวัดระยะและทําสัญลักษณไวลวงหนา  

 4.3 ผลการแกไขปญหาท่ี 3 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจในกลุมธุรกิจงานกันกระแทกและกลุม

ธุรกิจกอสราง โดยการแปรรูปผลิตภัณฑแสดงใหเห็นวาแนวคิดการแปรรูปผลิตภัณฑสามารถเพ่ิม

มูลคาของผลิตภัณฑได  

- พบวาราคาผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูป ราคาชิ้นละ 2,330 บาท โดยโฟมแทงเกรด B 

หนึ่งแทงสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคาไดสองชิ้น เดิมโฟมแทงเกรด B 

ราคาแทงละ 4,000 บาท ผานการแปรรูปเพ่ิมมูลคาเปนราคาแทงละ 4,660 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

660 บาทตอแทงคิดเปน 16 เปอรเซ็นต  

- พบวาเศษโฟมท่ีไดจากการตัด มีน้ําหนัก 6.24 กิโลกรัมตอการแปรรูปผลิตภัณฑ 1 ชิ้น 

นํามาแปรรูปเปนพลาสติก PS (Polystyrene) โดยมีสัดสวนโฟมน้ําหนัก 1 กิโลกรัม สามารถผลิต

ออกมาเปนพลาสติก PS ได 1 กิโลกรัม โดยมีราคาจําหนายกิโลกรัมละ 15 บาท รวมมูลคาเพ่ิมท่ีได

จากเศษโฟมเฉลี่ยชิ้นละ 93 บาทแทงคิดเปน 2.5 เปอรเซ็นต  
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 4.4 ผลการแกไขปญหาท่ี 4 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํารีไซเคิลโฟม กําหนด

แผนการปฏิบัติงานในการปรับระบบไซเคิลโฟมเปนการปฏิบัติงานแบบคูขนานโดยอาศัยหลัก SMED 

สามารถสรุปไดดังรูปท่ี 4.4  

 

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงผลการปรับระบบไซเคิลโฟมเปนการปฏิบัติงานแบบคูขนาน 

 

จากรูปท่ี 4.4 พบวาระยะเวลาในการทําการผลิตพลาสติก PS (Polystyrene) จาก 16 

นาที ลดเหลือ 11 นาที โดยการปรับลดระยะเวลาข้ันตอนการหลอมพลาสติก PS (Polystyrene) 

จาก 3.5 นาที ลดเหลือ 1 นาที คิดเปน 31 เปอรเซ็นต โดยใชหลักการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตไว

ลวงหนา และยังสามารถแกไขปญหาพ้ืนท่ีในการการจัดเก็บเศษโฟมท่ีเหลือจากการตัดแปรรูปโดย

หนึ่งไซโลสามารถบรรจุเศษโฟมท่ีเหลือจากการตัดแปรรูปท่ีผานการบดละเอียดแลวไดประมาณ 300 

กิโลกรัมโดยใชพ้ืนท่ี 4 ตารางเมตร  จากเดิมพ้ืนท่ี 50 ตารางเมตรสามารถเก็บเศษโฟมไดประมาณ 

800 กิโลกรัม สามารถใชผูปฏิบัติงานเพียงคนเดียวในการปฏิบัติงานจากเดิมจําเปนตองใช

ผูปฏิบัติงาน 2 คน ในการทํางาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษาพบวาการปรับปรุงกระบวนการผลิตกลองโฟมใหมีประสิทธิภาพและลดความ

สูญเสียลงได โดยการปรับท้ังกระบวนการและเครื่องจักรไปพรอม ๆ กัน การเกิดผลิตภัณฑเสียหาย

ในกระบวนการผลิตกลองโฟม ท้ัง 4 ข้ันตอนสามารถลดมูลคาความเสียหายลง 62 เปอรเซ็นต คิด

เปนมูลคา 15,915 บาท ใน ระยะเวลา 32 วัน และระยะเวลา 1 ป (คิดจาก 294 วันท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน) ลดสูญเสียลงได 146,219  บาท จากปญหาระยะเวลาในการเปลี่ยนแมพิมพ เดิมใชเวลา 

439 นาที ลดลงเหลือ 328 นาที ลด เวลาการเปลี่ยนพิมพลงท้ังหมด 111 นาที การเพ่ิมมูลคาทาง

ธุรกิจในกลุมธุรกิจงานกันกระแทกและ กลุมธุรกิจกอสรางการแปรรูปผลิตภัณฑสรางมูลคาเพ่ิมข้ึน
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จากการแปรรูปท้ังหมด 18.5 เปอรเซ็นต  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํารีไซเคิลโฟมพบวา

ทางดานประสิทธิภาพระยะเวลาการแปรรูปเปนผลิตพลาสติก PS (Polystyrene) ตอ 1 กิโลกรัม 

ลดลงจาก 16 นาที เหลือ 11 นาที คิดเปน 31  เปอรเซ็นต  สามารถใชผูปฏิบัติงานลงจาก 2 คน

เหลือ 1 คน สามารถลดตนทุนดานแรงงานได 50  เปอรเซ็นต และดานพ้ืนท่ีเศษโฟมบดละเอียดท่ี

เหลือจากการผลิต 300 กิโลกรัม ใชพ้ืนท่ี 4 ตารางเมตรจากเดิมพ้ืนท่ี 50 ตารางเมตรสามารถเก็บ

เศษโฟมไดประมาณ 800 กิโลกรัม ทางดานเศษโฟมท่ีเหลือนํามารีไซเคิล 
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แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน 

ในช่ัวโมงเรงดวนกรณีศึกษา: บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (รถไฟฟาสนามบิน) 

A Way to Improve the Efficiency of the Mass Transit Service  

at Rush HourCase Study: S.R.T. Electrified Train Co.Ltd.  

(Airport Rail Link) 
 

สันตชัย รัตนนนท1 และภคพงศ อมรกุล2 

Sanchai Rattananon and pakapong amornkul2 

 

บทคัดยอ 

ปจจุบันระบบขนสงมวลชนประเภทรถไฟฟากําลังเปนท่ีนิยมในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามผูใหบริการเดิน

รถไฟฟาขนสงมวลชนหลายบริษัทประสบปญหาในการบริหารจัดการเวลาเดินรถไฟฟา เพ่ือให

สามารถรองรับกับจํานวนปริมาณผูโดยสารท่ีมาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะความตองการใช

บริการของผูโดยสารในชั่วโมงเรงดวน ตัวอยางเชน กรณีศึกษา บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

(Airport Rail Link, ARL) ซ่ึงจะสงผลทําใหมีผูโดยสารตองรอขบวนรถไฟฟาท่ีวางเปนเวลานาน และ

มีจํานวนผูโดยสารตกคางตามสถานีรถไฟฟาเปนจํานวนมาก ดังนั้นบทความวิจัยฉบับนี้จงึไดนําเสนอ

แนวทางการปรับปรุงประสิทธภิาพการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนในชั่วโมงเรงดวนของ ARL 

ดวยวิธีการลดระยะเวลาท่ีรถไฟฟาจอดใหบริการรับสงผูโดยสารตามสถานีตางๆ นอกจากนี้ผูทําวิจัย

ยังไดมีการสรางแบบจําลอง (Simulation) โดยอาศัยโปรแกรมอารีนา (Arena Software) ในการ

จําลองสถานการณ และศึกษาความเปนไปไดตามแนวทางดังกลาว ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยปรากฏวา

สามารถปรับลดเวลาการเดินรถไฟฟาท้ังหมดในชั่วโมงเรงดวน โดยสามารถรองรับปริมาณผูโดยสาร

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในชั่วโมงเรงดวนชวงเชาและชวงเย็น ประมาณ 3,000 คน และ 9,000 คน ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: รถไฟฟาขนสงมวลชน คาของเวลา ระยะเวลาระหวางขบวนรถไฟฟา ระยะเวลาในการ

เดินทาง จํานวนผูโดยสาร 

 

 

                                                           
1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: sanchai_rat@utcc.ac.th 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: pakapong_amo@utcc.ac.th 
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Abstract 

Nowadays, the electric train is popular in Bangkok and suburbs because of it 

is convenient, safe and fast. However, many mass transit operators have a problem 

with providing train services in order to accommodate the increasing number of 

passengers in rush hour. Which will result in passengers having to wait the train service 

for long time, especially the case study of S.R.T. Electrified Train Co.Ltd. (Airport Rail 

Link, ARL). Therefore, this research article provides the method for improving the 

efficiency of the electric train service at rush hour for ARL by mean of reducing the 

time period that the train stops at train’s station. In addition, the researcher uses the 

Arena software to simulate the situation and study the feasibility of the method. The 

results have shown that the method can reduce the time service for the electric train 

at station in rush hour. Which can accommodate the average passenger volume 

increasing in rush hour at morning and evening, about 3,000 people and 9,000 people 

respectively. 

 

Keywords: Mass Transit, Time Value, Headway, Travel Time, Number of Passengers 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันระบบขนสงมวลชนประเภทรถไฟฟากําลังเปนท่ีนิยมในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามผูใหบริการเดิน

รถไฟฟาขนสงมวลชนหลายบริษัทประสบปญหาในการบริหารจัดการเวลาเดินรถไฟฟา เพ่ือให

สามารถรองรับกับจํานวนปริมาณผูโดยสารท่ีมาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะความตองใชบริการ

ของผูโดยสารในชั่วโมงเรงดวน ตัวอยางเชน กรณีศึกษา บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (Airport Rail 

Link, ARL) ดังแสดงในภาพท่ี 1  
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ท่ีมาขอมูล :  ระบบควบคุมการเดนิรถจากสวนกลางเบ้ืองตน 

 

ภาพท่ี 1 จํานวนผูโดยสารเปรยีบเทียบกับศักยภาพในการขนสงของ ARL 

 

จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูโดยสารของ ARL เพ่ิมข้ึนทุกป ตั้งแตเปดใหบริการใน

ป พ.ศ. 2554 มีจํานวนผูโดยสารเฉลี่ย 36,000 คนตอวัน และคาดวาในป พ.ศ. 2563 จํานวนปริมาณ

ผูโดยสารเฉลี่ยจะเพ่ิมข้ึนเปน 100,017 คนตอวัน ซ่ึงจะมากกวาศักยภาพในการขนสงผูโดยสารของ 

ARL ท่ีรองรับจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยประมาณ 96,600 คนตอวัน จากจํานวนปริมาณผูโดยสารท่ีเพ่ิม

มากข้ึนจะสงผลทําใหมีผูโดยสารตองรอขบวนรถไฟฟาท่ีวางเปนเวลานาน และมีจํานวนผูโดยสาร

ตกคางตามสถานีรถไฟฟาเปนจํานวนมาก สุดทายผูโดยสารบางสวนก็จะเลิกใชบริการ และหันไป

เลือกใชหมวดการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆ แทน ไดแก รถยนตสวนบุคคล รถเมล แท็กซ่ี และ

มอเตอรไซครับจาง เปนตน นอกจากจํานวนปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป ยังมีอีก

ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการเดินรถไฟฟาในปจจุบัน คือระยะเวลาท่ีรถไฟฟาจอด

ใหบริการรับสงผูโดยสารตามสถานีตางๆ สืบเนื่องมาจากการเปด-ปดประตูตูโดยสาร จะข้ึนอยูกับ

คนขับรถไฟฟาของขบวนนั้นเปนสําคัญ โดยปราศจากการควบคุมระยะเวลาท่ีชัดเจน ถาขบวน

รถไฟฟาคันหนาลาชา ก็จะสงผลใหขบวนรถไฟฟาคันหลังท่ีตามกันมาลาชาไปดวย สุดทายขบวน

รถไฟฟาท้ังหมดในระบบก็จะเดินรถไมตรงตามตารางเวลา และสูญเสียจํานวนเท่ียววิ่งในการรับสง

ผูโดยสารนั่นเอง จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหผูโดยสารตกคางตามสถานีรถไฟฟาเปนจํานวนมากในชั่วโมง

เรงดวน ดังนั้นบทความวิจัยฉบับนี้จึงไดนําเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเดิน

รถไฟฟาขนสงมวลชนในชั่วโมงเรงดวนของ ARL ดวยวิธีการควบคุม และลดระยะเวลาท่ีรถไฟฟาจอด

ใหบริการรับสงผูโดยสารตามสถานีตางๆ เชน การปรับเวลาในการเปด-ปดประตูตูโดยสาร โดยมีการ

แสดงสัญญาณเวลา และสัญญาณแสดงสถานะจํานวนปริมาณผูโดยสารในแตละตูของขบวนรถไฟ ซ่ึง
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วิธีการดังกลาวจะชวยลดเวลาความลาชาของขบวนรถไฟฟา และสงผลทําใหรถไฟฟาสามารถวน

กลับมารับสงผูโดยสารในรอบตอไปไดรวดเร็วมากข้ึน ตลอดจนชวยประหยัดเวลาในการเดินทางของ

ผูโดยสาร (Travel Time) นอกจากนี้ผูทําวิจัยยังไดมีการสรางแบบจําลอง (Simulation) โดยอาศัย

โปรแกรมอารีนา (Arena Software) [5] ในการจําลองสถานการณ และศึกษาความเปนไปไดตาม

แนวทางดังกลาว ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยปรากฏวาสามารถปรับลดเวลาการเดินรถไฟฟาท้ังหมดใน

ชั่วโมงเรงดวน และสงผลใหขบวนรถไฟฟาในระบบสามารถเพ่ิมจํานวนเท่ียวรับสงผูโดยสารไดมากข้ึน 

โดยคิดเปนปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในชวงเชา และชวงเย็น ประมาณ 3,000 คน และ 9,000 

คน ตามลําดับ 

องคประกอบของบทความวิจัยฉบับนี้จะประกอบดวย เนื้อหาท่ีเก่ียวของ ไดแก คาของเวลา 

ระยะเวลาระหวางขบวนรถไฟฟา และความพรอมใชงานของรถไฟฟา รวมถึงแนวทางการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใหบริการเดินรถไฟฟา วิธีดําเนินการ และผลการศึกษาวิจัย สุดทายจะเปนบทสรุป

และขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1. คาของเวลา (Time Value) 

การขนสง [1] คือ การเคลื่อนมวลสารขามระยะทาง ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวของกับ

ปจจัยหลัก 2 เรื่อง ไดแก ระยะเวลาในการขนสง (Transport Time) และคาใชจายในการขนสง 

(Transport Cost) ซ่ึงในบทความวิจัยฉบับนี้จะขอกลาวเฉพาะระยะเวลาในการขนสง (Transport 

Time) 

 

 
ท่ีมาขอมูล :  หนังสือชางรถไฟ 

 

ภาพท่ี 2 การขนสงคือการเคลื่อนมวลสารขามระยะทางซ่ึงตองเสียเวลาและคาใชจาย 

 

สําหรับระยะเวลาท่ีใชเดินทางในการขนสงทางรถไฟฟาขนสงมวลชนประกอบดวย 3 ชวง 

คือ ระยะเวลาท่ีเดินทางไปสูสถานีรถไฟฟา ระยะเวลาท่ีโดยสารอยูในขบวนรถไฟฟา และระยะเวลาท่ี
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เดินทางจากสถานีรถไฟฟาไปยังจุดหมายปลายทาง โดยความรูสึกของผูใชบริการรถไฟฟาตอเวลาท่ี

สูญเสียไป สามารถวัดไดจาก คาของเวลา (Time Value) ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ท่ีมาขอมูล :  หนังสือชางรถไฟ 

 

ภาพท่ี 3 ความรูสึกของผูใชบริการรถไฟฟาตอเวลาท่ีสูญเสียไป 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นวาชวงระยะแรกของการเดินทาง ผูโดยสารสามารถยอมรับกับ

เวลาท่ีสูญเสียไป แตเม่ือระยะเวลาผานไปผูโดยสารจะเริ่มรูสึกเบื่อ รําคาญ และคิดวาเวลาท่ีเสียไปมี

คา โดยเฉพาะผูโดยสารท่ีมีรายไดสูง และมีโอกาสจะเปลี่ยนไปใชบริการระบบขนสงมวลชนอยางอ่ืน

ท่ีใชเวลาในการเดินทางนอยกวา จากคําอธิบายดังกลาวยังไมนับรวมระยะเวลาท่ีผูโดยสารตองรอ

ขบวนรถไฟฟาในแตละสถานี นอกจากนี้ยังไดมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูโดยสารท่ีมา

ใชบริการของรถไฟฟา Airport Rail Link [2] โดยจากการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีไดตอบแบบสอบถาม 

ผูโดยสารสวนใหญจะมาใชบริการท่ีสถานีพญาไทมากท่ีสุด รองลงมาเปนสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ 

และสถานีมักกะสัน ตามลําดับ เนื่องจากสถานีรถไฟฟาเหลานี้เปนจุดตอเชื่อมกับระบบขนสงมวลชน

อ่ืนๆ เชน เครื่องบิน รถไฟฟาใตดิน (MRT) และรถไฟฟา (BTS) ซ่ึงทําใหมีจํานวนปริมาณผูโดยสารมา

ใชบริการรถไฟฟาของ ARL เปนจํานวนมาก จึงสงผลใหผูโดยสารตองรอขบวนรถไฟฟาท่ีวางเปน

ระยะเวลานาน และมีผลตอระดับความพึงพอใจในการมาใชบริการอยางมาก โดยเฉพาะชั่วโมง

เรงดวน คือ เวลา 6.00 – 9.00 น. (ชวงเชา) และ 17.00 – 20.00 น. (ชวงเย็น) ดังนั้นผูใหบริการ

รถไฟฟาขนสงมวลชนควรจะตองคํานึงถึงความรูสึกของผูโดยสารตอคาของเวลา เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพระยะเวลาการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนดวย 
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2. ระยะเวลาในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน (Service Headway of Mass 

Transit) 

ระยะเวลาในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน (Service Headway of Mass 

Transit) หมายถึง ระยะหางระหวางขบวนรถไฟฟา (Headway) ดังแสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึงเปนขอจํากัด

ดานเทคนิค เพ่ือความปลอดภัยในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน ดังนั้นจํานวนรถไฟฟา 

หรือการใหบริการเดินรถไฟฟาจะตองนอยกวา หรือเทากับขีดความสามารถของระบบ (Line 

Capacity) ตามท่ีผูใหบริการเดินรถไฟฟาออกแบบเอาไว 

 

 
ท่ีมาขอมูล :  ระบบควบคมุการเดนิรถจากสวนกลางเบ้ืองตน 

 

ภาพท่ี 4 ระยะหางระหวางขบวนรถ (Headway) 

 

การกําหนดระยะเวลาการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน ในกรณีศึกษาของบริษัท 

รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (Airport Rail Link, ARL) {3, 4} โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระยะเวลาความถ่ีในการใหบริการเดินรถไฟฟา (Service Headway)  

=   ระยะเวลาในการวิ่งตอรอบ             (1) 

                   จํานวนรถไฟฟา 
 

สําหรับเสนทางการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนของ ARL ประกอบดวย 8 สถานี ดัง

แสดงในภาพท่ี 5 ไดแก สถานีพญาไท (A1) สถานีราชปรารภ (A2) สถานีมักกะสัน (A3) สถานี

รามคําแหง (A4) สถานีหัวหมาก (A5) สถานีบานทับชาง (A6) สถานีลาดกระบัง (A7) และสถานี

สนามบินสุวรรณภูมิ (A8) โดยมีการกําหนดใหบริการเดินรถไฟฟาธรรมดา 1 สาย กลาวคือรถไฟฟาท่ี

ใหบริการจอดรับ-สงผูโดยสารทุกสถานี และรถไฟฟาดวน 2 สาย ไดแก รถไฟฟาดวนสายพญาไท – 

สนามบินสุวรรณภูมิ และ รถไฟฟาดวนสายมักกะสัน – สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงปจจุบันบริษัท 

รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด ไดหยุดใหบริการรถไฟฟาดวน เนื่องจากมีปริมาณจํานวนผูโดยสารใชบริการ
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นอย โดยมีการปรับปรุงขบวนรถไฟฟาดวนใหเปนรถไฟฟาธรรมดา เพ่ือใหมีจํานวนขบวนรถไฟฟา

ธรรมดาเทากับขีดความสามารถของระบบ (Line Capacity) 

 

 
ท่ีมาขอมูล :  ระบบควบคมุการเดนิรถจากสวนกลางเบ้ืองตน 

 

ภาพท่ี 5 เสนทางการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนของ ARL 

 

สวนระยะเวลาในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนของ ARL ตอเท่ียว (Turnaround 

Time for ARL Service) ท้ังรถไฟฟาดวน (Express Train) และรถไฟฟาธรรมดา (City Line Train) 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาในการใหบริการเดินรถไฟฟาสายดวน และรถไฟฟาสายธรรมดาของ ARL [3] 
ระยะเวลาท่ีใหบริการเดินรถไฟฟา เวลาสําหรับรถไฟฟาดวน (นาที) เวลาสําหรับรถไฟธรรมดา 

(นาที) 

ระยะเวลาเดินทางตอเท่ียว (Trip Time) 30 54 

ระยะเวลาจอดท่ีสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ 4 3 

ระยะเวลาจอดท่ีสถานีมักกะสัน 4 -  

ระยะเวลาจอดท่ีสถานีพญาไท - 3 

ระยะเวลาตอเท่ียว (Turnaround Time) 38 60 

หมายเหตุ บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด ไดยกเลิกการใหบริการเดินรถไฟฟาดวน (Express Train) ต้ังแต พ.ศ.2557 

 

ดังนั้น ระยะเวลาระหวางขบวนรถไฟฟาธรรมดา (Headway of City Line Train) ของ ARL 

ท่ีไดกําหนดเอาไว ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ระยะเวลาระหวางขบวนรถไฟฟาธรรมดา (Headway for City Line Train)  

ของ ARL [3] 
ชวงเวลา (Periods) Headway for City Line Train (minutes) 

วันธรรมดา (Weekday) วันหยุด  

(Weekend and Holiday) 

06.00 – 07.00 น. 10 12 

07.00 – 09.00 น. 10 12 

09.00 – 17.00 น. 12 12 

17.00 – 20.00 น. 10 12 

20.00 – 24.00 น. 12 12 

 

จากตารางท่ี 1 และ 2 เราสามารถคํานวณจํานวนขบวนรถไฟฟาท่ีใหบริการของ ARL หรือ 

Line Capacity ในชั่วโมงเรงดวนของวันธรรมดาระหวางเวลา 6.00 – 9.00 น. และ 17.00 – 20.00 

น. ตามสมการท่ี (1) เทากับ 60 นาที / 10 นาที = 6 ขบวน โดยท่ี 1 ขบวนรถไฟฟา ประกอบดวย 3 

ตู ซ่ึงสามารถรองรับผูโดยสาร เทากับ 750 คนตอชั่วโมงตอเท่ียว ดังนั้นการใหบริการขบวนรถไฟฟา

ท้ังหมด 6 คัน ของ ARL ตอเท่ียวในชั่วโมงเรงดวน สามารถรองรับผูโดยสารไดจํานวน 4,500 คนตอ

ชั่วโมงตอเท่ียว ท้ังนี้ระยะเวลาการใหบริการเดินรถไฟฟาของ ARL ไดนับรวมระยะเวลาท่ีรถไฟฟา

จอดใหบริการรับสงผูโดยสารตามสถานีตางๆ แตบางครั้งขบวนรถไฟฟามีการจอดเปนระยะเวลานาน 

โดยปราศจากการควบคุม จะทําใหระยะเวลาการเดินทางตอเท่ียว (Trip Time) ของขบวนรถไฟฟา 

1 คัน หรือมากกวา 1 คัน ชากวาท่ีแสดงในตารางท่ี 1 (60 นาที) กลาวคือ มีการเดินรถไฟฟาไมตรง

ตามเวลาท่ีกําหนด (Time Table) และสงผลกระทบตอการนํารถไฟฟาวนกลับมารับสงผูโดยสารใน

รอบตอไปดวย 

3. ความพรอมใชงานของรถไฟฟาขนสงมวลชน (Availability of Mass Transit) 

ความพรอมใชงานของรถไฟฟาขนสงมวลชน (Availability of Mass Transit) [1] ถือวาเปน

เรื่องสําคัญตอการใหบริการเดินรถไฟฟา โดยเฉพาะในกรณีท่ีรถไฟฟาเกิดเหตุชํารุด หรือตองนํา

รถไฟฟาเขารับการซอมบํารุงตามระยะเวลา และระยะทางท่ีผูผลิตระบุไว กลาวคือ Availability 

หมายถึง จํานวนรถไฟฟาท่ีพรอมใชงานโดยไมนับรวมจํานวนรถไฟฟาท่ีอยูในระบบซอมบํารุง ดังนั้นผู

ใหบริการเดินรถไฟฟาจําเปนจะตองวางแผน และจัดหาขบวนรถไฟฟาใหพอเพียงกับความพรอมใช

งาน โดยท่ีไมสงผลกระทบตอแผนการซอมบํารุงและการใหบริการผูโดยสาร ดังแสดงสูตรคํานวณ

ตอไปนี้ 
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จํานวนขบวนรถไฟฟาท่ีตองจัดหา (Fleet Size)  

=       จํานวนรถไฟฟาท่ีตองใชจริง                             (2) 

       ความพรอมใชงานของรถไฟฟา (%) 

และ 
 

ความพรอมใชงานของรถไฟฟา (%) = �1 − 𝑇𝑇𝑖𝑖+𝑇𝑇𝑖𝑖+1+⋯+𝑇𝑇𝑁𝑁
24×𝑁𝑁

� × 100                                                (3) 

 

โดยท่ี N คือ จํานวนขบวนรถไฟฟาในระบบท้ังหมด 

  T i คือ จํานวนชั่วโมงท่ีรถไฟฟาคันท่ี 1 เขารับการซอมบํารุง 

  T i+1 คือ จํานวนชั่วโมงท่ีรถไฟฟาคันท่ี 2 เขารับการซอมบํารุง 

  TN คือ จํานวนชั่วโมงท่ีรถไฟฟาคันท่ี N เขารับการซอมบํารุง 

 

ตัวอยางเชนจํานวนขบวนรถไฟฟาของ ARL ท่ีตองการใหบริการผูโดยสารในชั่วโมงเรงดวน

ตาม Line Capacity ของ ARL ท้ังหมด 6 คัน แตมีการวางแผนซอมบํารุงตามระยะเวลาท่ีผูผลิตระบุ

ไวโดยท่ียังมีจํานวนรถไฟฟาพรอมใชงานไมนอยกวา 80% ตามสมการท่ี (3) ดังนั้นผูใหบริการเดิน

รถไฟฟาจะตองจัดหาจํานวนขบวนรถไฟฟา (Fleet Size) ตามสาการท่ี (2) เทากับ 6 / 0.8 = 7.5 

หรือประมาณ 8 คัน เพ่ือใหสามารถมีรถไฟฟาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขารับการซอมบํารุง และไมสงผล

กระทบตอผูโดยสารมาใชบริการนั่นเอง ปจจุบัน ARL ไดจัดใหมีขบวนรถไฟฟาธรรมดาบริการใน

ชั่วโมงเรงดวนจํานวน 6 คัน ซ่ึงเทากับขีดความสามารถของระบบ (Line Capacity) ทําใหไมสามารถ

จัดเท่ียวขบวนพิเศษเพ่ิมเติมตามท่ีไดกลาวไวขางตน การสั่งซ้ือขบวนรถไฟฟาคันใหม เพ่ือใหสามารถ

มีรถไฟฟาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขารับการซอมบํารุงนั่นเอง 

 

วิธีดําเนินการ และผลการศึกษาจากแบบจําลอง 

1. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเดินรถไฟฟาของ ARL 

บทความวิจัยฉบับนี้ไดนําเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเดิน

รถไฟฟาขนสงมวลชนในชั่วโมงเรงดวนของ ARL ดวยวิธีการลดระยะเวลาท่ีรถไฟฟาจอดใหบริการ

รับสงผูโดยสารตามสถานีตางๆ เชน การปรับเวลาในการเปด-ปดประตูตูโดยสาร โดยมีการแสดง

สัญญาณเวลา และสัญญาณแสดงสถานะจํานวนปริมาณผูโดยสารในแตละตูโดยสารของขบวน

รถไฟฟา ซ่ึงเปนแนวทางเสริมประสิทธิภาพในปรับเวลาการเปด-ปดประตูตูโดยสารไดตามท่ีกําหนด

ข้ึนมาใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 การปรับเวลาในการเปด-ปดประตูตูโดยสารในชั่วโมงเรงดวน โดยมีการแสดง

สัญญาณเวลาทุกชานชาลาในลักษณะของการจับเวลาตัวเลขนับถอยหลัง เม่ือขบวนรถไฟฟาจอด

เทียบชานชาลาและเปดประตูรับสงผูโดยสารก็จะเริ่มจับเวลา และปดประตูเม่ือเวลาหมด เพ่ือชวย

กระตุนใหผูโดยสารเขาตูโดยสารใหรวดเร็วข้ึน หรือระมัดระวังไมแยงกันข้ึนตูโดยสารเม่ือเวลาใกล

หมด ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอผูโดยสารนั่นเอง สําหรับแนวทางนี้ไดมีการควบคุม และกําหนดเวลาใน

การเปด-ปดประตูตูโดยสารท่ีชัดเจน โดยใหพนักงานท่ีชานชาลาเปนผูกดจับเวลา ไดแก สถานีตนทาง

และปลายทางใชเวลา 1.30 นาที สถานีท่ีมีผูโดยสารไมหนาแนนใชเวลา 0.30 นาที และสถานีท่ีมี

ผูโดยสารตกคางจํานวนมากใชเวลา 0.45 นาที เปนตน  

1.2 การใชสัญญาณไฟแสดงสถานะจํานวนปริมาณผูโดยสารในแตละตูของขบวนรถไฟ 

ซ่ึงจะติดตั้งท่ีตูขบวนรถไฟฟา และประตูก้ันชานชาลาของแตละสถานี เพ่ือแสดงใหผูโดยสารสามารถ

ทราบลวงหนาวาตูโดยสารขบวนรถไฟฟาท่ีกําลังจะมาถึงตูโดยสารใดมีปริมาณจํานวนผูโดยสาร

หนาแนนบาง ผูโดยสารจะไดยายไปรอคิวข้ึนตูโดยสารท่ีมีปริมาณจํานวนผูโดยสารท่ีหนาแนนอยกวา 

สงผลทําใหผูโดยสารแตละสถานีข้ึนลงไดรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงเปนการลดระยะเวลาในจอดรถไฟฟานาน

เกิน โดยสัญญาณไฟสีแดงแสดงสถานะปริมาณจํานวนผูโดยสารแออัด และสัญญาณไฟสีเขียวแสดง

สถานะปริมาณจํานวนผูโดยสารปานกลาง ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 

 

  
 

ภาพท่ี 6 สัญญาณไฟแสดงสถานะจํานวนปริมาณผูโดยสารในแตละตูของขบวนรถไฟ 
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ภาพท่ี 7 รูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟแสดงสถานะจํานวนปริมาณผูโดยสารในแตละตู 

ของขบวนรถไฟ 

 

ภาพท่ี 7 จะเห็นไดวาถาผูโดยสารทราบลวงหนาวาตูแรกของรถไฟฟาท่ีจะมาถึงมี

สัญญาณไฟเปนสีแดง ก็จะขยับไปรอคิวในแถวท่ีมีสัญญาไฟเปนสีเขียว ซ่ึงแนวทางนี้จะชวยใหคนขับ

รถไฟฟาสามารถเปด-ปดประตูตูโดยสารไดรวดเร็วเพ่ิมข้ึน โดยผูโดยสารไมรูสึกจะตองมีการ

เบียดเสียดแยงกันใชบริการ สําหรับหลักการทํางานของสัญญาณไฟจะเชื่อมโยงกับเซนเซอรวัดคา

น้ําหนักของจํานวนผูโดยสารติดตั้งในแตละตูของขบวนรถไฟ โดยท่ัวไปขบวนรถไฟฟาของ ARL จะ

ประกอบดวย 3 ตู แตละตูรองรับจํานวนผูโดยสารเฉลี่ย 250 คน/ตู โดยเฉลี่ยคาน้ําหนักตาม

มาตรฐานคนไทยอยูท่ี 64 กิโลกรัม/คน (เพศชาย 70 กิโลกรัม และเพศหญิง 58 กิโลกรับ) เม่ือนํามา

คํานวณจะไดวาตูรถโดยสาร 1 ตูสามารถรองรับนักหนักเฉลี่ยประมาณ 16,000 กิโลกรัมตอตู จาก

ตัวเลขน้ําหนักดังกลาวไดนํามากําหนดการแสดงสถานะของสัญญาณไฟท่ีมีความแตกตางกัน 10 % 

ถาตูโดยสารมีน้ําหนักของผูโดยสารต่ํากวา 14,400 คน ใหแสดงสัญญาณไฟสีเขียว และมากกวาให

แสดงสัญญาณไฟสีแดง ถึงแมวาสัญญาณไฟสีแดงก็ยังสามารถรองรับผูโดยสารไดจํานวน 25 คน เพ่ือ

ปองกันไมใหผูโดยสารท่ีรอคิวอยูนานมีความรูสึกไมพอใจ เนื่องจากไมสามารถข้ึนขบวนรถไฟฟากอน

หนานี้ได 

2. วิธีดําเนินการ 

วิธีดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากกลองวงจรปดในแตละสถานี โดยนับจํานวนผูโดยสารท่ีเขา

ออกในแตละประตูของแตละขบวนรถไฟฟา จับเวลาในการเปดและปดประตูของรถไฟฟา จับเวลาท่ี

ผูโดยสารใชเวลาในการรอคิวเปนจํานวนรอบท่ีรอข้ึนรถไฟฟา 
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2.2 ทําการวิเคราะห ขอมูลเวลาเปด-ปดประตู และเวลาในการข้ึนลงรถไฟฟาของ

ผูโดยสาร ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหขบวนรถไฟฟาลาชา สงผลใหผูโดยสารตองรอขบวนรถไฟฟานาน ทําให

เลือกท่ีจะใชบริการในรูปแบบอ่ืนๆแทน โดยเทียบกับตารางการเดินรถ ในแตละชวงเวลา เพ่ือนําไป

ปรับปรุง กระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ขอสังเกต 

- เวลาเปด-ปดประตูจะข้ึนอยูกับจํานวนผูโดยสารท่ีตอแถวรอข้ึนท่ีประตูรถไฟฟา และ

จํานวนผูโดยสารในขบวนรถไฟฟา ถามีผูโดยสารในตูโดยสารมากอยูแลว และมีผูโดยสารรอข้ึน

รถไฟฟาจํานวนมาก จึงทําใหพนักงานขับรถไฟฟาปดประตูชากวาปกติ 

- ประตูท่ี 1 และประตูท่ี 2 ของขบวนรถไฟฟาจะมีผูโดยสารจํานวนมาก และก็มีผูรอ

โดยสารท่ีชานชาลาจํานวนมากเชนกัน ในขณะท่ีบางประตูจํานวนผูโดยสารในตูโดยสารมีจํานวนนอย 

และผูโดยสารท่ีรอคิวใชบริการก็จํานวนนอยดวย 

- ผูโดยสารท่ีรอคิวในประตูแรก มักจะรอท่ีประตูแรกตอไป ในขณะท่ีมีประตูท่ีมีแถวสั้น

กวา ทําใหตองเสียเวลารอ ขบวนถัดไปและเวลาท่ีใชรอนานข้ึน 

- ผูโดยสารท่ีมีกระเปาเดินทางมักรอโดยสารในประตูแรกมากกวาประตูอ่ืนๆ เนื่องจาก

เขาใจวาประตูแรกมีท่ีวางสําหรับกระเปาเดินทาง 

2.3 ทดสอบแนวทาง และจําลองสถานการณ ดวยโปรแกรมอารีนา (Arena Software) 

เพ่ือทดสอบความเปนไปไดในแตละแนวทาง 

2.4 สรุป วิเคราะห และนําเสนอผลท่ีไดจากวิธีการท่ีไดทดสอบ 

3. ผลการศึกษาจากแบบจําลอง 

ผูทําวิจัยไดมีการสรางแบบจําลอง (Simulation) โดยอาศัยโปรแกรมอารีนา (Arena 

Software) [5] ในการจําลองสถานการณ และศึกษาความเปนไปไดตามแนวทางการปรับเวลาเปด-

ปดประตูตูโดยสารท่ีไดกลาวไวในหัวขอ 1.1 ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลการเปด-ปดประตูตูโดยสาร

ของขบวนรถไฟฟาท่ีผานแตละสถานี ประจําเดือนมกราคม ตั้งแตเวลา 7.30 – 8.30 น. (ชวงเชา) 

และเวลา 18.30 – 19.30 น. (ชวงเย็น) จากเก็บขอมูลในศูนยควบคุมการเดินรถไฟฟาของ ARL ซ่ึง

เปนชวงเวลาท่ีมีปริมาณจํานวนผูโดยสารมาใชบริการสูงสุด จึงใชเปนชวงเวลาในการหาคาเฉลี่ย

ระยะเวลาการเปด-ปดประตูตูโดยสารของรถไฟฟา รวมถึงการกําหนดปรับเวลาเปด-ปดประตูตู

โดยสารใหมในชั่วโมงเรงดวนใหมีความชัดเจน สถานีตนทางและปลายทางใชเวลา 1.30 นาที สถานีท่ี

ไมมีผูโดยสารตกคางใชเวลา 0.30 นาที และสถานีท่ีมีผูโดยสารตกคางใชเวลา 0.45 นาที ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ระยะเวลาการเปด-ปดประตูตูโดยสารของขบวนรถไฟฟาผานแตละสถานีประจําเดือน

มกราคม ตั้งแตเวลา 7.30 – 8.30 น. (ชวงเชา) และเวลา 18.30 – 19.30 น. (ชวงเย็น) 
สถานี 

รถไฟฟา 

ระยะเวลาการเปด-ปดประตูตูโดยสาร 

ของรถไฟฟา 1 ขบวน 

ระยะเวลาปรับใหม 

(นาที) 

คาเฉล่ีย (นาที) 

ชวงเวลา 7.30 – 8.30 น. 

คาเฉล่ีย (นาที) 

ชวงเวลา 18.30 – 19.30 น. 

A1 3.51 10.34 1.30 

A2 0.44 1.00 0.30 

A3 1.19 1.08 0.30 

A4 1.17 2.30 0.30 

A5 0.37 1.10 0.45 

A6 0.58 1.57 0.45 

A7 1.10 1.18 0.45 

A8 3.15 5.16 1.30 

หมายเหตุ สถานีพญาไท (A1) สถานีราชปรารภ (A2) สถานีมักกะสัน (A3) สถานีรามคําแหง (A4) สถานีหัวหมาก (A5) 

สถานีบานทับชาง (A6) สถานีลาดกระบัง (A7) และสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ (A8) 

 

จากตัวอยางการจําลองสถานการณในโปรแกรมอารีนา (Arena Software) โดยมีการ

ปอนขอมูลจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยในชั่วโมงเรงดวน 41,171 คน/วัน [3] ระยะเวลาเดินทางตอเท่ียว 

60 นาที [3] และคาเฉลี่ยระยะเวลาการเปด-ปดประตูตูโดยสารของรถไฟฟาในแตละสถานีตามตาราง

ท่ี 3 ดังแสดงในภาพท่ี 8 เพ่ือหาคาเฉลี่ยระยะเวลาในการการเปด-ปดประตูตูโดยสารของขบวน

รถไฟฟาในแตละเท่ียวตั้งแตตนทาง (สถานีพญาไท) ไปยังปลายทาง (สถานีสนามบินสุวรรณภูมิ) ดัง

แสดงในตารางท่ี 4 รวมท้ังจํานวนเท่ียวของการเดินรถไฟฟาท่ีรองรับจํานวนผูโดยสารท้ังหมดท่ี

กําหนดไวโดยไมใหมีผูโดยสารตกคางตามสถานีตางๆ 
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ภาพท่ี 8 แบบจําลองสถานการณในการหาคาเฉลี่ยระยะเวลาในการการเปด-ปดประตูตูโดยสารของ

ขบวนรถไฟฟาในแตละเท่ียว ดวยโปรแกรมอารีนา (Arena Software) 

 

ตารางท่ี 4 ผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลองสถานการณดวยโปรแกรมอารีนา (Arena Software) 

สถาน ี

รถไฟฟา 

ระยะเวลาการเปด-ปดประตูตูโดยสาร 

ของรถไฟฟา 1 ขบวน 

คาเฉลี่ยระยะเวลา 

ปรับใหม 

(นาท่ี/เท่ียว) คาเฉลี่ย (นาที/เท่ียว) 

ชวงเวลา 7.30 – 8.30 น. 

คาเฉลี่ย (นาที/เท่ียว) 

ชวงเวลา 18.30 – 19.30 

น. 

A1 ถึง A8 9.11 18.37 4.8 

 

จากผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลองในตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวาระยะเวลาการเปด-ปด

ประตูตูโดยสารของขบวนรถไฟฟา 1 คัน ในชั่วโมงเรงดวนชวงเวลา 7.30 – 8.30 น. (ชวงเชา) และ

ชวงเวลา 18.30 – 19.30 น. (ชวงเย็น) กอนปรับเวลาเปด-ปดประตูตูโดยสารใหมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

9.11 นาที/เท่ียว และ 18.37 นาที/เท่ียว ตามลําดับ และจํานวนเท่ียวท่ีรถไฟฟาท่ีวิ่งรับสงปริมาณ

จํานวนผูโดยสารท้ังหมด 41,171 คน ในแบบจําลองจะไดเทากับ 56 เท่ียว แตหลังจากมีการปรับ

เวลาเปด-ปดประตูตูโดยสารใหมจะไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 นาที/เท่ียว โดยชวงเชาประหยัดเวลาได

ประมาณ 4.31 นาที/เท่ียว x 56 เท่ียว = 241.36 นาที เม่ือใชเวลาเดินทางตอเท่ียวประมาณ 60 

นาที จะมีรถไฟฟาท่ีสามารถวนกลับมารับปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในอนาคตได 241.39/60 = 

4.02 หรือ 4 เท่ียวๆ ละ 750 คน เทากับ 3,000 คน ในทํานองเดียวกันชวงบายประหยัดเวลาได
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ประมาณ 13.57 นาที/เท่ียว x 56 เท่ียว = 759.92 นาที เม่ือใชเวลาเดินทางตอเท่ียวประมาณ 60 

นาที จะมีรถไฟฟาท่ีสามารถวนกลับมารับผูโดยสารเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในอนาคตได 759.92/60 = 12.61 

หรือ 12 เท่ียวๆ ละ 750 คน เทากับ 9,000 คน 

 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

เนื่องจากปญหาจํานวนปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาของ ARL เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป สงผล

ใหมีจํานวนผูโดยสารตกคางตามสถานีรถไฟฟาในชั่วโมงเรงดวนเปนจํานวนมาก ดังนั้นประสิทธิภาพ

การใหบริการเดินรถไฟฟาจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน โดยเฉพาะระยะเวลาในการเดินทางของขบวนรถไฟฟา

ตอเท่ียว บทความวิจัยฉบับนี้แสดงใหเห็นวาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเดิน

รถไฟฟาขนสงมวลชนในชั่วโมงเรงดวนของ ARL ดวยวิธีการลดระยะเวลาท่ีรถไฟฟาจอดใหบริการ

รับสงผูโดยสารตามสถานีตางๆ เชน การปรับเวลาในการเปด-ปดประตูตูโดยสาร โดยมีการแสดง

สัญญาณเวลานับในการเปด-ปดประตูท่ีชัดเจน เพ่ือชวยกระตุนใหผูโดยสารเขาตูโดยสารใหรวดเร็ว

ข้ึน และสัญญาณแสดงสถานะจํานวนปริมาณผูโดยสารในแตละตูโดยสารของขบวนรถไฟฟา ซ่ึงเปน

แนวทางเสริมประสิทธิภาพในปรับเวลาการเปด-ปดประตูตูโดยสารไดตามท่ีกําหนดข้ึนมาใหม 

สําหรับการใชแบบจําลองสถานการณในโปรแกรม Arena ซ่ึงผลลัพธท่ีไดสามารถลดระยะเวลาการ

เปด-ปดประตูตูโดยสารตามท่ีกําหนดไวได และสงผลทําใหการเดินรถไฟฟาของ ARL สามารถรองรับ

ปริมาณจํานวนผูโดยสารท่ีจะมาใชบริการเพ่ิมข้ึนในอนาคต รวมถึงยังชวยในเรื่องของความลาชาใน

การเดินรถไฟฟาได โดยเฉพาะการแสดงสัญญาณแจงใหผูโดยสารทราบถึงจํานวนผูโดยสารในตู

โดยสาร และระยะเวลาการเปด-ปดประตูท่ีชัดเจน เพ่ือเปนทางเลือกใหผูโดยสารในแถวรอเปลี่ยนไป

ใชประตูท่ีตูโดยสารของขบวนรถไฟฟาท่ีมาจอดยังวางอยู แตอยางไรก็ตามยังมีอีกหลายปจจัยท่ีสงผล

ตอประสิทธิภาพการใหบริการเดินรถไฟฟาท่ีจะตองนํามาพิจารณาในอนาคต เชน ความพรอมการใช

งานของรถไฟฟา ระบบไฟฟาท่ีปอนใหกับรถไฟฟา และพฤติกรรมของผูโดยสาร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยฉบับนี้ จัดทําข้ึนดวยความรวมมือและชวยเหลือจากผูท่ีเก่ียวของหลายคน ซ่ึง

ผูทําวิจัยขอโอกาสนี้ขอบคุณอาจารยนคร จันทรศร จากโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบขนสงรางแหงชาติ ท่ีถายทอดความรูพ้ืนฐานดานวิศวกรรมรถไฟ รวมถึงนายอุสมาน สะตาปอ 

และนายนพรัตน ขันเพียแกว นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเก่ียวเนื่องกับ

ระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีสํารวจ และรวบรวมขอมูล ตลอดจน

การสรางแบบจําลองทดสอบ สุดทายนี้ตองขอขอบคุณบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (Airport Rail 

Link, ARL) ท่ีใชเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ 
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พฤติกรรมการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนาม 

The online Thai drama viewing behavior of Vietnamese youth 
 

Bui Thi Khen1 และมนฑิรา ธาดาอํานวยชัย1

2 

Bui Thi Khen and Montira Tadaamnuaychai 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนามมีวัตถุประสงค       

1) เพ่ือศึกษาดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนของ

วัยรุนในประเทศเวียดนาม 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนในประเทศ

เวียดนาม 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนในประเทศเวียดนาม 

4) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของปจจัยทางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรม

การรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนาม 5) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ของปจจัยทางดานประชากรศาสตรกับความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุน

เวียดนามเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุม 

ตัวอยางท่ีศึกษา คือ วัยรุนเวียดนามท่ีรับชมละครไทยออนไลน จํานวน 400 คน การเลือกกลุมตัว   

อยางแบบหลายข้ันตอน ซ่ึงมีการวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ในขณะท่ีการทดสอบสมมติฐานใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช T-test 

การเปรียบเทียบความแปรปรวนระหวางกลุมใชสถิติ One -Way ANOVA และการทดสอบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูตามวิธีของ Scheffe และ LSD  

 

ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมประชากรตัวอยางท่ีรับชมละครไทยออนไลน

พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 23-25 ป สวนใหญระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด และมีรายไดตอเดือนสวนใหญนอยกวา 

5,000 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมในการดูละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนามพบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญจะรับชมละครไทยออนไลนท่ีบาน/หอพัก อุปกรณในการรับชมสวนใหญคือสมารท

โฟน ชองทางในการรับชมจากเว็บไซต Youtube.com มากท่ีสุด การหาขอมูลเก่ียวกับละครไทย

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ E-mail: buikhen@gmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจาํหลักสูตรการส่ือสารเชิงกลยุทธ คณะนิเทศศาตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ออนไลนจากแฟนเพจเฟสบุคละครไทยออนไลนเปนสวนใหญ รับชม 1 – 2 วัน/สัปดาห เวลารับชม

เฉลี่ย 1 – 2 ชม./วัน ชวงเวลาในการรับชมสวนใหญคือตามท่ีสะดวกไมเปนเวลา ปจจัยท่ีมีผลมาก

ท่ีสุดตอการชมละครไทยออนไลน คือปจจัยดานบทละคร-เนื้อเรื่อง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ปจจัยดาน อาชีพ รายไดแตกตางกันจะมีความถ่ีในการรับชมละครไทยออนไลนแตกตาง ในขณะท่ี

ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความถ่ีในการรับชมละครไทยออนไลนไม

แตกตาง ปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันจะมีระยะเวลาในการรับชม

ละครไทยออนไลนแตกตางกัน และปจจัยดาน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน

จะมีความพึงพอใจในการรบัชมละครไทยออนไลนแตกตางกัน ในขณะท่ีปจจัยดานเพศแตกตางกันจะ

มีความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ:  พฤติกรรมการรับชมละคร, วัยรุนเวียดนาม, ละครไทยออนไลน  

 

Abstract 

This independent study was aimed at studying the online Thai drama viewing 

behavior of Vietnamese youth in terms of 1. Demography including Vietnamese 

youth’s gender, age, education level, occupation and monthly income 2. The online 

Thai drama viewing behavior of Vietnamese youth 3. The Vietnamese youth’s level 

of satisfaction when watching online Thai drama 4. Comparison of the difference 

between the mean of demographic factors and viewing online Thai drama behavior 

5. Comparison of the difference between the mean of demographic factors and level 

of satisfaction when watching online Thai drama. Quantitative method was applied 

for this study. The survey questionnaire was used as an instrument for collecting data. 

The sample size was 400 Vietnamese young people watching online Thai drama. The 

sample selection was done with several steps including the analysis of frequency and 

percentage and standard deviation to explain demographic characteristics, behavior 

and level of satisfaction of Vietnamese youth viewing online Thai drama. Hypotheses 

testing were tested by T-test analysis to evaluate the difference between the mean 

values and One -Way ANOVA analysis was used to compare variances in a group.  

The result of demographic characteristics was found that the most 

respondents were female with 23-25 years of age, having bachelor level in education 
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and most of them are students with monthly income less than 5,000 baht. The study 

results of the online Thai drama viewing behavior of Vietnamese youth was found 

that the majority of respondents were people watching online Thai drama at 

home/dorm by mobile phone and on website youtube.com. The place for searching 

information of Thai drama was mostly Thai drama fan pages on Facebook. The 

frequencies of watching Thai drama of Vietnamese youth were 1 to 2 days per week, 

average 1 to 2 hours per day, and watching in free time with no fixed time. The most 

major factor affecting watching online Thai drama of Vietnamese youth was a script – 

drama content. The result of hypotheses was found that there is difference in 

occupation, income for frequency of viewing Thai dramas. However, there is no 

difference in gender, age, education level for frequency of viewing Thai dramas. There 

is difference in gender, age, education level, occupation, and income for time of 

viewing Thai dramas. There is difference in age, education level, occupation, and 

income for level of satisfaction of viewing Thai dramas. Finally, there is no difference 

in gender for level of satisfaction of viewing Thai dramas. 

 

Keywords: Viewing Behavior, Vietnamese Youth, Online Thai Drama 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

PwC สํารวจทิศทางอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงท่ัวโลกระหวางป 2016-2020 (Global 

entertainment and media outlook 2016-2020) พบวาอัตราการเติบโตของมูลคาการใชจาย

ผานโฆษณาออนไลนของไทยกับบรรดาประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน พบวา ไทยมีอัตราการเติบโต

เฉลี่ยอยูในอันดับท่ี 2 รองจากอินโดนีเซีย ท่ีมีอัตราเติบโตเฉลี่ยท่ี 35.2% อันดับสาม คือ เวียดนามมี

อัตราเติบโตเฉลี่ย 18% อันดับสี่ ไดแก สิงคโปร ท่ีอัตราเติบโตเฉลี่ย 15.5% อันดับหา ฟลิปปนสมี

อัตราเติบโตเฉลี่ย 14.8% และอันดับหกคือ มาเลเซียมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 13.9% (“สื่อออนไลนไทย

โตอันดับสองของอาเซียน”, Marketer, 2016) 

ประเทศเวียดนามอยูในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา และเปนประเทศท่ีมีระบบอินเทอรเน็ดท่ี

มีความเร็วติดอยูในอันดับ 58 ของโลก ตามรายงานลาสุดของบริษัทวิจัยการตลาด ความเร็วของ

อินเตอรเน็ตของเวียดนามในเอเชียแปซิฟกอยูในอันดับท่ี 9 ในป 2017 ความเร็วอินเตอรเน็ตโดย

เฉลี่ยของเวียดนามอยูท่ี 9.5 Mbps ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอีก 15% เทียบกับป 2016 (Khoi Linh, 2017) อัตรา
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ผูใชอินเตอรเน็ตในเวียดนามคือ 53% ซ่ึงเวียดนามอยูในอันดับ 16 ในกลุมประเทศท่ีใชอินเทอรเน็ต

มากท่ีสุดในเอเซีย และเปนกลุมประเทศท่ีใชสื่อเฟสบุคมากท่ีสุด โดยอยูในอันดับท่ี 7 ดวยจํานวนผูใช

คือ 64 ลานคนตอเดือน (PricewaterhouseCoopers, 2017)  

ในประเทศเวียดนามกลุมท่ีใชสื่อออนไลนมากท่ีสุดคือกลุมเปนวัยรุน มีอายุระหวาง 15-24 

ป มีอัตราจํานวนผูใชสื่อออนไลนถึงรอยละ 38 ซ่ึงอัตราจํานวนคนกลุมนี้มีแครอยละ 21 (Cimigo 

NetCitizens and Cimigo Express, 2010) เหตุผลท่ีทําใหกลุมวันรุนเปนกลุมใชสื่อออนไลนมาก

ท่ีสุดเพราะวาวัยรุนเปนวัยท่ีกําลังอยูในวัยเรียนหนังสือ หรืออยูในวัยเริ่มทํางาน สื่อออนไลนมาพรอม

กับความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงเราสามารถทําไดหลาย

อยางเชน ดูละคร อานหนังสือพิมพ ขายสินคาออนไลน และเรียนหนังสือผานทางอินเตอรเน็ตได

อยางสะดวก นอกจากนั้น เรายังสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสาร รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอผานทาง

อินเทอรเน็ต ใหผูคนในสังคมออนไลน (Online Community) รับชมไดดวย  ดังนั้น สื่อสังคม

ออนไลนมีการตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง พูดงายๆ ก็คือสถานท่ีท่ีบุคคลบนโลกนี้สามารถมี

ปฏิสัมพันธโตตอบกันไดนั่นเอง  (“social media”, Information Technology, 2018)  

วัยรุนเวียดนามถือวาเปนกลุมท่ีตามกระแสท่ีรวดเร็วและทันสมัยมาก เชนการติดตาม

ขาวสารบันเทิง การแตงตัวแฟชั่น อาหารการกิน การทองเท่ียว การเรียนรูทักษะตางๆ จนถึงการใช

เทคโนโลยีใหมๆ การบันเทิงตลอด 15 ปท่ีผานมา วัยรุนเวียดนามนิยมชมละครจากสื่อออนไลนเพ่ิม

มากข้ึน เฉกเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค การชื่นชอบซีรียเกาหลีสงผลตอการเปดรับวัฒนา

ธรรมเกาหลีเชน การกินอาหาร การแตงตัว การทองเท่ียว และการเรียนภาษาจากละครเกาหลี 

(Haylee, 2017) 

การใชอินเทอรเน็ตในการบันเทิง คนเวียดนามจะใชเวลาในการดูหนังหรือละครถึงรอยละ 

43  (Cimigo NetCitizens and Cimigo Express, 2010) และในชวงเวลา 5 ปท่ีผานมา ความชื่น

ชอบในการรับชมละครไทยของวัยรุนเวียดนามเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน จะเห็นไดจากเว็บไซตหนังหรือ

ละครออนไลนมีจํานวนละครไทยเพ่ิมมากข้ึน แฟนเพจละครไทยออนไลนบนเฟสบุค ขาวออนไลน

เก่ียวกับละครไทยหรือนักแสดงไทยก็เพ่ิมมากข้ึน ละครไทยท่ีวัยรุนชื่นชอบและติดตามทางออนไลน

ในชวงเวลาเร็วๆ นี้ เชน ฮอรโมนส วัยวาวุน (Hormones), รักนะเปดโง (ชอง One) แอบรักออนไลน

, เลือดมังกร (ชอง 3) คูซารถแซบ (ชอง 7) เปนตน นักแสดงไทยก็ไดรับความชื่นชอบ และมีแฟน

คลับเวียดนามจํานวนมากมาย เชน พุฒิชัย เกษตรสิน, ไมค พิรัชต, มาริโอ เมาเรอ, ณเดชน คูกิมิยะ, 

เวียร ศุกลวัฒน, ญาญา อุรัสยา, คิมเบอรลี่ แอน เทียมศิริ เปนตน (Haylee, 2017) 

https://drama.kapook.com/view112997.html
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ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนในประเทศเวียดนามโดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลุมประชากรเปนวัยรุนรับชมละครไทยออนไลน พฤติกรรมในการเปด

รับชม ความพึงพอใจในการชม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจในการรับชม

ละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนามตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร   

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร  พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจใน

การรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนาม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมการรับชม ความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนของ

วัยรุนเวียดนามตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร  

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยจะสงแบบสอบถามไป

ทดสอบกับวัยรุนท่ีดูลครไทยในประเทศเวียดนาม แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้   

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน    

ตอนท่ี  2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการดูละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนาม  

ตอนท่ี  3 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการดูละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนาม 

การวัดคาขอมูลเปนแบบ Likert Scale 

2. ประชากร 

 ประชากรท่ีตองการศึกษา คือ ประชากรท่ีมีอายุระหวาง 15-25 ป ท่ีอาศัยอยู ใน

ประเทศเวียดนาม รับชมละครไทยออนไลน และเปนสามชิกแฟนเพจละครไทยออนไลน หรืออยูใน

กลุมนักศึกษาเรียนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 1,712,489 

คน 

3. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางเปนวัยรุนเวียนาม ท่ีมีอายุระหวาง 15-25 ป มีจํานวนท้ังหมด 1,712,489  

คน โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเพ่ือการศึกษาจํานวน 400 คน ซ่ึงจํานวนกลุมตัวอยางนี้ได 

กําหนดจากตารางแสดงของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีระดับความ

คลาดเคลื่อน รอยละ 5   
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 N 

 n =      

                  1+Ne2 

โดยแทนคา   

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง   

N = ขนาดของประชากร   

e = ความคลาดเคลื่อน 

 

แทนคาตามสูตรไดดังนี้ 

       1,712,489 

n =   = 399.9 

         1 + 1,712,489 x (0.05)2 

 

ดังนั้น  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  400 คน 

4. วิธีเก็บขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยถามวัยรุนใน

แฟนเพจดูละครไทยออนไลนจํานวน 7 แฟนเพจ และในกลุมนักศึกษาท่ีเรียนภาษาไทยจํานวน 2 

กลุม ซ่ึงเปนกลุมนักศึกษาเรียนสาขาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยตางๆ ของประเทศเวียดนาม เปนกลุม

ท่ีรับชมละครไทยออนไลนเปนประจําเพ่ือฝกการฟงภาษาไทยและเรียนรูวัฒนธรรมไทยผานละคร

ไทย 

 

ตารางท่ี 1 รายชื่อเฟสบุคแฟนเพจเก่ียวกับละครไทยออนไลนในเวียดนามและกลุมนักศึกษาเรีย

ภาษาไทยในเวียดนาม 

ลําดับ ช่ือแฟนเพจ จํานวนผูติดตาม (คน) 

1 Mot Phim Thai (@motphimthai) 399,506 

2 Yeu Phim Thai (@UPrincesSeries) 124,450 

3 Thien duong phim Thai – T zone Kites.vn 

(@ThailandzoneKitesvn) 

295,917 

4 Thien duong phim Thai (@TzoneKites) 113,266 

5 Thai Movies (PhimThai.Official) 415,741 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อเฟสบุคแฟนเพจเก่ียวกับละครไทยออนไลนในเวียดนามและกลุมนักศึกษาเรีย

ภาษาไทยในเวียดนาม (ตอ) 

ลําดับ ช่ือแฟนเพจ จํานวนผูติดตาม (คน) 

6 Hoi Nhung Nguoi Me Phim Thai Lan 

(@hoinhungnguoimephimthailan) 

144,553 

7 Hoi Nhung Nguoi Yeu Phim Thai – SIAMovies 

Channel (RuaTeam.YT) 

193,707 

ลําดับ กลุมนักศึกษาเรียนภาษาไทย จํานวนสมาชิก (คน) 

1 Thai Studies in Vietnam 563 

2 Thai studies of University of Social Sciences 

and Humanities HCMC 

234 

 ประชากร 1,712,489 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS for Windows โดยสถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย   

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือมาอธิบายขอมูลพ้ืนฐานของตัวแปรตน 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขอมูลพ้ืนฐานของตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรม

การดูละครไทยออนไลน ความพึงพอใจในการรับชม เพ่ือนํามาบรรยายสรุปคุณลักษณะเปนตาราง

แบบรอยละแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ดวยวิธีการสถิติเชิงอนุมาน (Inference 

Statistics) ใชสถิติ: T-test เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร การวิเคราะหและ

เปรียบเทียบความแปรปรวนระหวางกลุมใชสถิติ One-Way ANOVA และการทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูตามวิธีของ Scheffe และ LSD 

 

สรุปผลการวิจัย  

กลุ มตัวอยางในการวิจัยมีจํานวนท้ังหมด 400 คน และไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม

ออนไลนตามแฟนเพจละครไทยออนไลนบนเฟสบุคของเวียดนามท้ังหมด 7 แฟนเฟจ จํานวน 311 

คน และกลุมนักศึกษาเวียดนามเรียนภาษาไทย 2 กลุม จํานวน 89 คน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  
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สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 23-25 ป สวนใหญระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด และมีรายไดตอเดือนสวนใหญนอยกวา 

5,000 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมในการดูละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนามพบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญจะรับชมละครไทยออนไลนท่ีบาน/หอพัก อุปกรณในการรับชมสวนใหญคือสมารท

โฟน ชองทางในการรับชมจากเว็บไซต Youtube.com มากท่ีสุด การหาขอมูลเก่ียวกับละครไทย

ออนไลนจากแฟนเพจเฟสบุคละครไทยออนไลนเปนสวนใหญ รับชม 1 – 2 วัน/สัปดาห เวลารับชม

เฉลี่ย 1 – 2 ชม./วัน ชวงเวลาในการรับชมสวนใหญคือตามท่ีสะดวกไมเปนเวลา ปจจัยท่ีมีผลมาก

ท่ีสุดตอการชมละครไทยออนไลน คือปจจัยดานบทละคร-เนื้อเรื่อง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ปจจัยดาน อาชีพ รายไดแตกตางกันจะมีความถ่ีในการรับชมละครไทยออนไลนแตกตาง ในขณะท่ี

ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความถ่ีในการรับชมละครไทยออนไลนไม

แตกตาง ปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันจะมีระยะเวลาในการรับชม

ละครไทยออนไลนแตกตางกัน และปจจัยดาน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน

จะมีความพึงพอใจในการรบัชมละครไทยออนไลนแตกตางกัน ในขณะท่ีปจจัยดานเพศแตกตางกันจะ

มีความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนไมแตกตางกัน 

 

อภิปลายผล 

จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของวัยรุนเวียดนามท่ีรับชมละครไทยออนไลน สวนมาก

จะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 23 - 25 ป ศึกษาระดับปริญญาตรีมากสุด ประกอบอาชีพ

เปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน และจากผลการทดสอบสมมติฐานตาม 

คุณลักษณะของวัยรุนเวียดนามท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการรับชมละครไทยออนไลนแตกตางกัน 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) เก่ียวกับพ้ืนฐานความแตกตางของผูรับสาร 

กลาววา บุคคลท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีตางกันจะไดเรียนรูสภาพแวดลอมท่ีตางกัน และมีความ

สอดคลองกับแนวคิดของ (สุชา จันทรเอม, 2529) เก่ียวกับเจริญเติบโตหรือกาวไปสูวุฒิภาวการณ

เจริญเติบโตของวัยรุน ซ่ึงวัยรุนตามชวงอายุจะมีการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและความรูสึกนึกคิด 

นอกจากการเจริญเติบโตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงอายุแลวพัฒนาการในดานตางๆ และมีความ

สอดคลองกับแนวคิดของ (กิติมา สุรสนธิ, 2557) ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีคุณสมบัติทางประชากร

แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสารท่ีแตกตางกัน โดยผลการศึกษาปจจัยดาน อาชีพ รายได

แตกตางกันจะมีความถ่ีการรับชมละครไทยออนไลนแตกตาง และเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได แตกตางกันจะมีระยะเวลาในการรับชมละครไทยออนไลนแตกตางกัน ซ่ึงมีสอดคลองกับ
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แนวคิดของ (กาญจนา แกวเทพ, 2547) ท่ีลาววา ผูรับสารในแตละกลุมท่ีมีลักษณะทางสังคมแตกตาง

กัน Social Categories จะมีแบบแผนการรับสารท่ีแตกตางกัน  

จากลักษณะทางประชากรของวัยรุนเวียดนามมีความแตกตางจะทําใหพฤติกรรมแตกตาง

ออกไป เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนฐานของแตละบุคคล ท้ังทางดานจิตใจ รวมไปถึงองคประกอบทางด

านสังคมตางๆ ลักษณะทางประชากร ในขณะท่ี ผลการวิจัยสามารถนํามาอธิบายตามแนวคิดการ

วิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากรของ (ปรมะ สตเวทนิ, 2546) ท่ีวา อายุ อาชีพ และราย

ไดเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหแตละบุคคลเหมือนกันและแตกตางกันในเรื่องของความคิดและ 

พฤติกรรม โดยเฉพาะเรื่องของอายุเปนปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรม ท้ังนี้บุคคลท่ีมีอายุนอยมักมี

ความคิดท่ีเสรีนิยม (liberal) มากกวาบุคคลทท่ีมีอายุมาก จึงทําใหบุคคลท่ีมีอายุนอยสามารถรับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไดดีกวา ท้ังนี้การเรียนรูการใชอินเตอรก็สามารถเรียนรูไดงาย และดวย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสามารถใชงานไดงายและเพ่ิมความสะดวกสะบายใหกับผู

ใชอีกดวยโดยไมมีการจํากัดดานเพศหรือการศึกษา  

การศึกษาความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนาม พบวา มีความ

พึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานละครไทยออนไลนและมีความพึงพอใจระดับ

มากในประเภทเนื้อหาของละครไทยออนไลน ลักษณะนิสัยของตัวละคร และเว็บไซตละครไทย

ออนไลนท่ีรับชม จากผลการศึกษา และจากการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะทางประชากรท่ี

แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนแตกตางกัน พบวา อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการรับชมละครไทยออนไลนแตกตาง

กัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏี “การใชสื่อและความพึงพอใจ” ของ (แคทซ และคณะ, 1978) ท่ีว

า พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดข้ึนจากความ ตองการ (Need) และความตองการของแตละบุคคล

นั้นมีท่ีมาท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงอาจเกิดจากสภาพทางสังคมและจิตใจท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของบุคคลท่ีเกิดข้ึนนั้นก็เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึง

พอใจของตนเอง ดังนั้นลักษณะการใชสื่อของแตละบุคคลจะมีความตองการท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงนําไปสู

ความพึงพอใจท่ีไดรับจากสื่อท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ (กาญจนา แกวเทพ, 2547) 

ไดแบง ประเภทแรงจูงใจบุคคลท่ีเลือกใชสื่อความพึงพอใจในการใชสื่อไววา เพ่ือความหลากหลาย

ทางอารมณ เชน กระตุนอารมณ ความสนุกสนานลดความเบื่อหนาย เพ่ือปลดปลอยอารมณ เปนตน  

 

ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครไทยออนไลนของวัยรุนเวียดนามนั้น ไดทราบถึง

คุณลักษณะสวนบุคคลของวัยรุนเวียดนาม พฤติกรรมในการรับชมละครไทยออนไลน และความพึง
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พอใจในการรับชมละครไทยออนไลน ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูล หรือแนวทางในการวางแผนการตลาด

การสื่อสาร โฆษณาเก่ียวกับละครไทยในประเทศเวียดนาม หรือใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิต

ละครไทย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคคือวัยรุนเวียดนาม หรือนักแสดงไทยสามารถ

ศึกษาขอมูลจากการวิจัยเปนขอมูลเบื้องตนเม่ือตองการกาวสูตลาดการบันเทิงของเวียดนาม ซ่ึงแนว

ละคร นักแสดงนั้นเปนสวนหนึ่งในรูปแบบการนําเสนอละครไทยท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแนวของ

เนื้อหาวาเปนอยางไร และชองทางในการนําละครไทยไปถึงผูชมท่ีเปนวันรุนเวียดนามเปนปจจัย

สําคัญท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการรับชมละครไทยนั้น วงการธุรกิจละครไทยหรือผูสนใจธุรกิจในดาน

ละคร สมารถนําไปวางแผน ปรับบทบาทและเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพความตองการของ

ผูบริโภค 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.มนฑิรา ธาดาอํานวนชัย 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระซ่ึงไดใหความรู การชี้แนะแนวทาง การศึกษา ตรวจทานและแกไข

ขอบกพรองในงาน ตลอดจนการใหคาปรึกษาซ่ึงเปนประโยชน ในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้มีความ

สมบูรณครบถวนสําเร็จไปไดดวยดี รวมถึงอาจารยทานอ่ืนๆ ท่ีไดถายทอดวิชาความรูให             และ

สามารถนาวิชาการตางๆ มาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูง มาไว ณ โอกาสนี้ 
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การวิเคราะหเนื้อหาที่สงผลตอการมีสวนรวมของผูที่ถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond 

Content Analysis of BeU Beyond Facebook Page and Its Effect on 

Engagement of Those Who Like BeU Beyond Facebook Page 
 

รวิทัต บุณยเกียรติ1 และปฐมา สตะเวทิน2 

Ravidhut Boonyakierti1 and Patama Satawedin2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU 

Beyond” เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเภทของ

เนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ และท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหาของเฟซบุกเพจ BeU Beyond 

และเพ่ือศึกษาเนื้อหาท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond โดยเก็บขอมูล

จากขอมูลเชิงลึก (Insight Data) ของเฟซบุกเพจ BeU Beyond ตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 

- 30 กันยายน พ.ศ. 2561 รวมท้ังสิ้น 217 โพสต จากนั้นคํานวณการมีสวนรวมเปนรอยละในแตละ

โพสต แลวหาคาเฉลี่ยของการมีสวนรวม (Engagement Rate) ซ่ึงคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมอยูท่ี

รอยละ 12.45  ผลการวิจัยพบวา ประเภทของเนื้อหาท่ีมีการมีสวนรวมสูงสุดคือ เนื้อหาประเภท

ปกิณกะ โดยมีโพสตในหมวดหมูนี้รวมท้ังสิ้น 37 โพสต ในจํานวนนี้มี 27 โพสต หรือรอยละ 72.97 ท่ี

มีการมีสวนรวมมากกวาคาเฉลี่ย ในขณะท่ีรูปแบบการนําเสนอท่ีมีการมีสวนรวมสูงสุดคือ การ

นําเสนอในรูปแบบภาพประกอบคําบรรยาย โดยมีโพสตในหมวดหมูนี้รวมท้ังสิ้น 71 โพสต ในจํานวน

นี้มี 43 โพสต หรือรอยละ 60.56 ท่ีมีการมีสวนรวมมากกวาคาเฉลี่ย สวนท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิต

เนื้อหาท่ีมีสวนรวมสูงสุดคือ ท่ีมาอ่ืนๆ ซ่ึงนอกเหนือจากหลักสูตร นักศึกษา อาจารย และขาวความ

เคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาตางๆ โดยมีโพสตในหมวดหมูนี้รวมท้ังสิ้น 62 โพสต 

ในจํานวนนี้มี 29 โพสต หรือรอยละ 46.77 ท่ีมีการมีสวนรวมมากกวาคาเฉลี่ย ซ่ึงปจจัยท่ีนักสื่อสาร

การตลาดและนักสื่อสารเชิงกลยุทธควรใหความสนใจมากท่ีสุดในการผลิตเนื้อหา ไดแก ความ

เก่ียวของในระดับปจเจก หรือลักษณะเฉพาะตัวของกลุมเปาหมายท่ีมีความแตกตางกันไป ตาม

สภาพแวดลอมท่ีหลอหลอมกลุมคนกลุมนั้นข้ึนมา (Personalize-based Content) ท้ังนี้นักศึกษา

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยกรุงเทพ E-mail: 

ravidhut.boon@bumail.net 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีลักษณะเฉพาะตัวคือ มีความคิดสรางสรรค รักความสนุกสนาน ไมชอบเรื่อง

วิชาการ ชอบเรื่องท่ีเขาใจงาย และรักพวกพอง 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหเนื้อหา, การมีสวนรวม, เฟซบุกเพจ BeU Beyond, การประชาสัมพันธดิจิทัล 

 

Abstract 

The research of “Content Analysis of BeU Beyond Facebook Page and Its Effect 

on Engagement of Those Who Like BeU Beyond Facebook Page”  is a mixed method 

research aimed to study the contents type, presentation style and the contents 

source for producing of BeU Beyond Facebook Page and to study the content’s 

character that effects on engagement of those who like BeU Beyond Facebook Page 

by collecting the insight data of BeU Beyond Facebook page from 26 March 2018 - 30 

September 2018, a total of 217 posts. Then the percentage of engagement in each 

post was calculated and the engagement rate was later found. The engagement rate 

for this case was 12.45 percent. The results were as, the highest engaged type of 

content was miscellaneous type. In this category, there were 27 in 37 posts, or about 

72.97 percent, that had higher percentage of engagement than the average. The 

highest engaged presentation style was presentation in the form of illustrations with 

subtitle. In this category, there were 43 in 71 posts, or about 67.56 percent, that had 

higher percentage of engagement than the average. And the highest engaged contents 

source for producing is other sources apart from programs, student, faculty and news 

of university, schools and various disciplines. In this category, there were 29 in 62 

posts, or about 46.77 percent, that had higher percentage of engagement than the 

average. The factors that marketing communicators and strategic communicators 

should pay most attention to the contents production was the relevancy at the 

individual level or the identity of the target group varies according to the environment 

that engaged that group (Personalize-based Content). The research shows that 

Bangkok University students have creativity, love fun, do not like academic issues, like 

the story that is easy to understand and love their friends. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในอดีต การประชาสัมพันธ (Public Relations: PR) ขอมูลขาวสารขององคกร หนวยงาน 

และบริษัทตางๆ จะทําผานสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) อันไดแก สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และ

สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ โดยตองอาศัยความรวมมือจากผูท่ีทํางานอยูใน

สื่อนั้นๆ หรือท่ีเรียกวา “สื่อมวลชน” เปนผูเผยแพรขาวสารของตน ทวาเม่ือเขาสูยุคดิจิทัล การ

พัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตก็ไดสงผลใหภูมิทัศนสื่อเปลี่ยนไปจากเดิม กลาวคือ สื่อมวลชนได

เพ่ิมสื่อชองทางออนไลนเขามา ขณะท่ีองคกรตางๆ ก็มีชองทางออนไลนสําหรับเผยแพรขอมูล

ขาวสารดวยตัวเองเชนกัน อาทิ สื่อสังคม (Social Media) เว็บไซต เว็บบอรด แอปพลิเคชั่น บล็อก 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ฯลฯ  

การมีชองทางออนไลนเพ่ิมเติมเขามาทําใหจากท่ีเคยเปนการสื่อสารระบบทางเดียว (One-

way Communication) ท่ีประกอบดวยผูสงสาร (องคกร หนวยงาน และบริษัทตางๆ) สาร (ขอมูล

ขาวสาร) ชองทาง (สื่อมวลชน) และผูรับสาร (สาธารณชน) เปลี่ยนไปสูรูปแบบการสื่อสารระบบสอง

ทาง (Two-way Communication) ท่ีผูรับสารสามารถตอบสนองและมีปฏิกิริยาตอบโตไปยังผูสง

สาร (Interactive Communication) ไมวาจะเปนการวิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น หรือ

แลกเปลี่ยนทัศนะ และเปนการสื่อสารแบบทันทีทันใด (Real-time Communication) การสื่อสาร

ชองทางนี้ทําใหองคกรสามารถเปนเจาของสื่อดวยตัวเอง (Owned Media) และยังสะทอนคํากลาว

ในยุคดิจิทัลท่ีวา User-created Content เพราะองคกรก็สามารถสรางสรรคเนื้อหาไดดวยตัวเอง 

จากท่ีองคกรตองเปนฝายสงขาวสารไปใหสื่อมวลชนเพียงฝายเดียว การท่ีองคกรเปนเจาของสื่อ สื่อ

นั้นๆ ก็จะกลายเปนแหลงขอมูลใหสื่อมวลชนเปนฝายเขามาแสวงหาขาวสารแทน อีกท้ังองคกรยัง

สามารถการสรางปฏิสัมพันธไดตรงกลุมเปาหมายท่ีตองการ การสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบใหม

นี้เรียกวา การประชาสัมพันธดิจิทัล (Digital PR)  

ถาเปรียบเทียบการสื่อสารแบบดั้งเดิมวา ประกอบไปดวยผูสงสาร (ผูผลิต) สาร (สินคา) 

ชองทาง (สื่อมวลชน) และผูรับสาร (ลูกคา) แลว ผูผลิต (ผูสงสาร) จะตองสงสินคา (สาร) ผานพอคา

คนกลาง (สื่อมวลชน) ไปยังลูกคา (ผูรับสาร) แตการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลลดทอนข้ันตอนลง 

เพราะผูผลิต (ผูสงสาร) สามารถสงสินคา (สาร) ไปยังลูกคา (ผูรับสาร) ไดโดยตรงผานทางสื่อสังคม

ออนไลนของตน โดยไมตองผานพอคาคนกลาง (สื่อมวลชน) อีกตอไป 

รูปแบบการประชาสัมพันธท่ีเปลี่ยนไป สงผลใหตองเปนการสื่อสารท่ีตอบสนองความ

ต องการ เฉพาะตั วของกลุ ม เป าหมาย  (Customized Communication) เ พ่ื อ ท่ี จะ เข า ถึ ง
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กลุมเปาหมายของตนอยางแมนยําท่ีสุด โดยตองศึกษาพฤติกรรม ความตองการ หรือรสนิยมในการ

บริโภคขาวสารของกลุมเปาหมายของตนใหถองแท เพ่ือทําใหเกิดการมีสวนรวม (Engagement) 

จากกลุมเปาหมายไปในทิศทางท่ีดี ไมวาจะเปนการกดถูกใจ (Like) แสดงความคิดเห็น (Comment) 

หรือแบงปนขอมูล (Share) กระจายเปนวงกวางออกไปเรื่อยๆ เหมือนรัศมีของวงน้ํา โดยท่ีองคกรไม

ตองเสียคาใชจาย (Earned Media) อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคทางการประชาสัมพันธ เชน 

การสรางสัมพันธอันดี การสรางชื่อเสียง และการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร โดยอาจมีผลลัพธ

ทางการตลาดเขามาเก่ียวของดวย 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเภทเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ และท่ีมาของ

ขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหาของเฟซบุกเพจ BeU Beyond และเพ่ือศึกษาลักษณะของเนื้อหาท่ีสงผลตอ

การมีสวนรวมของผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond เนื่องจากเฟซบุกเพจ BeU Beyond เปนชอง

ทางการประชาสัมพันธดิจิทัลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซ่ึงถือเปนสถาบันการศึกษาเอกชนท่ีมีชื่อเสียง 

โดยแตเดิมมีฝายสื่อสารองคกรทําหนาท่ีเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารไปยังสาธารณชน ดวยการ

สรางสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชนเปนหลัก รวมท้ังเผยแพรขาวสารใหนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผูมี

สวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส แตตอมาพบวา ชองทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสยังไมสามารถกระจายขาวสารออกไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพเพียงพอ ประกอบกับ

พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีไมนิยมอานขาวสารท่ีสงมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเทาท่ีควร จึงเล็งเห็น

วา การประชาสัมพันธดิจิทัลมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะนาจะตอบสนองพฤติกรรมการเสพสื่อ

ขาวสารของนักศึกษาไดมากข้ึน อีกท้ังเห็นวา สมควรมีชองทางในการสื่อสารและเผยแพรขาวสาร

ตางๆ ตลอดจนผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตร ความรวมมือทางวิชาการ ผลงานนักศึกษา

ท้ังในอดีตและปจจุบัน รวมไปถึงอาจารยและบุคลากร ไปยังสาธารณชนดวย ควบคูไปกับการทํา

ประชาสัมพันธในแบบเดิม นั่นคือ การสงขาวสารผานไปทางสื่อมวลชนและจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ของมหาวิทยาลัย 

แตเพ่ือไมใหมีเนื้อหาท่ีนาเบื่อ ผูจัดการเพจจึงจัดทําเนื้อหาใหหลากหลายในลักษณะคอลัมน 

เชน คอลัมน Beyond เปนการนําเสนอเนื้อหาสาระของคณะและหลักสูตรตางๆ มุงเนนใหมี

สารประโยชนตอการดําเนินชีวิตและเสริมสรางความรูรอบตัว He She Is เปนการนําเสนอบท

สัมภาษณของนักศึกษา อาจารย และศิษยเกาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีนาสนใจ Like-style เปน

การนําเสนอบทสัมภาษณของนักศึกษาท่ีเปนศิลปนในวงการบันเทิง Ideal Idea เปนการนําเสนอ

ขอคิด คําคม ของผูบริหาร คณบดี ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กระนั้นผลตอบรับ

หรือการมีสวนรวมก็ยังไมสูงเทาท่ีควร รวมท้ังเพจยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก ผูวิจัยจึงตองการศึกษาให

ทราบถึงปญหา เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาเฟซบุกเพจ BeU Beyond ให

เปนท่ีตอบรับมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประเภทของเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ และท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิต

เนื้อหาของเฟซบุกเพจ BeU Beyond  

2. เพ่ือศึกษาลักษณะของเนื้อหาท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU 

Beyond 

 

นิยามศัพท  

1. ประเภทของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาท่ีแบงประเภทเปนหมวดหมู คือ 1) ความรู 2) บุคคล 

3) ขาวสาร 4) กิจกรรมและการแจงความเคลื่อนไหวท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 5) ปกิณกะ  

2. รูปแบบการนําเสนอ หมายถึง การนําเสนอท่ีแบงรูปแบบเปนหมวดหมู คือ 1) การแนบ

ลิงกบทความจากเว็บไซต beubeyond.bu.ac.th 2) การแนบลิงกจากเว็บไซตอ่ืนๆ 3) การเผยแพร

ในโนต  4) ภาพประกอบคําบรรยาย 5) วิดีโอ  

3. ท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหา หมายถึง ขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหาซ่ึงมีท่ีมาท่ีแบงเปน

หมวดหมู คือ 1) หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย 2) นักศึกษาและอาจารยของมหาวิทยาลัย                             

3) ขาวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาตางๆ 4) อ่ืนๆ   

4. ลักษณะของเนื้อหา หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของเนื้อหาท่ีนําเสนอในเฟซบุกเพจ BeU 

Beyond  

5. การมีสวนรวม หมายถึง การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น การแบงปนขอมูล และการ

กดโพสต  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ลักษณะสําคัญของการสื่อสารผานชองทางดิจิทัลคือ การสรางความสัมพันธกับชุมชน

ออนไลน (Online Community Relations) และการสรางสรรคเนื้อหา (Content Creativity) ซ่ึงมี

ขอดี คือ เขาถึงผูบริ โภคไดงาย รวดเร็ว ตรงกลุมเปาหมาย โดยปจจัยหลักท่ีจะทําใหการ

ประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ การเขาใจและรูจักกลุมเปาหมาย ซ่ึงไมไดหมายถึงเพียงแค

เพศและวัย แตยังรวมถึงรสนิยม วิถีชีวิต (Lifestyle) และถ่ินท่ีอยูอาศัยดวย (เมธาวี แกวสนิท, 2560) 

โดยสามารถวัดผลสําเร็จของการประชาสัมพันธไดจากการเขาถึงและการมีสวนรวม (ณัฐา ฉางชูโต, 

2557) 

การเขาใจและรูจักกลุมเปาหมายอยางลึกซ้ึง ยังถือเปนหัวใจหลักของการตลาดเชิงเนื้อหา 

นั่นคือ เนื้อหาตองมี “คุณคา” ตอกลุมเปาหมาย ในขณะเดียวกันก็ยังตองตอบโจทยทางการตลาด
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และธุรกิจ ซ่ึงแตกตางจากการโฆษณาในแบบดั้งเดิมมักนําเสนอในสิ่งท่ีบริษัทหรือสินคาตองการพูด

เปนหลัก เพราะการตลาดเชิงเนื้อหาตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายหรือผูบริโภคเปนอันดับแรกวา พวก

เขาอยากรูอะไร มากกวาบริษัทตองการจะบอกอะไร (ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง, 2561) และคําวามี 

“คุณคา” นั้น อาจสะทอนมาในรูปแบบของความเก่ียวของกับกลุมคนเฉพาะกลุม เชน เรื่องเรื่องหนึ่ง

อาจทําใหคนกลุมหนึ่งรูสึกนาเบื่อและไมนาสนใจ เพราะเขาไมรูสึกเก่ียวของ ในทางกลับกัน เนื้อหา

เรื่องเดียวกันนั้นอาจเหมาะสมหรือเก่ียวของกับคนอีกกลุม คนอีกกลุมก็จะรูสึกวาสนุกและพึงพอใจ 

(Content Shifu, 2562) ยกตัวอยางใหเห็นภาพ เชน ผูหญิงจะรูสึกวาเรื่องราวเก่ียวกับเครื่องสําอาง

นาสนใจ เพราะใชทุกวัน จึงเก่ียวของกับตน ตางจากผูชายท่ีไมสนใจ เพราะตนไมใชเครื่องสําอาง เลย

ไมรูสึกถึงความเก่ียวของดวย เปนตน  

ท้ังนี้ความเก่ียวของอาจเก่ียวเนื่องกับบุคลิกภาพของมนุษย โดยโครงสรางสําคัญของ

บุคลิกภาพเกิดจากสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคม ซ่ึงกลายเปนแรงจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรม

อยางใดอยางหนึ่ง (กนกวรรณ ศรีทองสุก, 2559) นอกจากนี้บุคลิกภาพยังหมายถึงลักษณะรูปแบบ

ของความคิด อารมณ และพฤติกรรม ซ่ึงมีลักษณะถาวรและแสดงออกมาอยางสมํ่าเสมอ กระท่ัง

กลายเปนอัตลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันไปในแตละบุคคล (Honestdocs, 2561) ยกตัวอยางเชน 

คนไทยซ่ึงมีบุคลิกเฉพาะตัวคือ ยิ้มงาย เปนมิตร กระท่ังชาวตางชาติใหสมญานามเมืองไทยวาเปน 

The Land of Smiles หรือแมแตการท่ีมีวาทกรรมวา “ทําอะไรตามใจคือไทยแท” ก็ลวนสะทอนถึง

ความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของคนไทยท่ีแตกตางจากชนชาติอ่ืน ซ่ึงเอกลักษณท่ีผานการยอมรับจน

เปนเรื่องท่ีรับรูรวมกัน ก็เปนเหมือนกระจกสะทอนภาพลักษณบุคคล สังคม หรือแมแตองคกร ท่ีทํา

ใหเกิดนิยามเฉพาะตัววา ตัวเองคือใคร และแตกตางจากคนอ่ืนในสังคมอยางไร จนกลายเปน

เอกลักษณของคนในสังคมนั้นๆ (ปยะวรรณ ปนแกวและคณะ, 2560) ซ่ึงก็ตรงกับแนวคิดขอหนึ่ง

เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีวา ปจจัยทางสังคมคือ กลุมคนรอบตัว ต้ังแตครอบครัว เพ่ือน ไปจนถึง

สื่อสังคมออนไลนท่ีมีอิทธิพล รวมถึงระดับรายไดและระดับการศึกษา นับเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

ผูบริโภคตัดสินใจมาหาประสบการณ ใชหรือเลิกใชสินคาและบริการอยางใดอยางหนึ่ง (Smith, 

2016)  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ผูวิจัยไดทําการรวบรวมจํานวนโพสตและยอดรวมของการมีสวนรวม ซ่ึงประกอบดวยการ

กดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น การแบงปนขอมูล และการกดโพสต จากขอมูลเชิงลึก (Insight 

Data) ของเพจ BeU Beyond เพ่ือหาคาเฉลี่ยของการมีสวนรวม ตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 

- 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจํานวนโพสตท้ังสิ้น 217 โพสต โดยไมนับรวมการโพสตซํ้า (Repost) 
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เนื่องจากการโพสตซํ้ามีผลตอการเขาถึง (Reach) ตามระบบอัลกอริธึมของเฟซบุก อันอาจทําให

ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน ในกรณีนี้คาเฉลี่ยของการมีสวนรวมอยูท่ีรอยละ 12.45  

2. แบงเนื้อหาของโพสตออกเปน 3 ดาน คือ ประเภทของเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ และ

ท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหา แลวสํารวจวา โพสตท่ีมีการมีสวนรวมมากกวาคาเฉลี่ย (รอยละ 

12.45) เปนแบบใด และมีจํานวนเทาใด  

3. สัมภาษณความคิดเห็นของผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond จํานวน 10 คน โดยตอง

เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีกดถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond (ไมนับผูท่ีกดติดตามเพียง

อยางเดียว) ไมจํากัดคณะหรือชั้นป และตองมีสวนรวมกับเฟซบุกเพจในรูปแบบของการกดถูกใจ 

แสดงความคิดเห็น และแบงปนขอมูล อยางนอย 5 ครั้ง ในระหวางวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 30 

กันยายน พ.ศ. 2561 เพ่ือนําความคิดเห็นนั้นมาวิเคราะหวา สอดคลองหรือมีนัยยะตอผลการสํารวจ

อยางไรบาง  

4. ใชขอมูลจากผลสํารวจแบบสอบถามบุคลิกนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพจํานวน 30 คน 

ครอบคลุมนักศึกษาทุกคณะแบบคละชั้นปมายืนยันผลการวิเคราะหอีกชั้นหนึ่ง ท้ังนี้เปนการทดสอบ

เบื้องตน (Pre-test) สําหรับการศึกษานํารอง (Pilot Study) เทานั้น โดยแบบสอบถามนั้นอางอิงและ

ประยุกตจากทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ (Big 5 Personality Factors) ซ่ึงมีนักวิจัยทําการ

วิจัยอยางตอเนื่องจนเปนทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย โดยองคประกอบท้ัง 5 ขอ

ประกอบไปดวย 1) การเปดรับ (Openness) 2) ความพิถีพิถัน (Conscientiousness) 3) ความ

สนใจตอสิ่งภายนอก (Extraversion) 4) ความยินยอมเห็นใจ (Agreeableness) และ 5) ความไม

ม่ันคงทางอารมณ (Neuroticism) ซ่ึงจากผลสํารวจพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีบุคลิก

เฉพาะตัวคือ มีความคิดสรางสรรค รักความสนุกสนาน ไมชอบเรื่องวิชาการ ชอบเรื่องท่ีเขาใจงาย 

และรักพวกพอง 

 

การทดสอบเครื่องมือวิจัย  

1. ขอมูลเชิงลึก (Insight Data) ของเฟซบุกเพจ BeU Beyond  

2. การสัมภาษณผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond และมีสวนรวมในรูปแบบของการกด

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น และแบงปนขอมูล อยางต่ํา 5 ครั้ง   

3. แบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือตรวจสอบวา ขอมูลท่ี

ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นใหผลลัพธท่ีเหมือนกันหรือไม โดยใชตารางจัดการและคํานวณขอมูล

ไมโครซอฟท เอ็กซเซล ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีแมนยําและเชื่อถือไดเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  
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4. ในสวนการสัมภาษณผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond และมีสวนรวม ซ่ึงเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมท้ังแบบสอบถามบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพแบบปลาย

ปดนั้น ผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 

สรุปผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1: สรุปผลการมีสวนรวมแบงเปนประเภทของเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ และท่ีมาของ

ขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหาเพจเฟซบุก BeU Beyond เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา 

ประเภทของเนื้อหา 

 

จํานวนโพสต จํานวนโพสตท่ีมีการมี

สวนรวมมากกวา

คาเฉล่ีย 

คิดเปนรอยละ 

ปกิณกะ 37 27 72.97 

บุคคล 36 18 50 

ขาวสาร 95 32 33.68 

กิจกรรมและการแจงความ

เคลื่อนไหวท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

20 4 20 

ความรู 29 3 10.34 

ภาพประกอบคําบรรยาย 71 43 60.56 

วิดีโอ 9 5 55.55 

การแนบลิงกจากเว็บไซต

อ่ืนๆ 

96 29 30.20 

การแนบลิงกบทความจาก

เว็บไซต 

beubeyond.bu.ac.th 

26 5 19.23 

การเผยแพรในโนต 15 2 13.33 
 

 

 

ตารางท่ี 1: สรุปผลการมีสวนรวมแบงเปนประเภทของเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ และท่ีมาของ

ขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหาเพจเฟซบุก BeU Beyond เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา (ตอ) 
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รูปแบบการนําเสนอ  จํานวนโพสต จํานวนโพสตท่ีมีการมี

สวนรวมมากกวา

คาเฉล่ีย 

คิดเปนรอยละ 

อ่ืนๆ ซ่ึงนอกเหนือจากหลักสูตร 

นักศึกษา อาจารย และขาว

ความเคลื่อนไหวของ

มหาวิทยาลัย คณะ และ

สาขาวิชาตางๆ 

62 29 46.77 

นักศึกษาและอาจารยของ

มหาวิทยาลัย 

78 36 46.15 

ขาวความเคลื่อนไหวของ

มหาวิทยาลัย คณะ และ

สาขาวิชาตางๆ 

58 17 31.03 

หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย 19 2 10.52 

 

จากจํานวนโพสตท้ังสิ้น 217 โพสต มีโพสตรวม 84 โพสตท่ีมีการมีสวนรวมมากกวาคาเฉลี่ย 

(รอยละ 12.45) คิดเปนรอยละ 38.70 โดยสามารถแบงหนวยการวิเคราะหของโพสตท้ังหมด

ออกเปน 3 ดาน คือ  

1. ประเภทของเนื้อหา หมวดหมูท่ีการมีสวนรวมสูงท่ีสุดคือ ปกิณกะ (รอยละ 72.97) 

ตามมาดวยบุคคล (รอยละ 50) ขาวสาร (รอยละ 33.68) กิจกรรมและการแจงความเคลื่อนไหวท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (รอยละ 20) และความรู (รอยละ 10.34)   

2. รูปแบบการนําเสนอ หมวดหมูท่ีมีการมีสวนรวมสูงท่ีสุดคือ ภาพประกอบคําบรรยาย 

(รอยละ 60.56) ตามมาดวยวิดีโอ (รอยละ 55.55) การแนบลิงกจากเว็บไซตอ่ืนๆ (รอยละ 30.20) 

การแนบลิงกบทความจากเว็บไซต beubeyond.bu.ac.th (รอยละ 19.23) และการเผยแพรในโนต 

(รอยละ 13.33) 

3. ท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหา หมวดหมูท่ีมีการมีสวนรวมสูงท่ีสุดคือ อ่ืนๆ ซ่ึง

นอกเหนือจากหลักสูตร นักศึกษา อาจารย และขาวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย คณะ และ

สาขาวิชาตางๆ (รอยละ 46.77) นักศึกษาและอาจารยของมหาวิทยาลัย (รอยละ 46.15) ขาวความ

เคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาตางๆ (รอยละ 31.03) และหลักสูตรตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย (รอยละ 10.52) 
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เม่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผู ใชบัญชีเฟซบุก ซ่ึงเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะพบวา เรื่องท่ีพวกเขาชื่นชอบเปนเรื่องปกิณกะท่ีเขาใจงาย ไมใชเรื่องทาง

วิชาการ ซ่ึงตรงกับผลสํารวจท่ีวา ประเภทเนื้อหาหมวดหมูปกิณกะมีการมีสวนรวมสูงท่ีสุด นอกจากนี้

ยังนําเสนอในรูปแบบของภาพประกอบคําบรรยาย ซ่ึงก็เปนรูปแบบการนําเสนอท่ีมีการมีสวนรวม

สูงสุดเนื่องจากอานงาย อีกท้ังท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหาประเภทปกิณกะนั้นก็มาจากท่ีมา

อ่ืนๆ ซ่ึงนอกเหนือจากหลักสูตร นักศึกษา อาจารย และขาวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย คณะ 

และสาขาวิชาตางๆ อันเปนหมวดหมูท่ีมาของขอมูลสําหรับผลิตเนื้อหาท่ีมีการมีสวนรวมสูงสุด

เชนเดียวกัน ดังนั้นจึงพบวาผลสํารวจจากหนวยการวิเคราะหของโพสตท้ัง 3 ดานนั้นสอดคลองกัน

ท้ังหมด 

นอกจากนี้ประเภทของเนื้อหาท่ีมีการมีสวนรวมรองลงมา คือหมวดหมูบุคคล ก็สอดคลอง

กับความคิดเห็นของผูใชบัญชีเฟซบุกซ่ึงเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีแสดงความเห็นวา ชอบ

ติดตามเรื่องราวของอาจารยและเพ่ือนในมหาวิทยาลัย ผลสํารวจท้ังหมดยังสอดคลองกับ

แบบสอบถามบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพจํานวน 30 คน ท่ีพบวา นักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีบุคลิกเฉพาะตัวคือ มีความคิดสรางสรรค รักความสนุกสนาน ไมชอบเรื่อง

วิชาการ ชอบเรื่องท่ีเขาใจงาย และรักพวกพอง 

 

อภิปรายผล 

เฟซบุกเพจ BeU Beyond ถูกจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนกลุมเปาหมายหลัก แตเพ่ือดึงดูด

ความสนใจใหมากข้ึน ผูจัดการเพจจึงผลิตเนื้อหาใหมีความหลากหลาย ทําใหเนื้อหาของเพจมี

ขอบเขตกวางกวาการประชาสัมพันธเพียงแคขอมูลขาวสาร แตกลายเปนสื่อสังคมท่ีมีหนาท่ียึดโยง

นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไวดวยกัน ซ่ึงนับเปนภารกิจของการประชาสัมพันธ

ยุคใหมท่ีตองใชสื่อดิจิทัลในการสรางความสัมพันธกับชุมชนออนไลน และการสรางสรรคเนื้อหาให

ถูกใจกลุมเปาหมาย (เมธาวี แกวสนิท, 2560) ทวานักศึกษายังไมใหการมีสวนรวมกับเพจมากนัก 

สันนิษฐานวา เนื้อหาอาจยังไมเปนท่ีถูกใจกลุมเปาหมายซ่ึงก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เทาท่ีควร 

อยางไรก็ตามผลการวิจัยพบวา เนื้อหาท่ีสามารถสรางการมีสวนรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมากท่ีสุด คือเรื่องราวปกิณกะท่ัวๆ ไปเก่ียวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย เชน 

ภาพยอนยุคของมหาวิทยาลัย เกร็ดความรูจําพวกรูหรือไม ซ่ึงสวนใหญนําเสนอในรูปแบบ

ภาพประกอบคําบรรยายสั้นๆ ทําใหใชเวลาในการอานนอย เขาใจงาย และเตะตา โดยยืนยันความ
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คิดเห็นดังกลาวไดจากแบบสอบถามบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีระบุวา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชอบอะไรท่ีเขาใจงายๆ ไมเปนเรื่องวิชาการมากนัก ขณะท่ีเนื้อหาอีก

ลักษณะหนึ่งท่ีสามารถสรางการมีสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพไดมาก ก็คือเรื่องราว

ของอาจารยและนักศึกษา เพราะถึงแมจะมีโพสตบางสวนท่ีนําเสนอในลักษณะบทความ ไมใช

ภาพประกอบคําบรรยายสั้นๆ แตถาเปนเรื่องราวเก่ียวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา

และอาจารย ก็ทําใหเกิดการมีสวนรวมสูงเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา นักศึกษาจะรูสึกวา

เรื่องราวนั้นๆ มี “ความเก่ียวของ” กับตัวเอง ในฐานะสถาบันของตน เพ่ือน พวกพอง หรืออาจารย

รวมสถาบัน  

“ความเก่ียวของ” จึงมีความสําคัญยิ่ง เพราะความรูสึกท่ีเก่ียวของสามารถเกิดข้ึนได โดย

อาศัยปจจัยดานบุคลิกภาพ ซ่ึงกอใหเกิดรสนิยมสวนบุคคล โดยผูท่ีมีบุคลิกภาพ (หรือรสนิยม) 

คลายๆ กัน มักอยูรวมกันในสังคมเดียวกัน ประเด็นดังกลาวนี้เหมือนกระจกสะทอนซ่ึงกันและกันจน

ไมสามารถแยกขาดไดวา ผูท่ีมีบุคลิกคลายๆ กันมักมาอยูรวมกันจนกอใหเกิดลักษณะสังคมแบบใด

แบบหนึ่ง หรือสังคมแบบใดแบบหนึ่งดึงดูดผูท่ีมีบุคลิกคลายๆ กันใหมาอยูรวมกันกันแน อยางไรก็

ตามแนวคิดดานบุคลิกภาพของนักวิชาการหลายคน อาทิ ฮิลการต, ฮารตแมน และซัลลิแวน ตาง

กลาวไปในทิศทางเดียวกันวา นอกเหนือจากบุคลิกภาพท่ีมีมาแตกําเนิดแลว สิ่งแวดลอมท้ังท่ีมีชีวิต

และไมมีชีวิต ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ หรือแมแตแนวคิด ทัศนคติของคนท่ีอยูรายรอบ ลวนสงผล

ตอการปรุงแตงบุคลิกภาพสวนบุคคลของคนท่ีอยูภายใตสิ่งแวดลอมนั้นๆ ซ่ึงอาจหมายรวมตั้งแต

ระดับจุลภาคคือครอบครัว ไปจนถึงระดับมหภาคคือ สถานศึกษา ท่ีทํางาน หรือประเทศชาติ  

ยกตัวอยางเชน คนไทยซ่ึงมีบุคลิกเฉพาะตัวคือ ยิ้มงาย เปนมิตร กระท่ังชาวตางชาติให

สมญานามเมืองไทยวาเปน The Land of Smiles หรือแมแตการท่ีมีวาทกรรมวา “ทําอะไรตามใจ

คือไทยแท” ก็ลวนสะทอนถึงความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของคนไทยท่ีแตกตางจากชนชาติอ่ืน ซ่ึง

เอกลักษณท่ีผานการยอมรับจนเปนเรื่องท่ีรับรูรวมกัน ก็เปนเหมือนกระจกสะทอนภาพลักษณบุคคล 

สังคม หรือแมแตองคกร ท่ีทําใหเกิดนิยามเฉพาะตัววา ตัวเองคือใคร และแตกตางจากคนอ่ืนในสังคม

อยางไร จนกลายเปนเอกลักษณของคนในสังคมนั้นๆ (ปยะวรรณ ปนแกวและคณะ, 2560) 

จากขอมูลขางตนจึงกลาวไดวา สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีผลใหบุคลิกของ

นักศึกษามีความเฉพาะตัวหรือเอกลักษณท่ีคลายคลึงกัน ท้ังในดานการแสดงออก ความรูสึกนึกคิด 

และสนใจเรื่องราวคลายๆ กัน นั่นคือ เรื่องราวเบาสมอง ไมวิชาการมากนัก หรือเรื่องราวท่ีเก่ียวของ

กับความคิดสรางสรรค อันสะทอนออกมาในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีเปนมหาวิทยาลัย

สรางสรรคหรือ Creative University  

“ความเก่ียวของ” จึงกลายเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการผลิตเนื้อหา กลาวคือ เนื้อหาตองมี

ความเก่ียวของกับกลุมเปาหมาย โดยความเก่ียวของนี้ ก็คือรูปแบบของเนื้อหาท่ีมีคุณคาตอ
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กลุมเปาหมายไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซ่ึงคําวาคุณคานั้น ไมไดหมายถึงเรื่องท่ีมีสารประโยชนเทานั้น แต

รวมถึงเรื่องราวใดก็ตามท่ีทําใหกลุมเปาหมายเกิดความรูสึกพึงพอใจ ผานทางแนวคิดเรื่องการตลาด

เชิงเนื้อหาท่ีกลาววา หัวใจหลักของการทําการตลาดเชิงเนื้อหาคือ การคํานึงถึงกลุมเปาหมายหรือ

ผูบริโภคเปนอันดับแรกวา พวกเขาอยากรูอะไร มากกวาเรา (หรือองคกร) อยากบอกอะไร ซ่ึงอันท่ี

จริงก็คลายกับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีใจความหลักวา ผูบริโภคจะซ้ือสินคาหรือบริการท่ี

สามารถตอบสนองความตองการสวนตัวของผูบริโภคไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลท่ีผูบริโภค

สามารถเลือกตอบรับหรือปฏิเสธเนื้อหาไดอยางงายดาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนชอง กดปุมขาม 

(Skip) หรือเลื่อนหนาจอมือถือใหผานไป การเขาใจในตัวผูบริโภค (หรือกลุมเปาหมาย) อยางถองแท

เพ่ือผลิตเนื้อหาท่ีตอบสนองรสนิยมและความตองการของเขาใหมากท่ีสุด จึงเปนเรื่องท่ีตองคํานึงถึง

เปนอันดับตนๆ (ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง, 2561) และยังสอดคลองกับท่ีขอมูลท่ีวา เรื่องท่ีนาเบื่อไม

มีอยูจริง มีแตเนื้อหาท่ีไมเก่ียวของกับกลุมคนบางกลุม จึงทําใหรูสึกนาเบื่อและไมนาสนใจ แตในทาง

กลับกัน ถาเนื้อหานั้นเหมาะสมหรือเก่ียวของกับคนอีกกลุม ก็จะกลายเปนเรื่องท่ีสนุกและนาสนใจ

สําหรับคนกลุมนั้น (Content Shifu, 2562) 

จึงกลาวไดวา การประชาสัมพันธผานชองทางดิจิทัลของเฟซบุกเพจ BeU Beyond ตองใช

แนวคิดดานการตลาดเชิงเนื้อหา กลาวคือ ตองเปนเรื่องท่ีผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond ซ่ึง

ไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพรูสึกเก่ียวของ  

ท้ังนี้คําวา “รูสึกเก่ียวของ” นั้น ไมไดหมายความเพียงแคความเก่ียวของระดับตื้น เชน เพศ 

อายุ  อาชีพ หรือถ่ินท่ีอยูอาศัย เทานั้น แตเนื้อหาจําเปนตองมีความเก่ียวของระดับลึกในระดับ

ปจเจกหรือลักษณะเฉพาะตัวของกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกันไป (Personalize-based Content) 

หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพอาจมีลักษณะเฉพาะตัวในแบบหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน เนื้อหาท่ีนําเสนอตอนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงตองมีลักษณะ

เฉพาะตัวท่ีไมสามารถใชเนื้อหาแบบอ่ืนมาทดแทนกันได นั่นคือ เปนเนื้อหาท่ีเขาใจงาย สนุกสนาน 

ไมเนนเรื่องราวทางวิชาการหรือขาวสารหนักๆ และเปนเรื่องเก่ียวกับเพ่ือนหรืออาจารยใน

มหาวิทยาลัย 

ดังนั้น การศึกษาดานบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมผูบริโภคท่ีหลอหลอมมาจากสภาพแวดลอม

แบบใดแบบหนึ่งจนเกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวของกลุมเปาหมาย (กนกวรรณ ศรีทองสุก, 2559) เพ่ือ

ผลิตเนื้อหาท่ีมีความเก่ียวของกับบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมผูบริโภคเฉพาะตัวนั้นๆ จึงจําเปนมาก

สําหรับการผลิตเนื้อหาเฟซบุกเพจ BeU Beyond รวมไปถึงเนื้อหาขององคกร หนวยงาน และบริษัท

อ่ืนๆ อันจะสงผลใหเกิดการมีสวนรวมสูงสุด  

ขอเสนอแนะ 
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1. เฟซบุกเพจ BeU Beyond ควรเพ่ิมเนื้อหาประเภทปกิณกะและบุคคลมากข้ึน เชน 

ภาพถายยอนยุคของมหาวิทยาลัย เกร็ดความรูจําพวกรูหรือไม และขอคิดสั้นๆ ของอาจารยและ

นักศึกษา ในขณะเดียวกันควรลดเนื้อหาประเภทความรูลง เพ่ือใหสอดคลองกับบุคลิกของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีชอบเรื่องราวเบาสมองและไมวิชาการมากนัก 

2. “ความเก่ียวของ” ระดับลึกในระดับปจเจกหรือลักษณะเฉพาะตัวของกลุมเปาหมาย ถือ

เปนสิ่งสําคัญ มากกวาท่ีจะคํานึงวา เราตองการบอกอะไร โดยความเก่ียวของในระดับปจเจกหรือ

ลักษณะเฉพาะตัวของผูท่ีถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond ซ่ึงก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไดแก เรื่องราวท่ีเขาใจงาย ไมใชเรื่องทางวิชาการ และเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย

โดยตรง เชน ภาพยอนยุคของมหาวิทยาลัย หรืออาจเปนเรื่องราวท่ีเก่ียวกับเพ่ือนและอาจารยท่ี

นักศึกษารูจัก ทําใหเกิดความรูสึกรวมในฐานะพวกพองรวมสถาบัน เชน คอลัมน Ideal Idea ซ่ึงเปน

ขอคิดของอาจารยและนักศึกษา รวมท้ังขาวการไดรับรางวัลหรือสัมภาษณอาจารยและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงขอนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาของเพจหรือสื่อดิจิทัลอ่ืนๆ ท้ังของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และองคกรหรือหนวยงานตางๆ 

3. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชขอมูลเชิงลึกของเฟซบุกเพจ BeU 

Beyond ซ่ึงเปนขอมูลเชิงตัวเลข รวมกับการสัมภาษณสวนบุคคลจากผูท่ีมีสวนรวมกับเฟซบุกเพจ 

BeU Beyond 10 คน และการทําแบบสอบถามบุคลิกภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพแบบปลาย

ปด จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนการทดสอบเบื้องตน (Pre-test) สําหรับการศึกษานํารอง (Pilot Study) 

เทานั้น จึงอาจยังใหขอมูลและขอเท็จจริงท่ีไมลึกซ้ึงหรือครอบคลุมนัก โดยเฉพาะขอมูลเชิงตัวเลข

จากขอมูลเชิงลึกท่ียังไมมีสิ่งใดสามารถบงชี้ไดอยางแมนยําวา การกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น 

แบงปนขอมูล หรือกดโพสต เกิดจากความรูสึกอยากมีสวนรวมอยางแทจริง ดังนั้นจึงควรมีการวิจัย

โดยผานกระบวนการเก็บตัวอยางความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนรวมกับเพจจํานวนมากข้ึน สัมภาษณใน

เชิงลึกยิ่งข้ึน และกําหนดกรอบเวลาในการเก็บขอมูลท่ีนานข้ึน 

 

ขอจํากัดในการวิจัย 

ดวยเหตุท่ีมีโพสตในรูปแบบวิดีโอเพียง 9 โพสต และการมีสวนรวมมากกวาคาเฉลี่ยของการ

นําเสนอในรูปแบบวิดีโอต่ํากวารูปแบบภาพประกอบคําบรรยายเพียงรอยละ 5.1 จึงยังไมสามารถชี้

ชัดไดวา รูปแบบภาพประกอบคําบรรยายมีประสิทธิภาพในการเขาถึงและการมีสวนรวมสูงสุดอยาง

แทจริง ดังนั้นในอนาคต อาจตองนําเสนอในรูปแบบวิดีโอใหมากข้ึน เพ่ือเก็บขอมูลเชิงสถิติมา

เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนข้ึน 

เอกสารอางอิง 
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Popular Culture in Thai Politics: Shortcuts for Rational Voting 
 

Waraporn Chatratichart1 

 

Abstract 

Political campaigns have attempted to connect the electorate, especially the 

first-time voters, with politicians and their parties by converging politics with 

entertainment culture. This leads to the focus on an individual political actor and the 

rise of celebrity politicians and emotion in politics. Various academics argue that it is 

inappropriate to judge candidates by their personality and the use of popular culture 

to package politics has contaminated politics.  

This paper, however, postulates that pop culture and emotionalisation help 

the electorate, especially the first-time voters to make the electoral decision. The 

convergence of politics and entertainment culture, as well as celebrity politics 

connects the electorate to the political area, allowing the voters to know a politician 

as a person. The emotional connection between politician and voters are likely to 

engage in the central route of persuasion by carefully considering politician’s policies. 

For some voters, the emotionalisation may acts simply as information shortcuts 

among voters with a low level of both cognitive ability and motivation. It is argued 

that voters have the right to vote for political actors with whom they feel a personal 

or political affiliation.  

 

Keywords: Celebrity Politics, Popular Culture, Emotionalisation, Elaboration 

Likelihood Model, Thai Politics 

 

Introduction 

 Thailand has not experienced political campaign for a long period of time 

since last general election in 2011 (excluding 2014 general election). This 2019 General 
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Election is evident the role of popular culture in politics in order to reach and attract 

the first-time voters of generation Y in particular. We have seen the episode of 

“Woody Challenge: 4 Missions for 4 PM Candidates, Who Survives?” in Woody’s World 

programme, the hashtag of #fahlovesdaddy, the interview of Thanathorn 

Jungrungreangkit in the Review Chiang Mai Fan Page, Abhisit Vejjajiva’s interview in 

one talk show on GMM Channel, Chatchard Sithiphan’s interview in “Bring You Home” 

programme on ShaAeng YouTube Channel and so on.  

 Particularly, the episode of “Woody Challenge: 4 Missions for 4 PM Candidates, 

Who Survives?” in Woody’s World Programme was a clear example on the 

convergence of politics and the entertainment culture. The show was consisted of 

four short clips as the show’s host, Woody, challenged four PM candidates namely 

(in alphabetical order) Abhisit Vejjajiva, Anutin Chanvirakul, Sudarat Keyuraphan, and 

Thanathorn Jungrungreangkit with four different missions reflecting their personalities. 

The show lasted for 45 minutes without mentioning or discussing about candidates’ 

policies. It only portrayed each candidates’ soft sides. As Thailand has not 

experienced the General Election and political campaign for many years, it is timely 

to re-examine the convergence of politics and popular culture to understand the 

contemporary political campaign and its impact on the electorate’s decision making 

process. 

 

Popular Culture: Way to Get to Know a Politician as a Person 

 The convergence of politics and the entertainment culture leads to the focus 

on an individual politician, who is seen as a personality, not as a representative of an 

ideology or a party (Street, 2001). Increasing numbers of political actors apply 

techniques and skills from the entertainment media to convey their message and 

promote their image. Political actors have increasingly engaged in popular culture as 

part of their marketing strategy. For example, the British prime minister, Margaret 

Thatcher, discussed her taste in clothes on talk shows, in order to show her 

authenticity as a human being, for example the real person behind the suit (McNair, 

2003).   
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 To be specific, the role of popular culture in politics discussed in this article 

mainly focuses upon the use of the entertainment culture to convey messages or to 

promote images of individual political actors through mass media and/or social media. 

According to Van Zoonen (2005: 10), entertainment is a key element of popular 

culture. At the same time, “popular culture is a form of entertainment that is mass 

produced or is made available to large numbers of people (for example, television)” 

(Street, 1997: 7). The entertainment culture can bring voters closer to politics, and 

help political actors to reveal their personalities, who they really are, how like us they 

are, and why they can be trusted (Street, 2001; Van Zoonen, 2005). This can be seen 

as a way to get to know a politician as a person. 

 The application of the entertainment culture in politics can be found in several 

forms, such as the focus of style and presentation. In other words, appearance, rather 

than substance, is known as aestheticisation, the projection of being a real, ordinary 

person, ‘just like us’ under  the concept of authenticity (Pels, 2003; Street, 1997), or 

conversely, the projection of having superhuman qualities (Ankersmit, 2003), as well 

as the concept of celebrity politicians (Corner, 2003; Louw, 2004, Marshall 1997, Meyer 

2002, Street 2004, Van Zoonen 2005). 

 

Celebrity Politics: Approach to Connect the Electorate to the Political Arena 

 Celebrity politicians refers to political actors who present themselves in a 

similar fashion as pop stars and celebrities by employing the media in the same way 

as pop stars do, or, conversely, pop stars who present themselves as political actors. 

They build up their images and convey their messages through the formats and 

connections with celebrities, for example, photo opportunities with stars or 

appearances on entertainment talk shows. In other words, politics is seen as a matter 

of performance. A political actor is perceived to be an actor performing a relevant 

‘persona’, a self as revealed to others, in the public and the popular sphere (Corner, 

2003; Louw, 2004, Marshall 1997, Meyer 2002, Street 2004, Van Zoonen 2005). 

 The concept of celebrity politics is described by Van Zoonen (2005) as an 

approach to connect the ordinary electorate to the political arena. The performance 
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of the political actor provides a shortcut to the information people need when making 

a political judgement. In addition, the performance (or the entertainment culture) 

helps political actors to be relevant to the everyday lives of their constituents. 

 Celebrity politicians are appealing to voters based on two impressions (Van 

Zoonen 2005), the first of which is that they look just like ‘us’ (ordinary people), and 

therefore, they deserve to represent us. At the same time, they must be more special 

and more capable than ‘we’ are, so it is reasonable for them to represent us. 

However, making decisions based upon these two impressions has raised the question 

of the appropriateness of electoral judgement by several observers. Nevertheless, 

Marshall (1997) argues that celebrity politics is an ‘affective’ dimension of the political 

rationality. Also, it is acceptable to relate politics with popular culture, since the public 

takes the private life of a political actor into account as well (Corner, 2000). In this 

point, we have seen Chatchard Sithiphan’s meme or comments in social media about 

his strength among the electorate. This can be interpreted that he is an ordinary 

person like us, but he is more special than us. So, he can represent us.  

 

Emotionalisation: Stimulation of Thinking Activities  

 Celebrity politics engages with the emotions or feelings of the electorate. 

Election campaigns try to stimulate the emotional attachment between voters and a 

political candidate, since human behaviour is not purely the result of cognitive or 

rational thinking. Emotions do partially determine behaviour, and in this particular 

case, they also help to form an impression and perceived image of a political action 

among voters. 

 Emotions such as fear and hope affect human life, and this phenomenon can 

be observed in the business world where, for example, security product 

manufacturers use fear to sell their products, and emotions have long played a role 

in the political arena. For example, party identification can be regarded as a form of 

emotional political motivation because it is an affective orientation towards a group 

or party (Campbell, et. al., 1960).   



 

1823 
 

 However, the notion of emotion increasingly plays an important role in current 

times. As Newman (1999) states, politics is about our gut reaction to political actors 

and their ideas. We judge political actors by the emotions we feel when we watch 

leaders. Furthermore, in contemporary politics, political parties or political actors try 

to get people to notice them and have positive feelings about what they see. Leaders 

who can capture peoples’ emotions are able to maintain their attention, and are 

likely to win an election (ibid). In addition, the application of political marketing has 

led to emotionalisation, since emotions, which are used as marketing techniques in 

the business world, have been adopted by the political world. According to Richards 

(2004), emotions can be regarded as both cause and effect from marketing 

communications.  

 Traditionally, voting is perceived to be an unemotional and rational decision 

making process. Citizens are presupposed to be knowledgeable and educated, or part 

of an informed electorate. However, as Hume (1978 cited in Lindhom, 1993: 13) 

contends: “…reason alone can never be a motive to any action of the will”. Many 

studies (e.g. Abelson et. al., 1982; Aronson et. al., 1994; Granberg and Brown, 1989; 

Lott et. al, 1993; Singh et al., 1995; Wattenberg 1987) indicate that emotional attitudes 

towards candidates or political parties are a very good predictor of voters’ decisions. 

According to Richards (2004), personalities and emotional qualities of candidates 

become one of the important variables affecting voters’ decision making processes. 

Therefore, politics should offer emotional appeal to show the humanity or normalcy 

of political leaders, who share all emotions with the audience (ibid).  

 In addition, emotion can stimulate thinking activities among the electorate. 

The theory of Affective Intelligence (Marcus, 2002; Marcus et. al., 2000) argues that 

emotion and reason interact to produce a thoughtful and attentive electorate. A 

similar contention is suggested by Richards (2004, 2007), who argues that, in the 

current time, political campaigns are necessary to establish a political leader’s 

trustworthiness among the electorate, and create the impression of a political actor 

as a person. Emotions created by those political campaigns (or the political actor’s 

performance in the sphere of the public and the popular) can help to connect the 

electorate to the political actors and the policies they represent. Once the electorate 
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establishes feelings or an emotional connection with the political actor, they may 

carefully consider the policies proposed by him or her. Therefore, according to the 

Elaboration Likelihood Model (Petty and Cacioppo, 1981, 1986), the electorate may 

engage in a central route of persuasion. This is confirmed in Chatratichart’s (2011) 

study. It is found that young people with a low level of both cognitive ability and 

motivation considered a party’s manifesto when making their electoral choices. The 

reason is that those young people were the then Thai Rak Thai (TRT) loyalists and 

they considered policies just because they were the TRT’s policies. The emotional 

connection to Thaksin Shinnawatra, the ex-party leader, can encourage the voters to 

thoroughly consider the party’s politicies, as contended by various academics 

(Marcus, 2002; Marcus et. al., 2000; Richards, 2004, 2007). The study argues that the 

preference for Thaksin Shinawatra and his ability, prompted these young people to 

engage in a more central route of processing, leading to a rational voting based on 

the party’s manifesto.  

 In this 2019 general election, we have witnessed several attempts to create 

the impression of a politician as a person. The emotional connection with any political 

actor can lead to the central route, considering candidate’s policies or looking for 

more information about the candidate and his or her policies before making electoral 

choices. 

 

Emotion towards politicians: Information Shortcuts for Rational Voting 

 Nonetheless, various writers (cf. Billig et. al, 1993; Franklin, 2004; Gitlin 1991, 

Meyrowitz, 1985; Mill, 1977; Postman, 1987) postulate that it is inappropriate to judge 

candidates by their appearance, personality characteristics or likeness. Electoral 

judgements should be made on the quality of the policies proposed, ideologies, 

political skills, or constitutional selection procedures. Using popular culture to 

package politics has contaminated politics, since it prioritises appearance and form 

over content and reality, the so-called ‘style v. substance’.  

 However, John Street (1997) argues that politics, or our perception of politics, 

cannot be easily changed by popular culture. Nonetheless, Street (op. cit.) does 
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accept that popular culture is able to articulate the feelings and passions which drive 

politics. This view is similarly shared by Mazzoneli (2000), for whom the “politics of 

substance” (Zaller, 1998 cited in Mazzoneli, 2000) may be able to drive the electorate 

to support candidates, but it is not sufficient to motivate them to go to polling stations 

and cast their ballots. However, Mazzoneli (op. cit.) contends that the political 

emotions can drive apathetic voters to go out and cast ballots for their favourite 

political actors if those political actors can manipulate the communication tools and 

know voters’ needs, and when political parties and traditional ideologies have lost 

their power to influence voters’ loyalty.  

 In terms of voting based upon the image of a candidate or emotion towards 

them, Sear (1969 cited in Newman and Sheth, 1987) regards it as emotional and 

irrational behaviour, due to the fact that voters make decisions based on feelings 

aroused by the image the candidate conveys. 

 Popkin (1991), Page (1978 cited Newman and Sheth 1987) and Funk (2004) 

take the opposite view and, according to Popkin (op.cit.), every individual voter applies 

‘reason’ when making an electoral choice. However, some people may apply a 

practical reasoning process by using information shortcuts relating to politics, in order 

to simplify their process of choosing, according to the theory of Low-information 

Rationality (ibid). Personality is an ‘information shortcut’ for ‘reasoning voters’ to learn 

about politics (ibid). He further argues: 

“We want to hire competent people, but without time and resources 

to evaluate their past performance, we must make a judgement based 

largely on clues to personal character”. (p. 65) 

 

 Page (op. cit.) and Mendelson and O’Keefe (1976 cited Newman and Sheth 

1987) contend that voting is a complex behavioural act. Although they cast their 

ballots based solely on the personality and character of the candidate, voters need 

to gather information from various sources, even if their interest in politics may be 

low. It is understandable that voters may use a candidate’s characteristics as 

information to simplify a difficult task, since they can easily and economically assess 

the personal traits of a candidate, because this type of information exists in 
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abundance (Mendelson and O’Keefe 1976 cited Newman and Sheth 1987). 

Furthermore, the evaluation of candidates can be considered to be an instrument for 

voters to judge or assess how candidates would behave in office or deal with 

governmental affairs (Miller, et. al., 1986).  

 Correspondingly, Street (1997) argues that the economic theories of 

democracy or public choice theories, are costly to research and people do not want 

to hear detailed information about the subject. They want ‘cheap’ information. It is 

thus “logical” (Kendall and Paine, 1995: 28) for voters to make voting decisions from 

politician’s image or personality. Parties and political actors, therefore, have to 

present information which is easy to recall, since there are strong incentives for 

people to ignore, or be disinterested in, what candidates have to offer. Politics, 

therefore, has to be packaged to cater for voters’ needs. Consequently, images of a 

candidate or party leader serve as simple cues or information shortcuts in making 

voting decisions. An image is also visible, and easily understood, recalled and retained. 

Therefore, voters form their opinions on the basis of image, without reference to the 

more complex stimuli, such as campaign issues. Bromley (1993: 132) claims that it is, 

therefore, sensible for the ordinary electorate to think about persons rather than 

policies, because persons are more easily perceived and understood than abstract 

policies. Furthermore, voters have the right to vote for political actors with whom 

they feel a personal or political affiliation (Brenan and Hamlin, 2000).  

 

Conclusion 

 More and more politicians engage themselves with popular broadcasting 

and/or online programmes with the anticipation to reach younger voters in this 2019 

General Election. The convergence of popular culture and politics leads to the 

question on the appropriateness to judge candidates based on their personality or 

likeness. However, this paper argues that popular culture allows the electorate knows 

their candidates as a person. Further, the celebrity politician emotionally connects 

voters to the political arena. This emotional connection serves as information 

shortcuts for those voters with a low level of both cognitive ability and motivation. 
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Several academics contend that, though they cast their ballots based on the 

personality of the candidate, voters need to gather information from various sources. 

For some voters, emotionalisation prompted these young people to engage in a more 

central route of processing, leading to a rational voting based on the party’s 

manifesto. The adoption of popular culture in several political parties’ campaigns that 

try to connect voters, especially young people, should be considered as the 

information shortcuts for ordinary electorate. It is because persons are more easily 

perceived and understood than abstract policies. Furthermore, voters have the right 

to vote for political actors with whom they feel a personal or political affiliation. As 

Newman (1999) argues, leaders who can capture peoples’ emotions are able to 

maintain their attention, and are likely to win an election. 
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทศัน 

ไทยทีวีสีชอง 3 

Integrated marketing communication and marketing mix that affects 

to the behavior and buying decision of channel 3 employees  

about car air freshener 
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Pattarawadee Iamsuphachok1 and Montira Tadaamnuaychai2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของพนักงานสถานีวิทยุ

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต 2) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทย

ทีวีสีชอง 3 ท่ีมีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต และ 3) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมี

ผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต กลุมตัวอยางไดแก พนักงานในสถานี

วิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ

เพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา ดานลักษณะประชากรศาสตรโดยจําแนกเปนเพศ และระดับการศึกษาท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ เปนการหาคาสถิติทดสอบ T-test ในสวนของอายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ เปนการหาคาสถิติทดสอบ One-way 

Anova พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชนในตําแหนงพนักงานท่ัวไป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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20,001 - 30,000 บาท สวนผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาเฉลี่ย Pearson correlation พบวา 

ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และสวนประสมทางการตลาด (4P) มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study the demography which was 

categorized by gender, age, marital status, education status, career and salary of Thai 

television channel 3 employee that affects to buying behavior for purchasing a car air 

freshener 2) to study the relationship between integrated marketing  communication 

of channel 3 employee and buying behavior for purchasing a car air freshener 3) to 

study the relationship between marketing mix of Thai television channel 3 employee 

and buying behavior for purchasing a car air freshener. The sample of this study 

consists of 400 Thai television channel 3 employees. Questionnaires were used for 

collecting data in this study. The statistic measurement for analyzing the data consists 

of percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation. 

 The demography which was categorized by gender and education were used 

for finding T-test statistic. The demography which was categorized by age, marital 

status, career and salary were used for finding One-way Anova statistic. The 

demographic result of the study showed that the majority of women in this sample 

are ages between 31-40 years old, single, bachelor’s degree, private employee and 

have salary between 20,001 – 30,000 bath per month. In addition, the hypothesis 

testing result which uses Pearson correlation to interpret showed that there is 

statistical significant ( P value < 0.05 ) in correlation between integrated marketing 

communication (IMC), and marketing mix (4P). 

 

Keywords:  Integrated marketing communication, Marketing mix, Behavior and buying 

decisions 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในปจจุบันซ่ึงเปนยุคท่ีเศรษฐกิจและสังคมถูกเชื่อมโยงเขาหากัน ดวยความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี ทําใหรูปแบบหรือโครงสรางของสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท้ังในเชิงการคา การ

บริการ การตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยอยางสิ้นเชิง 

ประกอบกับความความกาวหนาทางเทคโนโลยีของเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และอ่ืนๆ ทําใหการติดตอสื่อสารหากันเปนไปอยางงาย

และรวดเร็ว ถือไดวาการสื่อสารนั้นมีความจําเปนและสําคัญอยางมาก 

       ในดานการสื่อสารการตลาดนั้น ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหผูบริโภคสามารถรับ

ขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็วข้ึน นักการสื่อสารการตลาดตลอดจนผูประกอบธุรกิจจึง

จําเปนตองวางแผนเพ่ือกําหนดรูปแบบในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีแปลกใหมและตรงความ

ตองการของผูบริโภคอยูเสมอ จึงจําเปนตองใชกลยุทธในการสื่อสารท่ีดี ดังนั้นอาจกลาวไดวาการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากเปนกลยุทธ

อยางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจเขาถึงผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ใน

ปจจุบันนั้น ประกอบดวย 6 เครื่องมือ ไดแก การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ (Public 

Relations) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การใชพนักงานขาย(Personal Selling) 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) และสงผล

ตอสวนประสมทางการตลาดท่ีเปนการสื่อสารในเชิงเดียวกัน ดังนั้นการสื่อสารท้ัง 2 ประเภทจะ

สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน ดวยองคประกอบดังกลาว จะทําใหการสื่อสารขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึง

ผูบริโภคนั้นเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ตางๆ (Ratanakamol Chansiri, 2009) และการท่ีบริษัทท่ีจะกาวไปสูการสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ IMC จะตองพิจารณาการรับรูอยางสูงสุดของผูบริโภคอยางรอบดาน จากชองทางท่ี

แตกตาง เพ่ือใหการสื่อสารสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในชีวิตประจําวัน คือ การนําเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดหลายรูปแบบมาใชในการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(วิกรานต มงคลจันทร, 2556) 

เนื่องจากผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาและวางแผนกลยุทธ การรณรงคของแคมเปญกลุม

ใหกับผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต จะเห็นไดวาน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต

เกือบทุกแบรนดนั้นมียอดขายท่ีลดนอยลง ซ่ึงดูไดจากบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ท่ีได

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับรับจางผลิตสินคาอุปโภคประเภทตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาด น้ํายา

ปรับผานุม และน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เปนตน ซ่ึงน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เคยมีรายได

รวมไตรมาสแรกปพ.ศ. 2548 จํานวน 252 ลานบาท และไดลดลง 50 ลานบาท หรือรอยละ 16.62 
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จากไตรมาสแรกปพ.ศ. 2547 ทําใหเกิดการลดปริมาณการขายน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ

ลูกคาท่ีใชสําหรับสงออกลดนอยลง เนื่องจากตลาดน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตเริ่มเกิดความอ่ิมตัว 

(วิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค, 2548) ในขณะท่ีผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนตยี่หอ Glade 

มียอดขายท่ีดีข้ึน 

ในป พ.ศ.2550 สะทอนใหเห็นถึงการเติบโตท่ีลดลงของผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศใน

รถยนตเกือบทุกแบรนด เนื่องจากชวง 2 ป ท่ีผานมาจากการเพ่ิมสินคากลุม Glade Sport Lady จับ

สาวทันสมัย ยอดขายของบริษัทฯท่ีไดจากกลุมผูหญิงมีมากข้ึนเปน 50: 50 จากเดิมท่ีสวนใหญ

สัดสวนยอดขายของบริษัทฯจะมาจากกลุมผูชาย 70% และผูหญิงมีเพียง 30% เทานั้น ท้ังนี้ยอดขาย

ท่ีเพ่ิมข้ึนไดจากตัวสินคาใหมและรีฟว และการเติบโตยอดขายจากรีฟวในชวง 2-3 ป จะเพ่ิมมากข้ึน

ถึง 33% ลาสุดบริษัทฯ ไดสงตัว Glade Sport Platinum ท่ีมีกลิ่น Cool Air I Love You ซ่ึงจาก

การออกกลิ่นใหมและการทําสื่อโดยตรงกับตัวลูกคาบริษัทฯ ซ่ึงจะเชื่อวาจะเพ่ิมความรับรูตัวแบรนด

ไดเพ่ิมข้ึน พรอมกันนี้บริษัทฯ ยังเตรียมโปรโมทสินคาใหมดวยการวางงบ 70 ลานบาท ปจจุบันมูลคา

ของตลาดน้ําหอมมีอยูประมาณ 1,150 ลานบาท แบงเปนน้ํายาปรับอากาศในรถยนต 30% หรือ 

มูลคา 400 ลานบาท อัตราเติบโต 16% โดย Glade Sport 65%, แอมบิเพอรคาร 24% คิงสสเตล

ลา 13% และคาดวาจากการทําตลาดจะทําใหยอดขายในปนี้เพ่ิมข้ึนอีก 25% (MGR Online, 2550) 

จากท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตโดยท่ัวไปนั้นมี

ยอดขายและการเติบโตท่ีลดลง จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอม

ปรับอากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3” และเพ่ือนําผลการศึกษาวิจัย

ในครั้งนี้ไปเปนขอมูลใหกับการทําแคมเปญกลุมของน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต รวมถึงเปนขอมูล

ใหกับผูประกอบการท่ีผลิต ผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตเพ่ือออกจําหนายวาควรจะ

โฆษณาหรือสื่อสารการตลาดไปในรูปแบบหรือชองทางใด หรือผู ท่ีสนใจศึกษาการสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการและผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในอนาคต อีกท้ังยังสามารถนําไปใชปรับปรุงพัฒนาการวางแผน หรือ กําหนดกล

ยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภคได 

อันสงผลใหการจําหนายน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต มีความกาวหนามากข้ึน และสราง

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ใหประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืนในภายภาค

หนา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของพนักงานสถานี

วิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดของพนักงานสถานีวิทยุ

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

แบบสอบถามปลายปด (Close - ended Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพ่ือมุง

ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับ

อากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีธุรกิจขนาด

ใหญ และมีชวงอายุท่ีหลากหลายทําใหครอบคลุมสําหรับการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยเริ่มจากการทดสอบความเท่ียงตรง ผูวิจัยไดตรวจสอบและปรับปรุงราง

แบบสอบถาม จากนั้นนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบความถูกตอง และถัดมาทําการ

วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด กับกลุม

ประชากรท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง และไดคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงแบบอัลฟา      

ครอนบาค คือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เทากับ 0.930 และสวนประสมทาง

การตลาด (4P) เทากับ 0.934 

 ประชากรในงานวิจัยคือ พนักงานท้ังชายและหญิงท่ีทํางานอยูชอง 3 อาคารมาลีนนททาว

เวอร จํานวน 400 ชุด โดยจะกําหนดการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานท้ังหมด 4 ฝายดังนี้ ฝาย

โฆษณา, ฝายขาว, ฝายการตลาด และฝายผลิตรายการตางๆ 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถามท่ีมีลักษณะคําถามปลายเปด และ

ปลายปดชนิดเลือกตอบและแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ และสวนประสมทางการตลาด 
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 สําหรับการแปลความหมาย มีดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด, คาเฉลี่ย 1.81 

- 2.60 หมายถึง นอย, คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง, คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

มาก, คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก สถิติเชิงพรรณนา เชน ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

การหาคารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) ในการนําเสนอขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) และสถิติเชิง

อนุมาน เชน การหาคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) (มารีสา ตอทีฆะ, 

2554) 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

กมลรัตน สัตยาพิมล (2552) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือการศึกษาปจเจกบุคคล กลุม

บุคคล หรือองคการ และกระบวนการท่ีพวกเขาเหลานั้นใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ หรือแนวคิดเพ่ือสนองความตองการและผลกระทบท่ีกระบวนการ

เหลานี้มีตอผูบริโภคและสังคม  

การตัดสินใจซ้ือมีกระบวนการ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) 

การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition)  

การคนหาขอมูล (Information Search)  

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative)  

 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  

 ความรูสึกภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Feeling)  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 วิกรานต มงคลจันทร (2556) กลาววา การสื่อสารการตลาดมีความสําคัญอยางมาก เพราะ

ตอใหมีผลิตภัณฑท่ีดี การบริการท่ีดี ราคาท่ีเหมาะสม สถานท่ีจัดจําหนายดี แตถาไมมีการสื่อสาร

การตลาดท่ีดีคนก็จะไมรูจัก ไมรูบริษัท เปนใคร ขายอะไร และดีอยางไรยิ่งถาคิดจะสรางแบรนด แต

ทําการสื่อสารการตลาดไมเปนการสราง แบรนดใหสําเร็จจะคอนขางยากการสื่อสารการตลาด 

ปจจุบันจึงมาใชหลัก “IMC” ท่ียอมาจาก “Integrated Marketing Communication” หรือ “การ

สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร” 

ลักษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

ประกอบดวย 6 เครื่องมือ ไดแก (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2550) 



 

1837 
 

 การโฆษณา (Advertising)  

 การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling)  

 การสงเสริมการขาย (Sale promotion)  

 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relations)  

 การตลาดทางตรง (Direct marketing)  

 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 เสรี วงษมณฑา (เสรี วงษมณฑา, 2547, หนา.11) ไดใหความหมายไววา สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีกิจการมีสินคาและ/ หรือบริการไวตอบสนองความ

ตองการของลูกคากลุมเปาหมาย สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ท้ังนี้ราคาของสินคา

และ/ หรือบริการอยูในระดับท่ี ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมท่ีจะจาย (Willing to pay) มีชองทาง

การจัดจําหนายท่ีเหมาะสม ลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกท้ังมีความพยายามจูงใจ

เพ่ือใหลูกคาเกิดความสนใจ ตัดสินใจซ้ือสินคาและ/ หรือบริการอยางถูกตอง  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

คําถาม คําตอบ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ หญิง 220 55.0 

อายุ 31 - 40 ป 176 44.0 

สถานภาพ โสด 184 46.0 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 348 87.0 

อาชีพ (ตําแหนง) พนักงานท่ัวไป 254 63.5 

รายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 194 48.5 

 

     กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 มีอายุ 31-

40 ป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.0 มีสถานภาพ โสด จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 
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มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 87.0 มีตําแหนงระดับพนักงานท่ัวไป 

จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.5 และมีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 194 คน 

คิดเปนรอยละ 48.5 

2. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต 

คําถาม คําตอบ จํานวน (คน) รอยละ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือแบรนด

น้ําหอมปรับอากาศใน

รถยนต  

เกลด (Glade) 116 29.0 

ความถ่ีในการเลือกซ้ือ

น้ําหอมปรับอากาศใน

รถยนต 

1 ครั้ง/3 เดือน 171 42.8 

รูปแบบน้ําหอมปรับอากาศ

ภายในรถยนตท่ีตัดสินใจซ้ือ 

แบบเจล 180 45.0 

ชองทางการไดรับขอมูล

ขาวสารเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจซ้ือ 

Social Media (Facebook, 

IG, google, youtube) 

186 46.5 

กลิ่นน้ําหอมปรับอากาศ

ภายในรถยนต 

กลิ่นลาเวนเดอร 127 31.8 

เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑน้ําหอมปรับ

อากาศภายในรถยนต 

เพ่ือดับกลิ่นไมพึงประสงค

ภายในรถยนต เชน กลิ่น

อาหาร, สัตวเลี้ยง 

234 58.5 

 

     กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการตัดสินใจเลือกซ้ือแบรนดน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต เกลด 

(Glade) มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.0 มีความถ่ีในการเลือกซ้ือน้ําหอมปรับอากาศใน
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รถยนต 1 ครั้ง/3 เดือน จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.8 มีรูปแบบน้ําหอมปรับอากาศภายใน

รถยนตท่ีตัดสินใจซ้ือ เปนแบบเจล จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 มีชองทางการไดรับขอมูล

ขาวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนตทาง Social Media 

(Facebook, IG, google, youtube) จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 มีกลิ่นน้ําหอมปรับ

อากาศภายในรถยนตกลิ่นลาเวนเดอร จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 และมีเหตุผลท่ีตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนตเพ่ือตองการดับกลิ่นไมพึงประสงคภายในรถยนต เชน 

กลิ่นอาหาร สัตวเลี้ยง จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับ

อากาศในรถยนต 

     การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศ

ในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มากท่ีสุด อันดับ 1 คือดานการตลาด

ทางตรง โดยมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุดกวาดานอ่ืนๆ คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

อาทิ ในรูปแบบการโตตอบ สื่อสารขอความโดยตรงผานทางสื่อดิจิทัล เชน การสอบถามผาน Line, 

Messenger มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 และการแจงขอมูล แนะนําสินคาผาน Chat ท่ีเปน Messenger 

มาถึงเราโดยตรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

     อันดับท่ี 2 คือดานการโฆษณา มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.25 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง อาทิ 

ในรูปแบบสื่อโฆษณาผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต ท่ีพบเห็นในสื่อสิงพิมพ เชน 

หนังสือพิมพ นิตยสาร โปสเตอร ฯลฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และดานสื่อโฆษณาผลิตภัณฑน้ําหอม

ปรับอากาศภายในรถยนต ท่ีพบเห็นผานทางชองทางโทรทัศน หรือวิทยุ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 

ซ่ึงอยูในระดับมาก 

     อันดับท่ี 3 คือดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.22 ซ่ึงอยูในระดับปาน

กลาง อาทิ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดผาน Social Network เชนการโพสตรูป

สินคาติด Hashtag ลุนรับของรางวัล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

     อันดับท่ี 4 คือดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.22 ซ่ึงอยูในระดับปาน

กลาง อาทิ ในรูปแบบการแถลงขาวตอสื่อมวลชนในการเปดตัวสินคาตางๆ ของผลิตภัณฑน้ําหอม

ปรับอากาศภายในรถยนต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

     อันดับท่ี 5 คือดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.14 ซ่ึงอยูในระดับปาน

กลาง อาทิ ในรูปแบบการรณรงคตามแคมเปญ เชน “เหม็นไมขับ” มีขบวนตามทองถนนในกทม 

ปริมณฑล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และการไดรับประสบการณและความสนุกสนานจากกิจกรรม เชน 

การแขงขันเพ่ือชิงรางวัล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง  
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     อันดับสุดทาย คือดานการขายโดยพนักงาน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.93 ซ่ึงอยูในระดับ

ปานกลาง อาทิ รูปแบบในการขายของพนักงานขายน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.01 และความรูความเขาใจในผลิตภัณฑของพนักงานขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 ซ่ึงอยูใน

ระดับปานกลาง 

4. สวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศใน

รถยนต 

     สวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศ

ในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มากท่ีสุด อันดับ 1 คือดานผลิตภัณฑ มี

คาเฉลี่ยรวมสูงสุดกวาดานอ่ืนๆ คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง อาทิ ดาน

ผลิตภัณฑ พบวาอันดับแรกคือ ขนาดและรูปทรงท่ีกะทัดรัดของผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายใน

รถยนต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และคุณสมบัติในการดับกลิ่นตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ซ่ึงอยูใน

ระดับมาก  

     อันดับท่ี 2 คือดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยรวมสูงสุดกวาดานอ่ืนๆ คือมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง อาทิ ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาอันดับแรกคือ 

สถานท่ีจัดจําหนายตามหางสรรพสินคาสาขาตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

     อันดับท่ี 3 คือดานราคา มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.20 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง อาทิ ดาน

ราคา พบวาอันดับแรกคือ ราคาของผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.45 และการรองรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 ซ่ึงอยูในระดับมาก  

    อันดับท่ี 4 คือดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.20 ซ่ึงอยูในระดับปาน

กลาง อาทิ ดานการสงเสริมการตลาด พบวาอันดับแรกคือ การสงคูปองเพ่ือชิงโชค มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.45 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. พนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตาง

กัน มีการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตแตกตางกัน 

     พนักงานท่ีมีเพศ และระดับการศึกษา ท่ีตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ T-test มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 

3 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

    พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ตําแหนง และรายไดตอเดือน ท่ีตางกัน โดยใชสถิติ

ทดสอบ One-way Anova มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ

พนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ

น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

    ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดานการโฆษณา ดานการขายโดย

พนักงาน ดานการสงเสริมขาย ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง และดานการตลาดเชิง

กิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. สวนประสมทางการตลาด (4P) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศ

ในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

    ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัด

จําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศ

ในรถยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอม

ปรับอากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ดานการโฆษณา พบวาการสื่อ

โฆษณาผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต ท่ีพบเห็นในสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ 

นิตยสาร โปสเตอร ฯลฯ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ อีกท้ังทางชองทางโทรทัศนหรือวิทยุ และท่ีพบเห็น

ในท่ีกลางแจงหรือท่ีสาธารณะ เชน สื่อปายโฆษณาบนทางดวน บนรถไฟฟาบีทีเอส ตามรถประจํา

ทาง ฯลฯ ดานการขายโดยพนักงาน พบวาพนักงานมีรูปแบบในการขายน้ําหอมปรับอากาศภายใน

รถยนต มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงพนักงานมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ และการใหบริการของ

พนักงานขายน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ดานการสงเสริมการ

ขาย พบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดผาน Social Network เชน การโพสตรูปสินคาติด 

Hashtag ลุนรับของรางวัล อีกท้ังการเปดโอกาสใหทดลองดมกลิ่นน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต 

และการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ดานการประชาสัมพันธ 

พบวาการแถลงขาวตอสื่อมวลชนในการเปดตัวสินคาตางๆ ของผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายใน

รถยนต อีกท้ังการกลาวถึงของ ดารา นักแสดง รวมไปถึงผูมีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน และการให

ดารา นักแสดงมาเปนพรีเซ็นเตอรผลิตภัณฑ ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ดานการตลาดทางตรง 

พบวาการโตตอบ สื่อสารขอความโดยตรงผานทางสื่อดิจิ ทัล เชน การสอบถามผาน Line, 

Messenger  อีกท้ังการแจงขอมูล แนะนําสินคาผาน Chat ท่ีเปน Messenger มาถึงเราโดยตรง 

และการจัดสงแผนพับ โบวชัว ตามท่ีอยูของลูกคา เพ่ืออัพเดตขาวสารเก่ียวกับสินคา ทําใหมีผลตอ
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การตัดสินใจซ้ือ และสุดทายดานการตลาดเชิงกิจกรรม พบวาการรณรงคตามแคมเปญ เชน “เหม็น

ไมขับ” มีขบวนตามทองถนนใน กทม. ปริมณฑล อีกท้ังการไดรับประสบการณและความสนุกสนาน

จากกิจกรรม เชน การแขงขันเพ่ือชิงรางวัล และการจัดบูธกิจกรรม โปรโมทผลิตภัณฑ ภายในหาง

และกลางแจง ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ      

 ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท้ังหมด 6 ดาน จะ

อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (เสรี วงษมณฑา, 2547: หนา.25) 

ท่ีไดกลาวไววา การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนกระบวนการพิจารณาแผนงานของการ

ติดตอสื่อสารทางการตลาดท่ีตองใชการสื่อสารเพ่ือเปนการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยาง

ตอเนื่อง โดยเครื่องมือการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) 

เครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในปจจุบันนั้นมี มากมายหลากหลาย แตท่ีเปน

รูปแบบท่ีนิยมใชกันปานกลาง เพราะวาความคิดทางวิชาการใหมๆ จะเกิดข้ึนเสมอ อีกท้ังยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Hildebrandt, H. (2015) ไดทําวิจัยเรื่อง การตลาดแบบบูรณาการของ

บริษัท Penhalihon London ซ่ึงเปนยี่หอของน้ําหอมแบบหรู กลาวไววา ปจจุบันปจจัยการตลาด

แบบบูรณาการเปนสิ่งสําคัญยิ่ง โดยจะตองมีการวางแผนกลยุทธ เชน การโฆษณา การจัดโปรโมชั่น 

การลดราคา การประชาสัมพันธในการขาย และอ่ืนๆ เนื่องจากจะชวยวิเคราะหกลุมผูบริโภคไดแลว

ยังชวยเพ่ิมแรงดึงดูด หรือความสนใจ จากผูบริโภคไดเปนอยางดี 

 2. สวนประสมทางตลาด (4P) ของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมีผลกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานผลิตภัณฑ พบวาน้ําหอมปรับอากาศใน

รถยนตมีขนาดและรูปทรงท่ีกะทัดรัด อีกท้ังคุณสมบัติในการดับกลิ่นตางๆ และลวดลาย สีสัน

สวยงาม ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ และดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาน้ําหอมปรับอากาศใน

รถยนตมีสถานท่ีจัดจําหนายตามหางสรรพสินคาสาขาตางๆ อีกท้ังมีการจําหนายในรานคาออนไลน 

เชน Lazada, Shopee มี และในการจัดวางสินคา ผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต ทํา

ใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  

             ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา สวนประสมทางตลาด (4P) ท้ังหมด 2 ดาน คือดาน

ผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย จะอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

Kotler (Kotler, 1997, p.92) ท่ีกลาวไววา ผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายเปรียบเสมือนตัว

แปรสําคัญในการสื่อสารทางการตลาด โดยจะถูกนํามาใชเพ่ือตอบสนองความตองการและความพึง

พอใจแกกลุมผูบริโภค อีกท้ังยังสอดคลองกับ รชต หวังจันทร (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวไว

วา การผสมท่ีเขากันไดอยางดีระหวางผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนาย ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช

สําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคท่ีตองการไดนั้นจะตองมีตัวแปรเหลานี้ประกอบอยูดวย   
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    สวนประสมทางตลาด (4P) ของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีมีผลกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต ดานราคา พบวาราคาของผลิตภัณฑน้ําหอม

ปรับอากาศภายในรถยนต ซ่ึงมีการรองรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิต และรูปแบบการชําระเงินของ

ผลิตภัณฑน้ําหอมปรับอากาศภายในรถยนต ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ และดานสงเสริมการตลาด

พบวาการสงคูปองเพ่ือชิงโชค อีกท้ังการชําระเงินสดแลวไดรับสวนลดพิเศษ และมีโปรโมชั่นลด แลก 

แจก แถม ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  

             ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา สวนประสมทางตลาด (4P) ท้ังหมด 2 ดาน คือดานราคา

และดานสงเสริมการตลาด จะอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา 

(เสรี วงษมณฑา, 2547, หนา.11) ท่ีกลาวไววา ตัวแปรท่ีเก่ียวกับการตลาดตางๆ เปนองคประกอบท่ี

ควบคุมหรือเปนปจจัยหลักในสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงราคาและการสงเสริมการตลาดเปนตัว

แปรท่ีมาควบคูกันทําใหสงผลตอกันและกัน รวมถึงตอผูบริโภคในดานความพึงพอใจในการตัดสินใจ

ซ้ือท่ีรวดเร็ว อีกท้ังยังสอดคลองกับ รชต หวังจันทร (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวไววา ราคากับ

การสงเสริมการตลาด จะเปนสวนท่ีสอดคลองกัน ตัวแปรท้ัง 2 จะชวยใหผูบริโภคเกิดการยอมรับใน

ผลิตภัณฑตางๆ เนื่องจากการตั้งราคาสินคาแตละชิ้นจะตองมีตนทุน เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการศึกษาและในการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ผูผลิตสินคา น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตควรจะมุงหรือใหความสนใจในดานการตลาด

ทางตรงในรูปแบบการโตตอบ สื่อสารขอความโดยตรงผานทางสื่อดิจิทัล เชน การสอบถามผาน 

Line, Messenger รวมกับดานโฆษณาทางออนไลนกับออฟไลนมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหลูกคาหรือผูบริโภค

ไดรับประสบการณตรงและเกิดความเชื่อถือตอแบรนด สินคานั้นๆ 

 2. การใหบริการของสถานท่ีจัดจําหนาย ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาผลิตภัณฑ

น้ําหอมปรับอากาศในรถยนตเพ่ิมข้ึน เชน มีกลิ่นตางๆ ของน้ําหอมปรับอากาศ มาใหเลือกดม เพ่ือให

ลูกคาไดรับประสบการณตรง 

 3. ควรจะศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน การตลาดท่ีมีการโตตอบกันบนสื่อออนไลน (Interactive 

Marketing) และ การตลาดแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth Marketing) ท่ีมีผลกระทบตอการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศใน

รถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและมีประโยชนตอ

การพัฒนาสินคาใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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 4. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรม

และการตัดสินใจซ้ือน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนและนําผลท่ีไดมาปรับปรุง วางแผนและมีการพัฒนาการใหบริการ

ใหดียิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จได ดวยความกรุณาของ ดร.มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย ท่ี

เปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ซ่ึงไดใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในหลายสิ่งหลาย

อยาง อันเปนประโยชนตอการดําเนินการศึกษาคนควาอิสระมาโดยตลอด รวมท้ังแกไขขอบกพรอง

จนการศึกษาคนควาอิสระนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ เปนอยางสูง ณ 

โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีเคยอบรมสั่งสอน ใหความรูกับผูวิจัยตลอดระยะเวลา

ท่ีศึกษา อยูในสถาบันแหงนี ้

 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ และคุณแม ท่ีใหการสนับสนุนและกําลังใจอยูเสมอ 

และขอบพระคุณบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้จนทําใหการศึกษาสําเร็จ

ดวยด ี
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วิธีการนําเสนอ เนื้อหา และการมีสวนรวมของผูชมรายการโทรทัศนผาน

เฟซบุกไลฟ และยูทูบ : กรณีศึกษารายการหนากากนักรอง 

Presentation, Content and Audience Engagement of TV Program via 

Facebook Live and Youtube Channel: A Case Study of The Mask Singer 
 

พรรณราย ปญญะ1 และลักษณา คลายแกว2 

Phunnarai Panya1 and Lucksana Klaikao2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง “วิธีการนําเสนอ เนื้อหา และการมีสวนรวมของผูชมรายการโทรทัศนผาน

เฟซบุกไลฟ และยูทูบ : กรณีศึกษารายการหนากากนักรอง” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวิธีการ

นําเสนอรายการหนากากนักรองผานเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 2) เพื่อศึกษาเนื้อหารายการหนากาก

นักรองผานเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 3) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองผาน

เฟซบุกไลฟ และยูทูบ โดยเปนการศึกษาวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหา จากวิดีโอรายการหนากาก

นักรองผานเฟซบุกไลฟ และยูทูบ ท่ีมียอดรับชม (View) สูงสุด 2 อันดับแรก ในซีซ่ันท่ี 1-4 

ผลการวิจัยพบวา 1) วิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนหนากากนักรองชวงดําเนินรายการ

บนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ นําเสนอในรูปแบบรายการวาไรตี้, ชวงพักโฆษณาบนเฟซบุกไลฟนําเสนอ

รายการพักโฆษณานินทาหนากากในรูปแบบรายการวาไรตี้ สวนชวงพักโฆษณาบนยูทูบนําเสนอ

โฆษณาของยูทูบ 2) เนื้อหารายการโทรทัศนหนากากนักรองชวงดําเนินรายการบนเฟซบุกไลฟ และยู

ทูบ เนนเนื้อหาท่ีสรางความบันเทิง ตลก ดวยการแสดงท่ีหลากหลาย, ชวงพักโฆษณาบนเฟซบุกไลฟ 

เนนการสื่อสารพูดคุยกับผูชม นําเสนอสินคาอยางเปนระบบ สวนชวงพักโฆษณาบนยูทูบ เนนแสดง

โฆษณาท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายคือ Gen Y และ Gen Z 3) การมีสวนรวมของผูชมรายการ

โทรทัศนหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ ผูชมมีสวนรวมดวยการแสดงความคิดเห็น การกดถูกใจ การ

แบงปนขอมูล โดยเปนชองทางท่ีสนับสนุนการรับชมแบบสด เพ่ิมจํานวนผูชม เนนสรางการมีสวน

รวมขณะชม สวนชองทางยูทูบผูชมมีสวนรวมดวยการแสดงความคิดเห็น โดยเปนชองทางท่ีสนับสนุน

การรับชมแบบยอนหลัง เพ่ิมจํานวนผูติดตาม เนนสะทอนความคิดเห็นของผูชมไปสูผูผลิต เพ่ือ

พัฒนารายการในอนาคต 

__________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต E-mail: phunnarai.p59@rsu.ac.th  
2 อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารยและหัวหนาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

This studying and researching about “Presentation Content and Audience 

Engagement of TV Program via Facebook Live and Youtube Channel: A Case Study of 

The Mask Singer” The objectives of this research are 1) To study presentation The 

Mask Singer TV programs on Facebook Live and Youtube channel. 2) To study content 

The Mask Singer TV programs on Facebook Live and Youtube channel. 3) To study 

audience engagement The Mask Singer TV programs on Facebook Live and Youtube 

channel. This is a content analysis TV program research from the video with the top 

2 views in the season 1-4 via Facebook Live and Youtube channel.  

The results of the research 1) The presentation The Mask Singer TV programs 

at the time of during the program on Facebook Live and Youtube channel is presented 

with elements of variety shows methods, At the time of advertising breaks on 

Facebook Live is presented with elements of variety shows methods, At the time of 

advertising breaks on Youtube channel is presented by Youtube ads. 2) The content 

The Mask Singer TV programs at the time of during the program on Facebook Live and 

Youtube channel focus on content. that creates funny entertainment with a variety 

of shows, At the time of advertising breaks on Facebook Live focus on communicated 

with audience and product offering process, At the time of advertising breaks on 

Youtube channel focus on showing ads to consistent the target group, Gen Y and Gen 

Z. 3) The audience engagement The Mask Singer TV programs on Facebook Live. the 

audience engagement by comment likes and shared. this channel supports live 

streaming, increase the audience and focus on creating participation while watching, 

The audience engagement this’s TV programs on Youtube channel. the audience 

engagement by comment. this channel supports watching rerun, increase of followers 

and focus on feedback of the audience for develop programs in the future. 

 

Keywords: Presentation, Content, Engagement, Social Media 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พัฒนาไปสู

ยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) เกิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ซ่ึง

เกิดข้ึนจากสื่อใหม (New Media) อยางเชนอินเทอรเน็ต ท่ีเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของ

ผูคนทําใหสามารถเชื่อมตอกับเครือขายโทรคมนาคมผานทางคอมพิวเตอร สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารจากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่งไดในระยะเวลาอันสั้น ทุกเวลา และท่ัวโลก ดวยตนทุนท่ีต่ําลงอยาง

ตอเนี่อง 

ภูมิทัศนสื่อโทรทัศนในปจจุบันของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเปนยุคท่ีผูบริโภค

และผูผลิตรายการสามารถมีปฏิสัมพันธกันไดโดยทันทีทันใด จะเห็นไดจากการท่ีสื่อมวลชนมีการ

นําเสนอเนื้อหารายการผานสื่อใหม สื่อดั้งเดิมไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ ตางหันมาออกอากาศบน

แพลตฟอรมเฟซบุกไลฟ (Facebook Live) และยูทูบ (Youtube) เพ่ือเพ่ิมชองทางในการนําเสนอ 

และเพ่ิมจํานวนของผูชม ดังเชนกรณีของชองเวิรคพอยท (Workpoint) ซ่ึงนับวาเปนชองแรก ๆ ท่ีใช

กลยุทธเผยแพรเนื้อหาบนเฟซบุกไลฟ ในการเพ่ิมฐานผูชมใหกวางข้ึน โดยนําเสนอท้ังรายการวาไรตี้ 

ขาว และละคร ซ่ึงในการถายทอดสดทางสื่อสังคมออนไลน (Live Streaming) แตละครั้งจะมียอด

รับชม (View) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) เปนจํานวนมาก (Tangsiri, 2560) 

รายการหนากากนักรอง (The Mask Singer) เปนหนึ่งในรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอผาน

หลายแพลตฟอรม เปนรายการประเภทวาไรตี้โชว ผลิตรายการโดย บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน) เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยรายการหนากาก

นักรองซีซ่ันท่ี 1 ไดรับการตอบรับจากผูชมรายการเปนอยางมาก ทางผูผลิตรายการจึงผลิตรายการ

ฤดูกาลถัดไปอยางตอเนื่อง (Workpoint, 2560) 

ดังนั้น จากปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อสารมวลชน

ไทยในการนําเสนอรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบนั 

ซ่ึงรายการหนากากนักรองเปนรายการวาไรตี้โชวท่ีมีวิธีการนําเสนอแตกตางจากรายการวาไรตี้โชว

รายการอ่ืน และเปนรายการวาไรต้ีโชวรายการแรกท่ีผูผลิตนํารายการมาออกอากาศผานสื่อสังคม

ออนไลนแลวไดรับความนิยมจากผูชมเปนจํานวนมาก จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะศึกษาถึง

วิธีการนําเสนอ เนื้อหา และการมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองผานเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการนําเสนอรายการหนากากนักรองผานเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

2. เพ่ือศึกษาเนื้อหารายการรายการหนากากนักรองผานเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 
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3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองผานเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดรายการวาไรตี้ทางโทรทัศน 

รายการวาไรตี้ หรือรายการปกิณกะ คําวา “ปกิณกะ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2526 ไดอธิบายความหมายไววาหมายถึง เรี่ยราย เบ็ดเตล็ด กระจาย คละกัน ซ่ึงมักจะใชประกอบ

หนาศัพท เชน ปกิณกะคดี ซ่ึงหมายถึงเรื่องราวเบ็ดเตล็ดเปนตน ดังนั้นคําวา ปกิณกะบันเทิง ยอมหมายถึง 

ความเบิกบานรื่นเริงใจ และสนุกสนานท่ีเกิดจากเรื่องราวเบ็ดเตล็ดหลายอยางหลายรส (รุงอรุณ ฉัตร

วิฆเนศ, 2553) 

การนําเสนอรายการวาไรตี้แบงเปน 2 สวนหลัก ๆ ดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศและนิคม ทาแดง, 

2530) 

1.1 เนื้อหา (Content) รายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้โชวนั้นมักจะเก่ียวของกับการนําเสนอ

ความสามารถของบุคคล เชน ดารา นักรอง นักดนตรี เชนการขับรองเพลง การเตนรํา และการแสดงอ่ืน ๆ ท่ี

สนุกสนานกลมกลืนดวยการประกาศแนะนํา บรรยาย สัมภาษณพูดคุยกับผูชมท้ังในหองสง และท่ีบาน โดย

พิธีกรท่ีชาญฉลาดคลองตัว แกปญหาเฉพาะหนาในการดําเนินรายการเกง และมีชื่อเสียง 

1.2 วิธีการนําเสนอ (Presentation Technique) ประกอบดวย พิธีกร ผูรวมรายการ 

เครื่องแตงกาย บรรยากาศ รางวัล และรูปแบบการนําเสนอ 

2. แนวคิดสื่อสังคมออนไลน (Social Media) 

สื่อสังคมออนไลน คือสื่อท่ีผูสงสารแบงปนสาร ซ่ึงอยูในรูปแบบตาง ๆ ไปยังผูรับสารผาน

เครือขายออนไลน โดยสามารถโตตอบกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือผูรับสารดวยกันเอง สื่อ

สั งคมออนไลน ท่ี ใชบ อย เชน บล็อก (Blogging) ทวิตเตอรและไมโครบล็อก (Twitter and 

Microblogging) เฟซบุก (Facebook) ยูทูบ (Youtube) เปนตน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 2554) 

เฟซบุกไลฟ (Facebook Live) หมายถึง โปรแกรมถายทอดสดผานทางเฟซบุก (Facebook) 

ซ่ึงเปนการถายวิดีโอและถายทอด ณ เวลานั้น และยังเปนชองทางในการสามารถพูดคุยทันทีทันใด 

ระหวางผูถายทอดสดและผูชม รวมไปถึงสามารถแสดงความคิดเห็นของผูชม ณ เวลานั้น ซ่ึงธุรกิจ

ตาง ๆ ใชโปรแกรมการถายทอดสดผานทางเฟซบุก (Facebook) เพ่ือนําเสนอสินคา หรือสนทนา

พูดคุยกับลูกคา (จิดาภา ทัดหอม, 2558) 

ยูทูบ (YouTube) เปนเว็บไซต ท่ีใหบริการแชรวิดีโอออนไลน ซ่ึงเปนวิดีโอท่ีมีเนื้อหา

หลากหลาย ไมวาจะเปนรายการโทรทัศน มิวสิกวิดีโอ วิดีโอจากทางบาน โฆษณา หรือตัวอยาง

ภาพยนตร ปจจุบันไดรับความสนใจจากคายภาพยนตรและคายเพลงท่ีนําคลิปวิดีโอโฆษณาตาง ๆ มา
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อัปโหลดใหผูใชท่ัวไปไดทดลองชมกันไดในยูทูบ เหมาะสําหรับการทําการตลาดบนสังคมออนไลน 

(Social Network) ในการเผยแพรสิ่งท่ีเราตองการใหผูอ่ืนจํานวนมากไดรับรูโดยไมเสียคาใชจาย ยิ่งยู

ทูบไดรับความนิยมมากข้ึน การท่ีจะเผยแพรสิ่งตาง ๆ ไปสูผูคนก็เปนเรื่องงายและเปนประโยชนในการ

ทําโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธ การรวมสนุกในกิจกรรม รวมถึงการคาขายเชิงพาณิชยไดอีกดวย 

(ฐิติกร  สุทธิสินทอง, 2556) 

3. แนวคิดการมีสวนรวมของผูชม (Audience Engagement) 

การมีสวนรวมของผูชมเปนกลยุทธโดยเจตนา กระตุนความรูสึกมีสวนรวมซ่ึงจะถูกขับเคลื่อน

จากผูรับสารหรือผูใชสื่อ (User-driven) ตอเนื้อหา เหตุการณ กิจกรรมตาง ๆ เปนพฤติกรรมการ

แสดงออกท่ีมีตอตราสินคา และองคกรธุรกิจอยางชัดเจน หรือเปนสิ่งท่ีผูชมตองการใหเกิดข้ึนหลังจาก

ท่ีเหตุการณนั้นจบลงไปแลว แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูประกอบการ และผูชม ให

บรรลุเปาหมายซ่ึงกันและกัน (Van Doorn, Lemon, Mitta, Pick และ Pirner, 2010 อางถึงใน สาลินี  

จีนจรรยา, 2558) 

การวัดการมีสวนรวมของผูชมรายการจากการจําแนกความคิดเห็นของผูชมรายการตามอารมณ

ของผูชมรายการ (Sentiment) ดวยการใชถอยคํา (Wording) แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ (Hooktalk, 

2560) Positive คือ ขอความท่ีมักจะประกอบไปดวยคําชื่นชม ชอบ พูดในทางท่ีดี คําท่ีทําใหรูสึกดี 

1. Neutral คือ ขอความกลาง ๆ ท่ีไมแสดงออกถึงอารมณแบบใด 

2. Negative คือ ขอความท่ีมักจะประกอบไปดวยคําพูดในเชิงลบ คําดา คําหยาบ คําท่ีทํา

ใหรูสึกไมดี 

3. แนวคิดการออกอากาศแบบคูขนาน (Simulcasting) และบริการสื่อสารแพรภาพและ

เสียงผานอินเทอรเน็ต (Over-the-Top (OTT)) 

การออกอากาศแบบคูขนาน (Simulcasting) เปนการออกอากาศพรอมกัน ซ่ึงเปนการกระจาย

ของสื่อ หรือโปรแกรมท่ีมากกวาหนึ่งชองทางในเวลาเดียวกัน (พีรดา  พรนิมิตเลิศเจริญ, 2560) การ

อากาศแบบคูขนานบนแพลตฟอรมเฟซบุกไลฟ สามารถเพ่ิมชองทางการรับสื่ออีกทางหนึ่ง ดังเชน 

รายการหนากากนักรอง เปนรายการแรก ๆ ท่ีเลือกใชกลยุทธเฟซบุกไลฟในการเพ่ิมฐานผูชมใหกวางข้ึน 

ซ่ึงถือเปนการตอยอดความสําเร็จในการใชชองทางสื่อสังคมออนไลน เพ่ือโปรโมทรายการ โดยทุกครั้งท่ี

มีการถายทอดสด (Live Streaming) มักจะมีผูรับชมและการแสดงความคิดเห็นเปนจํานวนมาก 

(Brandinside, 2560) 

บริการสื่อสารแพรภาพและเสียงผานอินเทอรเน็ต (Over-the-Top (OTT)) เปนบริการแพร

ภาพเนื้อหาผานอินเทอรเน็ตโดยไมตองลงทุนโครงขายสัญญาณเอง มีจุดเดนทางดานราคาทําใหคน

ท่ัวไปสามารถเขาถึงได ดานความสะดวกสบายในการรับชมทุกท่ีทุกเวลาทําใหบริการดังกลาวไดรับ

ความนิยมอยางรวดเร็ว (Mcot, 2552) ขอไดเปรียบเรื่องของความสามารถในการรับชมรายการ
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หลายตอนแบบตอเนื่อง (binge watching) โดยไมมีโฆษณาค่ัน และมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย ท้ัง

ภาพยนตร รายการทีวี ซีรียยอดนิยมจากชองทีวีตาง ๆ รวมถึงการใหบริการ OTT ท่ีเชื่อมตอกับ

อินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา ยังทําใหระบบสามารถวิเคราะหพฤติกรรมการรับชมและใหคําแนะนํา

รายการท่ีนาสนใจตามความชอบของแตละบุคคล ซ่ึงจะสามารถนําไปตอยอดเพ่ือจัดซ้ือหรือผลิต

เนื้อหาใหม ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค (กสทช, 2560) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา คือรายการหนากากนักรองซีซ่ัน 1 – 4 โดยผูวิจัยไดคัดเลือก

วิดีโอท่ีมียอดรับชม (View) สูงสุด 2 อันดับแรก ของแตละซีซ่ัน จากชองทางเฟซบุกไลฟ 8 ตอน และ

ยูทูบ 8 ตอน รวมท้ังสิ้น 16 ตอน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนตามวิธีการศึกษา ดังนี้ 

2.1 การศึกษาวิธีการนําเสนอและเนื้อหารายการ ผูวิจัยบันทึกและจําแนกขอมูลวิธีการ

นําเสนอและเนื้อหารายการลงในแบบบันทึก 

2.2 การศึกษาการมีสวนรวมของผูชมรายการ ผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) จากความคิดเห็นยอดนิยม (Top Comment) ของผูชมรายการจาก

ชองทางเฟซบุก และยูทูบ ตอนละ 50 ความคิดเห็น (จากความนิยมมาก - นอย ตามลําดับ) ซ่ึง

แสดงถึงลักษะการมีสวนรวมของผูชมรายการมากท่ีสุด จากนั้นผูวิจัยและผูชวยวิจัย 2 คน บันทึก

และจําแนกขอมูลออกตามกลุมอารมณของผูชมรายการ (Sentiment) 

3. การทดสอบเครื่องมือวิจัย 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบบันทึก ผูวิจัยไดนําแบบบันทึกท่ีจัดทําข้ึนไป

ขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา เปนผูพิจารณาตรวจสอบในเรื่องของความตรงดานเนื้อหาและ

โครงสราง เพ่ือแกไขและปรับปรุงแบบบันทึกใหสมบูรณยิ่งข้ึนกอนนําไปใชบันทึกขอมูล  

การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยการทดสอบแบบสามเสา คือใหผูชวยวิจัยสอง

คนชวยจําแนกความคิดเห็นของผูชมรายการตามเกณฑการวัดอารมณของผูชมรายการ (Sentiment) 

ดวยการใชถอยคํา (Wording) 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยแบงประเภทการวิเคราะหเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ สวนของวิธีการนําเสนอ เนื้อหา 

และการมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรอง ดังนี้ 
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4.1 วิเคราะหวิธีการนําเสนอรายการหนากากนักรอง โดยใชการสังเกต การวิเคราะห 

พรรณนา บรรยายถึงวิธีการนําเสนอ จากชองทางเฟซบุกไลฟ และยูทูบ ความเหมือนและความ

แตกตางของเนื้อหาการนําเสนอรายการแตละชองทาง 

4.2 วิเคราะหเนื้อหารายการโทรทัศน โดยใชการสังเกต วิเคราะห พรรณนา บรรยายถึง

เนื้อหารายการ จากชองทางเฟซบุกไลฟ และยูทูบ ความเหมือนและความแตกตางของเนื้อหาการ

นําเสนอรายการแตละชองทาง 

4.3 วิเคราะหการมีสวนรวมของผูชมรายการโทรทัศน ศึกษาจากขอมูลการแสดงความ

คิดเห็น วิเคราะหจากเนื้อหาลักษณะการแสดงความคิดเห็นของผูชมรายการทางชองทาง

เฟซบุกไลฟ และยูทูบ จัดประเภทหมวดหมูโดยยึดจากเกณฑการวัดอารมณของผูชมรายการ 

(Sentiment) ดวยการใชถอยคํา (Wording) เปนกรอบในการจัดประเภทการแสดงความคิดเห็น 

ของผูชมมีตอวิดีโอนั้น ๆ 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยแบงเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษาวิธีการนําเสนอรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

ผูวิจัยไดแบงผลการวิจัยออกเปน 2 ชวงของการดําเนินรายการ ดังตอไปนี้ 

1.1 วิธีการนําเสนอชวงการดําเนินรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ มี

การนําเสนอรายการดวยรูปแบบของรายการวาไรตี้ 6 องคประกอบ ดังนี้ 

1.1.1 พิธีกรดําเนินรายการหนากากนักรอง มีหนาตาดี และมีความสามารถในการแกไข

สถานการณ 

1.1.2 ผูรวมรายการของรายการหนากากนักรองแสดงถึงความใหมอยูเสมอ ไดแก 

คณะกรรมการจะมีลักษณะหนาท่ีเฉพาะ (Character) ในการดําเนินรายการ เชน ใหขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ และแสดงความตลก ผูเขาแขงขันคือความลับของรายการ โดยจะตองสวมหนากากเพ่ือ

ปดบังใบหนาตลอดรายการจนกวาจะแพการแขงขัน หรือเปนผูชนะการแขงขันในซีซ่ันนั้น จึงจะ

สามารถเฉลยหนากากได และผูชมในสตูดิโอชวยเสริมสรางบรรยากาศความสนุกสนาน สับเปลี่ยน

หมุนเวียนกันมารวมรายการ 

1.1.3 เครื่องแตงกายของรายการนี้จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ เครื่องแตงกายท่ี

สุภาพของพิธีกร, เครื่องแตงกายตามแฟชั่นตามบุกคลิกของกรรมการ และเครื่องแตงกายแนวแฟนตา

ซีของผูเขาแขงขัน 
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1.1.4 บรรยากาศเสมือนการชมคอนเสิรต โดยภาพรวมของรายการจะเนนความ

ยิ่งใหญตระการตาของฉาก แสง สี เสียง การใชหมอก 

1.1.5 รางวัล คือการถูกยกยองใหเปนผูชนะ 

1.1.6 รูปแบบการนําเสนอรายการมีความหลากหลาย ตลก เปนกันเอง เพลง

ไพเราะในตําแหนงชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

1.2 วิธีการนําเสนอชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรอง แบงเปนการโฆษณาจาก 2 ชองทาง 

ดังนี้ 

1.2.1 วิธีการนําเสนอชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ 

ผูผลิตจัดเปนรายการแทนการโฆษณาแบบทางโทรทัศนชื่อวารายการพักโฆษณา

นินทาหนากาก โดยแตละเบรกของรายการจะมีการปรับเปลี่ยนจํานวนเบรกการนําเสนอเพ่ิมข้ึนจาก

เดิมในซีซ่ัน 3 และ4 ซ่ึงจะมีรูปแบบวิธีนําเสนอรายการวาไรตี้ 6 องคประกอบ ไดแก พิธีกร เปน

เสมือนเพ่ือนคุยของผูชม, ผูรวมรายการคือผูชมทางบาน, เครื่องแตงกายของพิธีกรมีความธรรมดา

และเรียบงาย, บรรยากาศมีความเปนกันเอง, รางวัลเปนสิ่งของสมนาคุณจากทางผูสนับสนุนรายการ 

และรูปแบบการนําเสนอเนนการเขาถึงผูชมผานการพูดคุยสด 

1.2.2 วิธีการนําเสนอชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรองบนยูทูบ 

ปรากฏโฆษณาของยูทูบเขามาค่ันเนื้อหาวิดีโอ ซ่ึงจะมีการปรากฏโฆษณาท้ังตรง 

และไมตรงกันกับชวงพักโฆษณาทางโทรทัศน โฆษณาท่ีปรากฏข้ึนจะมีจํานวน 4-5 โฆษณา เปน

โฆษณารูปแบบเดียวกันท้ังตอน ซ่ึงจะมีท้ังรูปแบบ Overlay-in-Video Ads (ปายโฆษณา Banner ท่ี

ซอนอยูบนตัววิดีโอ) และรูปแบบTrueview in-streams Ads (โฆษณาในรูปแบบวิดีโอความยาว

มากกวา 30 วินาที โดยผูชมสามารถกดขามไดเม่ือดูครบ 5 วินาที) 

2. การศึกษาเนื้อหารายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

ผูวิจัยไดแบงผลการวิจัยเนื้อหารายการออกเปน 2 ชวงของการดําเนินรายการ ดังตอไปนี้ 

2.1 เนื้อหาชวงการดําเนินรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบมีเนื้อหา

รายการเชนเดียวกันท้ังสองชองทาง ซ่ึงจะมีการลําดับเนื้อหาสลับวนกันไปในแตละรอบการแขงขัน

จํานวนตอนละ 5 เบรก สามารถจําแนกเนื้อหารายการออกเปน 3 สวนดังนี้ 

2.1.1 การเปดรายการ ดวยการกลาวตอนรับของพิธีกร พรอมแนะนํารอบการ

แขงขัน กติกา กรรมการ และแนะนําผูเขาแขงขันดวยวิดีโอแนะนําตัว 

2.1.2 การดําเนินรายการ เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการแสดงความสามารถของผูเขา

แขงขันดวยการรองเพลง มีการโหวตหาผูชนะ ซ่ึงในตอนท่ีเปนเทปบันทึกภาพจะเปนการโหวตของ

กรรมการและผูชมในสตูดิโอ สวนตอนท่ีมีการถายทอดสดคือรอบแชมปออฟเดอะแชมปเพ่ือหาผูชนะ

ของซีซ่ัน จะเปนการโหวตดวยการสง SMS ของผูชมทางบาน กอนท่ีจะประกาศผลผูชนะจะเปนชวง
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ถามตอบระหวางกรรมการกับผูเขาแขงขัน ซ่ึงคําถามท่ีกรรมการถามจะแบงเปนคําถามเพ่ือหาขอมูล 

และคําถามเพ่ือความสนุกสนาน จากนั้นพิธีกรจึงประกาศผลผูชนะท่ีจะเขารอบไปทําการแขงขันตอ 

และผูท่ีแพจะตองถอดหนากากเพ่ือเฉลยตัวตน พิธีกรสัมภาษณดวยสองคําถามหลักคือเหตุผลท่ีเลือก

เปนหนากากนั้น ๆ และเหตุผลท่ีมารวมรายการ 

2.2.3 การปดรายการ พิธีกรจะกลาวขอบคุณเพ่ือปดรายการ พรอมประมวลภาพ

รายการตลอดรายการ และตัวอยางตอนตอไป 

2.2 เนื้อหาชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรอง แบงเปนการโฆษณาจาก 2 ชองทาง 

ดังนี้ 

2.2.1 เนื้อหาชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรอง บนเฟซบุกไลฟ 

ทางผูผลิตจัดเปนโฆษณาอ่ืนแทนการโฆษณาท่ีนําเสนอทางโทรทัศนชื่อวารายการ

พักโฆษณานินทาหนากาก ซ่ึงจะเนนการสื่อสารพูดคุยกับผูชมรายการพรอมมีลําดับข้ันตอนการ

นําเสนอสินคาอยางเปนระบบ เปนการสนทนาสื่อสารของพิธีกรกลาวถึงการทักทาย เชิญชวนชม

รายการ เชิญชวนแสดงความคิดเห็น พูดถึงรายการพรอมอานโตตอบการแสดงความคิดเห็นของผูชม 

นําเสนอเชิญชวนซ้ือสินคา โปรโมชั่นตาง ๆ และเลนเกมเพ่ือลุนรับของรางวัล โดยการนําเสนอสินคา

จะเริ่มจากการพูดเปรยถึงสินคาและขอดี ตอมาจึงอธิบายถึงขอดี สรรพคุณของสินคาเพ่ิมข้ึนดวย

คําพูดและวิดีโอหรือภาพรีวิวสินคา จากนั้นจึงเนนยําสโลแกน ขอดี สรรพคุณของสินคา เลนเกมตอบ

คําถามชิงรางวัล และพูดทวนคําถามพรอมย้ําวาจะประกาศผลในวันถัดไปท่ีหนาแฟนเพจ ซ่ึงสามารถ

แสดงภาพลําดับข้ันตอนการนําเสนอสินคาชวงพักโฆษณานินทาหนากากบนเฟซบุกไลฟ ไดดังนี้ 

 

รูปท่ี 1 แสดงเนื้อหาลําดับการนําเสนอสินคาชวงพักโฆษณาบนเฟซบุกไลฟ 

 

2.2.2 เนื้อหาชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรองบนยูทูบ 

ปรากฏโฆษณาของยูทูบเขามาค่ันเนื้อหาวิดีโอ โฆษณาท่ีปรากฏจะเปนเนื้อหาการ

โฆษณาจากหลายผลิตภัณฑ จากการศึกษาสามารถแบงเปนกลุมสินคาได 11 กลุม คือ กลุมสถาน

เสริมความงาม, กลุมผลิตภัณฑเสริมความงาม, กลุมบริการแพรภาพภาพยนตรและรายการทีวีผาน

อินเทอรเน็ต, กลุมเครื่องมือจัดการธุรกิจ, กลุมสินคาอุปโภค, กลุมสินคาบริโภค, กลุมผูใหบริการภาพ 

วิดีโอ และเพลงท่ีมีสิทธิอนุญาตใชงานคุณภาพสูง, กลุมน้ํามันเชื้อเพลิง, กลุมการทองเท่ียว, กลุมท่ีพัก
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อาศัย และกลุมเกม เปนกลุมสินคาท่ีสอดคลองกับผูชมกลุมเปาหมายท่ีรับชมรายการผานชองทางยู

ทูบคือ Gen Y และ Gen Z 

3. การศึกษาการมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

3.1 การมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ ผูชมรายการแสดง

การมีสวนรวมดวยการรับชม, การแสดงความคิดเห็น, การกดถูกใจ และการแบงปนขอมูล เปน

ชองทางท่ีสนับสนุนการรับชมแบบสด เพ่ิมจํานวนผูชม เนนการสื่อสารแบบมีสวนรวมขณะชม 

3.2 การมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองบนยูทูบ ผูชมรายการแสดงการมีสวน

รวมดวยการรับชม และการแสดงความคิดเห็น เปนชองทางท่ีสนับสนุนการรับชมแบบยอนหลัง เพ่ิม

ฐานผูชม และยังชวยสะทอนความคิดเห็นของผูชมไปสูผูผลิตไดอีกทางหนึ่ง 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยสามารถแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1. วิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนหนากากนักรองบนชองทางเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

ผูวิจัยไดแบงผลการวิจัยออกเปน 2 ชวงของการดําเนินรายการ ดังตอไปนี้ 

1.1 วิธีการนําเสนอชวงการดําเนินรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบมี

องคประกอบของวิธีการนําเสนอรายการเชนเดียวกัน ดังนี้ 

วิธีการนําเสนอรายการแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของความเปนรายการวาไรตี้ท่ีเนนนําเสนอ

บุคลิกลักษณะของพิธีกรเปนสําคัญในการดําเนินรายการ โดยพิธีกรมีความสามารถในการเปนตัว

แทนท่ีดีของผูชมรายการ เปนผูท่ีมีความสามารถในดานการนําเสนอ มีไหวพริบท่ีดีในการแกปญหา

เฉพาะหนา สอดคลองกับชัยยงค พรหมวงศและนิคม ทาแดง (2530) กลาววา พิธีกรรายการควรเปน

คนท่ีมีบุคลิกภาพดี เปนท่ีตองตาของผูพบเห็น และท่ีสําคัญจะตองเปนผูท่ีมีทักษะในการพูดเปนอยาง

ดี คือจะตองสามารถใชคําพูดชักจูงใจใหผูชมท้ังในหองสงและทางบาน รวมท้ังผูท่ีมารวมรายการ 

(Talent) ใหเกิดความรูสึกคลอยตามไปกับการเสนอ และกระตุนใหเกิดความรูสึกอยากท่ีจะมีสวน

รวม หรือมีอารมณรวมในการดําเนินรายการนั้น  

รายการมีความเดนตรงท่ีเนนการนําเสนอรางวัล ซ่ึงรางวัลเปนสิ่งท่ีมีคุณคาทางจิตใจ เปน

แรงจูงใจใหผูเขาแขงขันดําเนินการแขงขันตอไป โดยผูเขาแขงขันท่ีชนะจะสามารถเขาแขงขัน และไตระดับ

ความยากของการแขงขันข้ึนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะถึงจุดท่ีสูงท่ีสุดของการแขงขันจึงจะเปนผูท่ีชนะ 

สอดคลองกับ รุงอรุณ ฉัตรวิฆเนศ (2553) กลาววาไมมีรายการเกมโชวใดท่ีปราศจากการใหรางวัลแกผูชนะ 

ท้ังนี้เนื่องจากรางวัลเปนเครื่องหมายแยกความแตกตางระหวางผูแพกับผูชนะ นอกจากนั้นรางวัลยังทํา
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หนาท่ีเปนแรงกระตุนใจ (Motivation) ใหผูเขาแขงขันอยากใชความพยายามแสดงความสามารถของตนเอง

ออกมาอยางเต็มท่ี 

1.2 วิธีการนําเสนอชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรอง แบงเปนการโฆษณาจาก 2 

ชองทาง ดังนี ้

1.2.1 วิธีการนําเสนอชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ 

วิธีการนําเสนอรายการพักโฆษณานินทาหนากากแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของความเปน

รายการวาไรตี้ท่ีใชพิธีกรดําเนินรายการท่ีเนนความสามารถในการนําเสนอ มีความเปนกันเอง อารมณดี มา

สรางความสนุกสนานใหแกผูชม รวมท้ังการเพ่ิมเบรกชวงพักโฆษณานินทาหนากากกอนเขารายการ เพ่ือ

เชิญชวนใหผูชมเกิดการมีสวนรวมกับทางรายการ พรอมนําเสนอสินคาของผูสนับสนุนรายการไปยังผูชม 

สอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศและนิคม ทาแดง (2530) กลาววา พิธีกรจะตองสามารถใชคําพูดชักจูงใจ

ใหผูชมเกิดความรูสึกคลอยตามไปกับการเสนอ และกระตุนใหเกิดความรูสึกอยากท่ีจะมีสวนรวม 

สอดคลองกับ จิดาภา ทัดหอม (2558) กลาววาปจจัยการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานความบันเทิง 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ 

1.2.2 วิธีการนําเสนอชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรองบนยูทูบ 

การนําเนื้อหารายการมาอัปโหลดในชองทางยูทูบเปนการเพ่ิมชองทางการรับชมของ

ผูชม และชองทางการหารายไดใหกับผูผลิตรายการ ดวยการปรากฏโฆษณาบนวิดีโอเนื้อหารายการนั้น 

ๆ สอดคลองกับ ฐิติกร  สุทธิสินทอง (2556) กลาววา ยูทูบเหมาะสําหรับการทําการตลาดบนสังคม

ออนไลน (Social Network) ในการเผยแพรสิ่งท่ีตองการใหผูอ่ืนจํานวนมากไดรับรูโดยไมเสียคาใชจาย 

ยิ่งยูทูบไดรับความนิยมมากข้ึน การท่ีจะเผยแพรสิ่งตาง ๆ ไปสูผูคนก็เปนเรื่องงายและเปนประโยชนใน

การทําโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธ การรวมสนุกในกิจกรรม รวมถึงการคาขายเชิงพาณิชยไดอีก

ดวย ปจจุบันผูประกอบการโทรทัศนชองตาง ๆ นิยมใชยูทูบในการเผยแพรประชาสัมพันธเนื้อหา

รายการโปรแกรมตาง ๆ ของทางสถานีใหผูชมไดรับชมวิดีโอท้ังแบบลาสุดและยอนหลัง โดยผูผลิต

สามารถสรางรายไดจากเนื้อหาบนเว็บไซตยูทูบจากการโฆษณา  

2. เนื้อหารายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

ผูวิจัยไดแบงผลการวิจัยออกเปน 2 ชวงของการดําเนินรายการ ดังตอไปนี้ 

2.1 เนื้อหารายการชวงการดําเนินรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

เนื้อหารายการท้ังจากเฟซบุกไลฟและยูทูบไมมีความแตกตางกัน เนื้อหาในแตละชวงจะ

เนนเนื้อหาท่ีสรางความบันเทิง ตลก สนุกสนาน ดวยการแสดงท่ีหลากหลายท้ังการแสดง

ความสามารถของผูเขาแขงขัน การแสดงละครสั้นในวิดีโอแนะนําตัวจําลองเรื่องราวของผูเขาแขงขัน 

เปดโอกาสใหผูชมท้ังในสตูดิโอ และผูชมทางบานไดมีสวนรวมกับรายการ สอดคลองกับ อุบลรัตน ศิริ

ยุวศักดิ์ (2548) กลาววา วาไรตี้โชว เปนรายการท่ีนําเสนอความหลากหลายของรูปแบบในแนว
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ผสมผสาน เชน มีรูปแบบท้ังการแสดงบนเวทีของผูเขารวมรายการ การแสดงแนวตลกขบขันของ

ผูเขารวมรายการ การสัมภาษณผูเขารวมรายการ เปนตน ธรรมชาติของรายการวาไรตี้โชวไดหยิบยืม

เอารูปแบบของการเลาเรื่อง (Narration) มาใชในการเปดเรื่องสรางเอกลักษณบางอยางของตนเองท่ี

แตกตางจากการเลาเรื่องของละครหรือนวนิยาย เนื่องจากรายการเกมโชวจะดึงความสนใจของผูชม

ใหเขามามีสวนรวมกับทางรายการอยูตลอดเวลาและอยูในระยะกระชั้นชิด 

2.2 เนื้อหารายการชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรอง แบงเปนการโฆษณาจาก 2 

ชองทาง ดังนี ้

2.2.1 เนื้อหารายการชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ 

เนื้อหาของชวงนี้จะเนนการใชคุณสมบัติของเฟซบุกไลฟ ซ่ึงเปนชองทางท่ีสามารถ

นําเสนอเนื้อหาไปสูผูชมจํานวนมาก สามารถเชิญชวนผูชมใหมีสวนรวม สนับสนุนสินคาและรายการ

สอดคลองกับ จิดาภา ทัดหอม (2558) กลาววา ถายทอดสดผานทางเฟซบุก (Facebook) เปนชองทางใน

การสามารถพูดคุยทันทีทันใด ระหวางผูถายทอดสดและผูชม รวมไปถึงสามารถแสดงความคิดเห็นของ

ผูชม ณ เวลานั้น ธุรกิจตาง ๆ จึงพากันใชโปรแกรมการถายทอดสดผานทางเฟซบุก (Facebook) เพ่ือ

นําเสนอสินคา หรือสนทนาพูดคุยกับลูกคา 

2.2.2 เนื้อหารายการชวงพักโฆษณารายการหนากากนักรองบนยูทูบ 

กลุมสินคาตาง ๆ ท่ีถูกนําเสนอในรายการหนากากนักรองบนยูทูบ จะเปนกลุมสินคาท่ี

มีแนวโนมตรงกับผูชมกลุมเปาหมายท่ีรับชมรายการผานชองทางยูทูบ ซ่ึงเปนชวงวัยรุนไปจนถึงวัย

ทํางานซ่ึงมีความตองการ มีกําลังซ้ือสินคาและบริการดังกลาว โดยโฆษณาท่ีปรากฏจะชวยเพ่ิมการรับรู

แบรนด ความเขาใจ และกระตุนการซ้ือสินคา สอดคลองกับ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (2561) ท่ีกลาววาจํานวนผูท่ีเขาใชงานยูทูบมากท่ีสุดคือ Gen Z อายุนอยกวา 18 ป 

และ Gen Y อายุระหวาง 18-37 ป Gurusanook (2556) กลาววา ผลลัพธในการใชยูทูบ คือการเพ่ิม

การรับรูแบรนด เพ่ิมโอกาสในการเห็น การรับรู และความสนใจกับแบรนดแมวาผูบริโภคจะไมดูวิดีโอ

จนจบ วิดีโอเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการใหรายละเอียดสินคา และกระตุนการซ้ือสินคา 

3. การมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ และยูทูบ 

3.1 การมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองบนเฟซบุกไลฟ  

การออกอากาศทางเฟซบุกไลฟเปนการถายทอดสด มีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ชวย

ดึงดูดใหผูชมเกิดการมีสวนรวม ณ ขณะนั้น ทําใหผูผลิตสามารถเห็นการแสดงความคิดเห็นของผูชมได

ในทันที ความคิดเห็นของผูชมจะมีปริมาณถอยคําท่ีสั้นในเชิงการปรึกหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง

กันและกัน สอดคลองกับ ปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) กลาววาการสื่อสารดวยเฟซบุกเปนการสื่อสาร

แบบสองทาง (Two way communication) ก็ทําใหผูสรางแฟนเพจสามารถโตตอบกับคนท่ีกดถูกใจได 

และเจาของตราสินคาจะไดทราบถึงความตองการ หรือขอเสนอแนะของลูกคา เพ่ือนํามาพัฒนาและ
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ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนตอไปได นอกจากนี้แฟนเพจท่ีถูกสรางข้ึนมายังสามารถใชชี้วัดดัชนีการเติบโต

ของกลุมธุรกิจหลากหลายประเภทไดอยางรวดเร็ว Brandinside (2560) กลาววา การออกอากาศแบบ

คูขนาน (Simulcast) บนแพลตฟอรมเฟซบุกไลฟ ชวยเพ่ิมชองทางการรับสารอีกทางหนึ่ง  

3.2 การมีสวนรวมของผูชมรายการหนากากนักรองบนยูทูบ 

การรับชมชองทางยูทูบเปนการรับชมยอนหลัง ยูทูบเปนบริการสื่อสารแพรภาพและเสียง

ผานอินเทอรเน็ต (Over-the-Top (OTT)) สามารถรับชมรายการแบบตอเนื่องไมมีโฆษณาค่ันหลายนาที

ดังเชนโฆษณาทางโทรทัศน แตก็จะมีการโฆษณาของทางยูทูบเขามาแทนท่ี ดวยการท่ียูทูบเปนชองทาง

สําหรับรับชมรายการแบบยอนหลังจึงทําใหผูชมแสดงความคิดเห็นดวยขอความท่ียาว มีมากกวาหนึ่ง

อารมณในหนึ่งความคิดเห็น เปนการแสดงการมีสวนรวมในฐานะผูชมหรือผูบริโภคท่ีมีตอประเด็นท่ี

สอดคลองกับความสนใจของตน เพ่ือบอกเลาถึงการกลับมาชม แสดงใหเห็นวาการเปดโอกาสใหผูชมมี

สวนรวมมีสวนกระตุนใหผูชมกลับมาชมรายการยอนหลัง และการมีสวนรวมของผูชมคือสิ่งท่ีชวย

สะทอนมุมมองของผูชมไปสูผูผลิตเพ่ือนําไปพัฒนารายการไดในอนาคต สอดคลองกับ Jason Allan 

Scott (2016) อางถึงใน Schaap (2017) กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมวา การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม จะสงผลใหพวกเขากลับมาเลือกรับชมเราอีกครั้งในครั้งตอ ๆ ไป การมีปฏิสัมพันธจึง

เปนหัวใจในการจัดการกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หากตองการท่ีจะดึงดูดผูชมในคราวตอไป การมี

สวนรวมจะชวยดึงดูดใหพวกเขาเหลานั้นกลับมาอีกครั้ง เชนเดียวกับ กาญจนา แกวเทพ (2547) อางถึง

ในอัศรินทร นนทิหทัย (2551, น.16-17) กลาววา การเขาถึงสื่อในฐานะผูบริโภค บุคคลสามารถเลือก

บริโภคสื่อไดจากรูปแบบของรายการท่ีหลากหลาย และมีชองทางในการสะทอนปฏิกิริยาของตนสูผูผลิต 

ในการสื่อสารแบบมีสวนรวม ความโดดเดนของสาร (Salient Messages) เปนประเด็นท่ีสามารถกระตุน

ใหเกิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม มักไดแกประเด็นท่ีมีเนื้อหาในลักษณะ สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 

ตอบสนองความตองการของชุมชน หรือเปนประเด็นท่ีชุมชนสามารถนําเนื้อหาสาระดังกลาวไปใช

ประโยชนได Gurusanook (2560) กลาวถึงผลลัพธในการใชชองทางยูทูบในการออกอากาศวา สามารถ

เพ่ิมโอกาสในการเห็น การรับรูแบรนด และความสนใจกับแบรนด แมวาผูบริโภคจะไมดูวิดีโอจนจบ 

วิดีโอเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการใหรายละเอียดสินคา กระตุนการซ้ือสินคา สรางการมีสวนรวม 

(Engagement) กับแบรนด ยูทูบเปนชองทางในการเก็บขอมูลและความคิดเห็นของผูบริโภค เปน

โอกาสท่ีดีในการรับฟงความคิดเห็นจากลูกคา ซ่ึงเปนขอสําคัญของการเลือกใชยูทูบ 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะสําหรับการออกอากาศรายการโทรทัศนชองทางสื่อสังคมออนไลน 
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1.1 ผูผลิตรายการโทรทัศนควรเลือกชองทางท่ีเหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหา เชน ชอง

ทางเฟซบุกไลฟ ยูทูบ ไลนทีวี เปนตน เพ่ือใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายตามลักษณะการใชสื่อสังคม

ออนไลน 

1.2 การนําเนื้อหารายการมาออกอากาศบนสื่อสังคมออนไลน สามารถเพ่ิมการมีสวน

รวมของผูชมรายการได ดังนั้นผูผลิตรายการจึงควรรับฟง และนําความคิดเห็นของผูชมรายการไป

เปนสวนประกอบในการพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากยิ่งข้ึน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาการออกอากาศแบบคูขนาน (Simulcast) และการสื่อสารแพรภาพและ

เสียงผานอินเทอรเน็ต (OTT) ในรายการโทรทัศนประเภทอ่ืน เชน รายการขาว, ละคร, รายการ

ทองเท่ียว เพ่ือใหไดขอมูลการออกอากาศผานชองทางสื่อสังคมออนไลนท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน  

2.2 ควรศึกษาการออกอากาศรายการชองทางออนไลนในเว็บไซต หรือแอปพลิเคชัน 

เชน ไลนทีวี (Line TV), บักกาบูทีวี (Bugaboo TV), เมลโลมี (Mello Me) เปนตน เนื่องจากผูผลิต

รายการในปจจุบันมีการนําเนื้อหารายการไปนําเสนอในชองทางท่ีหลากหลาย 
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กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล 

ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ในกรุงเทพมหานคร 

Lifestyle Groups with Exposure to the Digital Television              

Variety HD Channel In Bangkok 
 

ศุภคุณ เกษมสันต1  ธัญญลักษณ เอนกจํานงคพร2 และสุวรรณี ลัคนวณิช3 

Suphakhun Khasemson1 Tunyaluk Anekjamnongporn2 and Suwannee Luckanavanich3 

 

บทคัดยอ 

          การศึกษาวิจัยเรื่องกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล 

ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคงานวิจัย 1) ศึกษากลุมรูปเเบบการ 

ดําเนินชีวิต กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ในกรุงเทพมหานคร 

2) ศึกษาความคิดเห็นของผูชมตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ใน 

กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยการสัมภาษณท่ัวไป (Personal Interview) เเละสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ซ่ึง

เครื่องมือในการวิจัย เเละเก็บขอมูลเปนการสัมภาษณเเบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

โดยเเบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือสวนท่ี 1 กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตกับการเปดรับ 

ชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี เเละสวนท่ี 2 กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตกับ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี  

          ผลการศึกษาพบวากลุมผูชมท่ีมีรูปเเบบการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลายจะมีเลือกชมรายการ 

โทรทัศนท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได โดยกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตบางกลุมก็ 

อยากไดรับขาวสาร สาระความรูท่ีเปนประโยชนเปนหลัก สวนกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตบางกลุม 

ก็อยากไดรับความเพลิดเพลิน ความสนุก ชวยคลายเครียด สรางเสียงหัวเราะเปนหลัก การผลิต 

รายการโทรทัศนในปจจุบัน เเละอนาคต ควรคํานึงถึงประโยชนท่ีผูชมตองการเปนหลัก เพ่ือสามารถ 

ผลิตรายการท่ีเขาถึงกลุมผูชมไดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  

 

คําสําคัญ: กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต, การเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล, ชองวาไรตี้ เอชดี 
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Abstract 

          This study is about the lifestyle groups and exposure to the digital television 

programs in the type of Variety HD Channel in Bangkok. The purposes of this study 

are: 1) to study lifestyle groups in Bangkok and their decision to view the television 

programs shown in type of Variety HD Channels in Thailand ; and 2) to study viewers’ 

opinions towards the production of digital television programs in type of Variety HD 

Channels. In this qualitative study, the researcher used structured and in-depth 

interviews as research instruments, and data were collected in structured interviews. 

Data analysis was divided into two parts as follows: Part 1 – Lifestyle groups and 

viewing of digital television program in type of Variety HD Channel; and Part 2 – 

Lifestyle groups and opinions towards the production of digital television program in 

type of Variety HD Channel. 

          According to the findings, in terms of the selection of digital television program 

in type of Variety HD Channel, it was found that viewers with a wide range of lifestyles 

selected to view the television programs according to their needs. Some lifestyle 

groups primarily sought useful news and instructional content, while other lifestyle 

groups sought entertainment, fun, stress relief and laughter. It is also found that in 

the future, the television program producers should create the programs concerning 

to the viewers’ benefit. Then they can produce more specific television programs for 

more specific lifestyles groups. 

           

Keywords: Lifestyle Groups, Exposure Digital Television, Variety HD Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1863 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย             

          อุตสาหกรรมยุคโทรทัศนดิจิตอลจะกลายเปนท้ังวิกฤต  เเละโอกาสสําหรับชองรายการ 

โทรทัศน   การเกิดของยุคโทรทัศนในระบบดิจิตอลทําใหเกิดการเเขงขันเเบบใหมท่ีจะวัดความนา 

สนใจของเนื้อหาในรายการโทรทัศนดิจิตอลท่ีจะเปนสิ่งท่ีพิสูจนวาเนื้อหาของรายการนั้นเปนสวนท่ี 

สําคัญท่ีสุด เพราะวาปจจุบันชองโทรทัศนในประเทศไทยไดมีจํานวนชองเพ่ิมมากข้ึนจาก 6 ชอง เปน 

48 ชอง ทําใหมีการเเขงขันเพ่ือดึงฐานผูชมมากข้ึน ดังนั้นการสรางความนาสนใจใหกับชองโทรทัศน 

ดิจิตอลท่ีมีเนื้อหาของรายการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูชมท่ีมีความหลากหลายไดนั้น 

จะทําใหชองรายการนั้นมีฐานผูชมเพ่ิมมากข้ึน ผูชมเองก็จะไดประโยชนจากการรับชมชองรายการ ท่ี

มีประโยชน เเละมีคุณภาพมากข้ึน การกําหนดกลุมเปาหมายของผูชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ใน

ปจจุบัน เเละอนาคตจะไมใชเเคการกําหนดเปาหมายเเบบเดิมท่ีเนนเเบบมวลชน (Mass) อีกตอไป 

เเตจะเปนกลุมเปาหมายเเบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึน (Niche) เเละไมใชเเคศึกษาความตองการเฉพาะ 

ความเเตกตางของลักษณะประชากรเเบบเดิมๆ เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เเละ รายได เเตควร

ลงลึกศึกษาถึงรูปเเบบการดําเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล ใหสามารถผลิต

รายการโทรทัศนท่ีมีคุณภาพ เเละดึงดูดความสนใจ หรือตอบสนองความตองการ รับชมรายการ

โทรทัศนดิจิตอลของผูชมท่ีมีความตองการท่ีหลากหลายในดานของรูปเเบบการดําเนิน ชีวิตท่ีตางกัน 

(Positioning Magazine, 2560) 

          ชองรายการโทรทัศนดิจิตอล ตองวางตําเเหนง เเละทิศทางของชองใหชัดเจนมากข้ึน อาจจะ 

ตองปรับผังรายการ เพ่ิมสัดสวนรายการท่ีนิยมของผูชม พัฒนาเเละนําเสนอรายการใหมๆ ดวยการ 

ผลิต หรือคัดสรรเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ เเละตองศึกษาขอมูลความตองการของฐานผูชม หรือ 

กลุมเปาหมายท่ีมีรูปเเบบการดําเนินชีวิต เเละลักษณะประชากรท่ีหลากหลาย มาเปนขอมูลในการ 

พัฒนา เเละผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล เพ่ือดึงดูด เเละสรางฐานของผูชมใหเพ่ิมมากข้ึน 

          จากความเปนมา เเละความสําคัญขางตน เปนเหตุใหผูวิจัยเลือกศึกษาชองรายการโทรทัศน 

ดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี เนื่องจากเปนชองท่ีมีการลงทุนสูงสุด มีการเเขงขันเพ่ือดึงดูดความ 

สนใจของผูชมสูง ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนา เเละตองกําหนดทิศทางเปาหมายของชองใหชัดเจนใน 

เรื่องของการสรางฐานจํานวนของผูชม รวมถึงการผลิตเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ เเละสามารถตอบ 

สนองความตองการของผูชมในกรุงเทพมหานครท่ีมีรูปเเบบการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลาย จึงเปนท่ี 

มาของการวิจัยเรื่องกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภท 

ชองวาไรตี้ เอชดี ในกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

          1. ศึกษากลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภท 

ชองวาไรตี้ เอชดี ในกรุงเทพมหานคร 

          2. ศึกษาความคิดเห็นของผูชมตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอช

ดี ในกรุงเทพมหานคร 

 

วรรณกรรมเเละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เเนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน 

          การผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือออกอากาศ จําเปนอยางยิ่งท่ีผูผลิตรายการควรมีการวางเเผน 

เเละกําหนดวัตถุประสงคใหมีความครอบคลุม เเละชัดเจน เพ่ือใหทีมงานผูผลิตรายการดําเนินงาน ได

อยางถูกตอง เเละมีความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามเเบบเเผนท่ีกําหนดไว การ

กําหนดวัตถุประสงคของการผลิตรายการโทรทัศนมีดังนี้ (นงนุช ศิริโรจน, 2549)     

          1.เพ่ือนําเสนอขาวสาร รายการโทรทัศนสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารท้ังในประเทศ เเละ

ตางประเทศ ใหผูชมไดรับรูทันตอเหตุการณ เเละรวดเร็ว โดยการนําเสนอขาวผานทาง 

การถายทอดภาพ เเละเสียง การนําเสนอขาวสารถือวาเปนการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของ 

มนุษยท่ีอยากจะรับรูเรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

          2.เพ่ือการถายทอดความรู รายการโทรทัศนสามารถนําเสนอ เเละถายทอดความรู 

ดานตางๆ เชน ความรูดานเทคโนโลยี ความรูดานศิลปวัฒนธรรม ความรูดานสุขภาพ ความรูดาน 

เกษตรกรรม เปนตน ผูชมจะไดรับความรู เเละสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

          3.เพ่ือเสนอความบันเทิง  รายการโทรทัศนสามารถนําเสนอความบันเทิงในรูปเเบบ 

รายการประเภทบันเทิง เชน ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว รายการทอลกโชว รายการเรียลลิตี้ 

รายการกีฬา เเละรายการดนตรี เปนการนําเสนอเพ่ือใหผูรับชมเกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

เเละชวยผอนคลายความเครียดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ประเภทของรายการโทรทัศน 

รายการโทรทัศนสามารถเเบงประเภทของรายการตามเเนวคิดเรื่อง ความสัมพันธเเบบคูตรง

ขาม (Binary Opposition) ท่ีกลาวถึง ระบบความสัมพันธท่ีทําใหเกิดความหมายท่ีสามารถควบคุม

การรับรูตอสิ่งตางๆ ท่ีอยูบนระนาบของคูตรงขามนั้นๆ ซ่ึงสามารถเเบงรายการโทรทัศนออกเปน2 

กลุมดังนี้ (กาญจนา เเกวเทพ, 2545) 

          1. รายการประเภทสาระ (Information Programs) คือรายการท่ีนําเสนอเรื่องราว ขอมูล 

สาระความรู ลักษณะรายการประเภทสาระ เนนการใหขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง จากสถานท่ีจริง ผานการ 
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เลาเรื่องจากผูดําเนินรายการ อาจมีการเพ่ิมบทวิเคราะหจากผูดําเนินรายการ หรือผูเชี่ยวชาญดาน 

ตางๆ เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือของขอมูล ประกอบดวย ขาว เเละสารคดี 

          2. รายการประเภทสาระบันเทิง (Entertainment Programs) คือรายการท่ีนําเสนอ

สาระบันเทิง สวนใหญเนื้อหารายการเปนเรื่องท่ีเเตงข้ึนตามจินตนาการ รายการประเภทบันเทิงสราง

ข้ึนมาเพ่ือสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวยผอนคลายความเครียดจากชีวิตประจําวันเเกผูรับชม 

ประกอบดวยซิทคอม, ละคร, รายการเกมโชว, รายการทอลกโชว, รายการเรียลลิตี้, รายการกีฬา 

เเละรายการดนตรี 

          กรกต  อบสุวรรณ (2551) ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการบริหารจัดการ เเละการปรับตัว 

ของผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ เพ่ือเขาสูความเปนสถานีโทรทัศนสาธารณะ มีวัตถุประสงค เพ่ือ

ศึกษาถึงกลยุทธการปรับตัวของผูผลิตรายการอิสระเพ่ือนําเสนอรายการผานสถานีโทรทัศน 

สาธารณะ ผลการศึกษาพบวาสถานีโทรทัศนจําเปนตองดึงจุดเดน เปนกลยุทธในการดึงดูดผูชม ให

มารับชมรายการของสถานี การผลิตรายการตองเลือกการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ เนนไปท่ี ความ

ตองการ เเละเปนประโยชนตอผูชมเปนหลัก ผูผลิตรายการควรจะพยายามคิดรูปเเบบรายการ ท่ีเเป

ลกใหม เเละมีวิธีนําเสนอท่ีนาสนใจ 

เเนวคิดเกี่ยวกับรูปเเบบการดําเนินชีวิต 

          สังคมเมืองยุคปจจุบันมีผูคนมากมายเเละมีความหลากหลายท้ังเพศ ชวงอายุ ระดับการ 

ศึกษาอาชีพ เเละรายได ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนตัวเเปรท่ีกําหนดรูปเเบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคม 

การท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี จําเปนท่ี จะ

ตองเเบงประเภทของผูชมตามรูปเเบบการดําเนินชีวิต เพ่ือศึกษาถึงความตองการรับชมราย การ

โทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี เพ่ือเปนขอมูลสําหรับกําหนดทิศทาง เเละเปา หมายของ

สถานีโทรทัศน เพ่ือสามารถผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรต้ี เอชดี ท่ีสามารถ

ตอบสนอง ความตองการของผูชมท่ีมีรูปเเบบการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลาย 

การเเบงประเภทของผูบริโภคตามคานิยม เเละรูปเเบบการดําเนินชีวิต (VALS 

Typology) 

          วิธีเเบงประเภทของผูบริโภค ท่ีมีความนาเชื่อถือ เเละมีความนิยมกันอยางกวางขวางใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การเเบงประเภทผูบริโภคตามลักษณะคานิยม เเละรูปเเบบการดําเนินชีวิต 

(Values and Lifestyles : VALS) ถูกคิดคน เเละพัฒนาข้ึนในป ค.ศ. 1978 โดยสถาบันวิจัยสเเตน

ฟอรด (Stanford Research Institute : SRI) สามารถเเบงออกเปน 8 กลุมดังนี้ (Mowen & Minor 

อางใน ดารา ทีปะปาล, 2446) 

          1. กลุมผูสมหวังในชีวิต (Actualizers) ชวงอายุ 25 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีมีรายได เเละ 

ทรัพยากรมากท่ีสุด การศึกษาสูงกวาปริญาตรี ยึดถือหลักการ เเละการกระทําเปนสิ่งสําคัญ มีรสนิยม 
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เเละมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง พรอมจะเปดรับความเปลี่ยนเเปลงท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิต มีความสนใจ 

เรื่องราวสิ่งตางๆ รอบดานโดยเฉพาะปญหาสังคม ชอบท่ีจะเเสดงความเปนตัวของ ตัวเองตอผูอ่ืน

อยางชัดเจน เปนกลุมท่ีมีความสําเร็จในชีวิต 

          2. กลุมผูประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds) ชวงอายุมากกวา 50 ป อยูในชวงวัยผูใหญ เปนกลุม

ท่ีมีรายได เเละทรัพยากรมาก การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรับผิดชอบสูง ชอบท่ีจะ เปดรับฟง

ความคิดเห็นใหมๆ ของคนอ่ืนท่ีมีตอตนเอง เวลาวางจะชอบทํากิจกรรมเพ่ือการพักผอน เเละสราง

ความสุขภายในครอบครัว 

          3. กลุมอนุรักษนิยม ( ฺBelievers) ชวงอายุ 23 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีมีรายไดปานกลาง เเละมี 

ทรัพยากรนอย จบการศึกษาไมเกินระดับมัธยมศึกษา เปนกลุมบุคคลท่ียึดถือหลักการ มีความเชื่อใน 

หลักศีลธรรม ตอตานการเปลี่ยนเเปลงท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตของตนเอง ชีวิตใหความสําคัญกับ 

ครอบครัว ศาสนา เพ่ือน เเละประเทศชาติ 

          4. กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ (Achievers) ชวงอายุ 23 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีมีรายได เเละ 

ทรัพยากรมาก จบการศึกษาไดทุกระดับ เปนกลุมบุคคลท่ียึดถือสถานภาพ ประสบความสําเร็จ ใน

อาชีพของตน ชอบเขาสังคม มุงทําในสิ่งท่ีตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษนิยม ชอบไดรับคําชื่นชม ยก

ยองจากคนรอบขาง เปนกลุมบุคคลท่ียึดถือภาพลักษณของตนเองเปนสิ่งสําคัญ 

          5. กลุมผูมีความทะเยอทะยาน (Strivers) ชวงอายุ 23-59 ป เปนกลุมท่ีมีรายได เเละ 

ทรัพยากรนอย จบการศึกษาไมเกินระดับปริญญาตรี มีความคิดท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต ชอบ

ท่ีจะเปดรับฟงความคิดเห็นใหมๆ ของคนอ่ืนท่ีมีตอตนเอง กลุมผูมีความทะเยอทะยานเปนกลุม 

บุคคลท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ คือเปนกลุมบุคคลท่ียึดถือสถานภาพ อยาก 

ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน ชอบเขาสังคม มุงทําในสิ่งท่ีตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษนิยม 

ชอบไดรับคําชื่นชมยกยองจากคนรอบขาง เปนบุคคลท่ียึดถือภาพลักษณของตนเองเปนสิ่งสําคัญ 

          6. กลุมผูเเสวงหาประสบการณใหมๆ (Experiencers) ชวงอายุไมเกิน 22 ป เปนกลุมท่ีมี 

ทรัพยากรมาก เเละเปนกลุมท่ียังไมสําเร็จการศึกษา อยูในชวงวัยรุน ชื่นชอบความตื่นเตน เเละ ทา

ทาย มีความกระตือรือรน ชื่นชอบกิจกรรมดานความบันเทิง กีฬา เเละกิจกรรมทางสังคม 

          7. กลุมนักปฏิบัติ (Makers) ชวงอายุ 23-59 ป เปนกลุมท่ีมีทรัพยากรนอย จบการศึกษาไม 

เกินระดับปริญญาตรี ยึดถือการกระทําเปนสําคัญ ใหความสําคัญกับครอบครัว เเละเรื่องการพัก ผอน

ของตนเอง มีความอนุรักษนิยม มุงทําเเตในสิ่งท่ีตนเองคุนเคย เเละไมสนใจเรื่องท่ีไมมีความ สัมพันธ 

หรือเก่ียวของกับตนเอง 

          8. กลุมผูดิ้นรน (Strugglers) เปนกลุมท่ีมีรายได เเละทรัพยากรนอย จบการศึกษาไมเกิน 

ระดับมัธยมศึกษา มีชวงอายุมากเฉลี่ย 60 ปข้ึนไป สนใจเรื่องสุขภาพ เเละสนใจเรื่องความปลอดภัย 

ของชีวิตของตนเอง 
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          ศุภศิลป  กุลจิตตเจือวงศ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การนําเสนอรายการโทรทัศนในยุค ดิจิตอล 

มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอเเนะเเนวทางการผลิตรายการโทรทัศนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความ นาสนใจ 

เเละสอดคลองตรงกับพฤติกรรมการรับชมของผูชมในปจจุบัน เเละสามารถเเยงชิงฐาน จํานวนผูชม

ใหติดตามรายการในสถานีโทรทัศนไดจํานวนมาก ผลการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมสื่อ โทรทัศน มี

การเเขงขันท่ีสูงข้ึนกวาในอดีต ท้ังนี้เพราะจํานวนชองท่ีมากข้ึน ทําใหผูชมมีทางเลือก ในการรับชม

มากข้ึน โดยเกิดการเเขงขันท่ีสูงข้ึนของผูประกอบการดวยกันเอง ผูผลิตรายการควร ศึกษาพฤติกรรม

ของผูชมในเชิงลึก เพ่ือสามารถนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาวิเคราะห เเละสรางเปน เเนวทางตางๆ ไดเเก

การออบเเบบสาร การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร เเละปฏิกิริยา ตอบกลับให สอดคลองกับกลุม

ผูชมท่ีมีรูปเเบบการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลายไดอยางเเทจริง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

          การเเสวงหาขาวสารของผูรับสารนั้น เกิดจากปจจัยดานจิตวิทยาทางสังคมตามเเนวคิด เรื่อง

ความลงรอยกันของทัศนคติ (Attitude Congruence) ท่ีวาบุคคลจะท้ิงขาวสารท่ีไมสอดคลอง กับ

ทัศนคติท่ีตนมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เเละจะเลือกรับสารท่ีสอดคลองกับทัศนคติท่ีตนมีตอสิ่งใดสิ่ง หนึ่งเเทน 

(Donohew & Tipton อางถึงใน สุรัตน ตรีสุกล, 2546) 

          หนาท่ีเชิงสังคม เเละจิตวิทยาของบุคคลในการเเสดงพฤติกรรมการเลือกเปดรับสื่อท่ีข้ึนอยู 

กับเเรงจูงใจ เเละความตองการของบุคคล ซ่ึงเเตละบุคคลมีวัตถุประสงค เเละความตองการใช 

ประโยชนจากสื่อเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองเเตกตางกัน  (Katz, et อางถึงใน ภัสวลี นิติ

เกษตรสุนทร เเละคณะ, 2546)  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

เเหลงขอมูลการวิจัย 

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกสัมภาษณ (Personal Interviews)  ผูท่ีรับชมชองรายการ 

โทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ประกอบดวย 7 ชอง คือ ชอง  Mcot HD, ชอง One, 

ชอง Thairath TV, ชอง 3 HD, ชอง Amarin TV HD, ชอง 7 HD, เเละชอง PPTV เเละเปนผูอาศัย 

อยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 40 คน อายุตั้งเเต 18 ปข้ึนไป เเละสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interviews) จากตัวเเทนกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตท้ัง 8 กลุม ประกอบดวยกลุมผูสมหวังในชีวิต 

กลุมผูประสบผลสําเร็จ กลุมอนุรักษนิยม กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ กลุมผูมีความทะเยอทะยาน กลุม

ผูเเสวงหาประสบการณใหมๆ กลุมนักปฏิบัติ เเละกลุมผูดิ้นรน ตัวเเทนกลุมละ 1 คน รวมเปน 8 คน 

เพ่ือตองการสัมภาษณถึงมุมมอง ความคิดเห็นสวนบุคคล ท่ีมีตอชองรายการโทรทัศนดิจิตอล 
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ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี รวมถึงขอมูลดานลักษณะประชากร เเละรูปเเบบการดําเนินชีวิต เพ่ือนํามา

เปนขอมูลในการวิเคราะหการศึกษางานวิจัยใน ครั้งนี้ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการสัมภาษณเปนวิธีการ 

เก็บขอมูลจากมุมมองความคิดเห็นสวนบุคคล เพ่ือหาคําตอบในสิ่งท่ีตองการ ซ่ึงการสัมภาษณครั้งนี้ 

เปนการสัมภาษณเเบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนการสัมภาษณท่ีผูวิจัยกําหนด 

คําถามโดยจะใชเเบบสัมภาษณเดียวกัน ท้ังการสัมภาษท่ัวไป (Personal Interviews)  เปนการ 

สัมภาษณกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เพ่ือถามตอบขอมูลเก่ียวกับประเด็นท่ีสนใจเบื้องตน เเละ 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) เปนการสัมภาษณกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน เพ่ือ

ถามตอบประเด็นท่ีสนใจเเบบเจาะลึก เพ่ือหาคําตอบดานความคิด ความเชื่อ เเละทัศนคติ ตอ

ประเด็นท่ีไดรับการซักถาม (สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558) 

การรวบรวมขอมูล 

          การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีรับชมชองรายการโทรทัศน 

ดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี เเละนําขอมูลท้ังหมดมารวบรวม เปรียบเทียบความเหมือน   ความ

ตาง นํามาวิเคราะห จากนั้นนํามาอภิปราย เเละสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล 

           การเเบงกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางท่ีรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล 

ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี สามารถจัดกลุมโดยการใชเเบบสัมภาษณสอบถามลักษณะการดําเนินชีวิต 

ของกลุมตัวอยางในปจจุบันวาเปนอยางไร (ขอมูลลักษณะประชากร, กิจกรรมท่ีสนใจ, ลักษณะ 

อุปนิสัยในการดําเนินชีวิตในสังคม, หลักการใชชีวิต) จากนั้นนําขอมูลมาเรียบเรียง เเละเเยกประเภท 

ตามเกณฑท่ีกําหนดดังนี้คือ (ผูวิจัยเปนผูกําหนดรายไดตามความเหมาะสมโดยอางอิงจากเเนวคิด 

เรื่อง VALS Typology) 

1. กลุมผูสมหวังในชีวิต (Actualizers)  

1.1 ชวงอายุ 25 ปข้ึนไป 

1.2 รายไดมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป  

1.3 การศึกษาสูงกวาปริญาตรี  

1.4 มีลักษณะยึดถือหลักการ เเละการกระทําเปนสิ่งสําคัญ มีรสนิยม เเละ มีความ

เชื่อม่ันในตนเองสูง พรอมจะเปดรับความเปลี่ยนเเปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน ชีวิต มีความสนใจเรื่องราวสิ่ง

ตางๆ รอบดานโดยเฉพาะปญหาสังคม  

2. กลุมผูประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds )  

2.1 ชวงอายุมากกวา 50 ป อยูในชวงวัยผูใหญ  

2.2 รายไดประมาณ 20,001-30,000 บาทตอเดือน  
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2.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี  

2.4 ลักษณะยึดถือหลักการ มีความรับผิดชอบสูง ชอบท่ีจะเปดรับฟงความคิด เห็น

ใหมๆ ของคนอ่ืนท่ีมีตอตนเอง เวลาวางจะชอบทํากิจกรรมเพ่ือการ พักผอน เเละสรางความสุข

ภายในครอบครัว 

3. กลุมอนุรักษนิยม ( ฺBelievers)  

3.1 ชวงอายุ 23 ปข้ึนไป 

3.2 รายไดประมาณ 10,001-20,000 บาทตอเดือน 

3.3 จบการศึกษาไมเกินระดับมัธยมศึกษา  

3.4 ลักษณะเปนกลุมบุคคลท่ียึดถือหลักการ มีความเชื่อในหลักศีลธรรม ตอตานการ

เปลี่ยนเเปลงท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตของตนเอง ชีวิตใหความสําคัญ กับครอบครัว ศาสนา เพ่ือน เเละ

ประเทศชาติ 

4. กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

4.1 ชวงอายุ 23 ปข้ึนไป 

4.2 รายไดประมาณ 20,001-30,000 บาทตอเดือน  

4.3 จบการศึกษาไดทุกระดับ  

4.4 ลักษณะเปนกลุมบุคคลท่ียึดถือสถานภาพ ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน ชอบ

เขาสังคม มุงทําในสิ่งท่ีตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษนิยม ชอบไดรับคํา ชื่นชมยกยองจากคนรอบ

ขาง เปนกลุมบุคคลท่ียึดถือภาพลักษณของตนเอง เปนสิ่งสําคัญ 

5. กลุมผูมีความทะเยอทะยาน (Strivers)  

5.1 ชวงอายุ 23-59 ป  

5.2 รายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน 

5.3 จบการศึกษาไมเกินระดับปริญญาตรี 

5.4 ลักษณะมีความคิดท่ีอยากประสบความสําเร็จในชีวิต ชอบท่ีจะเปดรับฟงความ 

คิดเห็นใหมๆ ของคนอ่ืนท่ีมีตอตนเอง กลุมผูมีความทะเยอทะยานเปนกลุม บุคคลท่ีมีลักษณะคลาย

กับกลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ เปนกลุมบุคคลท่ียึดถือ สถานภาพ ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน 

ชอบเขาสังคม มุงทําในสิ่ง ท่ีตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษนิยม ชอบไดรับคําชื่นชมยกยองจากคน 

รอบขาง เปนกลุมบุคคลท่ียึดถือภาพลักษณของตนเองเปนสิ่งสําคัญ 

6. กลุมผูเเสวงหาประสบการณใหมๆ (Experiencers)  

6.1 ชวงอายุไมเกิน 22 ป  

6.2 มีรายไดประมาณ 20,001-30,000 บาทตอเดือน 

6.3 เปนกลุมท่ียังไมสําเร็จการศึกษา  
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6.4 ลักษณะอยูในชวงวัยรุน ชื่นชอบความตื่นเตน เเละทาทาย มีความกระตือรือรน ชื่น

ชอบกิจกรรมดานความบันเทิง กีฬา เเละกิจกรรมทางสังคม 

7. กลุมนักปฏิบัติ (Makers)  

7.1 ชวงอายุ 23-59 ป    

7.2 รายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน  

7.3 จบการศึกษาไมเกินระดับปริญญาตรี 

7.4 ลักษณะยึดถือการกระทําเปนสําคัญ ใหความสําคัญกับครอบครัวเเละ เรื่องการ

พักผอนของตนเอง มีความอนุรักษนิยม มุงทําเเตในสิ่งท่ีตนเองคุนเคย เเละไมสนใจเรื่องท่ีไมมี

ความสัมพันธ หรือเก่ียวของกับตนเอง 

8. กลุมผูดิ้นรน (Strugglers)  

8.1 อายุมากเฉลี่ย 60 ปข้ึนไป  

8.2 รายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน  

8.3 จบการศึกษาไมเกินระดับมัธยมศึกษา  

8.4 สนใจเรื่องสุขภาพ เเละสนใจเรื่อง ความปลอดภัยของชีวิตของตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล          

        การวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะหจากเเหลงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูรับชมชองรายการ

โทรทัศน ดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี จํานวน 40 คน เเละการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 8 คน 

โดยนํา  ขอมูลจากการสัมภาษณมาเรียบเรียง เปรียบเทียบ ความเหมือนเเละความเเตกตาง รวมถึง

การ วิเคราะหขอมูล หลังจากนั้นจึงสรุปประเด็นท่ีสําคัญ นํามาตีความหมายของขอมูลภายใตเเนวคิด 

ทฤษฎี  เเละงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนสําคัญ เพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

       

สรุปผลการวิจัย  

สวนท่ี 1 กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตจํานวน 8 กลุม กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล  

           ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี  

           การเลือกรับชมชองรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี พบวากลุมผูสมหวัง 

ในชีวิต เเละกลุมผูประสบผลสําเร็จ เลือกรับชมเพราะ รายการประเภทสาระมีคุณภาพ มีความ 

หลากหลาย กลุมอนุรักษนิยม กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ กลุมผูมีความทะเยอทะยาน เเละกลุม นัก

ปฏิบัติ เลือกรับชมเพราะ รายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงมีคุณภาพ มีสัดสวน ใน

การออกอากาศท่ีเหมาะสม รวมถึงมีความหลากหลาย กลุมผูเเสวงหาประสบการณใหมๆ เเละกลุมผู

ดิ้นรน เลือกรับชมเพราะ รายการประเภทบันเทิงมีคุณภาพ เเละมีความหลากหลาย 
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           วิธีเลือกชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรต้ี เอชดี พบวากลุมรูปเเบบการ 

ดําเนินชีวิตท้ัง 8 กลุม จะมีวิธีเลือกชมรายการโทรทัศนโดยใชความตองการใชประโยชนของตนเอง 

เปนสิ่งตัดสินในการเลือกรับชมรายการ สวนประโยชนจากการไดรับชมรายการโทรทัศน กลุมรูป 

เเบบการดําเนินชีวิตท้ัง 8 กลุมไดรับประโยชนเเตกตางกันไป ตามความตองการใชประโยชน ของ

ตนเอง พบวากลุมผูสมหวังในชีวิต เเละกลุมผูประสบผลสําเร็จ คิดวาประโยชนท่ีไดรับคือ  การไดรับ

ขอมูลขาวสาร สาระความรูท่ีเปนประโยชน สามารถนําขอมูลเหลานี้ ไปประยุกตใชใน ชีวิตประจําวัน

ได กลุมอนุรักษนิยม กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ กลุมผูมีความทะเยอทะยาน เเละ กลุมนักปฏิบัติ คิด

วาประโยชนท่ีไดรับคือ ไดรับสาระประโยชนตอการดําเนินชีวิตรวมถึงความบันเทิง ท่ีชวยคลาย

ความเครียด กลุมผูเเสวงหาประสบการณใหมๆ เเละกลุมผูด้ินรน คิดวาประโยชนท่ีไดรับ คือ ความ

บันเทิง ชวยคลายความเครียด ชวยสรางความสนุกเพลิดเพลิน 

          การเลือกชมรายการประเภทสาระ (ขาว, สารคดี) เเละรายการประเภทบันเทิง (ซิทคอม, 

ละคร, รายการเกมโชว, รายการทอลกโชว, รายการเรียลลิตี้, รายการกีฬา เเละรายการดนตรี) พบวา 

กลุมผูสมหวังในชีวิต เเละกลุมผูประสบผลสําเร็จ จะใหความสําคัญกับรายการประเภทสาระเปนหลัก 

สวนรายการประเภทบันเทิง จะเลือกชมรายการท่ีนอกเหนือจากการสรางความบันเทิงเเลว ตองได 

รับสาระความรูดวย เชนรายการเกมโชว เเละรายการทอลกโชว เปนตน กลุมอนุรักษนิยม กลุมผู 

สําเร็จในงานอาชีพ กลุมผูมีความทะเยอทะยาน เเละกลุมนักปฏิบัติ จะใหความสําคัญกับรายการ 

ประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงในสัดสวนเทาๆ กลุมผูเเสวงหาประสบการณใหมๆ เเละ 

กลุมผูด้ินรนจะใหความสําคัญกับ รายการประเภทบันเทิงเปนหลัก เชนซิทคอม ละคร เเละรายการ 

เกมโชว เปนตน รวมถึงจะไมใหความสําคัญกับรายการประเภทสาระ 
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ตารางท่ี 1 : เเสดงผลสรุปการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ของกลุม

รูปเเบบการดําเนินชีวิต 8 กลุม  

 

 

 

 

 

กลุมรูปเเบบ 

การดําเนินชีวิต 

 

 

 

รายการประเภทสาระ  

 

 

รายการประเภทบันเทิง 

 

 

ขาวการเมือง 

     ขาวอาชญ
ากรรม 

   ขาวเศรษฐกิจ 

    ขาวเหตุการณ
ภายในประเทศ 

        ขาวตางประเทศ 

    ขาวกีฬา 

   ขาวบันเทิง 

สารคดีทองเที่ยว 

สารคดีประวัติศาสตร 

สารคดีธรรมชาต ิ

 สารคดีวิทยาศาสตรฯ 

ซิทคอม 

ละคร 

รายการเกมโชว 

รายการทอลกโชว 

รายการเรียลลติี ้

รายการกีฬา 

รายการดนตร ี

Actualizers                   

Fulfilleds                   

Believers                   

Achievers                   

Strivers                   

Experiencers                   

Makers                   

Strugglers                   

 

 

รายการขาว รายการสารคด ี
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สวนท่ี 2 กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความคิดเห็นท่ีมีตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล    

           ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี  

          การผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี คือรายการประเภทสาระ เเละ

รายการประเภทบันเทิงมีคุณภาพ มีความหลากหลายมากกวาชองรายการอ่ืนๆ มีสัดสวนของ 

ปริมาณรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงในสัดสวนท่ีเหมาะสม รายการประเภท 

สาระมีความนาเชื่อถือ สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน รายการบันเทิงมีเนื้อหา ท่ี

สนุก นาติดตาม เเละยังมีประโยชน เชน ไดรับขอคิดดีๆ หรือเเรงบันดาลใจ เปนตน รายการชอง วา

ไรตี้ เอชดี มีบุคลากรท้ังเบื้องหนาท่ีมีชื่อเสียง คือ นักเเสดง ศิลปน พิธีกร ผูประกาศ เเละบุคลากร 

เบื้องหลังท่ีมีประสบการณ คือทีมงานผูผลิตรายการ รวมงานกับชองวาไรตี้เอชดีมากมาย 

           

อภิปรายผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล 

          ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี มีดังนี้ 

          การเลือกรับชมชองรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรต้ี เอชดี พบวา กลุมรูปเเบบ 

การดําเนินชีวิตท้ัง 8 กลุม มีการเปดรับชมรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิง เเต

กตางกัน การเลือกรับชมรายการประเภทสาระประกอบดวย ขาว เเละสารคดี พบวากลุมท่ีเลือก ชม

รายการประเภทสาระเปนหลัก เเละใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ กลุมผูสมหวังในชีวิต กลุมผู ประสบ

ผลสําเร็จ รองลงมาคือ กลุมอนุรักษนิยม กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ กลุมผูมีความทะเยอ ทะยาน เเละ

กลุมนักปฏิบัติ ตามลําดับ กลุมท่ีเลือกชมรายการประเภทบันเทิงเปนหลัก เเละให ความสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ กลุมผู เ เสวงหาประสบการณใหมๆ เเละกลุมผู ด้ินรน รองลงมาคือ กลุมผู มี ความ

ทะเยอทะยาน กลุมอนุรักษนิยม กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ เเละกลุมนักฏิบัติ ตามลําดับ ซ่ึงกลุมรูป

เเบบการดําเนินชีวิตท้ัง 8 กลุม จะเปดรับชมรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภท บันเทิงตาม

ความสนใจ ความตองการใชประโยชนจากการรับชมรายการประเภทสาระ หรือรายการ ประเภท

บันเทิงเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง สอดคลองกับทฤษฎีของ Donohew & Tipton (อาง

ใน สุรัตน ตรีสุกล, 2546) กลาววาบุคคลจะท้ิงสารท่ีไมสอดคลองกับทัศนะคติของตน เเละจะเลือก

รับสารท่ีสอดคลองกับทัศนคติของตนเเทน เเละยังสอดคลองกับทฤษฎีของ Katz, et (อางใน ภัสวลี 

นิติเกษตรสุนทร เเละคณะ, 2546) กลาววาบุคคลจะเลือกรับสื่อท่ีข้ึนอยูกับความ ตองการใช

ประโยชนจากสื่อเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ดังนั้นการเลือกรับชมรายการ โทรทัศน

ดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ผูชมท่ีมีรูปเเบบการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลาย จะเลือกชม รายการ

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตนเองเเตกตางกัน  โดยกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต บางกลุม
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ก็เลือกชมรายการประเภทสาระ เพราะตองการไดรับขาวสาร สาระความรูท่ีเปนประโยชน บางกลุมก็

เลือกชมรายการประเภทบันเทิง เพราะตองการไดรับความเพลิดเพลิน ความสนุก ชวยคลายเครียด 

สรางเสียงหัวเราะ 

 

สวนท่ี 2 กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความคิดเห็นท่ีมีตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล    

           ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี มีดังนี้ 

           กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต มีความคิดเห็นตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภท 

ชองวาไรตี้ เอชดี คือ รายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงมีคุณภาพ มีความ 

หลากหลายมากกวาชองรายการอ่ืนๆ มีสัดสวนของปริมาณรายการประเภทสาระ เเละรายการ 

ประเภทบันเทิงในสัดสวนท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท้ังเบื้องหนา เเละเบื้องหลังท่ีมีประสิทธิภาพ ผูผลิต

รายการควรรักษามาตรฐานการผลิตรายการตนเองใหมีคุณภาพ เพ่ือสรางความเเตกตางให โดดเดน

กวาชองรายการอ่ืนๆ เพ่ือสรางฐานกลุมผูชมใหมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ นงนุช ศิริโรจน 

(2549) กลาววาการผลิตรายการโทรทัศนใหมีคุณภาพ และสามารถดึงดูดผูชมท่ีมีรูปแบบ การดําเนิน

ชีวิตท่ีหลากหลาย จําเปนท่ีตองพิจารณาถึง รายการสาระตองมีความนาเชื่อถือ และ สามารถนํา

ขอมูลท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รายการบันเทิงตองนําเสนอใหผูชมเกิด ความสุข และ

ไดประโยชนจากความบันเทิง สิ่งเหลานี้ถือวาการดึงดูดผูชม และเพ่ิมฐานจํานวนผูชม สอดคลองกับ

งานวิจัยของกรกต อบสุวรรณ (2551) เรื่องกลยุทธการบริหารจัดการ และการปรับตัว ของผูผลิต

รายการโทรทัศนอิสระ เพ่ือเขาสูความเปนสถานีโทรทัศนสาธารณะ กลาววาสถานีโทรทัศน 

จําเปนตองดึงจุดเดนมาเปนกลยุทธในการดึงดูดผูชมใหมารับชมรายการของสถานีโทรทัศน  การผลิต 

รายการโทรทัศนควรคํานึงถึงประโยชนท่ีผูชมตองการเปนหลัก เพ่ือสามารผลิตรายการท่ีเขาถึง กลุม

ผูชมไดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน           

 

ขอเสนอเเนะเพ่ือการนําไปใช 

          1. กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผูชม มีผลตอการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล 

ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี เเตกตางกันออกไป โดยผูชมท่ีอยูในกลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิตเดียวกัน 

จะมีลักษณะการเปดรับชมรายการโทรทัศนคลายคลึงกัน ดังนั้นขอมูลวิจัยนี้จึงเหมาะสมกับสถานี 

โทรทัศน เเละผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีตองการพัฒนา เเละผลิตรายการใหเขาถึงกลุมผูชมท่ีมีความ 

หลากหลาย หรือตองการสรางรายการโทรทัศนใหสามารถจับกลุมผูชมเเบบเฉพาะเจาะจง (Niche) 

เพ่ือเพ่ิมจํานวนฐานผูชมใหมากข้ึน 
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          2. การศึกษากลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปดรับชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภท

ชองวาไรต้ี เอชดี สามารถนําผลการวิจัยไปใชวางเเผน หรือเปนขอมูลสําหรับลงโฆษณาตางๆ ในชอง

โทรทัศน ใหตรงกับกลุมผูชมรายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ท่ีมีความ หลากหลาย 

 

ขอเสนอเเนะเพ่ือการวิจัย 

          1.ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการเปดรับชมรายการโทรทัศน 

ดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี ในจังหวัดอ่ืนๆ เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนเเกน จังหวัด 

ภูเก็ต เปนตน เพ่ือจะไดทราบถึงลักษณะการเปดรับชม เเละความคิดเห็นตอการผลิตรายการ 

โทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ เอชดี  

          2. ควรศึกษาลักษณะการเปดรับชม เเละความคิดเห็นตอการผลิตรายการโทรทัศนดิจิตอล 

หมวดหมูอ่ืนๆ คือ หมวดหมูบริการสาธารณะ หมวดหมูเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว หมวดหมู 

ขาวสาร เเละสาระ หมวดหมูท่ัวไปเเบบความคมชัดปกติ เอสดี (SD) 
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The Impact of Communication via Social Media:  

Get Ready to The New Threat in The Area of National Security 
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บทคัดยอ 

การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดลอมดานเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลสงผลให

พฤติกรรม การดําเนินชีวิตของแตละปจเจกบุคคล รวมถึงพฤติกรรมและปฏิสัมพันธทางสังคม

ระหวางบุคคล กลุมบุคคล องคกร สถาบัน ประเทศ และกลุมประเทศกําลังถูกหลอหลอมรวมเขาไป

อยูในโลกเสมือนจริงท่ีไรพรมแดนในมิติไซเบอร (cyber worlds) บทความนี้จึงมุงนําเสนอผลกระทบ

ของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียล

มีเดียตอรูปแบบการดําเนินชีวิต 2) ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียตอการทํางานของ

สื่อมวลชน 3) ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียตอประเด็นเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 4) 

ขอเสนอแนะในการเตรียมพรอมรับมือตอภัยคุกคามดานความม่ันคงในอนาคต โดยการศึกษานี้ใช

วิธีการรวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (literature review) และจากการ

สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) บุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในฐานะผูใหขอมูลหลัก (key 

informants) ท้ังจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับงานดานความม่ันคง นักวิชาการดานรัฐศาสตร 

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อใหม และองคกรวิชาชีพสื่อ ประเด็นสําคัญท่ีสะทอนอยางชัดเจนในผลการศึกษา

พบวาผูรับสารจํานวนไมนอยยังคงจมอยูกับมายาคติจากภูมิทัศนสื่อแบบเดิม คือเชื่อวาขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ ท่ีสงผานทางโซเชียลมีเดียเปนขอมูลท่ีไดรับการกลั่นกรองมาแลว ซ่ึงถือเปนอันตรายรูปแบบ

ใหมท่ีแฝงตัวมากับการสื่อสารในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพรขาวปลอม (fake news)    
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Abstract 

The changing of communication technology in the digital era impacts directly 

on the society especially to the people’s behavior including the interaction between 

individual, group of people, organization, country, or global. These changing 

phenomena of social media make people have no limited of time and space in the 

cyber worlds. Therefore, this article is focusing on the impact of social media on 4 

main issues as follows, 1) The impact of social media on lifestyle 2) The impact of 

social media on the mass media work performance 3) The impact of social media on 

the National Security 4) The recommendations of the preparations of the new threat 

of social media on the National Security. The methodologies that have been used in 

this article are literature review and           in-depth interviewed from the interviewers 

for example the government officers who work in the National Security area, the 

specialist of political science and new media, and mass media organization as key 

informants. The results show that people still believe that massages from new media 

platforms were approved by the editor like it used to be in the traditional media 

channel. Therefore, fake news and unreliable massages are the danger associated with 

recent communication technology. 

 

Keywords: communication technology, digital era, social media 

 

บทนํา 

 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปดเผยผลสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตประเทศ

ไทยป 2561 พบวา พฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของคนไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยคนไทยใช

อินเทอรเน็ตเฉลี่ยนานข้ึนเปน 10 ชั่วโมง 5 นาทีตอวัน เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3 ชั่วโมง 41 นาทีตอวัน 

โดยนิยมใชโซเชียลมีเดีย อาทิ    เฟซบุก อินสตราแกรม ยูทูป และพันทิปสูงมากถึง 3 ชม. 30 นาที

ตอวัน โดยกลุม Baby Boomer เปนกลุมท่ีนากังวลมากท่ีสุดเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

เว็บไซตธนาคาร ขณะท่ี Gen Z มีความ   สุมเสี่ยงในเรื่องของการถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล เชน 

การใหวันเดือนปเกิดท่ีแทจริงผานสื่อสังคมออนไลน สวน Gen Y มักจะชอบทํากิจกรรมเสี่ยงผานสื่อ

สังคมออนไลน โดยตั้งคาเปนสาธารณะ เชน การอัปโหลดรูปถาย/วิดีโอทันทีหลังถาย และการแชร
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ตําแหนง (location) แบบ real time เปนตน ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้ถือเปนการสรางความไมปลอดภัย

ใหกับเจาของขอมูล  

จากขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตผานโซเชียลมีเดียของคนไทยดังกลาว ความนากังวล

ท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดลอมดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลท่ีสงผลใหพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตของแตละปจเจกบุคคล รวมถึงพฤติกรรมและปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล 

กลุมบุคคล องคกร สถาบัน ประเทศ และกลุมประเทศกําลังถูกหลอหลอมรวมเขาไปอยูในโลกเสมือน

จริงท่ีไรพรมแดนในมิติ  ไซเบอร (cyber worlds) ผานชองทางการสื่อสารของโซเชียลมีเดียมากข้ึน

ตามลําดับนั้น บทความนี้จึงมุงนําเสนอผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียใน 4 ประเด็นหลัก 

ไดแก 1) ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียตอรูปแบบการดําเนินชีวิต 2) ผลกระทบของ

การสื่อสารผานโซเชียลมีเดียตอการทํางานของสื่อมวลชน 3) ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียล

มีเดียตอประเด็นเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ และ 4) ขอเสนอแนะในการเตรียมพรอมรับมือตอภัย

คุกคามดานความม่ันคงในอนาคต  

บทความนี้ ผูเขียนใชวิธีการรวบรวมขอมูล (gathering information) จากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (literature review) และจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 

บุคคลตาง ๆ โดยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานท่ีตรงกับหัวขอการศึกษาในฐานะผูใหขอมูลหลัก (key Informants) ท้ังจากหนวยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวของกับงานดานความม่ันคง นักวิชาการดานรัฐศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานสื่อใหม และ

องคกรวิชาชีพสื่อ ประกอบดวย 1) นายฐนัตถ สุวรรณานนท ผูอํานวยการสํานัก 1 สํานักขาวกรอง

แหงชาติ 2) พลตรีบุญรอด ศรีสมบัติ ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 3) ดร.มานะ ตรีรยา

ภิวัฒน คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 4) ผศ.ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ 

อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย         5) ศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข อาจารย

ประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6) นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ กรรมการบริหารสมาคม

ผูผลิตขาวออนไลน จากนั้นจึงนําขอมูลท้ังหมดมาจัดกลุม (grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็น

หลัก (main idea) แลวนํามาสรุปวิเคราะห และอภิปรายประเด็นตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของการ

นําเสนอบทความท้ัง 4 ประเด็นท่ีกลาวไวขางตน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 

 

(1) ผลกระทบของการส่ือสารผานโซเชียลมีเดียตอรูปแบบการดําเนินชีวิต  
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การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดลอมดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล สงผลใหพฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตของแตละปจเจกบุคคลเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะในชวงทศวรรษท่ีผานมา เม่ือ

โลกหมุนไป เทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบของสื่อใหม (new media) ไดเขามาเปลี่ยนโครงสราง

กระบวนการสื่อสารและการไหลเวียนของขอมูลขาวสาร โดยรูปแบบการสื่อสารผานชองทางสื่อ

สังคมออนไลนตาง ๆ ไดหักลางแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารแบบเกาอยางถอนรากถอนโคน ดังท่ี พีระ 

จิรโสภณ (2557: 12-17) ไดเปรียบเทียบระหวางสื่อมวลชนดั้งเดิม (old media) ท่ีเคยมีบทบาทใน

อดีตและสื่อใหม  (new media) ท่ี มีบทบาทสูงขณะนี้ คือคอมพิวเตอรและสมารทโฟนซ่ึงมี

อินเทอรเน็ตเปนเครือขายการสื่อสารในระบบดิจิทัล สงผลใหเกิดประสบการณสื่อสังคมออนไลนท่ี

สรางเครือขายสังคม (social network) ในพ้ืนท่ีสื่อท่ีกลายเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ยิ่งไปกวานั้น

ความกาวหนาของการสื่อสารดิจิทัลทําใหเกิดชองทางหรือแพลตฟอรม (platforms) ท่ีมีลักษณะ

บูรณาการลูมารวมบรรจบกันเปนการหลอมรวมสื่อ (media convergence) ทําใหการแยกความ

แตกตางและการแยกประเภทระหวางสื่อทําไดยากข้ึนกวาท่ีเคยเปนในอดีต โดยสามารถสรุปเปน

ประเด็นสําคัญได ดังตอไปนี้    

1. ผูรับสารจํานวนไมนอยยังคงเปนผูรับสารท่ีจมอยูกับมายาคติจากภูมิทัศนสื่อแบบเดิม คือ

เชื่อวาขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีสงผานทางโซเชียลมีเดียเปนขอมูลท่ีไดรับการกลั่นกรองมาแลว มานะ 

ตรีรยาภิวัฒน (สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2561) ในฐานะนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานสื่อใหม ระบุ

วาตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือการสื่อสารในกลุมไลน ท่ีสมาชิกในกลุมมักจะเชื่อวาขอมูลขาวสาร

ท่ีไดรับและสงตอกันไปมาระหวางกลุมตาง ๆ ท่ีตนเองเปนสมาชิกผานการกลั่นกรองมาแลวจากคน

ใกลชิด เนื่องจากสวนใหญเปนคนในครอบครัวเดียวกัน กลุมเพ่ือน กลุมคนทํางาน โดยไวใจวาจะมี

การกรองขอมูลขาวสารมาแลวเหมือนกับสมัยกอนท่ีตนเองเคยรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จากขาว

โทรทัศน ขาวหนังสือพิมพ ขาววิทยุ โดยใหความเชื่อถือวากองบรรณาธิการหรือนักขาวไดคัดกรอง 

ตรวจสอบขอมูลขาวสารอยางรอบดาน ถูกถวนกอนการเผยแพร  

2. การไวเนื้อเชื่อใจชุดขอมูล/ขาวสารตาง ๆ ในกลุมสังคมเล็ก ๆ ของตนเอง เหมือนการท่ี

คนท่ีชอบอะไรคลาย ๆ กันมาอยูรวมกัน กลายเปน “สังคมเสมือนจริง” โดยท่ีไมจําเปนตองรูจักกัน

มากอน แตสามารถรูจักกันได ทํากิจกรรมรวมกันได กมลรัฐ อินทรทัศน (2557: 13-19) กลาวถึง

ปรากฎการณของการปฎิสัมพันธทางสังคมหรือการสรางความสัมพันธทางสังคมผานสื่อใหม 

(parasocial interaction: PSI) เชน การแสดงตัวตนผานสัญญะตาง ๆ ท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ ท้ังท่ี

ตองการสรางอัตลักษณท่ีโดดเดน หรือตองการสรางความสับสน ลอลวง ลึกลับ ตลกขบขัน ฯลฯ ซ่ึง

ตอมา PSI ไดพัฒนามาเปน API (audience-personal interaction) จากปจจัยทางจิตวิทยา สังคม

วิทยา ท่ีทําใหรูปแบบการสื่อสารผานหนาจอสื่อใหมประเภทตาง ๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบอยาง
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หลากหลายสงผลใหมนุษยสามารถสื่อสารและปฎิสัมพันธกับใครก็ตามโดยท่ีไมจําเปนท่ีจะตองรูจัก

กันมากอนก็ได  

สอดคลองกับ เจษฎา เดนดวงบริพันธ (สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2561) สะทอนถึงผลกระทบ

ท่ีตามมาวาพฤติกรรมดังกลาวทําใหเกิดการแพรกระจายของขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางรวดเร็วโดย

ไมมีการตรวจสอบกอน ดวยความเชื่อวาชองทางการรับ-สงขอมูลท่ีมาจากกลุมโซเชียลมีเดียตาง ๆ 

ซ่ึงมาจากคนใกลชิด เชน คนในครอบครัว เพ่ือนฝูง เพ่ือนสมัยเด็ก เพ่ือนท่ีทํางานทําใหเกิดความเชื่อ

ใจและเชื่อในทันทีโดยไมตองไปตรวจสอบวาขอมูลนั้นเปนจริงหรือไม ทําใหกลายเปนเหยื่อของคนท่ี

ปลอยขอมูลขาวสารไดโดยงาย และจุดเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเร็วมากในสังคมเสมือนจริงบนโลกของ

การสื่อสารออนไลนท่ีทําใหเกิดการรวมกลุมกันของคนท่ีมีความคิดคลาย ๆ กัน ความชอบหรือไม

ชอบในสิ่งคลาย ๆ กันมาอยูรวมกันนั้น อาจนําไปสูการรวมกลุมกันเพ่ือกอความรุนแรงหรือรายแรง

ไปถึงข้ันรวมกันไปกอการรายก็ได นี่คือปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเขามาพรอมกับโซเชียลมีเดีย 

ซ่ืงเม่ือกอนไมมีทางเปนไปได 

3. โครงสรางของเฟซบุกท่ีสรางไวใหเราคอย ๆ ลบ (delete) บล็อค (block) เลิกเปนเพ่ือน 

(unfriend) หรือเลิกติดตาม (unfollow) คนท่ีเราไมชอบความคิดของเคา ไมชอบท่ีเคาโพสตไปเรื่อย 

ๆ  ทุกวัน การท่ีเรามีเพ่ือนเขามาใหม (add new friend) เราก็จะเลือกยอมรับ (accept friend 

request) เฉพาะกลุมคนท่ีคิดคลายกัน เจษฎา เดนดวงบริพันธ (สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2561) ให

ความเห็นวาจากเดิมท่ีเราเคยอยูตรงกลาง เราจะคอย ๆ เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็

ตาม เราก็จะถูกอะไรบางอยางทําใหเราโดนผลักไปเรื่อย ๆ ใหเจอคนท่ียิ่งคิดคลายเรามากข้ึนเรื่อย ๆ 

ซ่ึงกลไกเหลานี้อันตรายมากเพราะจะนําเราไปสูทิศทางเดียว สถานการณจึงนําพาไปสูการท่ีหาก

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดใชโซเชียลมีเดียเปนเครื่องมือในการทําใหคนเชื่อตามนั้นงายมากกวา

สมัยกอน โดยท่ีบางครั้งเราแทบจะไมรูตัวเลยวากําลังเขาสูวังวนความคิดความเชื่อเหลานั้นตั้งแต

เม่ือไหร  

เพราะทุกวันนี้เม่ือทุกคนใชเทคโนโลยีได ใชเทคโนโลยีเปน และทุกคนสามารถท่ีจะกําหนด

วาระขาวสารหรือสื่อสารโดยตัวของตัวเองได และสามารถเพรกระจายขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว

ดวยตัวของตัวเองนั้นคืออันตรายรูปแบบใหมท่ีแฝงตัวมากับการสื่อสารในยุคปจจุบัน เพราะคน ๆ 

นั้น อาจจะสงขอมูลจริงหรือไมจริง หรือแฝงผลประโยชน หรือแฝงความคาดหวังอะไรบางอยางอยูใน

ขอมูลขาวสารนั้นไดโดยงายและอยางแนบเนียน สอดคลองกับ รีฟสและแนส (1996, อางถึงใน พีระ 

จิรโสภณ, 2557: 12-14)ไดนําเสนอทฤษฎีสมการสื่อ (media-equation theory) กลาวถึงขอ

ไดเปรียบและขอดีของสื่อใหมไวหลายประการ รวมถึงขอดอยท่ีนาเปนหวงของสื่อใหมประการหนึ่ง

คือพลังความเขมแข็งในการผลักดันเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยสื่อใหมนั้นสามารถสรางความสับสน
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ความวุนวายได เนื่องจากความไมชัดเจนสมบูรณและเท่ียงแทของขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย

สามารถสรางความแตกแยกทางสังคมไดอยางงายดาย  

4. ธรรมชาติของโซเชียลมีเดียอยางหนึ่งคือขอมูลขาวสารท่ีเปนลบ ขอมูลท่ีไมจริง สามารถ

แพรกระจายไปไดอยางรวดเร็วกวาขอมูลขาวสารท่ีเปนจริง และถึงแมวาเม่ือขาวสารท่ีเปนความจริง

ไดรับการชี้แจงหรือเผยแพรออกมาในภายหลังแลวก็ตาม แตขอมูลท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงเรื่องท่ีไมจริง 

เรื่องท่ีเปนเท็จก็ไมไดหายไปไหน แตยังคงวนเวียนอยูแบบนั้น เพราะเปนแคเพียงการยาย

แพลตฟอรมจากแพลตฟอรมหนึ่งไปอีกแพลตฟอรมหนึ่งเทานั้นเอง เจษฎา เดนดวงบริพันธ 

(สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2561) ระบุถึงประสบการณของตนเองในฐานะ “โซเชียลอินฟลูเอนเซอร” 

วาตนเคยเริ่มเลนในกลุมพันทิปกอน แลวจะเห็นวาในพันทิป คนชอบแชรอะไรกันผิด ๆ ซ่ึงตนก็

พยายามเขาไปแกไขหรือใหขอมูลท่ีถูกตอง จากนั้นพอเขามาเลนเฟซบุกทุกอยางท่ีเคยพูดในพันทิป

กลับเขามาอยูในเฟซบุกหมดทุกอยาง แลวทุกวันนี้สิ่งท่ีพูดในเฟซบุกกลับมาอยูท่ีไลนหมด แสดงวา

ขอมูลท้ังหมดจะไมมีทางหายไปไหน ก็จะวนเวียนอยูแบบนี้เพราะเปนแคเพียงการยายแพลตฟอรม

เทานั้นเอง สิ่งท่ีเจอคือขอมูลท่ีเปนดานบวกกระจายไปเร็วก็จริง แตขอมูลท่ีเปนลบ ขอมูลท่ีไมเปน

ความจริง ขอมูลท่ีมีใครบางคนตั้งใจทําใหเกิดขอมูลท่ีผิดพลาด หรือตองการใหเกิดความเขาใจตามสิ่ง

ท่ีเขาสรางข้ึนมา เม่ือมีการสงขอมูลนั้น ๆ ออกมาแลวคนก็พรอมท่ีจะแชรทันที คําวา “ไวรัล” จึง

เกิดข้ึนตามศัพทชีวะไวรัสก็คือเชื้อโรค  

 

(2) ผลกระทบของการส่ือสารผานโซเชียลมีเดียตอการทํางานของส่ือมวลชน 

จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคของสังคมแหงขอมูลขาวสาร หรือท่ีหลาย

คนเรียกวายุค mobile first ท่ีคนในสังคมมีมือถือ มีโซเชียลมีเดีย มีสมารทโฟน คือพลังของโซเชียล

มีเดียทําใหคนทุกคนเปนผูสื่อขาวได และเปนผูรับขาวไดโดยไมตองรอรายการขาว หรือตองรอวาขาว

จะมาก่ีโมง เม่ือเราอยากรูอะไรสามารถหาชองทางเปดรับไดทันทีทุกท่ีทุกเวลา จากภาพสะทอน

ปรากฎการณดังกลาว สงผลกระทบกับการทํางานของสื่อมวลชน สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

1. หลายครั้งสื่อมวลชนในฐานะ “นายประตูขาวสาร หรือ gatekeeper” ไมไดทําหนาท่ีท่ีดี

ในการ    กรองขอมูลขาวสารท่ีปรากฎอยูในโซเชียลมีเดีย แตกลับเอาขอมูลเหลานั้นมาแพรกระจาย

ตอ โดยใชชองทางโซเชียลมีเดียเปน “แหลงขาว หรือ source” โดยไมไดผานกระบวนการคัดกรอง

ความถูกตอง ครบถวนรอบดานจากกองบรรณาธิการ และท่ีสําคัญคือไมมีการวิเคราะหวาขอมูล

เหลานั้นใหประโยชนอะไรกับผูรับสาร แตตองเรงนําเสนอใหเร็วท่ีสุดเพ่ือแยงชิงเรทติ้งเปนสําคัญ 

แลวคอยดูผลหลังจากนั้นตามมา ท้ัง ๆ ท่ีควรจะมีการตรวจสอบขอมูลใหดีกอนวาควรจะนําเสนอ

หรือไม มานะ ตรีรยาภิวัฒน (สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2561) ระบุวาหลายครั้งท่ีนักขาวไปตื่นตูมเอา
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ขอมูลเพราะกลัววาจะตกขาว ก็ไปเลนตามกระแสท่ีปรากฏผานโซเชียลมีเดีย ทําใหเกิดปญหาใน

ระดับผูสงสารท่ีไมรูวาอะไรควรสง อะไรไมควรสงตอผานทางโซเชียลมีเดีย หรือแมกระท่ังในฐานะ

ผูรับสื่อ เสพสื่อก็ไมรูวาอะไรคือขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง อะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็น 

อะไรคือขาวลือ ขาวลวง  

ปรากฎการณดั งกล าวสอดคลอง กับแนว คิดของกลุ มนั กทฤษฎี เทคโนโลยีนิ ยม 

(technological determinism) ท่ีมีความเห็นรวมกันวาเทคโนโลยีสารสนเทศคือตัวกําหนดหรือตัว

ชี้นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ข้ึนในสังคม โดยมีประโยคทองท่ีรูจักกันอยางกวางขวางคือ “the 

medium is the message” ซ่ึง Marshall McLuhan (1996, อางถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน, 2557: 

13-13) ไดใหความหมายไววา เนื้อหาสารของการสื่อสารมีความสําคัญ มีบทบาท หรือมีผลกระทบไม

มากเทาตัวสื่อหรือรูปแบบของการสื่อสารนั้น ๆ โดยตัวสื่อในรูปแบบ (forms) ท่ีแตกตางกันมี

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเก่ียวกับผูอ่ืน ตัวเราเอง หรือโลกรอบตัวไดโดยไมรูตัว 

2. รูปแบบการรายงานขาวของสื่อในปจจุบันมีลักษณะเปนการรายงานเหตุการณวาเกิด

อะไรข้ึน        ท่ีไหน เวลาเทาไหร และเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน รถชนกัน มีคนตายก่ีคน โดยขาด

การใหขอมูลในเชิงวิเคราะหเจาะลึกถึงสาเหตุของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน รวมถึงวิธีการปองกันหรือแกไข

ปญหา เพ่ือใหผูรับสารไดเรียนรูและนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน และท่ีสําคัญในยุคโซเชียลมีเดีย

ปญหาท่ีสื่อถูกวิพากษวิจารณ      อยางมากคือการคัดลอกขาวจากโซเชียลมา ก็จะรายงานวาในโซ

เชียลพบวา แลวก็อานตามนั้น โดยไมมีการหาขอมูลจากแหลงขาวอ่ืน ๆ มาประกอบ เจษฎา เดนดวง

บริพันธ (สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2561)  ระบุวาโดยสวนตัวไมชอบคําวาโปรดใชวิจารณญาณในการ

รับชม โดยใหเหตุผลวาปญหาอยางหนึ่งของสังคมไทยคือเราไมเคยสอนใหคนไทยมีวิจารณญาณ 

ประโยคท่ีเราเคยใชในสื่อหนังสือพิมพอยางเชน ขาวรายขายได ขาวดีขายไมได หรือขาวรายๆ ไดข้ึน

หนาหนึ่ง ขาวดีๆ อยูขางลาง อยูดานใน เปนตน ประโยคเหลานี้ก็วกกลับมาใชกับสื่อยุคโซเชียลมีเดีย 

แตแคยายแพลตฟอรม จากแพลตฟอรมหนังสือพิมพ มาแพลตฟอรมโทรทัศน มาแพลตฟอรมท่ีเปน

โซเชียลมีเดีย 

3. จากรายงานเอกสารเฉพาะบุคคล หลักสูตรผูบริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงดาน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ของ พิกุล จันทวิชญสุทธิ์ (2561) เรื่อง “การศึกษาวิธีการ

ตรวจสอบขาวปลอมของ กองบรรณาธิการขาวออนไลน” ระบุวาในชวง 3-4 ปท่ีผานมาขาวปลอม 

หรือ fake news แพรกระจายอยูบนสื่อออนไลนและโซเชียลมีเดียท้ังทางเว็บไซต เฟซบุก อินสตรา

แกรม ยูทูป และไลน   เปนตน ดวยวิธีการสรางเว็บไซตปลอม การเลียนแบบเว็บไซตของสํานักขาว

ตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขาวปลอม ขอมูลลอเลียน เสียดสี บิดเบือนจากขอเท็จจริงเพ่ือมุงหวังใหผูบริโภค

ขาวสารเขาใจผิด หลงเชื่อ และเผยแพรตอในโซเชียลมีเดีย โดยเขาใจวาเปนขอมูลขาวสารของสํานัก

ขาวนั้นจริง ๆ สงผลใหเกิดการ       ลดความนาเชื่อถือของสื่อมวลชน สอดคลองกับ Robin and 
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Webster (1999, อางถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน, 2557: 13-20) กลาวถึงอิทธิพลจากสื่อใหมในการ

เปลี่ยนผานไปสูพ้ืนท่ีออนไลนวาสงผลตอการบริหารจัดการขาวสาร การควบคุมสื่อและสารตาง ๆ 

(censorship) รวมถึงการวางแผนการสื่อสารท่ีเจาะกลุมเฉพาะ เพราะสื่อใหมสามารถเขาไปมี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนโครงสรางใหมของสังคม เชน การสรางกลุมพลเมืองใหมท่ีมีลักษณะเฉพาะของ

ตน เชน กลุมแฮกเกอร (hacker) ท่ีสามารถแพรกระจาย ควบคุมสารไปสูกลุมเปาหมายท่ีตองการได 

เปนตน   

 

(3) ผลกระทบของการส่ือสารผานโซเชียลมีเดียตอประเด็นเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 

ความทาทายดานความม่ันคงของทุกประเทศในโลกยุคปจจุบันไดกาวขามขอจํากัดเรื่องเขต

แดนและแนวคิดดานความม่ันคงแบบเกาออกไป และดวยการท่ีโลกยุคปจจุบันเปนโลกท่ีเชื่อมตอเขา

ดวยกัน เปนโลกไรเขตแดน (borderless) หรือโลกท่ีแคบจนเปนเสมือนหมูบานเดียวกัน (global 

village) นั่นคือเม่ือเกิดเหตุการณใดข้ึน ณ ท่ีหนึ่งยอมสงผลกระทบไปยังท่ีอ่ืน ๆ อยางรวดเร็ว  

สําหรับแนวคิดดานความม่ันคงเองนั้น ก็ยังคงมีขอถกเถียงถึงขอบขายของประเด็นความ

ม่ันคง ดังท่ีระบุไวในหนังสือ “แนวคิดดานความม่ันคงรองรับยุทธศาสตรชาติ” (2562) ของกอง

อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) วาปญหาความม่ันคงในปจจุบันมีความ

ซับซอนและมีความสัมพันธกับเรื่องตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของเรามากข้ึน โดยแนวคิดเรื่อง 

“ความม่ันคง” ท่ีถูกนิยามข้ึนมาใหมโดยสหประชาชาติ จากเดิมท่ีหมายถึงภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความอยูรอดของรัฐ หรือ รัฐเปนศูนยกลาง (state centric) เพียงอยางเดียว มาเปนภัยคุกคามท่ี

กระทบตอประชาชนในรัฐ หรือ ประชาชนเปนศูนยกลาง (people centric) โดยมุงเนนไปท่ีประเด็น

ความม่ันคงของมนุษย (human security) และไดขยายขอบเขตเก่ียวของกับเรื่องตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

จนทําใหเกิดคําถามตามมาวา ความม่ันคงคืออะไร เรื่องอะไรท่ีจะเปนความม่ันคง และใชหลักการใด

มาพิจารณา  

สอดคลองกับบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการท่ีเห็นตรงกันวาเรื่องความม่ันคงของ

ชาติ       เปนศัพทท่ีคอนขางเปนนามธรรมและมีขอถกเถียงกันพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค

โซเชียลมีเดียท่ีทําใหประเด็นดานความม่ันคงมีความออนไหวมากยิ่งข้ึน โดยผูเขียนสรุปสาระสําคัญ

พอสังเขปไดดังตอไปนี้  

 1. คําวา “ความม่ันคงของชาติ” เปนศัพทท่ีคอนขางเปนนามธรรมและมีการถกเถียงกันมา

นานวาคือความม่ันคงของชาติหรือของใคร ของชาติคืออะไร ชาติกับรัฐคือคําเดียวกันหรือไม แลวรัฐ

กับรัฐบาลคือคําเดียวกันหรือไม ซ่ึงหากพูดตรงไปตรงมาก็คือ ถาโครงสรางของสถาบันการปกครอง 

เชน รัฐบาลชุดปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความนิยมข้ึนหรือลง หลายคนก็มองวาไมเก่ียวของ



 

1884 
 

กับตัวชาติ ประเทศไทยก็ยังเปนโครงสรางประเทศ อยางไรก็ตาม หลาย ๆ คนมองวาเก่ียวของและ

พรอมท่ีจะปกปองความเก่ียวของนั้นดวย เจษฎา เดนดวงบริพันธ (สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2561) 

ระบุวาสวนตัวตนไมคิดวาการเลนโซเชียลมีเดียจะทําใหประเทศไทยแหวงไป หรือวาเราจะไปรวมกับ

อีกประเทศหนึ่งกลายเปนประเทศใหม แตตัวรัฐซ่ึงถาเรานิยามก็คือรัฐบาลท่ีเขามาดูแลอํานาจการ

ปกครอง และเ ม่ือมีสถานการณ ท่ีส งผลกระทบตอกลุมผูบริหารประเทศยอมมองว า ถูก

กระทบกระเทือนในสวนของชาติไปดวย และท่ีสําคัญคือรัฐเองก็มองวาสื่อสังคมออนไลนมีผลกระทบ

ในเชิงความรู ขอมูลขาวสาร การดํารงชีวิต และกระทบตอรัฐ หรืออะไรก็ตามท่ีรัฐหรือผูปกครอง

ตองการใหคนในสังคมเชื่อ  

2. บุคลากรโดยเฉพาะรัฐบาลท่ีทํางานดานความม่ันคงตองตระหนักและปรับทัศนคติใหมวา

โลกท่ีเปนระบบสารสนเทศสมัยใหมทําใหปญหาความม่ันคงไมไดอยูแบบเดิม เพราะในมิติเดิมเราไม

เคยรวมเรื่องการไหลเวียนของขาวสารนี่คือโจทยใหญ สุรชาติ บํารุงสุข (สัมภาษณ, 24 กรกฎาคม 

2561) ระบุวาเม่ือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกไซเบอรหรือโลกท่ีเปนดิจิทัล จริง ๆ แลวมี

คําตอบท่ีชัดเจนวามิติความม่ันคงคือเรื่องของ cyber security ซ่ึงภาครัฐของไทยยังคงไมเขาใจใน

ประเด็นนี้และยังคงยึดโยงกับมุมมองโลกทัศนแบบเกา พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนท่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ของคนในสังคมปจจุบันจึงนําไปสูคําถามท่ีวาขาวสารท่ีไหลเวียนอยูในโลกออนไลน ไมวาจะเปน

ผลกระทบดานความม่ันคงหรือกอใหเกิดปญหาดานความม่ันคงก็ตาม ฝายรัฐจะมีขีดความสามารถใน

การรับมืออยางไร สวนตัวคิดวาโจทยนี้เปนโจทยใหม และเวลาท่ีพูดถึงรัฐไทยตนมองวารัฐไทยเปนรัฐ

ท่ีลาหลังในความลาหลัง เพราะรัฐไทยยังคงกาวไมทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ 

วินาที 

3. หลังการยึดอํานาจของ คสช. สิ่งท่ีรัฐดําเนินการเปนลําดับตน ๆ คือยึด TOT CAT และ

สถานีดาวเทียม ซ่ึงแปลความไดวารัฐใหความสําคัญกับการสื่อสารบนสื่อโซเชียลมีเดียมาก ดังนั้น 

ความม่ันคงท่ีรัฐบาลบอกวาสามารถคุมไมใหเกิดความบาดหมางกัน ไมใหเกิดการทะเลาะกัน สวน

หนึ่งเพราะการควบคุมในสื่อสังคมออนไลน สุรชาติ บํารุงสุข (สัมภาษณ, 24 กรกฎาคม 2561) ระบุ

วาสวนตัวคิดวาการปดก้ันการสื่อสารโดยเฉพาะบนโลกออนไลนไมใชคําตอบ เพราะไมมีทางเปนไปได

ท่ีเราจะปดระบบในสิ่งท่ีเราเห็นในโลกปจจุบันได ดังนั้นสภาวะแบบนี้สิ่งท่ีเปนประเด็นใหญก็คือ 

โจทยการปรับตัวของภาครัฐไทย หรือตัวรัฐไทยท่ีตองเผชิญกับโจทยใหมในโลกไซเบอรวาจะตอง

ปรับตัวอยางไร  

4. ขอจํากัดในการทํางานของหนวยงานภาครัฐยังมีลักษณะเปนฝายตั้งรับแบบรุกไปไมทัน

กับพัฒนาการหรือธรรมชาติของสื่อใหมหรือโซเชียลมีเดีย เชน ภาครัฐยังคงยึดติดกับการใช

กระบวนการแกปญหาแบบภูมิทัศนสื่อแบบเดิมก็คือ “ปด” ดวยการปดขาว ปดชองทางการนําเสนอ 

ปดชองทางการไหลเวียนขอมูล ซ่ึง มานะ ตรีรยาภิวัฒน (สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2561) ระบุไว
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ดังนี้คือ 1) ไมทัน 2) ไมสามารถทําไดจริง โดยเฉพาะในยุคท่ีขอมูลขาวสารแพรกระจายไปไดอยาง

รวดเร็วแบบวินาทีตอวินาที และรูปแบบการสื่อสารของศตวรรษนี้คือทุกคนสามารถเปนผูสงขอมูลได

เอง จึงทําใหภาครัฐไมสามารถไลปดไดครบท้ังหมด โดยเฉพาะหากผูโพสตใช server ท่ีอยูใน

ตางประเทศ ซ่ึงตางจากสมัยกอนท่ีชองทางการสงขอมูลขาวสารมีไมก่ีชอง เชน ชองโทรทัศน ก็ไปปด

สถานีโทรทัศน หนังสือพิมพก็ไปปดแทนพิมพ รัฐก็สามารถควบคุมการไหลเวียนของขอมูลได เปนตน 

อยางไรก็ตาม ในมุมมองจากตัวแทนภาครัฐไดวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับความม่ันคงภายใต

บริบทของการปฏิบัติการทามกลางพลังท่ีโหมกระหน่ําจากกระแสโลภาภิวัฒนและโซเชียลมีเดีย ดังนี้  

1. จากการสัมภาษณ ฐนัตถ สุวรรณานนท (สัมภาษณ, 26 มิถุนายน 2561) ระบุวาจากการ

เกิดกระแสโลกาภิวัฒนท่ีสงผลใหการสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วมาก กลายเปนยุคขอมูลขาวสารไหลเขามา

ทําใหคนเอาเทคโนโลยี เอาความคิด เอาอุดมการณตาง ๆ แพรกระจายไปดวยทําใหเกิดภัยคุกคาม

โลก เกิดอาชญากรรมขามชาติ จะเห็นไดจากสถานการณการกอการรายในปจจุบันท่ีมาพรอมกับการ

ใชเทคโนโลยีการสื่อสาร การใชสื่อออนไลนมีอิทธิพลสามารถสรางกระแสใหคนเกลียดชังกันดวย 

hate speech เชน มุสลิมโฟเบีย ซ่ึงมีจุดเริ่มตนจากความไมพอใจกัน แตสามารถสรางผลกระทบ

รายแรงถึงข้ันนําไปสูการกอการรายได เปนตน    

2. ในมุมมองของหนวยงานดานความม่ันคง เม่ือมีสถานการณใด ๆ เกิดข้ึนในสังคม 

โดยเฉพาะเหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบกับความม่ันคงของชาติ ภาครัฐจะตระหนักถึงสิ่งสําคัญท่ีสุด

คือชวงเวลา (timing) ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสาธารณชนไดรับรู ภายใตเง่ือนไขของสถานการณท่ีสามารถ

ควบคุมได บุญรอด ศรีสมบัติ (สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2561) ระบุไวอยางนาสนใจวาประเด็นความ

ม่ันคงจะตองถูกถายทอดออกมาโดยตองไมเกิดผลเสียกับหนวยงานและไมเกิดผลเสียตอประเทศชาติ 

แตปจจุบันความเร็วและความลึกของธรรมชาติสื่อสมัยใหม ทําใหสวนทางกับการจัดแจงประเด็นการ

นําเสนอตาง ๆ ของหนวยงานดานความม่ันคงท่ีตองดําเนินการภายใตบริบทท่ีมีเรื่องของผลประโยชน

ของสถาบัน ของกองทัพ และของประเทศชาติรวมอยูดวยกัน  

ดังนั้น การท่ีสื่อสังคมออนไลนนําเสนอขาวสารท่ียังไมตกผลึก หลายประเด็นจึงมีผลตอความ

ม่ันคง สงผลใหตองเกิดการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ทําใหหลายครั้งท่ีประชาชนเกิดความสับสนกับขอมูล

ขาวสารท่ีนําเสนอผานสื่อโซเชียลมีเดีย กับสื่อของรัฐ จึงอาจกลาวไดวานี่คือรูปแบบการนําเสนอของ

หนวยงานความม่ันคงท่ีตองปรับใหทันกับความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบัน  

3. ในยุคท่ีเราตองเผชิญกับความพรั่งพรูของขอมูลผานโซเชียลมีเดีย สงผลตอการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานดานความม่ันคงเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากตัวอยางกรณีเหตุระเบิดท่ีราชประสงค 

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนจุดเริ่มตนของสถานการณความรุนแรงท่ีสงผล

กระทบกับความม่ันคงในทุกระดับ บุญรอด ศรีสมบัติ (สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2561) ในฐานะ

อาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องความม่ันคง ไดฉายภาพสถานการณในชวงเวลานั้นไวอยางนาสนใจวา 
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เหตุการณจะสงบและความตึงเครียดตาง ๆ ท่ีแพรกระจายในสื่อสังคมออนไลนจะคอย ๆ คลี่คลายลง

ประมาณ 72 ชั่วโมง การสงบลงหมายความวาสถานการณในขณะนั้นไมวาจะเปนโฆษกฯ ผูนํา หรือ

ใครก็ตามจะไมสามารถตานกระแสในขณะนั้นได เปนพลังท่ียากท่ีจะจับตองได เพราะเปนความเชื่อ

ของคนในสังคม ณ หวงเวลานั้น เปนความเชื่อท่ีลองลอยไปตามกระแสความชุลมุนของเหตุการณท่ี

เกิดข้ึน ดังนั้น ไมวาหนวยงานภาครัฐแตะตรงไหนก็ถูกโตกลับทุกครั้ง จึงตองรอใหคลื่นลมสงบเทานั้น 

และท่ีสําคัญคือความเชื่อของสังคม โดยเนื้อแทท้ังหมดสวนตัวคิดวาทําไดยาก แตเราสามารถปรับให

ความเชื่อนั้น เบาบางลงได ดวยการนําเสนอขอเท็จจริงเปนชวงเวลาตามแตละสถานการณท่ีคอย ๆ 

คลี่คลายเขามา  

 

 (4) ขอเสนอแนะในการเตรียมพรอมรับมือของภาคสวนตาง ๆ ตอภัยคุกคามดานความม่ันคงใน

อนาคต 

จากการประเมินสถานการณถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารผานโซเชียลมีเดีย ผูเขียน

ขอสรุปประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เก่ียวกับการวางแผนเพ่ือเตรียมความ

พรอมและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนกับทุก ๆ ภาคสวนในสังคม เพ่ือรับมือกับโลกของการสื่อสาร

รูปแบบใหมท่ีจะกาวกระโดดไปมากกวานี้ในอนาคต ดังนี้ 

• หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานความม่ันคง  

1. ดานบุคลากร  

1.1 บุคลากรภาครัฐท่ีจะเขามาทํางานในสวนท่ีเก่ียวของกับงานดานความม่ันคง 

โดยเฉพาะในหนวยงานท่ีตองใชทักษะดานเทคโนโลยีนั้น ตองเปนผูท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีการ

สื่อสาร รวมถึงทักษะดานการจับประเด็น การเขียนขาว บทความ บทวิเคราะห เปนตน รวมถึง

ความรูดานไซเบอร ดังนั้น สิ่งท่ีภาครัฐตองเริ่มทําคือตองเริ่มหาคน หามาตรการเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน

และแรงจูงใจในการทํางานใหกับขาราชการ 

1.2 ตองปรับวิธีคิด วิธีทํางาน รวมถึงทัศนคติในการทํางานท่ีเก่ียวโยงกับสื่อใหม (new 

media) ท้ังหมด โดยตองเนนเรื่องการตรวจสอบท่ีรวดเร็ว และตองมีกระบวนการท่ีมีการทํา 

workshop เพ่ือเรียนรูท่ีจะรับมือกับสถานการณไดอยางรวดเร็ว เชน เม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึน ใครจะ

เปนคนท่ีจะตองแถลงกอน หรือควรจะสงขอมูลขาวสารแบบไหน ในแพลตฟอรมเดียวกัน หรือตาง

แพลตฟอรมอยางไรบาง 

2. ดานกระบวนการหรือวิธีการจัดการขอมูลขาวสาร 
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2.1 กระบวนการนําเสนอของหนวยงานความม่ันคง ตองจัดโฆษกประจํารัฐมนตรี โฆษก

ประจํากระทรวง หรือโฆษกประจํากองทัพ เพ่ือใหอํานาจหนาท่ีในการนําเสนออยูท่ีผูเดียว เพ่ือ

ปองกันการนําเสนอขอมูลท่ีไมตรงกันและทําใหเกิดความสันสน  

2.2 ทีมงานท่ีอยูเบื้องหลังตองมีระดับฝายบรรณาธิการท่ีทํางานรวมกัน เพ่ือกลั่นกรอง

ประเด็นถอดประเด็นท่ีจะมีผลกระทบทางดานของความม่ันคง ความฉับไวในการจับประเด็นวา

ประเด็นไหนควรนําเสนอในแงมุมไหน และจะนําเสนออยางไรใหทันกับการรุกดานขอมูลท่ีมากข้ึน

เรื่อย ๆ 

2.3 เทคนิคการนําเสนอตองนําเสนอในรูปแบบท่ีมีชุดความคิดลวงหนา อยางสถานการณ

หนึ่งเราตองเตรียมชุดความคิดท่ีหนึ่ง ท่ีสองไว พอถึงเวลาเราก็สามารถนํามาใชไดเลย อาจจะดูแหง

แตการรับสถานการณเผชิญหนา ทําใหเราสามารถตั้งหลักกับแนวรุกใหมท่ีจะเกิดข้ึนตอการนําเสนอ

ของสื่อ  

2.4 ธรรมชาติของสื่อออนไลนคือการท่ีเราสามารถสื่อสาร รับ-สงขอมูลกับใครก็ไดท่ีเรา

ไมรูวาใครเปนใคร แตเราก็เลือกท่ีจะเชื่อโดยการถูกทําใหเชื่ออยางไมรูตัวดวยซํ้า ซ่ึงการเปลี่ยนความ

เชื่อของสังคมเปนเรื่องท่ียาก ขอเสนอแนะก็คือถาเราเปลี่ยนความเชื่อของคนไมได ฝายความม่ันคง

หากจะแถลงอะไรตองรอสถานการณนั้นใหเบาลง   

• ส่ือมวลชน 

1. กรณีปญหาการแพรกระจายของขอมูลเท็จหรือขาวปลอมอยางทวมทนบนโซเชียลมีเดีย 

สิ่งท่ีสื่อมวลชนโดยเฉพาะกองบรรณาธิการขาวออนไลนตองใหความสําคัญท่ีสุด คือการตรวจเช็ค

ขอมูลอยางระมัดระวัง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนวาเหตุการณนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม โดยการตรวจสอบ

กับกลุมนักขาวหรือแหลงขาวท่ีเปนเครือขาย เชน นักขาวสายอาชญากรรม ถึงแมจะเปนเรื่องของ

การเมืองก็ตาม แตนักขาวสายอาชญากรรมสามารถใหความชวยเหลือได เนื่องจากมีแหลงขาวเปน

เจาหนาท่ีตํารวจ หรือกูภัยฯ ท่ีมักจะไดรับแจงเหตุกอนเสมอ  

1.2 กรณีท่ีทีมนักขาวยังไปไมถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อาศัยวิธีการตรวจสอบกับกลุมเครือขายท่ี

เขาไปถึงพ้ืนท่ีกอน นอกจากนี้ถาเปนเหตุการณจริงแลวเรายังไมถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ก็ตองมีสื่อบางสื่อท่ีมี

การรายงานไปบาง เราก็สามารถตรวจสอบขอมูลไดจากสื่อกระแสหลัก โดยดูวาภาพนั้นมาจากสื่อ

หลักหรือสื่อโซเชียล ถามาจากสื่อโซเชียลก็ตองดูวาสื่อหลักนําเสนอขาวนี้หรือไม เปนการตรวจสอบ

เรื่องของความนาเชื่อถือในระดับหนึ่ง 

1.3 ในระหวางเกิดเหตุ หากมีการแพรภาพเหตุการณออกมาแลวจากแหลงใดก็ตาม ก็ตอง

มีวิธีการตรวจสอบวาภาพนั้นเปนภาพเกาหรือภาพใหม เพราะปจจุบันมีการสงตอ การแชรภาพกัน

อยางกวางขวาง ซ่ึงถากองบรรณาธิการนํามาเผยแพรตอ โดยไมตรวจสอบอาจผิดพลาดได ข้ันตอน
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เบื้องตนท่ีใชในการตรวจสอบวาภาพนี้ปลอมหรือไมปลอม วิธีการอยางงายสุดก็คือใช google image 

โดยการนําภาพท่ีเรามีอยูหรือไมแนใจนั้น คนหา (search) เขาไปในโปรแกรม ก็จะเห็นภาพท่ีเก่ียวของ

กับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน หรือถาเปนภาพเดิมเวลาท่ีเราคนหาก็จะข้ึนเปนขอมูลเดิม  

2. กรณีปญหาการคัดลอกขาว สิ่งท่ีตองพิจารณาเบื้องตนคือดูวาคัดลอกอยางไร คัดลอก

หมดเลย หรือเปนการนําขอมูลมาจากการอานขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ หลาย ๆ แหลงวามีเหตุการณ

อะไรเกิดข้ึนบาง ซ่ึงโดยท่ัวไปจะอาศัยฐานขอมูลท่ีเรียกวา news center ซ่ึงเปนการบริการขอมูล

ของภาคธุรกิจ ท่ีใหบริการดานการสืบคนหรือเปนแหลงรวบรวมขอมูลของท้ังฉบับหนังสือพิมพ 

เว็บไซต และจากสํานักขาวตาง ๆ เรียกไดวาเปนแหลงขอมูลอีกแหลงท่ีใชตรวจสอบขอมูล  

ขอแนะนําสําหรับนักขาวในยุคท่ีมีฐานขอมูลออนไลนเปนตัวชวยในการสืบคนขอมูลไดอยาง

งายดายและรวดเร็ว ก็คือถึงแมเราจะตองเผยแพรขอมูลแบบ real time แตก็จะตองไมลืมเรื่องของ

ความรอบดานของขอมูลขาว ดังนั้น นักขาวจึงควรฝกฝนทักษะในการประมวลขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณ จากขอเท็จจริงท่ีเราเจอ มาผสมกับตัวขอมูลท่ีมีการเผยแพรบน news center เพ่ือเปน

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกระดับหนึ่ง 

3. กรณีการใชประโยชนขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนในกระบวนการทําขาว สิ่งท่ีเกิดข้ึนอาจ

เรียกวาเปนรูปแบบของการทําขาวท่ีเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสื่อ การนําประเด็น

จากสื่อโซเชียลมาทําขาวนั้น ขอดีหรือประโยชนของการท่ีเรานําประเด็นจากสื่อออนไลนเขามาใชใน

กระบวนการทําขาว ก็ตองดูวาประเด็นท่ีเราหยิบมานั้นมีสวนท่ีจะชวยเหลือสังคมหรือใหความ

ตระหนักกับผูบริโภคอยางไรบาง เปนประเด็นการนําเสนอเพ่ือทําใหเกิดขอคิดเห็นทางสังคมหรือไม 

เชน จากคลิปท่ีมีเนื้อหาไปในเชิงลบ แตในแงของการทําขาว หากคลิปนั้นสามารถสื่อใหผูบริโภคพึง

ระวังกับเหตุการณนี้อยางไรไดบาง เพ่ือเปนการแจงเตือนก็เรียกวาเปนประโยชนควรคาแกการ

นําเสนอ  

• ประชาชนท่ัวไป 

1. ภาครัฐตองเรงจัดการการใหความรูกับประชาชนในทุกระดับอยางเปนระบบ เชน การ

บรรจุเนื้อหาวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโซเชียลมีเดียอยางรูเทาทัน ไวในหลักสูตรภาค

บังคับตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาเปนตนไป เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจวาการเขาถึงขอมูลหรือ

การเสพสื่อเหลานี้เปนเหมือนกับดาบสองคมท่ีสามารถใหคุณประโยชนอนันตและโทษมหันตในคราว

เดียวกัน  

2. ควรเรงสรางการตระหนักรูใหกับคนในสังคมทุกระดับในการใหความสําคัญ ใสใจ และ

สนใจท่ีจะตรวจสอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีไดรับจากโซเชียลมีเดีย โดยการฝกตั้งคําถามกับตนเองทุก

ครั้งท่ีไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อสังคมออนไลน เพราะหากไมมีการตั้งคําถามกับขอมูลขาวสารท่ีไดมา 
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และเลือกท่ีจะเชื่อขอมูลขาวสารท่ีอยูในมือตามชองทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ จะทําใหกลายเปนเหยื่อ

ของคนท่ีปลอยขอมูลขาวสารไดโดยงาย 

 

บทสรุป 

จากผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียในมิติตาง ๆ สงผลใหทุก ๆ ภาคสวนใน

สังคมตองเปลี่ยนทัศนคติและปรับมุมมองความคิดเพ่ือใหเทาทันกับเทคโนโลยีการสื่อสารท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนับแตวินาทีนี้เปนตนไป ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลงานดาน

ความม่ันคง กับการเตรียมพรอมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีแฝงตัวมากับเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานสอดรับกับสถานการณท่ีมี

ความออนไหว รวมถึงการสงเสริมคุณสมบัติบุคลากรของรัฐใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการหมุนไปของโลกแหงอนาคต  

สําหรับองคกรสื่อวิชาชีพและสื่อมวลชนเองนั้น ควรตองเพ่ิมความระมัดระวังในการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารใหมีความนาเชื่อถือ ดวยการตรวจสอบขอมูลขาวกอนการนําเสนอในทุก ๆ ชองทาง 

และตองพึงระลึกไวเสมอถึงบทบาทหนาท่ีหลักในการเปนสื่อกลางในการรายงานขาวและเปนสถาบัน

หลักท่ีสําคัญในการเปนดานคัดกรองความถูกตอง ครบถวน รอบดานของขอมูลขาวสําหรับประชาชน 

ดังขอมูลจากรายงานประจําป 2561 ของสมาคมผูผลิตขาวออนไลน ท่ีระบุไวตอนหนึ่งวา  

“... กรณีเหตุการณหมูปา จะเห็นไดวา คนเชื่อถือ เชื่อม่ัน ในสํานักพิมพหรือสํานักขาวหลัก 

มากกวาโซเชียลมีเดีย พิสูจนใหเห็นวาเม่ือประชาชนตองการตรวจเช็คความถูกตอง หรือตองการ 

cross check สํานักขาวหลักจะไดรับความนาเชื่อถือเปนอันดับตน ๆ เพราะพ้ืนฐานของนักขาว คือ

การทําหนาท่ีเปน gate keeper ไมใชปลอยขาวลือ หรือสรางขาวปลอม ปนขาวเพ่ือหลอกใหคนคลิก

อานขาวเพ่ือสรางรายได”   

และในทายท่ีสุดคือประชาชนท่ัวไปในฐานะผูบริโภคสื่อ ควรวิเคราะห แยกแยะขอมูล

ขาวสาร ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล และเรียนรูเทาทันสื่อกอนท่ีจะสงตอขอมูลหรือแชร

ขอมูลนั้น ๆ โดยสามารถเขาไปตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เชน โครงการชัวรแลวแชรได 

http://www.sonp.or.th/ โดยสมาคมผูผลิตขาวออนไลน / Line ขาวจริงประเทศไทย ของกรม

ประชาสัมพันธ หรือเม่ือเกิดขอสงสัยเก่ียวกับขอมูลท่ีไดรับมาจากสื่อสังคมออนไลน สามารถสงมา

ตรวจสอบไดในหลายชองทางเฟซบุก       ทวิตเตอร แอพลิเคชั่น Line ของสํานักขาวไทย หรือ

รายการ “ชัวรกอนแชร” ออกอากาศทุกวันชวงขาวภาคคํ่า ชอง 9 MCOT HD เปนตน   

 

 

http://www.sonp.or.th/%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
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วิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN:  

แบบจําลองและการประยุกตใช 

Radio Presentation Techniques of NHK WORLD-JAPAN: 

 Model and Application 
 

อเนญชา กลิ่นเกษร0

1 

Anencha Klinkesorn1 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง เอกลักษณการผลิตรายการวิทยุของ NHK 

WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย (2559) มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายถึงวิธีการเสนอเนื้อหา

รายการวิทยุของ NHK โดยการวิเคราะหเนื้อหา สัมภาษณผูผลิตรายการญ่ีปุน และสังเกตการ

ปฏิบตัิงานของบุคลากรผลิตรายการภาคภาษาไทย ณ NHK กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน  ผลการศึกษา

พบวา วิธีการเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN2 ประกอบดวย การใชเสียง

ประกอบจากเหตุการณจริง (Actuality) เปนหลัก ใชเสียงพูดท่ีมีความหลากหลายท้ังภาษาไทย 

ภาษาญี่ปุน และภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ  มีการใชเสียงดนตรีและเพลงประกอบรายการในชวงเวลา

สั้น ๆ  และใชภาษาไทยท่ีถูกตองตามหลักภาษาในการเขียนบทวิทยุซ่ึงแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ

หรือภาษาญ่ีปุนใหตรงกับเจตนารมณของผูเขียนตนฉบับอยางเครงครัด รวมถึงการแปลบทกวีไฮกุ

โดยยังคงฉันทลักษณไวใหเปนบทกวีไฮกุภาษาไทย 

  

คําสําคัญ: วิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุ รูปแบบรายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN 

 

Abstract 

This article is a part of the research entitled The Uniqueness of Program 

Production of NHK WORLD RADIO JAPAN, Thai Section (2016). Aimed to explain the 

effective presentation techniques of NHK radio programs by mixed methods of; 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย anencha.kl@gmail.com 
2 NHK WORLD เปล่ียนชื่อใหมเปน NHK WORKD-JAPAN ต้ังแตเดือนเมษายน ป 2561 ดวยมุงเนนย้ําถึงบทบาทของบริการในฐานะ

องคกรส่ือสารธารณะที่ออกอากาศจากญี่ปุน ในมหกรรมกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปก โตเกียว 2020 (เอ็นเอชเค เวิลด – ภาษาไทย, 

2561)  
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content analysis, Interview and in-situ observation at NHK office in Tokyo, Japan. The 

result indicated that; “Actuality” sounds and variety of human voices in Japanese, 

Thai and other languages were mainly used for presentation. Program music and songs 

were shortly used, Script writing in Thai language were grammatically translated from 

English or Japanese by strictly keeping the genuine manuscripts connotation, including 

the prosody and poetic rhythm of the Haiku in Thai version. 

 

Keywords: Radio program presentation techniques, Radio formats of NHK WORLD-

JAPAN 

 

บทนํา 

 วิทยุกระจายเสียงเปนสื่อมวลชนท่ีสามารถปรับตัวเขากับความกาวหนาของเทคโนโลยีการ

สื่อสารในทุกยุคสมัยไดอยางกลมกลืน ทําใหประชาชนฟงรายการวิทยุไดอยางสะดวกสบายผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย ทุกท่ีทุกเวลา ท้ังทางคลื่นวิทยุภาคพ้ืนดิน วิทยุดาวเทียม อินเทอรเน็ต และ

วิทยุระบบดิจิทัล   

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.)ไดสํารวจพฤติกรรมการใชบริการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ดานการรับฟงวิทยุของ

ประชาชน เพ่ือวัตถุประสงคดานตาง ๆ ใน โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการสํารวจการเขาถึงบริการ

โทรทัศนและบริการกระจายเสียง ป พ.ศ. 2559-2560 เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนินงาน

เปลี่ยนผานระบบวิทยุกระจายเสียงจากเดิมเปนวทิยุดิจิตอล 2

3 ผลการสํารวจพบวา ประชาชนรอยละ 

97.2 รับฟงวิทยุเพ่ือความเพลิดเพลิน รอยละ 86.4 รับฟงเพ่ือรับทราบขาวสารประจําวันและขอมูลท่ี

เปนประโยชน โดยรับฟงทางเครื่องรับวิทยุในรถยนตเครื่องรับวิทยุแบบตั้งโตะ โทรศัพทเคลื่อนท่ีและ

คอมพิวเตอรผานทาง อินเทอรเน็ต  ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชาชนฟงวิทยุเพ่ือตอบสนอง

ความตองการสวนบุคคลท่ีแตกตางกันผานชองทางท่ีหลากหลาย  

สวนในแงปญหาการรับฟงวิทยุ ผลการสํารวจพบวา ประชาชนรอยละ 45-54 ประสบปญหา

ในทางเทคนิคเก่ียวกับสัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียรหรือชา มีคลื่นสัญญาณรบกวน คุณภาพเสียงไม

ชัดเจน ท้ังนี้ ประชาชนท่ีรับฟงวิทยุทางคลื่นภาคพ้ืนดินรอยละ 10.8 และ วิทยุอินเทอรเน็ต รอยละ 

11.8 มีความเห็นวา รายการไมนาสนใจ (กสทช, 2561) 

                                                           
3 กสทช. สะกดคําวา “Digital” เปน ”ดิจิตอล” ในเอกสารทุกชนิด อาท ิประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถีว่ิทยกุิจการกระจายเสียง

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนพเิศษ ๔๓ ง, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) 
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นอกจากนั้น การศึกษาเรื่อง Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment 

of Digital Radio จัดทําโดยองคกรกระจายเสียงสหภาพยุโรป (EBU) ในป พ.ศ. 2557 ยังไดกลาวถึง

ความสําคัญของเนื้อหาและการนําเสนอรายการวิทยุวา “หนึ่งในปจจัยสําคัญของการใหบริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล คือ การนําเสนอเนื้อหาและรายการท่ีนาสนใจ และทําใหผูบริโภค 

สามารถรับรูไดถึงมูลคาเพ่ิมท่ีไดจากการฟงวิทยุในระบบดิจิตอล” (กสทช, 2561: 119) 

รายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย ออกอากาศมาอยางตอเนื่อง

นับตั้งแตเริ่มกระจายเสียงภาคภาษาไทย ผานระบบคลื่นสั้น (Short Wave) ตั้งแตป พ.ศ. 2483 

(ค.ศ.1940) โดยในปพ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เสนอรายการวิทยุท่ีมีเนื้อหาหลากหลายเก่ียวของกับ

ประเทศญ่ีปุน ในรายการขาว และ รายการความรูจํานวน 18 ชื่อรายการ ในรูปแบบรายการสารคดี 

สัมภาษณ รายการเพลง รายการสนทนา รายการพูดคุยกับผูฟง รวมท้ังใหผูฟงมีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็น ขอฟงเพลง และรวมสนุกกับทางรายการได โดยสงขอความ หรือ ผลงานบทกวีไฮกุทางอีเมล 

จุดเดนในแงวิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยขุอง NHK WORLD-JAPAN คือ การใชถอยคําท่ีชวย

ใหเห็นภาพพจน (Figure of Speech) ใชเสียงดนตรีประกอบรายการท่ีมีทวงทํานองเหมาะสม

กลมกลืนกับเนื้อหาและบรรยากาศของรายการแตละรายการ  โดยเฉพาะการใชเสียงประกอบจาก

เหตุการณจริง (Actuality) อาทิ เสียงจากสถานท่ีจริงในประเทศญ่ีปุน เสียงจริงของบุคคลผูใหขอมูล 

ผูใหสัมภาษณ เสียงของประชาชนท่ัวไปท่ีเลาเรื่องราวตาง ๆ เปนเสียงพูดในภาษาญ่ีปุน หรือ ภาษา

อ่ืน ๆ ความหลากหลายของเสียงพูดของคน (Diversity of Voice) ซ่ึงประกอบดวยความรูสึกตาง ๆ  

ระดับการเปลงเสียงสูง-ต่ํา หนัก-เบา  ความหลากหลายของน้ําเสียงและความเร็วในการพูด เปนสิ่ง

สําคัญจําเปนท่ีสุดสําหรับวิทยุกระจายเสียง เพราะการเปดกวางใหผูฟงไดฟงถอยคําสํานวนท่ีมีสีสัน

ของภาษาเฉพาะถ่ิน ไมจํากัดเฉพาะเสียงพูดอยางเปนทางการของผูประกาศมืออาชีพ หรือ ผูดําเนิน

รายการ ทําใหผูฟงไดฟงเสียงของการแสดงความคิดเห็นของคนเดินถนนท่ีแสดงออกมาอยางเปน

ธรรมชาติ จริงใจ เปนเรื่องท่ีผูฟงใหความสนใจ (McLeish, 1999) 

 การศึกษาวิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN จึงเปนประโยชนโดยตรง

ตอผูวิจัยในการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณและทักษะการผลิตรายการวิทยุ เพ่ือประยุกตใชในการ

สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน และเปนประโยชนแกผูประกอบวิชาชีพผลิตรายการวิทยุซ่ึง

อาจจะนําไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการวิทยุใหนาสนใจ แปลกใหม เกิดประโยชนแก

ผูฟง และเกิดมูลคาเพ่ิมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูฟง ชุมชน และสังคมโดยสวนรวม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาวิธีการเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย โดย

มุงศึกษาองคประกอบของวิธีเสนอเนื้อหา ประกอบดวย การใชภาษา ลีลาการพูด การใชเสียงดนตรี 

การใชเสียงประกอบ ความหลากและความเปนเอกภาพของรายการ  

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดเรื่องวิธีการเสนอรายการวิทยุ (Presentation Technique)  

 วิธีเสนอ (Technique หรือ Programme Presentation) กับ เทคนิคการเสนอรายการวิทยุ 

(Presentation Techniques) และ รูปแบบรายการวิทยุ (Radio Formats) เปนชื่อเรียกวิธีการ

เสนอเนื้อหาของรายการวิทยุซ่ึงเปนการจัดกระทํากับเสียงในรายการวิทยุ คือ เสียงพูด (Voice) 

เสียงดนตรี (Music) และเสียงประกอบ (Sound) 

 จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ (2556: 267-270) อธิบายวา ในการวางแผนรายการ ผูผลิต

รายการตองกําหนดไดวารายการท่ีจะสื่อสารสูผูฟงนั้นจะมีวิธีการนําเสนออยางไรจึงจะเหมาะสม 

ถูกใจผูฟงมากท่ีสุด โดยท่ัวไปผูผลิตรายการควรคํานึงถึงความหลากหลาย ชวยใหผูฟงติดตามฟงได

อยางไมเบื่อ และการมีสวนรวม เชน รวมเสนอประเด็นท่ีจะสนทนา หรือ แสดงความคิดเห็นตอเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง นอกจากจะคํานึงถึงความหลากหลายและการมีสวนรวมแลว ผูผลิตรายการจําเปนตอง

เลือกรูปแบบการนําเสนอใหสอดคลองกับเนื้อหา ความยาวรายการ ตลอดจนความสนใจของผูฟง

ดวย เชน การพูดคุย เปนการพูดคุยระหวางผูดําเนินรายการกับผูฟง  การสนทนา เปนการคุยกัน

ระหวางผูรวมรายการต้ังแตสองคนข้ึนไป มาสนทนากันใหผูฟงไดฟง โดยมีคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ี

ดําเนินรายการควบคูไปดวยเพ่ือใหการพูดคุยนั้นอยูภายใตขอบเขตเนื้อหาและความยาวรายการท่ี

กําหนด การสัมภาษณ เปนการเชิญผูรู ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเก่ียวของในประเด็นท่ีตองการทราบมา

ซักถาม โดยมีผูทําหนาท่ีสัมภาษณเปนผูซักถามแทนผูฟง  สารคดี เปนการเสนอเนื้อหาท่ีเจาะลึกใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีหลายประเด็นยอย โดยนําเสนอแตละประเด็นยอยดวยรูปแบบรายการท่ีแตกตาง

กัน  

 ยุพา สุภากุล (2543) อธิบายวา สารคดี (Documentary) เปนรูปแบบรายการวิทยุท่ีใช

เทคนิคการเสนอท่ีซับซอน (Complex Radio Formats) ใชวิธีการเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของรายการ 

โดยใชเทคนิคพ้ืนฐานแบบตาง ๆ ในการเสนอเนื้อหาแตละชวง เชน สัมภาษณ สนทนา และใชเสียง

จริงของเหตุการณ (Actuality) ใชเสียงดนตรีเชื่อม หรือ ค่ันรายการ และ นําเสนอเนื้อหาบางสวน  

 วีรพงษ พลนิกรกิจ (2558) กลาวถึงรูปแบบรายการวิทยุ นอกเหนือจากท่ี สุภาพร โพธิ์แกว 

(2541: 185-187) และ นภาภรณ อัจฉริยกุล (2546: 194) อธิบายไว 9 รูปแบบ วา รายการวิทยุยัง
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สามารถนําเสนอในรูปแบบอ่ืนได เชน รายการท่ีเปดโอกาสใหมีการโทรศัพทเขารวมในรายการ 

(Phone-in Programme)  ซ่ึงมีเปาหมายหลักในการเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นตอ

ประเด็นตาง ๆ  รายการเสนอ “สาร” จากผูฟง  เปนรายการท่ีผูจัดรายการวิทยุนําเสนอดวยการอาน

จดหมายท่ีผูฟงสงมายังรายการออกอากาศตลอดรายการโดยมักจะสลับกับการเปดเพลงโดยเฉพาะ

เพลงตามคําขอจากจดหมาย  รายการเลาขาว  รายการประกวดงานศิลปะและประดิษฐ  รายการ

เหตุการณปจจุบัน รายการเหตุการณพิเศษ รายการเหตุการณประจํา รายการทอลคเรดิโอ รายการ

อาน รายการพากย(กีฬา) รายการบรรยาย และ รายการสอนภาษา 

 การศึกษาองคประกอบการผลิตรายการวิทยุในเรื่องวิธีการเสนอเนื้อหารายการตาง ๆ ของ

NHK WORLD-JAPAN นี้ ผูวิจัย ใชแนวคิดท่ีกลาวมาขางตนเปนแนวทางในการวิเคราะหรายการ 

โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบรายการวิทยุ (Radio Formats) และ วิธีเสนอ (Techniques or 

Programme Presentation) ในการสรางแบบวิเคราะหเนื้อหารายการวิทยุของNHK WORLD-

JAPAN ภาคภาษาไทย 

 แนวคิดเรื่ององคกรส่ือสารมวลชนทามกลางแรงกดดันทางสังคม  

 แมคเควล (McQuail, 1992: 142) กลาววา การท่ีองคกรสื่อมวลชนถูกควบคุมในระดับตาง 

ๆ ทําใหองคกรตองทํางานทามกลางแรงกดดันท้ังภายนอก และ ภายใน ซ่ึงมีผลตอการกําหนด

นโยบายและหลักการทํางาน ปจจัยท่ีทําใหเกิดแรงกดดันตอการทํางานขององคกรสื่อสารมวลชน 

แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (1) ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยซ่ึง เกิด หรือ มีข้ึน ภายในองคกร

สื่อมวลชน ปจจัยภายในนี้ อาจควบคุมใหเปนไปในแนวทางใด ข้ึนอยูกับ นโยบายขององคกร เปน

สําคัญ ปจจัยภายใน ไดแก ระบบบริหารจัดการ (Management) เทคโนโลยี (Technology) ผู

ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (Media Professionals) ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ภูมิหลัง อุดมการณ และ ทัศนคติ ของผูประกอบวิชาชีพซ่ึงเปนผูสงสาร (2) ปจจัย

ภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ีทําใหเกิดแรงกดดันท่ีมาจากแหลงอ่ืน ๆ มีอิทธิพลโดยตรง หรือโดยออม 

ตอกระบวนการทํางานขององคกร ปจจัยภายนอกเปนสิ่ง ท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตาม

สภาวการณของสังคมในชวงระยะเวลานั้น ๆ เปนปจจัยท่ียากแกการควบคุมหรือกําหนดใหเปนไป

ตามความประสงคขององคกรสื่อมวลชน ปจจัยภายนอก ไดแก การควบคุมดานการเมืองและ

กฎหมาย สถาบันทางสังคม เชน สถาบันศาสนา สถาบันดานการศึกษา สหภาพแรงงาน  ชองทางใน

การเผยแพร  เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม คูแขงขัน (องคกรสื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ) ผูสนับสนุนรายการ 

ความตองการและความสนใจของผูรับสาร 

 ปจจัยภายในท่ีทําให NHK WORLD-JAPAN ผลิตรายการวิทยุท่ีมีเนื้อหาแตกตางหลากหลาย

คือ นโยบายของ NHK ในฐานะผูแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะท่ีไดรับเงินทุนจากผูชมทางโทรทัศน 
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นําเสนอรายการท่ีเปนกลาง คุณภาพสูง หลากหลายประเภท ท้ังในและตางประเทศ  ระบบการ

บริหารงานแบบญ่ีปุน ซ่ึงทํางานแบบเปนทีม (Collectivism Management) และ กระบวนการ

ตัดสินใจท่ีเรียกวา ริงกิ (Ringi System) ซ่ึงเปนเอกลักษณการทํางานท่ีใชกันในองคกรสวนใหญของ

ญี่ปุน (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2531) 

 สวนปจจัยภายนอก ท่ีสงผลให NHK WORLD-JAPAN ผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีโดดเดน เปน

เอกลักษณของประเทศญ่ีปุน หลากหลายแงมุม (Programs that Leave Their Marks) โดยคิด

สรางสรรคและผลิตข้ึนเองโดยบุคลากรญ่ีปุนในองคกร (In-house Production) ก็คือ หลักการ

กระจายเสียงเพ่ือสาธารณะ (World Radio and Television Council, 2001:17)  

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชวิธีการศึกษา 

3 รูปแบบ คือ วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ 

สังเกต (In-situ Observation) มีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 

 ประชากรของการวิเคราะหเนื้อหาและวิธีเสนอเนื้อหารายการ คือ ขาว และรายการ อ่ืน ๆ 

ท่ีออกอากาศตอจากขาว จํานวน 14 ชื่อรายการ ของ NHK WORLD-JAPAN ภาษาไทย ออกอากาศ

ตั้งแตวันจันทรท่ี 30 มีนาคม 2558 ถึงวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2559 รวมท้ังรายการพิเศษในโอกาส

ครบรอบ 80 ปการกระจายเสียงภาคตางประเทศ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก 

(Convenience Sampling) เนื่องจากรายการวิทยุเปนสื่อท่ีไมคงทนถาวร ผูวิจัยจึงรวบรวมตัวอยาง

โดยบันทึกเสียงรายการขาว และรายการอ่ืน ๆ ท่ีฟงซํ้าไดทางอินเทอรเน็ต จากเว็บไซตของ NHK 

WORLD RADIO JAPAN www.nhk.or.jp/nhkworld/th/, www.nhk.or.jp/nhkworld/en/ 

news/และเว็บไซตของรายการตาง ๆ จากเว็บไซตภาคภาษาไทย (www.nhk.jp/thai) ไดตัวอยาง

เปนรายการขาว จํานวน 100 ครั้ง รายการอ่ืน ๆ จํานวน 14 ชื่อรายการ จํานวน 216 ครั้ง รายการ

พิเศษ 12 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 228 ครั้ง คิดเปนรอยละ 69.51 ของจํานวนประชากร  

 ผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูผลิตรายการอาวุโส (Senior Producer) คุณ Mari Kitaizumi   

ซ่ึงเปนบรรณาธิการขาว ผูผลิตรายการมนตเสนหศิลปะชิ้นเอกแหงญี่ปุน, ผูผลิตรายการ (Producer) 

คุณ Ueda Ayako ผูผลิตรายการมาเรียนภาษาญ่ีปุนกันเถอะ และรายการดนตรีพาเท่ียว , 

ผูเชี่ยวชาญไทย (Thai Specialist) 2 คน คือ คุณสันติภาพ อัศวโสตถ์ิ และ คุณจิรายุ พุกบุญมี  

 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/th/
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/%20news/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/%20news/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.nhk.jp/thai
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เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 1. การวิเคราะหเนื้อหา ใชแบบวิเคราะหเนื้อหาและวิธีเสนอเนื้อหา สรางข้ึนโดยอางอิงจาก

แนวคิดเรื่องวิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ (2556) ยุพา สุภากุล 

(2543) และ วีรพงษ พลนิกรกิจ (2558)  

 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก ใชแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 

และการถามคําถามท่ัวไประหวางการศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง     

 3. การสังเกต ใชแบบบันทึกการสังเกต การทํางานของผูผลิตรายการและผูประกาศในขณะ

ปฏิบัติงาน ตั้งแตการเลือกใชคําในบทพูด การแปลภาษา ลีลาการพูด การออกเสียง การใชน้ําเสียง 

ระหวางการฝกซอมและออกอากาศรายการสด สังเกตบริบท และบรรยากาศในการทํางาน ณ 

สํานักงาน NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ   เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาและวิธีเสนอเนื้อหาขาวและ

รายการท่ีออกอากาศตอจากขาว ในแตละวัน จํานวน 14 ชื่อรายการ โดยการฟงรายการท่ี

ออกอากาศสด (Live) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระบบ AM 981 KHz 

และ ทางอินเทอรเน็ต ถอดเสียงจัดทําบทวิทยุ เพ่ือศึกษาองคประกอบดานเนื้อหา และวิธีการเสนอ

รายการ และ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูผลิตรายการญี่ปุน และ ผูเชี่ยวชาญไทย  

 2. ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการผลิตรายการวิทยุท่ี

ไดรับจาก NHK WORLD-JAPAN โดยตรง และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของจากเว็บไซต ครบรอบ 80 ป 

การกระจายเสียงภาคภาษาตางประเทศของญ่ีปุน เว็บไซต NHK WORLD-JAPAN เว็บไซตรายการ

มาเรียนภาษาญี่ปุนกันเถอะ และ เว็บไซตรายการเขาครัวญี่ปุน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชแบบบันทึกการวิเคราะหเนื้อหาและวิธีการเสนอของรายการตาง ๆ ท่ีไมใชขาว เพ่ือ

จําแนกลักษณะของเนื้อหาและวิธีการท่ีใชในการเสนอเนื้อหาของแตละรายการ ผลท่ีไดจากการ

บันทึกขอมูลในแบบบันทึกการวิเคราะหเนื้อหานี้ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหองคประกอบ โครงสราง และ

ลักษณะเดนท่ีทําใหผูฟงสนใจ และใชเปนกรอบแนวทางในการวิเคราะหเชิงคุณภาพรวมกับขอมูลท่ี

ไดจากการสัมภาษณ และจากการสังเกตการทํางานของผูผลิตรายการในข้ันฝกซอมกอนบันทึกเสียง 

ซ่ึงเรียกวา  การประชุมพิจารณา (Discussion)  

 การวิเคราะหเนื้อหาดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 
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 (1) ฟงรายการท่ีออกอากาศสดตามตารางการออกอากาศ หรือ ฟงยอนหลัง นับเปนการฟง   

ครั้งท่ี 1 แลวบันทึกเสียงไว 

 (2) นําไฟลเสียงของแตละรายการท่ีบันทึกเสียงไวไปถอดเปนบทวิทยุ  

 (3) ฟงซํ้า เพ่ือบันทึกขอมูลของรายการลงในแบบบันทึกการวิเคราะหเนื้อหา 

  (4) ฟงซํ้า ควบคูกับการตรวจความถูกตองของบทวิทยุและขอมูลท่ีบันทึกไวในแบบบันทึก

วิเคราะหเนื้อหา 

  

ผลการวิจัย 

 1. วิธีการเสนอขาว 

  NHK WORLD-JAPAN เสนอขาวประจําวันเปนรายการสดในรูปแบบขาวอาน ตนฉบับขาว

อาน แปลจากตนฉบับขาวภาษาอังกฤษ โดยมีแบบแผนของการแปลภาษาเพ่ือใหผูแปลขาวปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกัน โดยตองแปลใหตรงกับความหมายและนัยยะของผูเขียนตนฉบับขาวหรือผูให

สัมภาษณอยางเครงครัด และไมมีการพูดนอกเหนือจากบท เชน เม่ือแปลบทสัมภาษณในภาษาสเปน

จากตนฉบับภาษาอังกฤษแลว ไมสื่อความหมายในภาษาไทย ก็ใหตรวจสอบกับตนฉบับขาวภาษา

สเปนและภาษาญี่ปุนเพ่ือเลือกใชคําท่ีสื่อความหมายตรงกับเจตนารมณของผูท่ีใหสัมภาษณมากท่ีสุด  

  การใชเสียงดนตรีนอกจากการใชเพลงประจํารายการ เปด และ ปด ขาว แลว ระหวางการ

เสนอขาว อาจมีเสียงดนตรีสั้น ๆ (Jingle) ความยาว 7 วินาที ค่ันระหวางขาว 1- 2 ครั้ง 

 การใชเสียงประกอบ มีในการเสนอขาวรายงานเหตุการณพิเศษจากสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ

หรือสถานท่ีจัดงาน พิธีการท่ีสําคัญ โดยมีผูเชี่ยวชาญภาษาไทยท่ีไดรับมอบหมายเปนผูทําหนาท่ี

บรรยายเหตุการณภาคสนาม ทําหนาท่ีเก็บเสียงบรรยากาศ หรือ สัมภาษณผูท่ีอยูในเหตุการณ  

 2. วิธีเสนอเนื้อหารายการ  

 NHK WORLD-JAPAN แบงรายการวิทยุ ออกเปน 12 กลุม (Categories) คือ 1. ศิลปะและ

การออกแบบ Art & Design  2. เทคโนโลยีกับธุรกิจ Biz/Tech  3. วัฒนธรรมและไลฟสไตล 

Culture & Lifestyle  4. สถานการณปจจุบัน Current Affairs  5. การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ 

Disaster Preparedness 6 .  บั น เ ทิ ง  Entertainment 7. อาห า ร  Food  8. พู ด คุ ย กั บ ผู ฟ ง 

Interactive 9. สัมภาษณ Interview 10. มาเรียนภาษาญี่ปุนกันเถอะ Learn Japanese           11. 

กีฬา Sport 12. การทองเท่ียว Travel  (NHK WORLD-JAPAN, 2019) 

 ผลการวิเคราะหวิธีเสนอเนื้อหารายการของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย โดยใช

แบบวิเคราะหเนื้อหาและวิธีการเสนอ โดยฟงอยางพินิจพิเคราะห ไดผลสรุปดังนี้ 
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 1. ใชเสียงจริงของเหตุการณและบุคคล (Actuality) ในรายการสวนใหญ เพ่ือใหผูฟงเห็น

ภาพพจนและเขาใจเนื้อหาท้ังจากคําพูด และจากอวัจนะภาษาในเสียงจริงนั้น เชน เสียงบรรยากาศ

ภายในสนามบิน และ เสียงรถไฟรางเดี่ยว Monorail ในรายการ Welcome to Amazing Japan! 

ตอน “ทาอากาศยานฮะเนะดะ- บริเวณอาวโตเกียวท้ังในอดีตและปจจุบัน”   

 2. ใชดนตรีและเพลงประกอบรายการเปนเพลงญ่ีปุนท่ีเลือกสรรจากคลังเพลงของNHK ท้ัง

เพลงบรรเลง เพลงฮิต เพลงเกา ซ่ึงใชในรายการเพลง และในรายการประเภทอ่ืน เพลงบรรเลง

ประกอบรายการถูกใชในระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 3-7 วินาที แตละเพลงจะถูกเลือกสรรมาให

สอดคลองกับบรรยากาศและการสื่อความหมายท่ีซอนอยูในเนื้อเรื่อง เชน รายการชวนฟงเรื่องอาน 

(2558) หรือ บทอานฟงเพลิน (2562) ซ่ึงเปนรายการในกลุมวัฒนธรรมและไลฟสไตล มีผูดําเนิน

รายการ 1 คน อานเรื่องสั้นใหฟง มีการใชเสียงดนตรีท่ีมีความไพเราะและสื่อถึงอารมณของตัวละคร

ในเรื่อง และใชดนตรีเพ่ือเปลี่ยนฉาก เปลี่ยนเวลาคลายกับละครวิทยุ  

 3. ใชเสียงของผูดําเนินรายการหลายคน แตละคนมีลีลาการพูดท่ีแตกตางกัน ในรูปแบบการ

นําเสนอหลายรูปแบบ ไดแก การอานจากบท (Scripted Talk) สนทนา สัมภาษณ ถามตอบเพ่ือ

กระตุนใหผูฟงคิดตาม อานบทกวี บรรยายเหตุการณ (Commentary) นอกจากนี้ ในรายการบาง

รายการ เชน รายการ Welcome to Amazing Japan! มีเสียงพูดของผูประกาศภาคภาษาอ่ืน ๆ ซ่ึง

ทําหนาท่ีผูดําเนินรายการภาคสนามรวมท้ังเสียงของผูใหสัมภาษณ ทําใหมีเสียงพูดในภาษาอ่ืน ๆ 

นอกจากภาษาไทย 

 4. การเขียนบทวิทยุ ใชภาษาและถอยคําตามหลักภาษาไทยท่ีสื่อความหมายไดตรงและ

ชัดเจน  ใชคําท่ีแสดงภาพพจน (Figure of Speech) เพ่ือบอกลักษณะ ความรูสึก การเคลื่อนไหว ให

ผูฟงเห็นภาพ ท้ังภาษาในขาว ภาษาเขียนวรรณกรรมญ่ีปุน บทพูดและบทบรรยายเรื่องราวตาง ๆ 

การแปล บทวิทยุมีความพิถีพิถันในการเลือกสรรคําใหตรงกับความหมายท่ีแทจริงของผูเขียนตนฉบับ

อยางเครงครัด โดยเฉพาะการแปลบทพูดและบทกวีไฮกุเปนภาษาไทย ในรายการ รูจักญี่ปุนผานการ

รอยเรียงคําแหงฤดูกาล ใหมีจํานวน 17 พยางคตามฉันทลักษณบทกวีไฮกุ ในบทกวีภาษาไทยดวย  

ตัวอยางบทพูดและการแปลบทกวีไฮกุในรายการรูจักญี่ปุนผานการรอยเรียงคําแหงฤดูกาล ตอน แมว

กําลังมีความรัก ออกอากาศเม่ือ วันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 (เอ็นเอชเค เวิลด-แจแปน ภาค

ภาษาไทย, 2562) มีดังนี้ 
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[ผูดําเนินรายการชาย:  แมวเริ่มสงเสียงหาคู เม่ือยางเขาฤดูใบไมผลิ คําวา เนะโกะ โนะ  

โคะอิ หรือ ความรักของแมว  จึงกลายเปนคําแหงฤดูกาลคํานึง  

ในฤดูใบไมผลิครับ] 

 [ผูดําเนินรายการหญิง: การท่ีสมัยกอนใชคําวา เนะโกะโนะโคะอิ หรือ โคะอิเนะโกะ ซ่ึง

หมายถึงความรักของแมวหรือแมวกําลังมีความรัก ซ่ึงเปนคําท่ี

ออนหวานงดงามเม่ือพูดถึงแมวในชวงฤดูผสมพันธุนั้น ทําใหรูสึก

ไดถึงความรัก(-ออกเสียงราก)ของคนสมัยกอนท่ีมีตอแมวคะ] 

[ผูดําเนินรายการชาย:  ไฮกุบทแรกเปนของ โคบายาชิ อิสะ กวีผูสรางผลงานอยูในชวง 

ปลายศตวรรษท่ี 18 ถึงตนศตวรรษท่ี 19 เรามาฟงกันครับ] 

[ผูอานบทกวี หญิง:  Nanohana ni/  maburete kitani/ neko no koi  

(หยุด 3 วินาที)  

   Nanohana ni/  maburete kitani/ neko no koi ] 

[ผูดําเนินรายการหญิง: พอนาโนะฮานะ/ ผลิบานสะพรั่ง เจาก็มา/ ความรักของแมว] 

  

 5. ความหลากและเอกภาพ (Variety & Unity) ในการเสนอเนื้อหา  

 NHK WORLD-JAPAN ใชวิธีเสนอหลาย ๆ วิธีในรายการ จึงมีลักษณะเปนรายการรูปแบบ

สารคดี (Feature Program) ตามแนวคิดเรื่องรูปแบบรายการวิทยุของยุพา สุภากุล (2534) และ    

จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ (2556) กลาวคือ รายการสวนใหญ จํานวน 11 ใน 14 ชื่อรายการท่ี

ศึกษา ใชเสียงพูดของผูดําเนินรายการ 2 คน ท่ีมีน้ําเสียงและลีลาการพูดแตกตางกัน บางรายการ มี

เสียงผูรวมรายการ มากกวา 4 เสียง มีผูใหสัมภาษณ หลายเสียง หลายภาษา มีเสียงดนตรีประกอบ

รายการในบทบาทหนาท่ีตาง ๆ กัน เชน เปนเพลงค่ัน เพลงเชื่อม เพลงเสริมบรรยากาศ และแบงชวง

ตาง ๆ ของรายการไปในตัว โดยมีแกนกลาง (Theme) ของเนื้อเรื่องทําหนาท่ีรอยเรียงเสียงตาง ๆ 

ในรายการใหตอเนื่องเชื่อมโยงกันตามลําดับทําใหรายการมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) 

 ภาพรวมของวิธีเสนอเนื้อหารายการของ NHK WORLD-JAPAN อธิบายในรูปแบบจําลอง 

ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แบบจําลองแสดงวิธีเสนอเนื้อหารายการของ NHK WORLD-JAPAN 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ดานวิธีการเสนอขาว พบวา NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย เสนอขาวเปนรายการ

สดรูปแบบขาวอาน มีผูอานขาว 2-3 คน และ สลับกันอานเพ่ือใหผูฟงทราบวาขาวใดขาวหนึ่งจบเม่ือ

เปลี่ยนผูอานขาว  ในชวง “เจาะประเด็นวันนี้” มีเสียงผูวิเคราะหขาว หรือ ใหสัมภาษณใน

ภาษาญี่ปุน หรือ ภาษาอ่ืน ๆ ประกอบขาว ประมาณ 5 วินาที โดยอาจมีเสียงประกอบจริงจาก

เหตุการณ (Actuality) ในการรายงานขาวจากสถานท่ีเกิดเหตุการณ สอดคลองกับแนวคิดเรื่องวิธี

เสนอเนื้อหารายการวิทยุซ่ึงผูผลิตรายการตองเลือกรูปแบบใหสอดคลองกับเนื้อหา ความยาวของ

Talk/ Storytelling 

Prog. Music/ Music + SFX 

 

Actuality/ Actualities 

Scripted Talk 

Conversation 

Interview 

Commentary 

Storytelling 

14 min. 2 or more voices 

4. รูโลก มองญี่ปุน   

5. มนตเสนหศิลปะช้ินเอกฯ 

6. คนในกระแส  

7. เขาครัวญี่ปุน 

8. Welcome to Amazing J 

9. Made from Nippon 

10. รูทันปองกันภัยพิบัต ิ

19 min. 1 voice 

1. พาเหรดเพลงฮิต 

2. เพลินเพลงกับฤดูกาล 

3. บทอานฟงเพลิน 

10 min. 2 & 4 more voices 

13. มาเรียนภาษาญี่ปุนกันเถอะ 

14 min. 2 or more voices 

14. ดนตรีพาเท่ียว 

Skit [Radio Play] 

Conversation 

Talk/ Storytelling 

Program Music 

Rakugo [ระกุโงะ-ศิลปะการ  

            เลาเรื่องแบบญี่ปุน] 

Interactive [ตอบจดหมาย 

                 จากผูฟง] 

Requested Songs 

14 min. 2 voices 

11. เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

 
14 min. 3 voices 

12. รูจักญีปุ่นผานการรอยเรียง  

     คําแหงฤดูกาล  

Talk/ Storytelling 

Program Music 

Talk/ Storytelling 

Music/ Actuality/ SFX 

Haiku [Poetry] 
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รายการ  ตลอดจนความสนใจของผูฟง (จิราภรณ  สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2556     วีรพงษ พลนิกรกิจ, 

2558, ยุพา สุภากุล, 2534) 

 ดานวิธีการเสนอเนื้อหารายการ พบวา NHK WORLD-JAPAN ใชเสียงจริงของบุคคลและ

เหตุการณ (Actuality) เปนวิธีการหลักในการเสนอเนื้อเรื่องของแตละรายการเก่ียวกับประเทศญี่ปุน

และคนญ่ีปุน ทําใหมีความนาเชื่อถือ สวนการใชเสียงดนตรีและเสียงพูดอยางหลากหลาย ทําให

รายการมีสีสัน แปลกใหม และเปนรายการวิทยุท่ีนาสนใจติดตามฟง  สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการ

ใชเสียงจริงของเหตุการณเพ่ือเสนอเนื้อหาของรายการสาระความรู (Feature Program) (McLeish, 

1999) และสอดคลองกับแนวคิดเรื่องวิธีการนําเสนอรายการซ่ึงผูผลิตรายการควรคํานึงถึงความ

หลากหลาย ชวยใหผูฟงติดตามฟงไดอยางไมเบื่อ (จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2556) การแปลบ

ทกวีไฮกุโดยเปนบทกวีไฮกุภาษาไทยตามฉันทลักษณเดิม เปนสวนประกอบของวิธีการเสนอเนื้อหาท่ี

เปนเอกลักษณของ NHK WORLD-JAPAN เนื่องจากบุคลากรผลิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน รวมท้ังมีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและบริบทของสังคมญี่ปุนเปนอยาง

ดี ทักษะของบุคลากรผลิตรายการดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดเรื่ององคกรสื่อสารมวลชนทามกลาง

แรงกดดันทางสังคม ซ่ึงกลาววา ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (Media Professionals) ซ่ึงเก่ียวเนื่อง

กับความรู ความสามารถ ประสบการณ ภูมิหลัง อุดมการณ และทัศนคติของผูประกอบวิชาชีพซ่ึง

เปนผูสงสาร เปนปจจัยภายในท่ีทําใหเกิดแรงกดดันตอการทํางานขององคกรสื่อสารมวลชน 

(McQuail, 1992: 142) และสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบญี่ปุน ซ่ึงมีการบริหารงาน

ดวยนักบริหารมืออาชีพ (Manage by Professional Management) (วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, 

2531) ความเปนมืออาชีพของผูผลิตรายการญ่ีปุนนี้ ทําใหสามารถคิดสรางสรรครายการไดอยางมี

ศิลปะ โดยใชวิธีเสนอเนื้อหาท่ีหลากหลาย รวมท้ังสามารถเก็บขอมูลรายละเอียดของเสียงตาง ๆ 

ตามท่ีออกแบบไวใหเสร็จไดภายในระยะเวลาเตรียมการท่ีจํากัด  

   

 ขอเสนอแนะ 

 1. การใชวิธีการเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN มีกรอบแนวคิดท่ีนํามา

สรุปเปนแบบแผนหรือสูตรสําเร็จเพ่ือประยุกตใชเสนอเนื้อหารายการวิทยุใหนาสนใจ คือ การทําให

รายการมีความหลากหลาย (Variety) ท้ังเนื้อหาและวิธีการเสนอ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูฟง

ท้ังทางตรงและทางออม และเม่ือพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมการทํางานของผูผลิตรายการวิทยุท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจวาจะเลือกรูปแบบและวิธีเสนอเนื้อหารายการใดรายการหนึ่งอยางไร ในทางปฏิบัติ 

จําเปนตองคํานึงถึงนโยบาย วัตถุประสงคหรือเปาหมายของรายการ รสนิยมและความตองการของ

ผูฟง ทรัพยากรการผลิตรายการ ไดแก บุคลากร เวลา คาใชจายและอุปกรณผลิตรายการ ดังนั้น การ

เลือกรูปแบบและวิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุจึงสามารถอธิบายดวยแบบจําลองตอไปนี้ 



 

1903 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการเลือกรูปแบบและวิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุ 

 2. ความหลากหลายของเสียงในรายการวิทยุเปรียบเสมือนสีสันของภาพในรายการโทรทัศน 

วิธีเพ่ิมสีสันในรายการจากทรัพยากรผลิตรายการท่ีมีอยูเดิม ทําไดโดยออกแบบเสียงท่ีใชในรายการ

วิทยุทุกประเภท ท้ังเสียงพูด (Voice) เสียงดนตรี (Music) และ เสียงประกอบ (Sound) ใหมีความ

หลากหลายของเสียงเพ่ิมข้ึน เชน มีผูดําเนินรายการ 2 คน หรือ มีแขกรับเชิญรวมพูดคุยในรายการ 

ใชดนตรี และเพลงประกอบรายการ เสียงประกอบจากเหตุการณจริง (Actuality) ใชการบรรยายสด 

(Commentary) สัมภาษณนานาทัศนะ (Vox-Pop) รวมถึงการอานบทกวี กลอน คําคม นอกจากนั้น 

ยังอาจทดลองผสมผสานวิธีเสนอเนื้อหารายการสองรูปแบบใหเปนรายการรูปแบบใหม เชน ใชเสียง

จากสัมภาษณผูรู หรือผูเชี่ยวชาญในประเด็นการสรางเสริมสุขภาพ ใหเปนสวนหนึ่งของละครสั้น 

หรือ บทสนทนาสั้น ๆ ในรายการท่ีใหความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ  

 3. หาขอมูลท่ีเปนปจจุบัน (Up-to-date) จากแหลงขอมูลปฐมภูมิมาใชทํารายการ โดยเนน

การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากสถานท่ีจริง แลวรวมกันพิจารณาคัดเลือกขอมูลมาเขียนบทวิทยุ เชน ทํา

รายการสารคดีชุด “ของดีท่ีวัดโพธิ์” โดยไปวัดโพธิ์ ทาเตียน บันทึกขอมูลท่ีเห็นสถานท่ีจริง 

บรรยากาศ นักทองเท่ียว ยักษ รูปปนฤๅษีดัดตน แลวเขียนบทพูดจากขอมูลท่ีไดมา จะชวยใหผูฟง

เห็นภาพพจน เกิดจินตนาการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาตื่นเตนสําหรับผูฟงท่ีจะไดฟง เรื่องท่ีไมเคยรู เสียงท่ีไม

เคยไดยินมากอน การเก็บรวบรวมเนื้อหาขอมูลท่ีเปนปจจุบันจากการลงพ้ืนท่ีจริงนอกจากทําใหได

เนื้อเรื่องท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบันแลว ยังทําใหสามารถเก็บเสียงพูด เสียงบรรยากาศ และ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนสด ๆ ซ่ึงทําใหรายการมีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจของผูฟง 

นโยบาย เปาหมาย 

วัตถุประสงค 
ผูฟง 

ทรัพยากรผลิต

รายการ 

คน เวลา เงิน 

ความหลากหลาย

ของเน้ือหาและวิธี

เสนอเน้ือหา 

ผูผลิตรายการ 

วิธีเสนอเน้ือหา 

Talk  Interview 

Conversation  

Commentary 

Storytelling     

Poetry  Drama   

Music  Sounds  

Actuality    

etc. 

รายการ

วิทย ุ

ท่ีนาสนใจ 

บทวิทยุ 

ความสามารถของ 

ทีมผลติรายการ 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูฟงรายการตาง ๆ ท้ังในแงการใชประโยชนจากเนื้อหาสาระ

ของรายการ ความเพลิดเพลินจากการฟง ความชอบหรือไมชอบวิธีการเสนอเนื้อหาของรายการ    

แตละรายการเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยนหรือสรางสรรครูปแบบรายการใหม ใหสอดคลองกับรสนิยมของ

ผูฟงมากยิ่งข้ึน 

 2. NHK เปนแบรนดท่ีมีความเกาแก เปนองคกรสื่อมวลชนท่ีไดรับความเชื่อถือแหงหนึ่งของ

โลก การศึกษาระบบการบริหารงานแบบญ่ีปุน ซ่ึงเปนการนําแนวคิดดานการบริหารธุรกิจมา

วิเคราะหระบบการบริหารงานของสื่อมวลชนขนาดใหญ โดยอาศัยหลักทฤษฎีดานการจัดการ การ

บริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารการตลาด และ แบรนด (Brand) จึงอาจเปนประโยชนตอการ

กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลของไทยในอนาคต 
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รูปแบบและแนวทางการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทย 

บนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

Formats and Techniques for Thai Newspapers to  

Create Content on Social Networking Sites  
 

นภารัตน พฤกษสุราลัย1 

Naparat Prueksuralai1 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้เปนบทความวิชาการ มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายปรากฏการณการปรับตัวของ

หนังสือพิมพไทยในยุคท่ีสื่อสังคมออนไลนเขามาแยงชิงกลุมผูอานและเปนคูแขงในการผลิตขาวสาร

อยางมีนัยสําคัญ อันสงผลกระทบไปถึงความอยูรอดขององคกรหนังสือพิมพและบุคลากรดานขาว 

บทความนี้นําแนวคิดเรื่องหลักการสรางสรรคเนื้อหาในยุคดิจิทัล หลักการสรางสรรคเนื้อหาสําหรับ

สื่อหนังสือพิมพ และการศึกษาท่ีเก่ียวของมาเปนกรอบในการวิเคราะหรูปแบบและแนวทางการ

สรางสรรคเนื้อหาขาวสารของหนังสือพิมพไทยบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

 

คําสําคัญ: หนังสือพิมพไทย การสรางสรรคเนื้อหา สื่อสังคม เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

 

Abstract 

 This article is an academic article. The article aims to explain the adaptation 

of Thai newspapers in the era in which social media become their competitors. This 

phenomenon significantly affects to the survival and working environment of news 

professionals in newspaper organizations. The article employs the concept of content 

creation in the digital age, principle of content creation for newspapers, and related 

studies as conceptual framework in order to explain formats and techniques for Thai 

newspapers to create content on social networking sites. 

 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจาํคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย School of Communication Arts. 

University of the Thai Chamber of Commerce. 
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บทนํา 

ปรากฏการณท่ีเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมไดเพ่ิมศักยภาพของอินเทอรเน็ตจากการเปน

เพียงแคแหลงขอมูลขนาดมหึมาท่ีผูคนท่ัวโลกสามารถรับสารไดพรอม ๆ กัน มาเปนพ้ืนท่ีท่ีบุคคล

ท่ัวไปสามารถเปนได ท้ังผูรับสาร (Audiences) และผูสงสารไปยังมวลชน (User-generated 

content) ท้ังยังอํานวยใหการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสารเกิดข้ึนไดอยางทันทีทันใด 

(Interactive Communication) เปนเหตุใหการเปนผู เฝาประตูขาวสาร (Gatekeeper) ของ

สื่อมวลชนถูกลดทอนบทบาทลง กอปรกับเม็ดเงินคาโฆษณาท่ีเคยเปนรายไดหลักของสื่อมวลชน

กระจายตัวไปท่ีสื่อออนไลนมากข้ึน นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนจึงเริ่มศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ขณะเดียวกันนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

ฯลฯ ก็พยายามปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ  

ในชวงท่ีเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Sites) เกิดข้ึนและมีจํานวน

ผูใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนชัดเจนอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและงายดาย

ผานสมารทโฟน การศึกษาและการรายงานขาวในหลาย ๆ สํานักท้ังในและตางประเทศระบุตรงกัน

วา องคกรสื่อสารมวลชนบางแหงโดยเฉพาะหนังสือพิมพและนิตยสารจําตองปดตัวลง ขณะท่ีหลาย ๆ 

แหงขยายชองทางไปยังสื่อออนไลนโดยมุงหวังใหเขาถึงกลุมเปาหมายซ่ึงมีพฤติกรรมการบริโภค

ขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป และบางแหงมุงไปนําเสนอบนโลกออนไลนแตเพียงอยางเดียว โดยบนโลก

ออนไลนดังกลาวนี้ องคกรสื่อสารมวลชนไมเพียงแตนําเสนอขาวสารผานเว็บไซตขององคกร แตยัง

รวมไปถึงการเผยแพรผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ อีกดวย 

ปรากฏการณดังกลาวนับเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนภายหลังจากการถือกําเนิดข้ึนของ

อินเทอรเน็ต กลาวคือ ในชวงท่ีอินเทอรเน็ตถือกําเนิดข้ึนใหม ๆ องคกรสื่อสารมวลชนมีการปรับตัว

โดยเพ่ิมชองทางการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตซ่ึงจะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานการเขียนเว็บไซตมา

ชวยสรางสรรค สําหรับสื่อหนังสือพิมพในประเทศไทย บางกอกโพสตนับเปนหนังสือพิมพฉบับแรกท่ี

นําเสนอขาวสารบนเว็บไซตควบคูไปกับฉบับกระดาษ ซ่ึงตอมาหนังสือพิมพระดับชาติของไทยทุก

ฉบับตางทยอยกันมีพ้ืนท่ีบนโลกออนไลนดวยเชนกัน (Tutchanok, 2009) อยางไรก็ตามในขณะนั้น

ผูบริโภคขาวสารบนเว็บไซตหนังสือพิมพทําไดเพียงแครับขอมูลขาวสาร การพิมพโตตอบ พูดคุย 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามกลับไปยังบุคลากรในองคกรหนังสือพิมพเกิดข้ึนไดยากมาก (เพราะ

ขอจํากัดทางเทคโนโลยี) แตเม่ือเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมไดเพ่ิมศักยภาพของอินเทอรเน็ตให
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ผูใชงานสามารถสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) กันได ท้ังยังสามารถโตตอบกันได

แบบสด ๆ แบบ Real Time เปนเหตุใหองคกรหนังสือพิมพตองปรับตัวครั้งใหญอีกครั้ง  

ในยุคแรกของอินเทอรเน็ต เปนท่ีรูจักกันในแวดวงวิชาการและวิชาชีพดานสื่อวาคือยุค Web 

1.0 ซ่ึงเปนคําท่ีใชแทนลักษณะของการท่ีอินเทอรเน็ตเปนเพียงแหลงขอมูลขาวสาร โดยทิศทางการ

สื่อสารเปนแบบทางเดียว (One-way Communication) ปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารกับผูรับสาร

เกิดข้ึนไดยาก ขณะท่ีเรียกอินเทอรเน็ตยุคตอมาวาเปนยุค Web 2.02 ซ่ึงหมายถึงการท่ีบุคคลท่ัวไป

เปนไดท้ังผูสงสารและผูรับสาร อีกท้ังยังสามารถมีปฏิสัมพันธระหวางกันได ซ่ึงรูปแบบดังกลาวนี้

ปรากฏอยูในสื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ (Social Media) (Pavlik & McIntosh, 2011)3 

ยอนกลับไปกอนการถือกําเนิดข้ึนของอินเทอรเน็ต หากจะกลาวถึงแหลงขอมูลท่ีมวลชนผูรับ

สารพ่ึงพามายาวนานและมีอายุเกาแกท่ีสุดในโลกก็คือหนังสือพิมพ (มาลี บุญศิริพันธ, 2556) โดยใน

สภาพแวดลอมของหนังสือพิมพ ผูสงสารจะหมายถึงบุคลากรในกองบรรณาธิการไมวาจะเปน

บรรณาธิการ หัวหนาขาว นักขาว ชางภาพ ฯลฯ ซ่ึงมีหนาท่ีสื่อขาว เขียนขาว และคัดกรองขอมูล

ขาวสารตาง ๆ กอนนําเสนอ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑคุณคาของขาว (News Value) รวมท้ัง

คํานึงถึงความนาสนใจ (Interest) และความสําคัญ (Significance) ตอผูอาน (มาลี บุญศิริพันธ, 

2556)  จากนั้นจึงสงสารท่ีมีลักษณะเหมือน ๆ กันออกไปยังมวลชนผูอาน ท้ังนี้ปฏิกิริยาตอบกลับ

จากผูอานกลับไปยังองคกรหนังสือพิมพเกิดข้ึนไดยากและลาชา แตเม่ือเครื่องคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต สมารทโฟนไดถือกําเนิดข้ึน มีพัฒนาการท่ีรวดเร็วและมีราคาท่ียอมเยา ประชาชนจึงเริ่ม

พ่ึงพาอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลขาวสารมากข้ึน อินเทอรเน็ตจึงกลายเปนสื่อใหม (New Media) 

ของประชาชนท่ีนอกจากจะสงผลกระทบตอวิธีการทํางานของสื่อมวลชนแลวยังกระทบกับบทบาท

ของสื่อมวลชนท่ีเคยเปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารอีกดวย หนังสือพิมพกระดาษเริ่มถูกเรียกวาเปน

สื่อเกา บางก็เรียกวาสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) สัญญาณท่ีชัดเจนคือ ยอดขายฉบับกระดาษ

ลดลงอยางมากและรายไดจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณานอยลงไปเรื่อย ๆ จนนําไปสูคําถามท่ีวา 

หนังสือพิมพกําลังจะตายหรือไม 

ดวยเหตุนี้นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนจึงเริ่มศึกษาถึงผลกระทบของสื่อใหมตอการบริโภค

ขาวสารของประชาชน รวมถึงลักษณะการปรับตัวขององคกรสื่อสารมวลชน เชน บทวิเคราะหของ  

มิชเชลและคณะ (Mitchell et al, 2016) แหงศูนยวิจัยพิว (Pew Research Center) ซ่ึงไดศึกษา

                                                           
2 Web 2.0 เปนคําที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.2004 โดย O’Reilly หมายถึง ยุคที่บุคคลทั่วไปสามารถสรางสรรคเนื้อหา ทํางานรวมกันหรือ

พูดคุยกันไดมากขึ้นผานอินเทอรเน็ต ส่ือที่สะทอนภาพของยุคนี้ เชน เฟซบุก วิกิพีเดีย (Pavlik and McIntosh, 2011) 
3 พาบลิกและแมคอินทอช (Pavlik & McIntosh, 2011) ระบุในหนังสือ Converging media: a new introduction to mass 

communication วาส่ือสังคม (Social Media) ไดแก อีเมล กระดานสนทนา แชทรูม บล็อก วิกิ และเว็บไซตเครือขายสังคม ดังนั้น

เว็บไซตเครือขายสังคมจึงจัดเปนส่ือสังคมประเภทหนึ่ง โดยเว็บไซตเครือขายสังคม ไดแก เฟซบุก ลิงกอิน ยูทูป ไลน ฯลฯ 
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เก่ียวกับผูบริโภคขาวสารยุคใหมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาว

จากโทรทัศน (57%) รองลงมาคือ สื่อออนไลน (38%) วิทยุกระจายเสียง (25%) และหนังสือพิมพ

กระดาษ (20%) โดยกลุมคนท่ีเปดรับขาวสารผานหนังสือพิมพกระดาษมากท่ีสุด คือ คนอายุ 65 ป

ข้ึนไป ท้ังนี้กลุมตัวอยางมีความเชื่อถือตอสื่อสังคม (Social Media) นอยท่ีสุด ขณะท่ี PRNewswire 

(2016) ระบุวา คนไทยสวนใหญยังคงบริโภคขาวสารผานโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และ

หนังสือพิมพ เพราะวาสื่อเหลานี้เขาถึงงาย แตสื่อใหมอยางเว็บไซตและสื่อสังคม ก็กําลังไดรับความ

นิยมเพ่ิมมากข้ึนในทุกชวงอายุ ทุกเพศ ท่ัวประเทศ เพราะความแพรหลายของสมารทโฟน และความ

หลากหลายของขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ตดวยเชนกัน สําหรับสื่อหนังสือพิมพ PRNewswire 

(2016) สํารวจพบวา องคกรหนังสือพิมพในปจจุบันไมเพียงแตนําเสนอขาวผานหนังสือพิมพกระดาษ 

แตยังเผยแพรผานเว็บไซต เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม ยูทูป และกูเก้ิลพลัสอีกดวย ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 หนังสือพิมพไทยท่ีมียอดจําหนายฉบับกระดาษสูงสุด 3 อันดับ ป 2559 

ภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ในป 2559 ไทยรัฐมียอดจําหนายหนังสือพิมพกระดาษสูงสุด คือ 1 

ลานฉบับตอวัน และมีการเผยแพรเนื้อหาผานเว็บไซต เฟซบุกแฟนเพจ ทวิตเตอร อินสตาแกรม ยูทูป 

และกูเก้ิลพลัส สวนอันดับ 2 และ 3 คือ ขาวสด และเดลินิวส ก็มีการใชสื่อใหมท่ีหลากหลาย โดย 

องคกรหนังสือพิมพอีกหลายแหงก็มีการนําเสนอขาวสารผานหลากหลายสื่อเชนกัน และบางแหงเขา

ไปเปนเจาของขามสื่อ (Cross Media) เชน ไทยรัฐมีไทยรัฐทีวี ชอง 32 หรือเครือเนชั่นมี Now ชอง 

26 เปนตน รายงานดังกลาวชี้ใหเห็นวา ประชาชนใชสื่อหลากหลายข้ึนแตใหความเชื่อถือเนื้อหาของ

สื่อมวลชนรูปแบบดั้งเดิมมากกวาสื่อสังคมออนไลน ขณะท่ีฝงสื่อมวลชนเองก็มีการขยายชองทางไป

ยังกลุมเปาหมายบนอินเทอรเน็ตในหลากหลายแพลตฟอรม 

อยางไรก็ตามไมวาสภาพแวดลอมของสื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร หัวใจหลักก็คือเนื้อหาท่ี

ผูสรางสรรคตองผลิตใหตรงตามความตองการของผูบริโภคขาวสาร หนังสือพิมพมีสินคาคือขาวสาร 

ดังนั้นการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพจึงตองพิจารณาตามสภาพแวดลอมดังกลาว บทความนี้
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จะอธิบายถึงความหมายของการสรางสรรคเนื้อหาในยุคดิจิทัล หลักการสรางสรรคเนื้อหาสําหรับสื่อ

หนังสือพิมพ รูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพบนโลกออนไลน และการศึกษาท่ี

เก่ียวของ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงภาพการปรับตัวของหนังสือพิมพ รวมท้ังวิเคราะหถึงรูปแบบและแนว

ทางการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยในยุคดิจิทัล 

 

ความหมายของการสรางสรรคเนื้อหาในยุคดิจิทัล 

บรรยงค สุวรรณผอง และวรัชญ ครุจิต (2557: 253) อธิบายความหมายของ ‘เนื้อหา’ 

(Content) ซ่ึงเรียกอีกอยางวา ‘ขอความ’ โดยอิงตามมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

2522 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 วาหมายถึง การทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง 

เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทําอยางใด ๆ ท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปเขาใจความหมายได  

สวนคําวา สรางสรรค (Create) เปนคํากริยา (ก.) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(2554) ระบุวาหมายถึง สรางใหมีใหเปนข้ึน หากเปนคําวิเศษณ (ว.) จะหมายถึง มีลักษณะริเริ่ม

ในทางดี เชน ความคิดสรางสรรค ศิลปะสรางสรรค 

ในปริบทของสื่อใหม (สื่อดิจิทัล) การสรางสรรคเนื้อหา ไดแก การสรางเว็บไซต การโพสตรูป

ภาพ งานศิลปะ งานเขียน เสียง และวิดีโอ ลงบนอินเทอรเน็ต บล็อก แชตรูม หรือลงบนพ้ืนท่ีท่ี

สามารถแบงปนขอมูลรวมกับผูอ่ืนได (Lenhart, Fallows and Horrigan, 2004) 

ในปริบทของการสื่อสารมวลชน การสรางสรรคเนื้อหา ไดแก การท่ีนักขาวรายงานขาวหรือ

ความจริงใหสังคมไดรับทราบ นักเขียนเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย หรือตีความเพ่ือสรางเรื่องราว 

ผูสรางภาพยนตรรอยเรียงภาพเคลื่อนไหวใหเปนเรื่องราว เปนตน (Pavlik and McIntosh, 2011) 

โดยสรุป การสรางสรรคเนื้อหาผานสื่อในยุคดิจิทัล จึงหมายถึง การสรางขอมูล เรื่องราว 

หรือขาวสาร โดยอาจมีลักษณะเปนรูปภาพ งานศิลปะ งานเขียน เสียง และ/หรือวิดีโอ แลวเผยแพร

ผานสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ และ/หรือสื่อ

ใหม เชน เว็บไซต และสื่อสังคม 

 

หลักการสรางสรรคเนื้อหาสําหรับส่ือหนังสือพิมพ 

เนื้อหาหลักของหนังสือพิมพก็คือ ขาว สวนเนื้อหาอ่ืน ๆ ไดแก บทความ สารคดี คอลัมน

ตาง ๆ ฯลฯ หากเปนหนังสือพิมพฉบับกระดาษ ขาวใหญหรือขาวท่ีมีความสําคัญมาก ๆ จะถูก

นําเสนอในหนาหนึ่ง โดยขาว 1 ชิ้นจะมีสวนประกอบขาว ไดแก พาดหัวขาว (Headline) ความนํา 

(Lead) สวนเชื่อม (Neck) และเนื้อเรื่อง (Body) (นรินทร นําเจริญ, 2549; มาลี บุญศิริพันธ, 2556) 

โดยขาวท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตามมุมมองของบรรณาธิการจะมีการใชพาดหัวขาวขนาดใหญท่ีสุด สวน
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ขาวท่ีสําคัญรอง ๆ ลงไปก็จะมีขนาดตัวอักษรพาดหัวขาวท่ีลดหลั่นกันลงไป โดยขาวจะมุงตอบคําถาม 

5W1H (Who, What, Where, When, Why และ How) คือ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร เพราะ

อะไร และ/หรืออยางไร (สกุลศรี ศรีสารคาม และชีพธรรม คําวิเศษณ, 2557: 111) 

สกุลศรี ศรีสารคาม และชีพธรรม คําวิเศษณ (2557) แนะนําวา การสรางสรรคเนื้อหาของ

หนังสือพิมพควรตองเปนไปในลักษณะของการอธิบายเหตุการณ เนนนําเสนอประเด็น เกิดอะไร 

อยางไร เพราะอะไร มากกวาบอกแควาเกิดอะไรข้ึน ท่ีไหน เม่ือไร เพราะขอมูลเหลานี้ถูกรายงานบน

สื่ออ่ืนท่ีมีความเร็วมากกวาไปแลว นอกจากนี้ควรเลาเรื่องดวยภาพและกราฟกประกอบ เพ่ือขยาย

ความเนื้อหา ดึงดูดความสนใจ และชวยสรางความเขาใจใหผูอานมากข้ึน ท่ีสําคัญคือควรนําเสนอ

ขาวเจาะหรือบทวิเคราะหท่ีมีความพิเศษ (Exclusive) 

สวนการนําเสนอขาวสารบนเว็บไซต สกุลศรี และชีพธรรม (2557) ไดแนะนําวา เนื่องจาก

เว็บไซตเอ้ือตอการปรับปรุงใหทันสมัย (Update) ไดตลอด สามารถเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เขาดวยกัน 

และมีปฏิสัมพันธได จึงควรเลาเรื่องดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟกดวยกันอยางเหมาะสม 

(Multimedia) นอกจากนี้ควรแบงสวนขอมูลเปนกอน ๆ เพ่ืองายตอการเลือกรับ แตเชื่อมตอขอมูล

ถึงกันได รวมท้ังมีลิงกเพ่ิมเติมไปยังขอมูลบนเว็บไซตอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ควรทําเปนวิดีโอกราฟก หรือ 

Interactive media และควรมีพ้ืนท่ีในการระดมขอมูลจากคนอาน (Crowdsourcing) พรอมจัด

พ้ืนท่ีในการนําเสนอขอมูลเหลานั้นประกอบในขาวอยางเหมาะสม อีกท้ังควรนําเรื่องของการรายงาน

สดเหตุการณผานเว็บไซต เชน Live Blog หรือ Live Stream (คลิปวิดีโอรายงานสด) โดยสรุปคือ 

เรื่องท่ีนําเสนอบนเว็บไซตเปนไดท้ังเรื่องท่ีสั้น กระชับ ทันตอเหตุการณ รายงานสด และสามารถเปน

เรื่องท่ีมีปริบทและเชื่อมตอขอมูลจํานวนมากมาใหผูอานเพ่ือมุมมองท่ีกวางและลึกของประเด็นขาว

ได ขอแนะนํานี้สอดคลองกับการศึกษาของศุภนิตย วงศทางสวัสดิ์ (2555) ท่ีระบุวา เว็บไซต

หนังสือพิมพ The Daily Telegraph, The Star และ The Metro ในประเทศอังกฤษ มีการใชขอมูล

ประกอบการนําเสนอขาว ไดแก คลิปวิดีทัศน คลิปเสียง ชุดภาพถาย เว็บบอรด ฟอรั่ม กลุมการ

พูดคุย สนทนาสด ฐานขอมูลขาว ตัวชวยคนหา อีเมลหาบรรณาธิการ ตัวเชื่อมโยงไปยังขาวหรือ

เว็บไซตท่ีเก่ียวของ เปนตน  

สําหรับการรายงานขาวสารผานสื่อสังคมโดยเฉพาะทวิตเตอรและเฟซบุกนั้น สกุลศรี และ

ชีพธรรม (2557) แนะนําวา ควรเร็ว กระชับในการนําเสนอ ตรวจสอบขอมูลอยางดี ผูสื่อขาวตอง

ระวังเรื่องความถูกตอง ควรเลือกใชรูปภาพ ขอความ คลิปวิดีโอมาประกอบการนําเสนออยาง

เหมาะสม และใชลักษณะเดนของการปฏิสัมพันธและสื่อสารสองทางใหเปนประโยชนในการระดมให

คนติดตาม นําเสนอขอมูล โยนประเด็นเพ่ือการมีสวนรวมในการตรวจสอบ ใหขอมูลหลากหลายมุม 

และสรางรูปแบบในการทําขาวรวมกับผูท่ีติดตาม 
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รูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

บทความนี้ขอนําเสนอตัวอยางรูปแบบและแนวทางการสรางสรรคเนื้อหาบนเว็บไซตเครือขาย

สังคมออนไลนของหนังสือพิมพไทยท่ีมียอดจําหนายฉบับกระดาษสูงสุด 3 อันดับ คือ ไทยรัฐ ขาวสด 

และเดลินิวส (PRNewswire, 2016) โดยจะเริ่มจากเว็บไซตหนังสือพิมพ (เนื่องจากเปนฐานขอมูล

หลักของเนื้อหาท่ีมีการเผยแพรออกไปในชองทางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ อีกทอดหนึ่ง) 

1. เว็บไซตหนังสือพิมพ  

    1.1 เว็บไซตไทยรัฐ (https://www.thairath.co.th/newspaper) มีรูปแบบการเลา

เรื่องดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟก มีการแบงสวนขอมูลเปนกอน ๆ เพ่ืองายตอ

การเลือกรับ มีการเชื่อมตอขอมูลถึงกันได (Hyperlink) มีสวนท่ีเปนวิดีโอกราฟก Interactive 

media มีการนําเรื่องของการรายงานสดเหตุการณผานเว็บไซต เชน Live และดูยอนหลังคลิปวิดีโอ

รายงานสดของไทยรัฐทีวีมานําเสนอ  

ท่ีเมนูหนังสือพิมพของเว็บไซตไทยรัฐ จะปรากฏภาพของหนังสือพิมพหนาหนึ่งรูปแบบ

กระดาษท้ังฉบับปจจุบันและยอนหลัง ซ่ึงผูอานสามารถนําเมาสคลิกในบริเวณขาวท่ีสนใจเพ่ือเขา

อานรายละเอียดตอได ท้ังนี้บนเว็บไซตไทยรัฐยังมีเมนูหลักอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหนังสือพิมพ เชน 

ไทยรัฐทีวี ท่ีสามารถเขาชมรายการโทรทัศนชองไทยรัฐทีวีแบบสดและยอนหลังได และยังมีเมนูขาว 

ไลฟสไตล กีฬา บันเทิง ดวง หวย นิยายไทยรัฐ คลิปขาว กิจกรรม ฯลฯ และดานลางสุดของหนาจอ

ยังมีเมนูท่ีเก่ียวของ เชน Contact us รวมงานกับเรา FAQ ฯลฯ ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เว็บไซตไทยรัฐ (เว็บไซตไทยรัฐ, 2562, 21 เม.ย.) 

เมนู หนังสือพิมพ 

อานขาวยอนหลังได 

ภาพขาว 

หนังสือพิมพหนาหน่ึง 

ขาวแตละช้ิน สามารถ

คลิกเพ่ืออานรายเอียด

ของขาวตอได 
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1.2 เว็บไซตขาวสด (https://www.khaosod.co.th) มีรูปแบบการเลาเรื่องดวยขอความ 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟก มีการแบงขอมูลเปนกอน ๆ เพ่ืองายตอการเลือกรับ มีการ

เชื่อมตอขอมูลถึงกันได มีเมนูหลัก ไดแก ขาวดวน เลือกตั้ง 62 เดนออนไลน ทุกทิศท่ัวไทย ขาวสดรอบ

โลก การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา คอลัมน บันเทิง หวย อ่ืน ๆ เม่ือ Scroll down จะพบคอลัมน ตาง ๆ 

และภาพหนังสือพิมพหนาหนึ่งดานลางขวามือของหนาจอ แตไมมีตัวเชื่อมโยงแตละขาว ดานลางสุด

ของหนาจอมีขอมูล เชน เก่ียวกับเรา ติดตอเรา ติดตอโฆษณา ติดตามเรา ฯลฯ ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 เว็บไซตขาวสด (เว็บไซตขาวสด, 2562, 21 เม.ย.) 

   1.3 เว็บไซตเดลินิวส (https://www.dailynews.co.th) มีรูปแบบการเลาเรื่องดวย

ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟก มีการแบงขอมูลเปนกอน ๆ มีการเชื่อมตอขอมูลถึง

กันได มีเมนูหลัก ไดแก ขาวเดลินิวส เลือกตั้ง 2562 สถานีเดลินิวส บทความ หางานสรางเงิน คนดัง

มาเยือน และดานลางมีขอมูล เชน เก่ียวกับเรา ติดตอเรา ติดตอโฆษณา ติดตามเรา ฯลฯ ดังภาพท่ี 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 เว็บไซตเดลินิวส (เว็บไซตเดลินิวส, 2562, 21 เม.ย.) 

เมนูขาวดวน เลือกตั้ง 62 

เดนออนไลน ทุกทิศท่ัว

ไทย ขาวสดรอบโลก 

การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา 

   ่  

ขาวแตละช้ิน สามารถคลิก

เพ่ืออานรายเอียดของขาว

ตอได 

เมนูขาวเดลินิวส เลือกตั้ง 

2562 สถานีเดลินิวส 

บทความ หางานสรางเงิน 

ั ื  

ขาวแตละช้ิน สามารถ

คลิกเพ่ืออานรายเอียดของ

ขาวตอได 
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โพสตขาว  

 

หนาหลัก 

 

 กลาวโดยสรุป เว็บไซตหนังสือพิมพท้ัง 3 ฉบับ มีรูปแบบการนําเสนอขาวสารตามหลักการ

สรางสรรคเนื้อหาสําหรับเว็บไซต กลาวคือ มีการเลาเรื่องดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟก 

Interactive media มีการแบงขอมูลเปนกอน ๆ เพ่ืองายตอการเลือกรับ แตเชื่อมตอขอมูลถึงกันได 

และไปยังขอมูลบนเว็บไซตอ่ืน ๆ ได มีการนําเสนอท้ังในลักษณะรูปแบบสั้น กระชับ ทันตอเหตุการณ 

รายงานสด และเรื่องท่ีมีปริบทและเชื่อมตอขอมูลจํานวนมากเพ่ือใหมุมมองท่ีกวางและลึกของ

ประเด็นขาวได ผูอานสามารถแบงปนเนื้อหาไปยังเฟซบุก ทวิตเตอร ไลน ฯลฯ ไดอีกดวย 

อยางไรก็ตามมีเว็บไซตไทยรัฐเพียงฉบับเดียวท่ีนําเสนอภาพหนังสือพิมพหนาหนึ่งพรอมตัว

เชื่อมโยงเพ่ือเขาอานรายละเอียดของขาวแตละชิ้นได สวนพ้ืนท่ีในการระดมขอมูลจากคนอาน พบวา

ท้ัง 3 ฉบับไมมีพ้ืนท่ีนี้และไมมีการเปดพ้ืนท่ีใหผูอานแสดงความคิดเห็น มีเดลินิวสเพียงฉบับเดียวท่ีมี

พ้ืนท่ีใหผูอานขาวกดโหวตวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขาวบางชิ้น ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีกดโหวตขาวของหนังสือพิมพเดลินิวส (เว็บไซตเดลินิวส, 2562, 21 เม.ย.) 

2. เฟซบุกแฟนเพจ 

   2.1 ไทยรัฐแฟนเพจ (https://www.facebook.com/thairath)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ไทยรัฐแฟนเพจ จํานวนผูติดตาม 10,829,559 คน (ไทยรัฐแฟนเพจ, 2562, 23 เม.ย.)  

   2.2 ขาวสดแฟนเพจ (https://www.facebook.com/khaosod)  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7 ขาวสดแฟนเพจ จํานวนผูติดตาม 13,228,951 คน (ขาวสดแฟนเพจ, 2562, 23 เม.ย.)  

โพสตขาว  หนาหลัก 



 

1915 
 

โพสตขาว  

 

หนาหลัก 

 

   2.3 เดลินิวสแฟนเพจ (https://www.facebook.com/dailynewsonlinefan)  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 เดลินิวสแฟนเพจ จํานวนผูติดตาม 1,912,196 คน (เดลินิวสแฟนเพจ, 2562, 23 เม.ย.)  

จากภาพท่ี 6-8 จะเห็นไดวา หนังสือพิมพท้ัง 3 ฉบับจะมีโพสตขาวและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีหนา 

Home โดยแตละโพสต ผูอานสามารถกดปุมถูกใจ (Like, Love, Haha, Wow, Sad, Angry) แสดง

ความคิดเห็น (Comment) และแบงปนขอมูล (Share) หากคลิกท่ีโพสตก็จะสามารถเขาอาน

รายละเอียดซ่ึงโยงกลับไปท่ีเว็บไซตหลักของหนังสือพิมพ นับเปนเทคนิคในการดึงคนเขาเว็บไซต

วิธีการหนึ่งท่ีเปนท่ีนิยม อีกท้ังผูอานยังชวยกระจายขาวสารตอออกไปเรื่อย ๆ โดยไมตองซ้ือโฆษณา 

กลาวโดยสรุป แฟนเพจหนังสือพิมพท้ัง 3 แหงนําขาวสารบนเว็บไซตมานําเสนอซํ้า โดย

นําเสนออยางกระชับ รวดเร็ว มีการโยนประเด็นเพ่ือการมีสวนรวม ขาวสดมีผูติดตามสูงสุด คือ 

13,228,951 คน รองลงมาคือไทยรัฐ 10,829,559 คน และเดลินิวส 1,912,196 คน 

 3. ทวิตเตอร 

3.1 ทวิตเตอรไทยรัฐ (https://twitter.com/thairath_news)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ทวิตเตอรไทยรัฐ จํานวนผูติดตาม 2,950,000 คน (ทวิตเตอรไทยรัฐ, 2562, 23 เม.ย.)  

    

 

 

 

 

 

หนาหลัก 

 

ทวิตขาว 
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3.2 ทวิตเตอรขาวสด (https://twitter.com/KhaosodOnline) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ทวิตเตอรขาวสด จํานวนผูติดตาม 158,000 คน (ทวิตเตอรขาวสด, 2562, 23 เม.ย.)  

   3.3 ทวิตเตอรเดลินิวส (https://twitter.com/dailynewstwit) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ทวิตเตอรเดลินิวส จํานวนผูติดตาม 391,000 คน (ทวิตเตอรเดลินิวส, 2562, 23 เม.ย.)  

จากภาพท่ี 9-11 จะเห็นไดวาหนังสือพิมพท้ัง 3 ฉบับจะมีการทวิตขาว โดยแตละทวิตผูอาน

สามารถกดตอบกลับ รีทวิต และกดชอบ หากนําเมาสคลิกในแตละทวิตก็จะสามารถอานรายละเอียดได  

กลาวโดยสรุป ทวิตเตอรของหนังสือพิมพท้ัง 3 แหงนําขาวสารท่ีมีการนําเสนอบนเว็บไซตมา

ทําใหกระชับและสอดคลองกับแพลตฟอรม โดยนําเสนออยางกระชับ รวดเร็ว ผูติดตามสามารถตอบ

กลับ รีทวิต และกดชอบ ท้ังนี้ทวิตเตอรไทยรัฐมีผูติดตามสูงสุด คือ 2,950,000 คน รองลงมาคือ 

เดลินิวส 391,000  คน และขาวสด 158,000 คน 

 

 

 

 

 

ทวิตขาว หนาหลัก 

 

หนาหลัก ทวิตขาว 
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4. อินสตาแกรม  

4.1 อินสตาแกรมไทยรัฐ (https://www.instagram.com/thairath) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 อินสตาแกรมไทยรัฐ จํานวนผูติดตาม 1,800,000 คน (อินสตาแกรมไทยรัฐ, 2562, 23 เม.ย.)  

   4.2 อินสตาแกรมขาวสด (https://www.instagram.com/khaosod) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 อินสตาแกรมขาวสด จํานวนผูติดตาม 771,000 คน (อินสตาแกรมขาวสด, 2562, 23 เม.ย.)  

4.3 อินสตาแกรมเดลินิวส (https://www.instagram.com/dailynews.ent) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 อินสตาแกรมเดลินิวส จํานวนผูติดตาม 275,000 คน (อินสตาแกรมเดลินวิส, 2562, 23 เม.ย.)  

   

จากภาพท่ี 12-14 จะเห็นไดวาหนังสือพิมพท้ัง 3 ฉบับจะมีการลงรูปภาพในอินสตาแกรม 

โดยรูปภาพแตละรูป ผูอานสามารถกดอาน กดชอบ แสดงความคิดเห็น และแบงปนขอมูลได  

หนาหลัก โพสตภาพ 

หนาหลัก 

 

โพสตภาพ 

หนาหลัก 

 

โพสตภาพ 
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กลาวโดยสรุป อินสตาแกรมของหนังสือพิมพท้ัง 3 แหง มีการใชลักษณะของการสื่อสารสอง

ทาง โดยผูติดตามสามารถกดชอบ แสดงความคิดเห็น และแบงปนขอมูล ท้ังนี้อินสตาแกรมไทยรัฐมี

ผูติดตามสูงสุด คือ 1,800,000 คน รองลงมาคือ ขาวสด 771,000  คน และเดลินิวส 275,000 คน 

แนวทางการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) (2561) สํารวจพฤติกรรมผู ใช

อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2561 พบวา คนไทยใชอินเทอรเน็ตตอวันเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาที 

กลุม Gen Y (ผูท่ีเกิดในป 2524-2543) ครองแชมปใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยตอวันมากท่ีสุด โดยในป 

2561 คาดวาจะมีผูใชโทรศัพทเคลื่อนถึง 124.8 ลานเลขหมาย สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตทุกท่ีทุก

เวลา ETDA ยังระบุอีกวา กิจกรรมยอดนิยมบนอินเทอรเน็ต 1 ใน 5 อันดับแรกคือ การใชสื่อสังคม

ออนไลน (รองลงมาคือ การรับสงอีเมล การคนหาขอมูล การดูโทรทัศน/ดูคลิปวิดีโอ/ฟงเพลง และ

การซ้ือสินคา/บริการทางออนไลน) สถิติดังกลาวนี้ชี้วาคนไทยใชเวลาบนอินเทอรเน็ตสูงมาก และ

มักจะใชเวลาในการเขาใชงานสื่อสังคมออนไลนมากกวากิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ 

สําหรับสื่อสังคมออนไลนท่ีประชาชนนิยมใชงานนั้น เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ภายใน

งาน Thailand Zocial Awards มีการประกาศวา ในป 2561 ท่ัวโลกมีคนใชงานเฟซบุก 2.3 พันลาน

บัญชี รองลงมาคือ วอทสแอป (WhatsApp) 1.5 พันลานบัญชี เมสเซนเจอร (Messenger) 1.3 

พันลานบัญชี และอินสตาแกรม 1 พันลานบัญชี ตามลําดับ (Thumbsup, 2562) สําหรับประเทศ

ไทย เฟซบุกมีจํานวนผูใชงานสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง คือมีถึง 53 ลานบัญชี รองลงมาคืออินสตาแกรม 

13 ลานบัญชี และทวิตเตอร 7.8 ลานบัญชี ตามลําดับ (Rainmaker, 2562) 

 จากขอมูลสถิติการใชงานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมดังกลาว รวมท้ังจากตัวอยางรูปแบบการ

สรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยบนโลกออนไลนดังภาพท่ี 1-14 จะเห็นไดวา หนังสือพิมพไทย

ปรับตัวตามพัฒนาการและผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยหนังสือพิมพท่ีมียอดจําหนายฉบับกระดาษสูงสุด 

3 อันดับในป 2559 (PRNewswire, 2559) มีการสรางสรรคเนื้อหาสอดคลองตามหลักการสรางสรรค

เนื้อหาในยุคดิจิทัล (สกุลศรี ศรีสารคามและชีพธรรม คําวิเศษณ, 2557) สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบรูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยรัฐ ขาวสด และเดลินิวส 

แพลตฟอรม ไทยรัฐ ขาวสด เดลินิวส 

1. ฉบับกระดาษ    

1.1 ยอดจําหนาย 1,000,000 ฉบับ/วัน 950,000 ฉบับ/วัน 900,000 ฉบับ/วัน 

2. เว็บไซต    

2.1 หนาจอหลัก 

(Home) 

- เมนูขาว หนังสือพิมพ 

ไทยรัฐทีวี ไลฟสไตล 

กีฬา บันเทิง ดวง หวย 

นิยายไทยรัฐ คลิปขาว 

กิจกรรม 

- เมนูหนังสือพิมพมี

ภาพหนังสือพิมพหนา

หนึ่งพรอมตัวเชื่อมโยง

ขาวแตละชิ้นใหอานตอ 

- เมนขูาวดวน 

เลือกตั้ง 62 เดน

ออนไลน ทุกทิศท่ัว

ไทย ขาวสดรอบโลก 

การเมือง เศรษฐกิจ 

กีฬา คอลัมน บันเทิง 

หวย อ่ืน ๆ  

- ภาพหนังสือพิมพ

หนาหนึ่งอยูดานลาง 

- เมนขูาวเดลินิวส 

เลือกตั้ง 2562 สถานี

เดลินิวส บทความ  

หางานสรางเงิน คนดัง

มาเยือน 

- ไมมีภาพขาว

หนังสือพิมพหนาหนึ่ง 

 - มีขาวปจจุบันและ

ยอนหลัง (ใหเลือกวัน) 

- มีขาวปจจุบันและ

ยอนหลัง 

- มีขาวปจจุบันและ

ยอนหลัง 

2.2 รูปแบบการ

สรางสรรคเนื้อหา 

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก แบงขอมูลเปน

กอน มีตัวเชื่อมโยง มี 

Interactive media 

และ Live (ไทยรัฐทีว)ี 

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก แบงขอมูล

เปนกอน มีตัวเชื่อม

โยง มี Interactive 

media  

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก แบงขอมูลเปน

กอน มีตัวเชื่อมโยง มี 

Interactive media  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบรูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยรัฐ ขาวสด และเดลินิวส 

(ตอ) 

แพลตฟอรม ไทยรัฐ ขาวสด เดลินิวส 

2.3 พ้ืนท่ีใหผูอานมี

สวนรวม 

- ไมมี - ไมมี - สามารถกดโหวตขาว 

3. เฟซบุกแฟนเพจ    

3.1 จํานวนผูติดตาม 10,829,559 คน 13,228,951 คน 1,912,196 คน 

3.2 รูปแบบการ

สรางสรรคเนื้อหา 

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก (เชื่อมเว็บ)  

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก (เชื่อมเว็บ) 

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก (เชื่อมเว็บ) 

3.3 พ้ืนท่ีใหผูอานมี

สวนรวม 

- Like, Comment, 

Share  

- Like, Comment, 

Share 

- Like, Comment, 

Share 

4. ทวิตเตอร    

4.1 จํานวนผูติดตาม 2,950,000 คน 158,000 คน 391,000 คน 

4.2 รูปแบบการ

สรางสรรคเนื้อหา 

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก เร็ว กระชับ 

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก เร็ว กระชับ 

- ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

กราฟก เร็ว กระชับ 

4.3 พ้ืนท่ีใหผูอานมี

สวนรวม 

- Reply, Retweet, 

Like, Share 

- Reply, Retweet, 

Like, Share 

- Reply, Retweet, 

Like, Share 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบรูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยรัฐ ขาวสด และเดลินิวส 

(ตอ) 

แพลตฟอรม ไทยรัฐ ขาวสด เดลินิวส 

5. อินสตาแกรม    

5.1 จํานวนผูติดตาม 1,800,000 คน 771,000 คน 275,000 คน 

5.2 รูปแบบการ

สรางสรรคเนื้อหา 

- รูปภาพและขอความ  -รูปภาพและขอความ  - รูปภาพและขอความ  

5.3 พ้ืนท่ีใหผูอานมี

สวนรวม 

- Like, Comment, 

Share 

- Like, Comment, 

Share 

- Like, Comment, 

Share 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา หนังสือพิมพไทยรัฐ ขาวสด และเดลินิวสมีรูปแบบและแนวทาง

สรางสรรคเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชองทางออนไลนแตละแพลตฟอรม ซ่ึงนับวาประสบความสําเร็จใน

แงของจํานวนผูติดตามอานท่ีสูงมาก สะทอนใหเห็นวาการนําเสนอในลักษณะนี้ทําใหเขาถึงกลุมคนได

กวางข้ึน นอกจากนี้อัลกอรึท่ึมของระบบและตัวแจงเตือนทําใหผูอานติดตามขาวสารไดงายข้ึน 

สามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และความรูสึกกับผูสรางสรรคเนื้อหาได ดังภาพท่ี 15 สิ่งเหลานี้

นับเปนกลไก (Mechanics) ท่ีเปนประโยชนตอหนังสือพิมพ เพราะสามารถเขาถึงผูอานรวมท้ังใช

เปนแหลงขอมูลในการวิเคราะหผูอาน ชวยทําใหหนังสือพิมพสามารถสรางสรรคเนื้อหาไดตรงตาม

ความตองการของผูอานไดอยางรวดเร็ว อันจะนํามาซ่ึงความภักดีท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี 15 การสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือพิมพในยุคดิจิทัล 

เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

หนังสือพิมพ เว็บไซต 

แฟนเพจ 

ทวิตเตอร 

อินสตาแกรม 

อ่ืน ๆ 
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บทสรุป  

ทามกลางภูมิทัศนสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยีสื่อสาร

โทรคมนาคมมีพัฒนาการท่ีกาวหนาอยางรวดเร็ว ประกอบกับสภาพการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน 

รวมท้ังตนทุนดานตาง ๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจของหนังสือพิมพถูกทาทายอีกครั้ง ศุภศิลป กุลจิตต

เจือวงศ (2556) ระบุวา ปจจัยท่ีสงผลตอความอยูรอดของหนังสือพิมพมีสองปจจัยหลักคือ ปจจัย

ภายใน ไดแก เงินทุน เทคโนโลยี ผูโฆษณา กลยุทธ การบริหารการตลาด และปจจัยภายนอก ไดแก 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม โดยวัฒณี ภูวทิศ (2554) กลาววา เปนท่ีชัดเจนวา

บุคลากรดานขาวในองคกรสื่อสารมวลชนใชประโยชนจากสื่อสังคมเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูล 

สืบคน ตอยอดขาวสาร ขณะเดียวกันก็เปนชองทางในการนําเสนอขาวสารดวย  

หนังสือพิมพไทยรายใหญอยางไทยรัฐ ขาวสด และเดลินิวส มีความพยายามในการปรับตัว 

เห็นไดจากการมีพ้ืนท่ีบนชองทางออนไลนหลายชองทางไมวาจะเปนเว็บไซต เฟซบุก ทวิตเตอร และ

อินสตาแกรม ฯลฯ โดยรูปแบบท่ีปรากฏของแตละฉบับมีความคลายคลึงกัน จะเห็นไดวาเฟซบุก

ไดรับความนิยมสูงสุด โดยแฟนเพจขาวสดมีผูติดตามถึง 13,228,951 คน (มากกวายอดขายฉบับ

กระดาษถึง 13 เทา) แฟนเพจไทยรัฐมีผูติดตาม 10,829,559 คน (เกือบ 11 เทา) เปนตน สวน

ประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพ นภารัตน พฤกษสุราลัย (2560) ศึกษาพบวามักเปนไปตามประเภท

ของหนังสือพิมพ เชน ไทยรัฐ และขาวสด เปนหนังสือพิมพประชานิยมจึงเนนนําเสนอขาวเบา เชน 

ขาวอาชญากรรม บันเทิง ฯลฯ บนแฟนเพจ ขณะท่ีผูติดตามมีแรงจูงใจดานขาวสาร ดานบันเทิง และ

ดานสังคม และมีความจริงจังในการใชแฟนเพจหนังสือพิมพในระดับมาก 

ผูเขียนมีความคิดเห็นวาการสรางสรรคเนื้อหาบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเปนสิ่งท่ี

นักหนังสือพิมพควรใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ เพราะพฤติกรรมของคนไทยในยุคปจจุบันใชเวลาบน

เว็บไซตเครือขายสังคมมากกวาทํากิจกรรมอ่ืน ซ่ึงแนนอนวาหากมีผูติดตามมากยอมนํามาซ่ึงรายไดจาก

การโฆษณาบนพ้ืนท่ีออนไลน ท้ังยังเปนการลงทุนท่ีนอยมากเพราะหนังสือพิมพมีเนื้อหาอยูแลวเพียงแต

ตองปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับสื่อ สิ่งสําคัญท่ีสุดในมุมมองของผูเขียนคือ ตราบใดท่ีหนังสือพิมพ

สรางสรรคเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ คํานึงถึงความนาสนใจและความสําคัญตอผูอาน รักษามาตรฐานดาน

ความนาเชื่อถือ ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย และติดตามพฤติกรรมของกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 

หนังสือพิมพก็จะยังคงเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีพ่ึงพาของประชาชนไปไดอีกยาวนานอยางแนนอน 
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การโฆษณากับการปรับตัวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4.0  

Advertising with the adaptation to the 4th Industrial Revolution 
 

กาลัญ วรพิทยุต1 

Kalan Warapitayut1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบถึงการปรับตัวขององคกรโฆษณา บุคลากร

ทางการโฆษณาและไดรับองคความรูเก่ียวกับการโฆษณาท่ีทันสมัย สําหรับผูสนใจดานการโฆษณา 2) 

เพ่ือทราบถึงแนวโนมและทิศทางการโฆษณาในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 โดยมีวิธีเก็บและ

รวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูท่ีเก่ียวของกับการทํางานในอุตสาหกรรมการโฆษณา

จํานวน 8 คน ซ่ึง ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา 

            1) การโฆษณาในอดีตเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญมากตอการใหขอมูลและนําเสนอขาย

สินคาและบริการ เจาของสินคา ผูบริโภคเปาหมายเชื่อถือในการโฆษณาเปนอยางมาก 2) การ

โฆษณาในปจจุบันไมไดรับความเชื่อถือ เนื่องจากผูบริโภคมีความรูเก่ียวกับการโฆษณา เจาของสินคา

ก็สามารถทําโฆษณาได และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทําใหความสําคัญของการโฆษณาลดลง 3) การ

ปรับตัวและการทํางานโฆษณาวันนี้ ตองแขงกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

และตองมีความรวดเร็ว เจาของสินคาก็มีความรูดานการโฆษณา ผูบริโภคก็มีความสนใจเฉพาะท่ีทํา

ใหการสื่อสารทางการโฆษณาเปนเรื่องยาก 4) การทํางานมีการผสมผสานระหวางสื่อโฆษณาดั้งเดิม

กับสื่อโฆษณาใหม มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตน 5) วิธีการสื่อสาร

กับผูบริโภคยุคใหมตั้งตนจากสมารทโฟนหาทางเขาไปในเนื้อหาท่ีผูบริโภคสนใจ แนวคิดปรับตัวตาม

สื่อโฆษณาท่ีมีความหลากหลายไมใชแนวคิดเดียวอีกตอไป 6) ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

คือ คนทํางานโฆษณาท่ีมีคุณภาพนอยลง คนรุนเกาออกไป คนรุนใหมยังไมพรอมมีการเปลี่ยนงาน

ตลอด บุคลากรขาดแคลน ผูวาจางดึงเอาบุคลากรในวงการโฆษณาไปทํางานดวยเปนจํานวนมาก 7)  

อนาคตของอุตสาหกรรมการโฆษณา คนทํางานไมจําเปนตองจบดานการโฆษณา การสมัครงาน

นําเสนอผลงานจริง องคกรโฆษณาปรับขนาดเล็กลงเรื่อยๆ หรือ เปนบริษัทโฆษณาเฉพาะทางมี

พนักงานไมก่ีคน ดิจิทัลจะเขามาเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาอยางสิ้นเชิงในอีกหาปขางหนา 
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คําสําคัญ: การโฆษณาและการปรับตัวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 

  

Abstract 

This research aims to know 1) The adaptation of the advertising organization. 

Advertising personnel and receive knowledge about modern advertising For those 

interested in advertising 2) To know the trends and directions of advertising in the 

Industrial Revolution The 4th Industrial Revolution, with data collection and collection 

methods, in-depth interviews with those involved in the advertising industry, 8 people. 

There is a conclusion 

 1) Advertising in the past is a very important tool for providing information and 

offering products and services. 2) Advertising is not reliable. Because consumers have 

knowledge about advertising. The product owner can do advertising production. 

Technology in the digital age, causing the importance of advertising to decrease 3) 

Adaptation and advertising work today Must compete with technological advances That 

has changed and must be fast The product owner has knowledge of advertising. 

Consumers have specific interests that make advertising communication difficult 4) The 

advertising work process is a combination of traditional advertising media and new 

advertising media. Technology is used to help in the work process from the beginning. 

5) How to communicate with consumers, starting from smartphone. Find a way to 

access content that consumers are interested in. The concept of adaptation based on 

diverse advertising media is not a single concept anymore 6) The impact of the 

Industrial Revolution is that people who work with less quality advertising Old 

generation away New generations are not ready to change jobs forever. Personnel 

shortage Employers pull a large number of personnel in the advertising industry to 

work. 7) The future of the advertising industry Workers do not need to end advertising. 

Applying for a real job presentation Advertising organizations are getting smaller, or are 
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specialized advertising companies. There are a few employees. Digital will completely 

change the advertising model in the next five years. 

Keywords:  Advertising and the 4th Industrial Revolution 

 

บทนํา 

 โลกเราทุกวันนี้  มีรูปแบบการดําเนินชีวิตและการทํางานภายใตยุคของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 ท่ีไดหลอมรวมเทคโนโลยีกําหนดรูปรางหนาตาของสังคมในปจจุบัน 

เชนเดียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีการเชื่อมโยงถึงกันในดานขอมูลกาวผูคนท่ัวโลกเขาดวยกัน 

ผูบริโภคยุคใหมใชชีวิตอยูในโลกออนไลนจนเรียกไดวาเปนพฤติกรรมยอดนิยมของคนทุกเพศทุกวัย 

งานวิจัยโดยหนวยวิจัยอัจฉริยะผูบริโภค (User Intelligence Research) พบวาคนสวนใหญอยูใน

โลกออนไลนมากกวา 7 ชั่วโมงตอวันและมีแนวโนมจะเพ่ิมจํานวนชั่วโมงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ กิจกรรม

เหลานั้นมีท้ังการทํางาน คนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและเพ่ือความบันเทิง เชน ชมภาพยนตร ฟงเพลง 

เปนตน (ปยะฉัตร อิศรภักดี, 2561)  

 หลายปนี้ ไดมีการพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหมซ่ึงเรียกวา “ยุคของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0” เชื่อกันวาเปนวิธีการใหมของการคิดเชิงสรางสรรคและกระบวนผลิตท่ีจะ

เขามาพลิกโฉมหนาวงการอุตสาหกรรมท่ัวโลกในทุกดาน ซ่ึงคําวา “ปฏิวัติ” นั้น สื่อถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีฉับพลันและรุนแรง การปฏิวัติเกิดข้ึนอยูเสมอในทุกวงการ แตการปฏิวัติท่ีเรียกวา 

“การปฏิวัติภาพรวมของเศรษฐกิจ” นั้นเกิดข้ึนมาแลวสามครั้งกอนหนานี้ การปฏิวัติเศรษฐกิจในทุก

ครั้งจะมีตัวแปรสําคัญ คือ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีเปนปจจัยกําหนด โดยในครั้งนี้มี

เทคโนโลยีใหมและมีวิธีการใหมในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซ้ึงในระบบเศรษฐกิจและ

โครงสรางทางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทนั้นไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตมาใชในกระบวนการผลิต ตั้งแต

จุดเริ่มตน ซ่ึงจุดเดนท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ก็คือ สามารถเชื่อมความตองการของผูบริโภคแตละรายเขา

กับกระบวนการผลิตสินคาไดโดยตรง ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 จะสามารถผลิตสินคา

หลากหลายรูปแบบแตกตางกัน (ตามความตองการเฉพาะของผูบริโภคแตละราย) เปนจํานวนมากใน

เวลาเพียงพริบตาเดียวเทานั้น (เคลาส ชวาบ, 2561) 

 สําหรับประเทศไทย ซ่ึงตองพ่ึงพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ จําเปนท่ีภาครัฐตองใหความสําคัญตอยุดของปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0  เพ่ือขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศในทุกดานเขาสูความเปนดิจิทัลอยางสมบูรณ เนนสงเสริมการขยายการพัฒนา
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โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ สงเสริมการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) สิ่งเหลานี้นอกจากจะเปนการวางพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพ่ือใหไทย

กาวเปนผูนําเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนแลว ยังเปนการปูทางรองรับตอยุคของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 4.0 อีกดวย (https://www.applicadthai.com/articles) 

                        
ภาพท่ี 1 การปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแตยุคแรกจนถึงยุคของการปฏวัิติอุตสาหกรรม 4.0 

 

  ในทศวรรษขางหนา เทคโนโลยีตางๆ ท่ีขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 จะ

สรางความเปลี่ยนแปลงระดับฐานรากแกโครงสรางท้ังหมดของเศรษฐกิจโลก ชุมชนและตัวตนของ

มนุษย กลาวไดวาความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีไมเพียงชวยใหมนุษยมีความสามารถ

ใหมๆ เกิดข้ึนเทานั้น แตยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การทํางานในรูปแบบเกาจะหายไป เกิดการทํางาน

ในสายงานใหมและรูปแบบใหม การเปลี่ยนแปลงในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 นี้ เปน

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและมีผลกระทบตอผูคนจํานวนมากอยางคาดไมถึง (เคลาส ชวาบ, 2561) 

 มีปจจัยแวดลอมมากมายท่ีกระตุนใหผูบริโภครุนใหม มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงจาก

ผูบริโภคในอดีต “เทคโนโลยี” เปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญนั้น ผูบริโภคยุคใหมเปนคนเลือกสินคาและ

บริการในแบบของเขา ในแบบท่ีเขากับ “การใชชีวิต” ท่ีเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมนั่นเอง 

การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค จึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับเจาของสินคาและ

บริการตองวางแผนในการเขาถึง “จิตใจ” ของผูบริโภค ผานความเปลี่ยนแปลงคือ ตัวแปรทาง

เทคโนโลยี พฤติกรรมและการใชชีวิตท่ีปรับเปลี่ยนตามไปดวย อาจกลาวไดวาการสื่อสารท่ีทันสมัยใน

วันนี้ ทําใหการตัดสินใจของผูบริโภครุนใหมไมเหมือนเดิมอีกตอไป (เรไร จันทรเอ่ียม, 2557) 

 ทุกคนเคยไดยินคําวา “ดิจิทัล” (Digital) และรูวาไมใชเรื่องใหม “ดิจิทัล” นั้นเริ่มตนมาจาก

เทคโนโลยีท่ีเติบโตข้ึนมาและเขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตผูคนในสังคมอยางกลมกลืน การเปลี่ยน

จากยุคแอนะล็อก (Analog) มาสู “ยุคดิจิทัล” อยางสมบูรณ โดยเปลี่ยนวิธีการคิด การติดตอสื่อสาร

และเชื่อมตอคนท่ัวโลกเขาหากันเปนเรื่องงายดายแตกตางจากยุคแอนะล็อก กลาวไดวาเปนยุคใหมท่ี

สรางความสะดวก (Convenience) และสบาย (Comfortability) มากข้ึน โดยเปนยุคท่ีผูบริโภคเปน
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ผูกําหนดทุกอยางดวยตัวของเขาเองไมใชเปนผูถูกกําหนดเหมือนเชนในอดีต (ปยะชาติ อิศรภักดี, 

2561) 

แลวเทคโนโลยียุคดิจิทัล ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จะกระทบอะไรกับ0 “อุตสาหกรรมการโฆษณา

และวงการโฆษณา” บางหรือไม ตอบไดเลยวา27กระทบมาก0และสงผลกระทบทางตรง0 ในชวงเวลาตอ

จากนี้ไป วงการโฆษณาจะถูกทดสอบอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน จากความกาวหนาของเทคโนโลยี

และพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง องคกรใดหรือผูประกอบวิชาชีพทางการโฆษณาไม

เตรียมตัว  ไมปรับตัว ก็จะพบกับผลกระทบในท่ีสุด  27เริ่ มจากบริ ษัท 0โฆษณาท่ีรับ ทําการ

วิจัย (0Research)0 จะไมมีการมาทําการวิจัย หรือ การวิจัยกลุม อีก ถาเพียงเจาของสินคาและบริการ

สามารถดึงขอมูลท้ังหมดท่ีตองการไดจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media) นําขอมูลนั้นมา

ประมวลผล จัดเรียงขอมูลผานระบบ –ขอมูล (Big Data) ออกมาเปนขอมูลทางการตลาดใหใชไดเลย

แบบอัตโนมัติ  

27 รูปแบบการณรงคทางการตลาดและการโฆษณาก็เริ่มเปล่ียนไป 0 จากเดิมท่ีสามารถมี

ระยะเวลาในการรณรงคไดนานหลายเดือน แตปจจุบันการรณรงคนั้นจะอยูไดเพียง 1-2 สัปดาห

เทานั้น และงานผลิตท่ีเคยมีงบประมาณมากเหมือนในอดีตจะไมเกิดข้ึนอีก โดยมีหัวใจสําคัญท่ีความ

รวดเร็วในการเผยแพรเปนหลัก 27ท่ีสําคัญวันนี้เปนยุคท่ีกลุมลูกคา 0 ( 0Consumer) 27 เปนผูผลิต 0

เนื้อหา ( 0Content) 0 เอง 27 ซ่ึงในทุกวินาทีจะมีเนื้อหาใหมๆ จากกลุมลูกคาเกิดข้ึนมากมาย เนื้อหาท่ี

เกิดข้ึนนั้น ก็ไดรับความนิยมโดยมักหาสาเหตุไมได องคกรเจาของสินคาและบริการ หรือ บริษัท

โฆษณามีความม่ันใจเพียงใด ท่ีจะทําเนื้อหาของตนเองใหนาสนใจแขงกับเนื้อหามากมายท่ีถูกผลิต

โดยกลุมลูกคาเอง 27และในดานส่ือโฆษณานั้น 27สื่อโฆษณาดิจิทัลถูกครอบครองโดยเจาของสื่อ

ออนไลนเพียง 2-3 แหงแถมระบบจัดการโฆษณาท้ังหลายถูกพัฒนาใชงานงาย ใครก็สามารถลง

โฆษณาไดเองแถมประสิทธิภาพก็ยังดีมากอีกดวย และจะมีเหตุผลอะไรท่ีเจาของสินคาตองเสียเงินซ้ือ

สื่อโฆษณาผานบริษัทสื่อโฆษณา (ธนพล ทรัพยสมบูรณ, 2560) 

 การเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยียุคดิจิทัลทําให “การโฆษณา” ไดรับผลกระทบท้ัง

ทางตรงและทางออม ซ่ึงผลกระทบทางตรง คือ ผูบริโภคเองใหความสําคัญและใหเวลากับโฆษณา

นอยลง สวนผลกระทบทางออม ผูคนสวนใหญรูจักโฆษณาเปนอยางดีและผูบริโภคเองมีการใช

ชองทางจากสื่อออนไลนทําการโฆษณาสินคานั้นๆ ในลักษณะของการรีวิว (Review) ดวยตนเองท่ี

เปนท่ีนิยมและสอดคลองเขากับพฤติกรรมของคนรุนใหมไดมากกวาจะเชื่อถือการโฆษณาท่ีผานการ

โฆษณาจากเจาของสินคาและบริการ (https://www.positioningmag.com/56016) 

  “ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0” เขาสูโลกของยุคดิจิทัลท่ีทุกคนเชื่อมตอถึงกัน

ดวยระบบโครงขายอินเทอรเน็ต ทําใหการสื่อสารกับผูบริโภคเปาหมายไมไดเดินเปนเสนตรงเหมือน

กอน การเกิดข้ึนของ0 “ส่ือดิจิทัล” และ0 “สมารทโฟน” กลายเปนสื่อโฆษณาหลักในการสรางการเขา

ถึงกับผูบริโภคไดทุกท่ีทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ตรงนี้สงผลใหการสื่อสารในวันนี้มีความซับซอนมาก 
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หากไมสามารถตอบโจทยของความตองการและการสื่อสารในยคุดิจิทัลได ผูบริโภคพรอมเปลี่ยนใจ

และสนใจสินคาและบริการอ่ืนทันที (https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/3-turning-

points-of-media-plan-strategy/) 

 จากขอมูลขางตน บทความวิจัยเรื่อง “การโฆษณากับการปรับตัวเขาสูยุคการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0” ครั้งนี้ จะชวยใหทราบถึงการปรับตัวของบุคลากรและองคกรโฆษณา 

นอกจากนั้นยังเปนองคความรูสําหรับผูสนใจในดานการโฆษณา เพ่ือทราบถึงแนวโนมและทิศทางการ

โฆษณาในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 ท่ีมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) เพ่ือทราบถึงการปรับตัวขององคกรโฆษณา บุคลากรทางการโฆษณาและไดรับองค

ความรูเก่ียวกับการโฆษณาท่ีทันสมัย สําหรับผูสนใจดานการโฆษณา  

 2) เพ่ือทราบถึงแนวโนมและทิศทางการโฆษณาในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 พิชญา นิวิตานนท (2558) แนวทางการคิดสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัล (Guidelines on 

Advertising Execution in Digital Media) ตีพิมพในวารสารการสื่อสารและการจัดการนิดา ปท่ี 1 

ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) ปจจุบัน การสื่อสารกาวสูสื่อดิจิทัลทําใหนักสรางสรรค

โฆษณาในสื่อดิจิทัลตองปรับตัวใหเขากับยุคสื่อท่ีเปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา

วิธีการคิดสรางสรรคโฆษณา กระบวนการคิดสรางสรรคโฆษณา และปจจัยท่ีมีผลตอความคิด

สรางสรรคโฆษณาของนักสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัล เพ่ือเปนการพัฒนาองคความรูและแนวทาง

ในการคิดสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัล โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผู เชี่ยวชาญท่ีมี

ประสบการณตรงในการคิดสรางสรรคงานในสื่อดิจิทัล จํานวน 18 ทาน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา 

วิธีการคิดสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัลมีท่ีมาของความคิดสรางสรรคเกิดจากโจทยทางการสื่อสาร

และประสบการณ โดยใหความสําคัญไปท่ีกลุมเปาหมายและผลิตภัณฑ ซ่ึงองคประกอบของความคิด

สรางสรรคเกิดจากความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางดานจิตใจและความรูสึก โดย

แบงประเภทของความคิดสรางสรรคจากแนวคิดและตําแหนงของผลิตภัณฑ ทางดานกระบวนการคิด

สรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัลพบวา ข้ันตอนการคิดสรางสรรคแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก การ

ทราบขอมูลพ้ืนฐาน การคิดแนวคิดหลัก การออกเทคนิคความคิดควบคูไปกับรูปแบบการนําเสนอ 

และการสะทอนความคิด อีกท้ังวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของนักสรางสรรคโฆษณาในสื่อ

ดิจิทัลพบวา ปจจัยทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานนโยบาย และดานเทคโนโลยี เปนปจจัยท่ีมีผล

ตอความคิดสรางสรรคของนักสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัล 
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 วรรณรุจ มณีอินทรและสุธาทิพย หอมสุวรรณ (2554) กลยุทธการสรางสรรคในงานโฆษณา 

(Creative Strategy) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กลาววา กลยุทธการสรางสรรคงาน

โฆษณา (Creative Strategy) และ การนําเสนอความคิดสรางสรรค (Creative Execution) เปน

ปจจัยสวนหนึ่งทีสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะสงตอขอมูล หรือ สารจากผูโฆษณาสงตอไปยังผูชมหรือผูรับสาร 

โดยอาศัยตัวกลางซ่ึงเรียกวา “โฆษณา (Advertising)” ทําใหผู คิดและออกแบบงานโฆษณา

จําเปนตองกําหนดกลยุทธ หรือ หาแนวทางท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทางการตลาด และ

วัตถุประสงคในการโฆษณา ตลอดจนปจจัยหรือตัว แปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

 โดยผานข้ันตอนการสรางสรรคงานโฆษณาท่ีประกอบดวย 1.การทําความเขาใจโจทย 

(Understand the Assignment) 2.การศึกษาหาขอมูล (Begin Background Research) 3.การ

พัฒนากลยุทธ (Develop Strategy) 4. การหาแนวความคิดสรางสรรค (Search for Creative 

Concept) 5.การคิดหาวิธีหรือรูปแบบการนําเสนอ (Figure Out The Execution Details) 6. การ

ผลิตงานโฆษณา (Produce The Advertisement) เพ่ือใหไดงานสรางสรรคท่ีดีจึงตองอาศัยปจจัยที

นํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดกลยุทธการสรางสรรคโฆษณา อาทิ เชน 1.โฆษณาทําไม 2.ใครคือ

กลุมเปาหมาย 3.ใชจุดขายอะไร 4.จะใหการสนับสนุนอยางไร 5.บุคลิกภาพตราสินคาเปนอยางไร 6. 

โอกาสจากสื่อเปนอยางไร และเม่ือรูปจจัยดังกลาวแลวก็สามารถท่ีจะคิดกลยุทธท่ีจะนํามาใชในการ

โฆษณาใหไดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเลือกใชวิธีท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากวงการโฆษณา  

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงการปรับตัวขององคกรโฆษณาในยุคการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 ดวยการสัมภาษณเชิงลึก ผูกอตั้งบริษัทโฆษณาและผูบริหารระดับสูงใน

วงการโฆษณาท้ังทางดานความคิดสรางสรรคและดานสื่อโฆษณา ท่ีมีประสบการณการทํางานดาน

โฆษณามากกวา 15 ปข้ึนไป ในสายงานดานความคิดสรางสรรคและดานสื่อโฆษณา จํานวน 8 ทาน 

 

วิธีการท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ดวยการ

ตีความตามเนื้อหา โดยการจัดหมวดหมูของขอมูลและจําแนกวิเคราะหตามประเด็นคําถามการวิจัย 

โดยประเด็นคําถามในการวิจัย ไดมีการจัดแบงเปนหมวดหมูของชุดคําถาม 7 ขอ ดังนี้ 

 1.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาในอดีต  

 2.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาในปจจุบัน  

 3.การปรับตัวของ “บุคลากรในสายงาน” เพ่ือเขาสูการโฆษณาในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  

 4.กระบวนการ/รูปแบบการทํางานในสายงานโฆษณามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
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 5.แนวคิด/กลยุทธการสื่อสารกับ “ผูบริโภคเปาหมาย” มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 6.มุมมองตอ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” สรางผลกระทบดานใดบาง  

 7.บทสรุปของภาพรวมอุตสาหกรรมการโฆษณาในอนาคต  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสายงานดานการโฆษณา ดําเนินการ ดังนี้ 

 1.ผูสัมภาษณติดตอและนัดหมาย บุคลากรในสายงานดานการโฆษณา โดยพิจารณาจาก

ประสบการณการทํางานท่ีมากกวา 15 ปและตองมีประสบการณทางดานวิชาการ เชน เปนอาจารย

พิเศษ หรือ เคยบรรยายในหัวขอท่ีเก่ียวกับการโฆษณาในฐานะผูชํานาญเฉพาะทางท่ีไดรับการ

ยอมรับ 

 2.ชวงเวลาท่ีสัมภาษณจะอยูระหวาง เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยผูวิจัยจะเปนผู

นัดหมายติดตอและเดินทางไปสัมภาษณบันทึกเสียงดวยตนเอง 

 3.ผูวิจัยไดสงประเด็นคําถาม เพ่ือใชในการสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณไดมีเวลาพิจารณากอน

อยางนอย 2 สัปดาหกอนวันนัดสัมภาษณ 

 นอกจากขอมูลจากการสัมภาษณแลว ผูวิจัยได ดําเนินการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1.ศึกษาขอมูลจากการเขารวมเปนอาจารยพิเศษ หรือ อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ ของ

สาขาวิชาการโฆษณา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการเขารวม ดังกลาว

ผูวิจัยไดมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยน รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

สายลานดานการโฆษณา ท่ีเขารวมจํานวนมาก ทําใหไดขอมูลและแงมุมท่ีเปนประโยชนตอการทํา

วิจัย ครั้งนี้  

 2.ขอมูลเอกสารใชการอาน จัดแบงหมวดหมูขอมูลเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา

เอกสารตามคําถามวิจัย (Content Analysis) จากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา และ

การสรางสรรค การวางแผนสื่อโฆษณา การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เปนตน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1) เพ่ือเขาใจถึงการปรับตัวขององคกรโฆษณา บุคลากรทางการโฆษณาและไดรับองค

ความรูเก่ียวกับการโฆษณาท่ีทันสมัย สําหรับนักศึกษาและผูสนใจศึกษาดานการโฆษณา  

 2) เพ่ือเขาใจถึงแนวโนมและทิศทางการโฆษณาในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง “การโฆษณากับการปรับตัวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0” 

สามารถ สรุปผลการวิจัย เปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
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1.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 

 การโฆษณาในอดีตมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานในดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจัด

รูปรางของวงการโฆษณาในประเทศไทยชวงป พ.ศ. 2530-2540 ท่ีมีบริษัทโฆษณาชั้นนําใน

ตางประเทศเขามาวางระบบการทํางาน มีการทํางานโฆษณาอยางเปนระบบถูกตอง ตั้งแตการรับ

ขอมูลจากลูกคา การคิดงาน ผลิตงาน ประเมินผลสิ่งท่ีเกิดข้ึนในยุคนั้นก็สงผลมาถึงระบบการทํางาน

ในปจจุบัน และการโฆษณาทางโทรทัศนเปนท่ีนิยมมาก มีพลังชวยใหสินคาและบริการท่ีลงโฆษณา

นั้นเปนท่ีสนใจและถูกพูดถึง ผูคิดงานโฆษณาไดใชความคิดสรางสรรคอยางเต็มท่ี การทํางานโฆษณา

มีความพิถีพิถันมาก ถึงแมเทคโนโลยีการทํางานไมทันสมัยเทาวันนี้ ลูกคาผูวาจางรูสึกคุมคาท่ีลงทุน

ในการทําโฆษณา 

2.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณา (ในปจจุบัน) 

 สื่อโฆษณามีความหลากหลายมีสื่อโฆษณาดั้งเดิม สื่อโฆษณาออนไลน สื่อโฆษณานอก

สถานท่ี ลูกคามาจากบุคลากรในบริษัทโฆษณา (เดิม) ทําใหบริษัทโฆษณาตองปรับตัวมาก ผู

สรางสรรคงานโฆษณาควรเปนนักเลาเรื่องท่ีดี เพราะวันนี้มีเพียง “ความคิดสรางสรรค” ท่ีเทคโนโลยี

ยังพัฒนาไปไมถึง คนในวงการโฆษณาจึงไดเปรียบเพราะเปนท่ีรวมของกลุมคนท่ีมีความคิด

สรางสรรคท่ีวงการอ่ืนยังมีอยูนอย วันนี้ไมมีโฆษณาท่ีคนพูดถึง ไมมีงานโฆษณาท่ีทําใหเกิดกระแส 

บริษัทโฆษณามีขนาดเล็กลง จากเดิมบริษัทโฆษณาขนาดใหญมีพนักงานมากกวารอยคน การทํางาน

โฆษณาวันนี้ตองสูกับความตองการของลูกคา สูกับการคิดงานใหม สูกับการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริโภคท่ีผูทํางานโฆษณาตองเขาใจและรูจักความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคใหมากท่ีสุด 

3.การปรับตัวของ “บุคลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 

 บุคลากรในสายงานดานความคิดสรางสรรคการโฆษณา ตองมีความรอบรู  รูพฤติกรรมของ

ผูบริโภค รูเรื่องความแตกตางของสื่อโฆษณาชนิดตางๆ การคิดงานโฆษณาตองปรับตัวตามสื่อโฆษณา

ท่ีมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป บุคลากรในสายงานโฆษณาตองเกงและเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการสื่อสาร

พ้ืนฐาน มีความคิดสรางสรรคเพราะงานโฆษณามีเวลาหยุดผูบริโภคใหสนใจนอยลงกวาในอดีต ถา

ผูบริโภคไมชอบสิ่งท่ีนักโฆษณานําเสนอหรือเนื้อหาไมนาสนใจเขาปดรับขอมูล (สินคา) ทันที ดวยเหตุ

นี้ความคิดสรางสรรค จึงสําคัญไมวาจะอยูในสายงานใดของโฆษณา นอกจากนั้นบุคลากรในสายงาน

ดานการโฆษณาตองมีความรวดเร็ว ทุกอยางทํางานติดตอสื่อสารกันตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพราะสื่อ

โฆษณาออนไลนมีรายละเอียดท่ีมากกวาสื่อโฆษณาอ่ืน บุคลากรตองปรับตัวเร็วเพราะสื่อโฆษณา

ออนไลนมีรายละเอียดมากและเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผูบริโภค 

4.กระบวนการทํางาน รูปแบบการทํางานในสายงาน (โฆษณา)  

 สื่อโฆษณาดั้งเดิม (ออฟไลน) มีฐานขอมูลกลางท่ีถูกอางอิง กระบวนการทํางานเริ่มจาก

ขอมูลตรงนั้น สื่อโฆษณาออนไลนมีขอมูลกลางจากสมาคมมีเดียดิจิทัล เพ่ือใหขอมูลเปนมาตรฐานท่ี
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ใชในการอางอิงเชนกัน สําหรับกระบวนการทํางานดานสื่อโฆษณาแบงเปน การซ้ือ (Buyer) ทํา

หนาท่ีตั้งแตการซ้ือจนถึงการมอนิเตอร (Monitor) อีกหนาท่ีคือ การวางแผน (Planner) กระบาน

การทํางานใชการวิเคราะห กระบวนการท้ังหมดตองเร็วมาก ปรับแกไขไดตลอด สิ่งท่ีทําใหเกิดความ

แตกตาง ลูกคาผูวาจางท่ีมีความรูดานการโฆษณา มากข้ึนและผูบริโภคเองท่ีมีพฤติกรรมการเปดรับ

สื่อโฆษณาเปลี่ยนไป และดานความคิดสรางสรรคนั้น มีการผสมผสานนําความคิดสรางสรรคในสื่อ

โฆษณาดิจิทัลเขามาใชรวมกับสื่อโฆษณาดั้งเดิม กลยุทธการสื่อสารเปลี่ยนเปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง 

ผูบริโภคไมใชแคผูรับสารฝายเดียวเหมือนอดีตแตสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวยตลอด  

5.แนวคิด หรือ กลยุทธการส่ือสารกับ “ผูบริโภคเปาหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอยางไร  

 การสื่อสารกับผูบริโภค สมารทโฟนเปนชองทางสําคัญท่ีสุดในการเขาถึงผูบริโภคยุคใหม แต

การโฆษณาบนสมารทโฟนไมใชท้ังหมดของการสื่อสาร เปนเพียงชองทางหนึ่งในการเขาถึงผูบริโภค 

เพราะแมสื่อโฆษณาจะเปลี่ยนไป แตหลักการของการโฆษณายังคงเหมือนเดิม ฉะนั้น การสื่อสารกับ

ผูบริโภค ตองรูวาเขาคิดอะไรอยูขางใน (Insight) คือ หัวใจสําคัญของกลยุทธในการสื่อสาร และ

สําหรับการวางแผนดานสื่อโฆษณาเพ่ือสื่อสารกับผูบริโภคนั้น กลยุทธยังเหมือนเดิม (ความถ่ีและการ

เขาถึง) แตวิธีการอาจซับซอนข้ึนบางตามรูปแบบสื่อโฆษณาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทุกอยางข้ึนอยูกับ

พฤติกรรมผูบริโภค  

6.การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 สรางผลกระทบดานใด 

 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เปนยุคของคนโฆษณารุนใหม สําหรับคนทํางานดานสื่อโฆษณา 

นั้น ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิวัติ อุตสาหกรรม 4.0 คือ พฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามความิดทันสมัยของเทคโนโลยี วันนี้คนเปดรับสื่อโฆษณานอยลง ดูโทรทัศน

นอยลง อานหนังสือและสื่อสิ่งพิมพนอยลง ไมเปดรับฟงขอมูลจากสื่อโฆษณาด้ังเดิม แมกระท่ัง

คนทํางานโฆษณาดานสื่อโฆษณาก็มีพฤติกรรมท่ีติดตามเฉพาะสื่อโฆษณาออนไลนฉะนั้นบทสรุปการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีวงการโฆษณาไดรับผลกระทบมาก  

7.บทสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอันใกล”  

 ในอนาคตอาจไมมีบริษัทโฆษณาขนาดใหญ คงเหลือเพียงบริษัทโฆษณาขนาดเล็ก ท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะทาง ดิจิทัลเขามามีสวนเก่ียวของท้ังหมดทุกองคประกอบของการโฆษณา เชน การ

สื่อสาร กระบวนการทํางาน การคิดและสรางสรรคงานโฆษณา การติดตอลูกคา ท้ังหมดจะอยูใน

วงจรของโลกท่ีเรียกวา “ยุคดิจิทัล” วันนี้ วงการโฆษณาเปนยุคของบริษัทโฆษณาเฉพาะทาง มีบริษัท

โฆษณาท่ีรับงานเฉพาะโฆษณาสินคาผูหญิง หรือ สินคาเฉพาะกลุมผูบริโภคท่ีเปนเด็ก บริษัทลักษณะ

นี้มีพนักวานเพียง 5-10 คน อาจกลาวไดวา “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ทุกครั้งจะมีอาชีพท่ีหายไป

และอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม คนทํางานโฆษณาตองปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น การโฆษณา



 

1935 
 

ผานจุดสูงสุดมาแลวและคงไมตกลงไปและไมข้ึนไปสูงกวานี้แลว ซ่ึงสิ่งท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมการ

โฆษณาอยูไดในอนาคตคือ คําวา คุณภาพในการทํางานเทานั้น 

 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผล สามารถสรุปเปนประเด็นในภาพรวมตางๆ ไดดังนี้ 

1.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 

 การโฆษณาสมัยกอนเปนท่ีนิยมมาก มีพลังชวยใหสินคาและบริการท่ีลงโฆษณานั้นสามารถ

ขายได คนคิดงานโฆษณาไดใชความคิดสรางสรรคอยางเต็มท่ี การทํางานโฆษณามีความพิถีพิถันมาก 

ถึงแมเทคโนโลยีการทํางานไมทันสมัยเทาวันนี้ ประเด็นสนับสนุนจะสอดคลองกับท่ี E. Belch and 

A.Belch (2001) ไดใหความหมายของโฆษณาวา การโฆษณามีสวนสําคัญในการสงเสริมการตลาดของ

นักการตลาด เพราะการโฆษณาชวยสรางภาพลักษณใหกับตราสินคา และสัญลักษณท่ีปรากฏของตรา

สินคา หรือ องคกรท่ีสําคัญคือ สามารถชวยใหบริษัท หรือ องคกรขายสินคาหรือบริการท่ีมีหลากหลาย

ของตนเองได และสอดคลองกับท่ี David Ogilvy (อางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชา

นิเทศศาสตร, 2534:9) นักวิชาชีพโฆษณา ท่ีมีชื่อเสียงมากผูหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ใหทรรศนะวา 

“ขาพเจาไมไดมองวาการโฆษณาเปนศิลปะหรือความบันเทิง แตมองในแงของสื่อท่ีใชใหขอมูลขาวสาร

แกประชาชน เม่ือขาพเจาเขียนงานโฆษณาข้ึนมา ขาพเจาไมปรารถนาใหทานชมเชยวามันเปนงาน

สรางสรรคหรือไม แตขาพเจาปรารถนาท่ีจะใหทานเกิดความสนใจและซ้ือสินคาหรือบริการท่ีโฆษณา

นั้น” 

2.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณา (ในปจจุบัน) 

  สื่อโฆษณามีความหลากหลายมีสื่อโฆษณาดั้งเดิม สื่อโฆษณาออนไลน สื่อโฆษณานอกสถานท่ี 

ลูกคามาจากบุคลากรในบริษัทโฆษณา (เดิม) ทําใหบริษัทโฆษณาตองปรับตัวมาก ผูสรางสรรคงาน

โฆษณาควรเปนนักเลาเรื่องท่ีดี เพราะวันนี้มีเพียง “ความคิดสรางสรรค” ท่ีเทคโนโลยียังพัฒนาไปไม

ถึง คนในวงการโฆษณาจึงไดเปรียบเพราะเปนท่ีรวมของกลุมคนท่ีมีความคิดสรางสรรคท่ีวงการอ่ืนยัง

มีอยูนอย วันนี้ไมมีโฆษณาท่ีคนพูดถึง ไมมีงานโฆษณาท่ีทําใหเกิดกระแส สอดคลองกับภาพรวมของ

การโฆษณาในอดีตจะมีการคิดงานแบบท่ี มานิต รัตนสุวรรณ (2531:415-416) ไดกลาววา 

แนวความคิดหรือสิ่งท่ีเราจะพูดกับผูซ้ือนี้ เปนสิ่งท่ีเราจะตองคนหาใหได และนําไปขยายความหรือ

ถายทอดไดอยางเหมาะสม ซ่ึงแนวคิดท่ีดีนั้นจะตองมีแนวคิดเดียว โดดเดี่ยว ชัดเจน และเปน

เอกลักษณท่ีเหมาะสมกับสินคานั้น  
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3.การปรับตัวของ “บุคลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 

 บุคลากรในสายงานดานความคิดสรางสรรคการโฆษณา ตองมีความรอบรู  รูพฤติกรรมของ

ผูบริโภค รูเรื่องความแตกตางของสื่อโฆษณาชนิดตางๆ การคิดงานโฆษณาตองปรับตัวตามสื่อโฆษณา

ท่ีมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป บุคลากรในสายงานโฆษณาตองเกงและเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการสื่อสาร

พ้ืนฐาน มีความคิดสรางสรรคเพราะงานโฆษณามีเวลาหยุดผูบริโภคใหสนใจนอยลงกวาในอดีต ถา

ผูบริโภคไมชอบสิ่งท่ีนักโฆษณานําเสนอหรือเนื้อหาไมนาสนใจเขาปดรับขอมูล (สินคา) ทันที 

 ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับท่ี เสถียร  เชยประดับ (2537) กลาวถึง การเลือกสื่อโฆษณาวา 

การโฆษณาชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้นกลุมเปาหมาย (Target 

Group) สวนใหญจะตองมีโอกาสไดพบเห็น อาน ฟง หรือดูโฆษณาชิ้นนั้นไมวาจากสื่อการโฆษณา

ประเภทใดก็ตาม ผูโฆษณาอาจวางแผนโดยใชสื่อโฆษณาเพียงประเภทเดียว หรือ หลายๆ ประเภท 

รวมกันก็ได การใชสื่อการโฆษณาหลายๆ ประเภทรวมกันนั้นโดยท่ัวไปแลว จะเลือกใชสื่อประเภทใด

ประเภทหนึ่งเปนสื่อหลัก และสื่อประเภทอ่ืนเปนสื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการโฆษณา ก็จะ

ทุมใหกับสื่อหลักมากเปนพิเศษ สําหรับในประเทศไทยนิยมใชโทรทัศนเปนสื่อหลักโดยมีหนังสื่อพิมพ 

นิตยสาร วิทยุ โรงภาพยนตร ปายโฆษณาเปนสื่อสนับสนุน ท้ังนี้ตองพิจารณาถึงความเหมาะสม

หลายๆ ดานวา ควรใชสื่อใดเปนสื่อหลัก 

4.กระบวนการทํางาน รูปแบบการทํางานในสายงาน (โฆษณา)  

 สื่อโฆษณาด้ังเดิม (ออฟไลน) มีฐานขอมูลกลางท่ีถูกอางอิง การทํางานเริ่มจากขอมูลตรงนั้น 

สื่อโฆษณาออนไลนมีสมาคมมีเดียดิจิทัล เพ่ือใหขอมูลเปนมาตรฐานท่ีใชในการอางอิง กระบวนการ

ทํางานดานสื่อโฆษณาแบงเปน การซ้ือ (Buyer) ทําหนาท่ีตั้งแตการซ้ือถึงการมอนิเตอร (Monitor) 

อีกหนาท่ี คือ การวางแผน (Planner) ใชการวิเคราะหซ่ึงกระบวนการท้ังหมดตองเร็วมาก เปลี่ยนไป

ตรงนี้จะสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537:197) ไดกลาวถึง กลยุทธดานสื่อโฆษณาวา 

ประกอบดวยองคประกอบพ้ืนฐาน 2 ประการคือ 1) การกําหนดลักษณะของผูบริโภคท่ีเปนเปาหมาย

ท่ีทําการรับขาวสาร 2) การกําหนดลักษณะของสื่อท่ีจะใชสงขาวสารการโฆษณา ปจจัยท่ีตอง

พิจารณาในการเลือกสื่อโฆษณา ไดแก วัตถุประสงคของการโฆษณา สินคา กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ อัตราคาโฆษณา คูแขง โดยเนนท่ี คุณลักษณะของสื่อ ผูวางแผนสื่อจําเปนตองรูจักสื่อแต

ละชนิดวามีอิทธิพลตอผูรับสารอยางไร นาเชื่อถือแคไหน ซ่ึงคุณลักษณะของสื่อแตละประเภทอาจ

พิจารณาไดจากความครอบคลุม (coverage) จํานวนการเขาถึง (reach) ความประทับใจ (impact) 

ราคา เปนตน 

5. แนวคิด หรือ กลยุทธการส่ือสารกับ “ผูบริโภคเปาหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอยางไร  

 การสื่อสารกับผูบริโภค สมารทโฟนเปนชองทางสําคัญท่ีสุดในการเขาถึงผูบริโภคยุคใหม แต

การโฆษณาบนสมารทโฟนไมใชท้ังหมดของการสื่อสาร เปนเพียงชองทางหนึ่งในการเขาถึงผูบริโภค 
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เพราะแมสื่อโฆษณาจะเปลี่ยนไป แตหลักการของการโฆษณายังคงเหมือนเดิม ฉะนั้น การสื่อสารกับ

ผูบริโภค ตองรูวาเขาคิดอะไรอยูขางใน (Insight) คือ หัวใจสําคัญของกลยุทธในการสื่อสาร และ

สําหรับการวางแผนดานสื่อโฆษณาเพ่ือสื่อสารกับผูบริโภคนั้น กลยุทธยังเหมือนเดิม (ความถ่ีและการ

เขาถึง) แตวิธีการอาจซับซอนข้ึนบางตามรูปแบบสื่อโฆษณาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทุกอยางข้ึนอยูกับ

พฤติกรรมผูบริโภค  

 ตรงนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา นิวิตานนท (2558) เรื่องแนวทางการคิดสรางสรรค

โฆษณาในสื่อดิจิทัล (Guidelines on Advertising Execution in Digital Media) กลาววา การ

สื่อสารกาวสูสื่อดิจิ ทัลทําใหนักสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิ ทัลตองปรับตัวใหเขากับยุคสื่อท่ี

เปลี่ยนแปลง วิธีการคิดสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัลมีท่ีมาของความคิดสรางสรรคเกิดจากโจทย

ทางการสื่อสารและประสบการณ โดยใหความสําคัญไปท่ีกลุมเปาหมายและผลิตภัณฑ เปนตน 

6.การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 สรางผลกระทบดานใด 

 คนท่ีทํางานดานสื่อโฆษณาไดรับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คือ 

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยี วันนี้คนเปดรับสื่อโฆษณา

นอยลง ดูโทรทัศนนอยลง อานหนังสือและสื่อสิ่งพิมพนอยลง ไมเปดรับฟงขอมูลจากสื่อโฆษณา

ดั้งเดิม แมกระท่ังคนทํางานโฆษณาดานสื่อโฆษณาก็มีพฤติกรรมท่ีติดตามเฉพาะสื่อโฆษณาออนไลน

ฉะนั้นบทสรุปการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีวงการโฆษณาไดรับผลกระทบมาก 

ตรงนี้ผลวิจัยจะสอดคลองกับในบทความ “สื่อโฆษณาสมัยใหม” (นิตยสาร Positioning, 2006) 

กลาววา ตั้งแต ฟุตบาท ปายรถเมล บันไดรถไฟฟา ไปจนถึงอาคารก็สามารถแปรเปลี่ยนเปน “สื่อ

โฆษณา” ท่ีสรางทางเลือกใหมใหกับสินคาและโฆษณาท่ีตองการเขาถึงกลุมเปาหมายอยางเห็นผล  

7.บทสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอันใกล”  

 ในอนาคตอาจไมมีบริษัทโฆษณาขนาดใหญ คงเหลือเพียงบริษัทโฆษณาขนาดเล็ก ท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะทาง ดิจิทัลเขามามีสวนเก่ียวของท้ังหมดทุกองคประกอบของการโฆษณา เชน การ

สื่อสาร กระบวนการทํางาน การคิดและสรางสรรคงานโฆษณา การติดตอลูกคา ท้ังหมดจะอยูใน

วงจรของโลกดิจิทัล วันนี้วงการโฆษณาเปนยุคของบริษัทโฆษณาเฉพาะทาง มีบริษัทโฆษณาท่ีรับงาน

เฉพาะโฆษณาสินคาผูหญิง หรือ สินคาเฉพาะกลุมผูบริโภคท่ีเปนเด็ก บริษัทลักษณะนี้มีพนักวาน

เพียง 5-10 คน อาจกลาวไดวา “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ทุกครั้งจะมีอาชีพท่ีหายไปและอาชีพท่ี

เกิดข้ึนใหม คนทํางานโฆษณาตองปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น การโฆษณาผาน

จุดสูงสุดมาแลวและคงไมตกลงไปและไมข้ึนไปสูงกวานี้แลว ซ่ึงสิ่งท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมการโฆษณา

อยูไดในอนาคตคือ คําวา คุณภาพในการทํางานเทานั้น 

 สอดคลองกับหนังสือท่ี เคลาส ชวาบ (2561) กลาววา แนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 

4 นี้จะเปนการบูรณาการโลกท้ังหมดเขากับการเชื่อมตอทางเครือขายในรูปแบบท่ีเชื่อมกับเทคโนโลยี
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ดิจิทัล การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ยังเปนแนวคิดท่ีใหมมาก แตก็เปนแนวคิดท่ีมีศักยภาพท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงทุกวงการ ตั้งแตแนวทางการบริโภคสินคาของผูคนท่ัวไป ตลอดจนแนวทางการคิด

สรางสรรคผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม เปนตน 

 การปฏิวัติในครั้งนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบูรณาการหลายภาค

สวนจะแพรหลายอยางรวดเร็วและกวางขวางการการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งกอนๆ ท่ีเกิดข้ึนเปน

บางสวนและบางพ้ืนท่ีของโลกเทานั้น โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 เกิดข้ึนเพียง 17% ของ

โลกเทานั้น เนื่องจากในสมัยนั้นประชากรเกือบ 1,300 ลานคนท่ัวโลกยังไมมีไฟฟาใช แตในปจจุบัน

ประชากรเกือบท่ัวโลกมีระบบอินเตอรเน็ตใชอยางแพรหลาย ฉะนั้นทุกอณูของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 จะแทรกซึมไปทุกภาคสวนของโลก ขอบเขตในทุกสังคมท่ีเปดใจยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติของผูคนบนโลกใบนี้ ไมจํากัดอยูเพียงผูคนในกลุม

หนึ่งกลุมใดอีกตอไป จะมีการทํางานขามสาขาการเรียนรูมากข้ึน มีสาขาอาชีพใหมเกิดข้ึนและอาชีพ

เกาแกดั้งเดิมและวิถีชีวิตในแบบเดิมอาจจะหายไป  

 

 ขอเสนอแนะ  

          การวิจัยเรื่อง “การโฆษณากับการปรับตัวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4.0” มี

ขอเสนอแนะแบงเปน 2 ประเด็นไดดังนี้ 

1.ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจการโฆษณา  

 1.1 ผูท่ีสนใจเรียนดานการโฆษณา วันนี้ ถึงแมโฆษณาอาจเปลี่ยนแปลงไปและไมไดทรง

อิทธิพลเหมือนในอดีตแตก็ปฏิเสธไมไดวา อาชีพนักโฆษณายังเปนอีกหนึ่งอาชีพท่ีมีความจําเปน มี

ความสําคัญ เพราะสินคาและบริการทุกชนิดยังมีความจําเปนตองใชการโฆษณาเพ่ือเปนเครื่องมือ

สื่อสารกับกลุมเปาหมาย เพียงแตอาจเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารไปตามพฤติกรรมผูบริโภคและ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ฉะนั้นสิ่งท่ีผูสนใจเรียนในสาขาวิชาการโฆษณาควรมี คือ ทักษะการสื่อสาร

พ้ืนฐาน เขาใจและใชสื่อออนไลนตางๆ เปนตองรูลึกในรายละเอียดของสื่อออนไลนตางๆ เทคนิคและ

วิธีการคิดงานและการวางกลยุทธ ผูสนใจดานนี้ควรใหความสําคัญกับการเรียนรูจากสื่อโฆษณา

ดั้งเดิมดวย เพราะถึงแมความสําคัญและบทบาทของสื่อลักษณะนี้จะลดลงไป แตก็ยังคงมีความสําคัญ

อยูเพราะในทางโฆษณาแลวมีกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายไมจํากัดเพียงคนรุนใหมเทานั้น ยังมีคนใน

กลุมอ่ืนๆ ท่ีมีการเปดรับสื่อโฆษณาท่ีแตกตางกันออกไป สุดทายคุณสมบัติโดยรวมของผูท่ีสนใจเรียน

ดานการโฆษณา ตองมีความกระตือรือรน สนใจสิ่งตางๆ รอบตัว เปนนักสังเกต ตั้งคําถาม อานมาก 

ฟงมาก ดูมากเพราะงานโฆษณาในอนาคตเปนศาสตรท่ีตองใชความชํานาญในทุกทักษะของการ

สื่อสาร 
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  1.2 ผูทํางานดานการโฆษณา วันนี้การทํางานดานการโฆษณายังเปนอาชีพท่ีมีความทาทาย

และมีความนาสนใจอยูและมีภาพลักษณท่ีดีเนื่องจากเปนหนึ่งในอาชีพท่ีเปนดานความคิดสรางสรรค 

เพียงแตสภาพเศรษฐกิจทําใหการโฆษณาไดรับผลกระทบท่ัวโลกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ท่ีทุก

อาชีพตางไดรับผลกระทบท่ัวถึงกันหมด การทํางานในองคกรโฆษณาวันนี้จึงเต็มไปดวยความทาทาย

และการแขงขันอยูตลอดเวลา ทาทายกับการตอสูกับความรูของลูกคา (ท่ีมาจากคนในองคกร

โฆษณา) การตอสูกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมคนท่ีพลิกโฉมอุตสาหกรรมโฆษณาไป คนท่ีทํางาน

โฆษณาจึงตองปรับตัว ใชเทคโนโลยีใหเปน ปรับตัวยอมรับการทํางานรูปแบบใหม ดวยการปรับ

กระบวนการทํางานท้ังหมด และทําความเขาใจกับลูกคาท่ีไมใชลูกคาแบบเดิม 

 2.ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจทําวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 สําหรับผูสนใจศึกษางานวิจัยลักษณะนี้สามารถทําไดในหลายมิติ เชน อาจศึกษาในมุม

ของผูรับสาร (ผูบริโภค) วา มีความคิด ความเชื่อและทัศนคติตอการโฆษณาวันนี้อยางไร หรือ 

ผูบริโภคเปดรับในกลยุทธความคิดสรางสรรคแบบใด เปดรับมีทัศนคติตอสื่อโฆษณาดั้งเดิม หรือ สื่อ

โฆษณาใหมๆ อยางไร การศึกษาในมุมมองของผูบริโภคนั้นนาสนใจ เพราะจะทําใหไดมุมมองใหมๆ 

ท่ีสามารถสื่อสารกับผูบริโภคยุคใหมไดจริง  

 2.2 สําหรับผูสนใจอาจทําการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีลงลึกในสายงานดานอ่ืนของการโฆษณา 

เชน ดานวางแผนกลยุทธ ดานสื่อโฆษณา หรือ งานโฆษณาดานความคิดสรางสรรคทางดิจิทัล ก็จะ

ทําใหทราบ และสามารถเปรียบเทียบกระบวนการทํางานในมิติตางๆ ของการโฆษณาในรูปแบบใหม

ไดละเอียดข้ึนอีก. 
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บทคัดยอ 

 การสื่อสารในครอบครัว เปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหระบบครอบครัวดําเนินตอไปได ในอดีต

สมาชิกในครอบครัวใชการสื่อสารแบบเผชิญหนาเปนหลัก ซ่ึงตองมีพ้ืนท่ีทางกายภาพในการพบปะ

เจอะเจอ และเวลาในการสื่อสารท่ีแนนอนชัดเจน 

 ทวาการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการสื่อสารในครอบครัว

เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารแบบเผชิญหนาไมอาจกกระทําไดในเง่ือนไขเวลา และพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองลง

ตัวระหวางสมาชิก เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลท่ีทันสมัยท้ังอุปกรณการสื่อสารและแอพลิเคชันสื่อสังคมได

กลายมาเปนตัวชวยสําคัญในการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากคุณสมบัติในการกาว

ขามขอจํากัดเรื่องเวลา และพ้ืนท่ี  

 อยางไรก็ตามการสื่อสารในครอบครัวยุคดิจิทัลนี้ ก็เปรียบเสมือนเหรียญสองดาน บทความนี้

ไดนําเสนอมุมมองการสื่อสารในครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ ซ่ึงสงผลท้ังตอการสรางและ

รักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและการฉุดรั้งความสัมพันธระหวางสมาชิก โดยมี

หลากหลายปจจัยเขามาเก่ียวของ อยางไรก็ตามมุมมองท้ังดานบวกและดานลบดังกลาวจะเปน

แนวทางในการเรียนรูการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรคระหวางสมาชิกในครอบครัวตอไป 

 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีสื่อ สื่อดิจิทัล การสื่อสารในครอบครัว 

 

Abstract 

 Family communication is an important tool that will continue the family 

system happily.  Previously, all the family members primarily used the face-to-face 

communication which requires a physical space to meet and the certain 
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communication moments.  Presently, the fast moving era results in changing of the 

family communication. 

 The confrontation communication cannot be made under the time restraint 

conditions and the consistent circumstances for each family member.  The modern 

digital media technology, the communication devices and social media applications 

have become an essential aid in communication within the family members as the 

ability to overcome the time and space limitations.  However, the family 

communication in this digital era can be compared as a double-sided coin.   

 This article presents the perspective of the multi-dimensions changing family 

communication which eventually affects the family member relationships building, 

maintaining and drawing by having many factors involved.  Finally, such both positive 

and negative views would be the guidelines to learn on how to use the digital media 

technology creatively within the family members in the future. 

 

Keywords: Media technology, Digital media, Family communication 

 

บทนํา 

 การเปลี่ยนจากสังคมความรู (Information Society) เขาสูสังคมดิจิทัล (Digital Society) 

ทํ า ให เ ทค โน โล ยี สื่ อ ดิ จิ ทั ล  (Digital Media Technology) อย า ง อุปกรณ โ ทร ศัพท มื อ ถื อ 

(Smartphone) และแอพลิเคชันสื่อสังคม (Social Media) เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตรอบ

ดาน ตั้งแตการใชชีวิตประจําวันของบุคคล ไปจนถึงการทํางาน ระดับชุมชน องคกร  สังคม และ

ประเทศชาติ ทักษะการสื่อสารระหวางผูคนในสังคม ท้ังการฟง พูด อาน เขียนจึงถูกสื่อสารกันบน

โลกออนไลนมากข้ึน  

 ครอบครัวเปนหนวยสังคมหนวยหนึ่งท่ีใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในการสื่อสารระหวางสมาชิก 

เดิมทีนั้นพอแมวัยทํางานและลูกในวัยเรียนใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารถึงกันเพ่ือคลาย

ความกังวล และลดความเปนหวงในเวลาท่ีไมไดอยูดวยกัน (ภัสรา พงษสุขเวชกุล, 2554) ตอมาเม่ือ

อุปกรณสื่อสารและแอพลิเคชันถูกพัฒนาใหใชไดงายและสะดวกสบายข้ึน การใชงานจึงถูกขยายไป

ยังกลุมผูสูงอายุอยางปูยาตายายในบานดวย ชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวาง

สมาชิกในครอบครัวท่ีอยูหางไกลกันหลายประการ อยางไรก็ตามเม่ือวิธีการสื่อสารรูปแบบใหมๆ 

เกิดข้ึนในครอบครัว ยอมตองอาศัยการเรียนรูและปรับตัวของสมาชิกครอบครัวในหลายดานดวยกัน  
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 บทความนี้นําเสนอมุมมองเรื่องการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลซ่ึงหมายถึงอุปกรณการสื่อสาร 

และแอพลิเคชันสื่อสังคมกับปฏิสัมพันธทางการสื่อสารในครอบครัวไทย ในสวนตนของบทความเปน

การใหมุมมองวาทําไมเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล จึงกลายมาเปนตัวชวยสําคัญในการสื่อสารในครอบครัว 

และเม่ือครอบครัวไทยในยุคดิจิทัลตางก็ตองพ่ึงพาการสื่อสารผานสื่อกลางนี้ คุณสมบัติของสื่อ

ดังกลาวไดเอ้ือประโยชนตอการสื่อสารในครอบครัวอยางไร และในสวนทายของบทความ เปน

มุมมองในเรื่องการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัวตางรุนวัยในสื่อออนไลน โดยชี้ใหเห็นถึงอุปสรรค

และปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีทําใหตางคนตางสื่อสารกันไปคนละทาง การเขาใจมุมมองท้ังสองดาน

ดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรคระหวางสมาชิกในครอบครัว

ตอไป 

 

ส่ือออนไลนกับครอบครัวไทยในยุค 4.0 

 การเคลื่อนตัวเขาสูสังคมดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยตามโมเดล

ไทยแลนด 4.0 ทําใหอุปกรณการสื่อสารและแอพลิเคชันท่ีอํานวยสะดวกตอการดําเนินชีวิตประจําวัน

ถูกพัฒนาข้ึนมาใชงานมากมาย เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลดังกลาวไดแพรหลายเขาไปในครัวเรือนโดย

สมาชิกในครอบครัว และกลายเปนเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีสําคัญในชีวิตประจําวันของผูคนปะปนกัน

ไปท้ังในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2561) สํารวจ

พฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตประเทศไทยป 2561 พบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ตนานข้ึน เฉลี่ย 10 

ชั่วโมง 5 นาทีตอวัน และมีการใชงานทุกรุนวัย โดยรุนวัยสูงอายุและรุนวัยเด็กมีสัดสวนการใชงาน

สูงข้ึนอยางเห็นไดชัด เปนผลจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาสูสังคมดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน  

 ดวยคุณสมบัติพิเศษ สามารถทดแทนขอจํากัดในเรื่องเวลา (Time) และพ้ืนท่ี (Space) ท่ีไม

เอ้ือตอการสื่อสารแบบเผชิญหนาในยุคปจจุบัน  คือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

กลายเปนสื่อท่ีถูกใชงานในชีวิตแทบจะตลอดเวลา รวมถึงการนํามาใชเปนสื่อกลางในการสื่อสาร

ระหว า งสมาชิ ก ในครอบครั ว ด ว ย  คุณสมบั ติ ใ นการสื่ อส ารแบบสองทา ง  (Two-way 

Communication) ผูรับสามารถมีปฏิกิริยาตอท้ังตัวเนื้อหาและตัวผูสงไดทันที จึงทําใหเกิดความ

รวดเร็ว การสื่อสารในรูปแบบนี้กอใหเกิดการเสวนา (Dialogue) ท่ีไมจํากัดเวลาและพ้ืนท่ีการสื่อสาร 

(จิราภรณ ศรีนาค, 2556) 

 โดยในเรื่องเวลานั้น เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลอยางแอพลิเคชันสื่อสังคมชวยใหสมาชิกใน

ครอบครัวสามารถสื่อสารท้ังในลักษณะประสานเวลา (Synchronous) คือสื่อสารในเวลาเดียวกัน 

และลักษณะท่ีไมประสานเวลากัน (Asynchronous) คือไมไดสื่อสารในเวลาเดียวกัน แตรอการตอบ

กลับ จึงเปนการลดคาใชจายในการสงขาว อีกท้ังสามารถนําเสนอสื่อไดหลากหลายรูปแบบใน
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ลักษณะของการเชื่อมโยงกัน (Hypertext) และสงผานขอมูลไดอยางรวดเร็ว (Hyper Media) ท้ังใน

ลักษณะการสื่อสารแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One) และ หนึ่งตอหลายคน (One to Many)  

 สวนคุณสมบัติในเรื่องพ้ืนท่ี เดิมพ้ืนท่ีการสื่อสารของครอบครัวไทยในอดีตจะใชมุมใดมุมหนึ่ง

ของบานเปนหลัก ชานบานในอดีตหรือหองนั่งเลนในปจจุบันนอกจากจะเปนมุมพักผอนของบานแลว 

ยังใชเปนพ้ืนท่ีท่ีสมาชิกในครอบครัวจะมีโอกาสพบปะกัน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและ

การสั่งสอนอบรมบุตรหลานไดเปนอยางดี สรางความรักความอบอุนใหเกิดข้ึนกับสมาชิกในครอบครัว 

ทวาปจจุบันการสื่อสารผานสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะแอพลิเคชันสื่อสังคม (Social Media) อยางไลน 

(LINE) ไดกลายเปนชองทางหลักในการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว ท้ังกับผูท่ีอยูใกลชิดและผูท่ีอยู

หางไกลไดใชเปนพ้ืนท่ีในการพบปะ พูดคุย ไถถามทุกขสุข อบรมสั่งสอนบุตรหลาน แสดงความยินดี 

และบอกเลาเรื่องราวความเปนอยู ดินฟาอากาศ อาหารการกิน ฯลฯ  เปนหองนั่งเลนเสมือน 

(virtual living room) ท่ีกอใหเกิดการเชื่อมโยงสายสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว (กุลทิพย 

ศาสตระรุจิ และ ภูเบศร สมุทรจักร, 2561)  

 การใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเปนสื่อกลางในการติดตอกับสมาชิกครอบครัวท่ีกระจัดกระจาย

อยูคนละท่ีคนละเวลา นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการใหมๆ ในการสื่อสาร สมาชิกใน

ครอบครัวสามารถสื่อสารโตตอบกันไดทุกท่ีทุกเวลา ผูใหญและผูนอยตางสลับบทบาทเปนผูพูดและ

ผูฟง อํานาจในการสื่อสารไมไดอยูท่ีผูใหญแตเพียงฝายเดียวเชนในอดีต ตางจากเดิมท่ีสมาชิก

ครอบครัวมีพ้ืนท่ีและเวลาท่ีแนนอนในการพูดคุย เชน ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีตองอยูรวมกัน ทานอาหาร

รวมกันท่ีบานในวันอาทิตย และใชโอกาสนี้ในการสื่อสารเรื่องราวตางๆ การผูกขาดการพูด หรือการ

ตัดสินใจใดๆ เปนของผูมีอํานาจสูงสุดในบาน ซ่ึงอาจหมายถึง ปูยาตายาย หรือพอแม สวนลูกหลาน

เปนผูฟงและทําตาม รวมถึงการใชภาษาท่ีตองมีกฎเกณฑผูนอยตองเคารพผูใหญ จํากัดการแสดง

เหตุผล ไมพูดแทรก และหามโตตอบหรือโตแยง ฯลฯ ความสามารถในการโตตอบไดทันทีในสื่อ

ออนไลนทําใหการสื่อสารในครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากแนวดิ่งเปนแนวราบ ซ่ึงสงผลตอการสรางและ

รักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวในหลายมิติ ดังนี้  

 1. เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณความรูระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 ความเปนผูสูงอายุและความเปนเด็กนั้นตางก็มีขอดีและขอเสียท่ีจะแลกเปลี่ยนและเติมเต็ม

ซ่ึงกันและกันได ผูสูงอายุท่ีเปยมไปดวยประสบการณความรูกับเด็กหรือเยาวชนท่ีมากไปดวย

ศักยภาพความสามารถในการเขาถึงและใชสื่อในรูปแบบและวิธีการใหมๆ การเรียนรูเสามารถเกิดข้ึน

ไดท้ังสองฝาย บางครอบครัวใชหองไลนครอบครัวในการสอนเรื่องการรูเทาทันสื่อแกกันและกัน โดย

ท่ีผูใหญท่ีมีประสบการณมากกวาจะสอนเรื่องของการระมัดระวังอันตรายในโลกออนไลนจากลิงค

หรือขาวท่ีไดพบเห็น ขณะเดียวกันลูกหลานก็ใหความรูแกผูใหญในบานถึงเรื่องของเทคนิควิธีการใช

งานอุปกรณสื่อสาร หรือปูยาตายาย พอแมมีการชี้แนะการเรียนใหกับบุตรหลาน รวมท้ังบุตรหลาน
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ใชเ พ่ือชวยในการทํางานของพอแมและปูยาตายาย มีผลวิจัยหลายท่ีชี้ ให เห็นวา หากเปน

ความสัมพันธท่ีใกลชิด เชนระหวางเครือญาติ ปูยาตายายกับลูกหลาน รุนวัยท้ังสองก็พรอมท่ีจะ

ปรับตัวเขาหากัน เชนงานของ  Shedletsky & Aitken (อางในกาญจนา แกวเทพ, 2553) ไดระบุถึง

บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวดังนี้  

 1.1 กอใหเกิดหัวขอการสนทนา เชน การท่ีสมาชิกหยิบยกประเด็นเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน

มาพูดคุยกอใหเกิดการแบงปนขาวสารหรือกิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

 1.2 กอใหเกิดปฏิสัมพันธ เทคโนโลยีอุปกรณสื่อสารสามารถเปนสื่อกลางท่ีนําพาใหเกิดการมี

สวนรวมระหวางสมาชิกในครอบครัว เชนการใหลูกหลานชวยพิมพงาน หรือหาขอมูลให 

 1.3 กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

 1.4 กอใหเกิดการเชื่อมโยงสัมพันธกัน เชนการแลกเปลี่ยนขอมูล และประสบการณรวมกัน

ผานเครือขายสังคมออนไลน  

 ลักษณะเชนนี้ไดกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูตามมา ซ่ึงเปนการลดชองวาง

ระหวางรุนวัยไปดวย 

 2. ส่ือสารแสดงความตองการในเรื่องท่ีไมอยากเผชิญหนา 

 การสื่อสารในครอบครัวในยุคกอนดิจิทัลท่ีใหความสําคัญกับการสื่อสารระหวางบุคคลนั้น 

(Interpersonal Communication) ตองอาศัยบุคลิกภาพท่ีดีของพอแม ประกอบกับอารมณท่ี

แจมใส ใชน้ําเสียงนุมนวลชวนฟง พูดสงเสริมใหกําลังใจและการสนับสนุน และพรอมท่ีจะชวยแกขอ

สงสัยตางๆ ใหแกบุตร (พัชนี เชยจรรยา และ ประทุม ฤกษกลาง, 2531) แตในทางปฏิบัติอาจพบ

ปญหาดานการสื่อสารของบุคคลท้ัง อารมณ และบุคลิก น้ําเสียงของผูพูดท่ีทําใหผูฟงไมอยากสื่อสาร

แบบเผชิญหนา การสื่อสารผานสื่อกลางอยางแอพลิเคชันสื่อสังคมจึงถูกนํามาใชเสริมการสื่อสารใน

กรณีดังกลาว เชน ลูกหลานใชพิมพขอความหรือสงภาพ ในการบอกกลาวเรื่องท่ีไมกลาเผชิญหนา 

เชนการขอไปเท่ียว เรื่องการเงิน การบอกเลาเรื่องการเรียน ผลการเรียน หรือการหลีกเลี่ยงการ

ปะทะทางอารมณของคูสนทนา ดวยการสงขอความแสดงความความเสียใจ การขอโทษ เปนตน  

 3. ชวยใหกลาพูดกลาแสดงความรูสึกท่ีแตกตางจากสมาชิกอ่ืนในครอบครัว  

 แอพลิเคชันสื่อสังคมท่ีถูกนํามาใชในบาน เชน หองไลนครอบครัวเปนการเปดกวางใหสมาชิก

ในครอบครัวไดพูดไดแสดงความรูสึกตอกันสะดวกข้ึน สามารถแสดงความรูสึกท่ีแตกตาง นับเปนการ

เปดโอกาสใหเกิดประชาธิปไตยข้ึนในบาน หากตางฝายตางสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถ

ตกลงหาขอสรุปท่ีมีเหตุผลเหมาะสมได เด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหมากข้ึนไม

เพียงแครอรับคําสั่งจากผูใหญแตฝายเดียว  

 4. ชวยใหเกิดความสนิทสนมระหวางสมาชิกในครอบครัว  



 

1947 
 

 สําหรับครอบครัวท่ีอยูในภาวะเปราะบาง พอกับแมท่ีไมไดอยูกับลูก เนื่องมาจากเหตุผล

ตางๆ เชน เง่ือนไขเรื่องสถานท่ีทํางาน การหยาราง การยายถ่ินท่ีอยูออกไปสรางครอบครัวใหมทําให

หางไกลจากพอแมพ่ีนอง อันนํามาซ่ึงโครงสรางของครอบครัวท่ีหลากหลาย เชน ครอบครัวขามรุน 

หรือครอบครัวสามรุนวัย ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ การสื่อสารผานสื่อกลางเทคโนโลยีชวยทําให

สมาชิกครอบครัวท่ีพลัดพรากไดกลับมาใกลชิดกันอีกครั้ง สามารถพูดคุยสื่อสารโตตอบและเรียนรูซ่ึง

กันและกัน กอใหเกิดความสนิทสนม และกระชับความสัมพันธในครอบครัวใหดีข้ึนและแนนแฟนข้ึน 

แมไมไดใกลชิดในดานกายภาพ แตก็ใหความรูสึกใกลชิดอบอุนม่ันคงทางดานจิตใจ (กุลทิพย ศาสตระ

รุจิ และ ภูเบศร สมุทรจักร, 2561) 

 5. สามารถส่ืออารมณผานสัญลักษณ 

 คุณสมบัติประการหนึ่งท่ีเปนตัวชวยในดานอารมณความรูสึกของคูสื่อสาร ก็คือสัญลักษณ

แสดงอารมณ ความคิด ความรูสึก เชน สติ๊กเกอรไลน (Line Sticker) อิโมติคอน (Emoticon) 

ภาพกราฟก คลิปวิดีโอ ท่ีเขามาชวยแสดงความรูสึกตางๆ เชน รัก คิดถึง ใหกําลังใจ แสดงความ

เสียใจ แสดงความผิดหวัง ฯลฯ เปนการชวยเสริมภาวะความไมพรอมทางอารมณในการสื่อสาร เชน 

ความประหมา เขินอาย ไมม่ันใจ ไมกลา วิตกกังวล เปนตน 

 ท้ังนี้การใชเทคโนโลยีสื่อสารในครอบครัวก็เปรียบเสมือนเหรียญ 2 ดาน ในทางตรงกันขาม 

การเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีแตกตางกัน ก็เปนสาเหตุปจจัยท่ีทําใหการใชอุปกรณสื่อสารในครอบครัว

กลายเปนปญหาไดเชนกัน เชน ครอบครัวท่ีมีลักษณะการเลี้ยงดูท่ีเขมงวด ผูใหญตองเปนฝายพูดและ

ผูนอยตองเปนฝายฟงเทานั้น หรือสามีเปนชางเทาหนา ภรรยาเปนชางเทาหลัง หรือพฤติกรรมการ

สื่อสารท่ีไมสอดคลองกัน เม่ือสื่อสารผานสื่อดิจิทัลอาจทําใหคูสนทนาเกิดความคับของใจ ไมอยาก

สื่อสารดวย หรือเลี่ยงท่ีจะไมตอบ ทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารตามมา  

 ท้ังนี้การเรียนรูธรรมชาติและพฤติกรรมการสื่อสารของสมาชิกในครอบครัวจึงมีความสําคัญ 

หากสมาชิกในครอบครัวแตละคนมีความเขาใจและเปดใจยอมรับธรรมชาติการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล

ของฝายตรงขาม ก็จะนําไปสูการเรียนรูการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรคระหวางสมาชิกใน

ครอบครัวตอไป 

 

ปญหาการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลของสมาชิกในครอบครัว 

 การใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารในครอบครัว แมจะอํานวยความสะดวกหลาย

ประการ ทวาในอีกดานหนึ่ง สื่อกลางดังกลาวก็มีผลกระทบเชิงลบท่ีฉุดรั้งความสัมพันธระหวาง

สมาชิกครอบครัวใน 2 มิติดังนี้ 1.มิติในดานพ้ืนท่ี การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีการสื่อสารในครอบครัวจาก

พ้ืนท่ีจริงสูพ้ืนท่ีเสมือน ทําใหครอบครัวตองปรับตัวกับทักษะการสื่อสารในรูปแบบใหมท่ีตองการ
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อาศัยความรูความสามารถดานดิจิทัลมากข้ึน 2.มิติในดานเวลา การสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลท่ี

สะดวกสบาย ทําใหหลายครอบครัวละเลยเวลาคุณภาพท่ีจะไดใชรวมกัน โดยเฉพาะในครอบครัวท่ี

ประกอบไปดวยสมาชิกหลายรุนวัย (generation) ท่ีตางก็มีพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลแตกตางกันไป 

หากเขาใจไมตรงกัน ก็อาจนําไปสูความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัว จนถึงการทํารายรางกาย

และจิตใจในพ้ืนท่ีออฟไลนไดในท่ีสุด  

 1. การเปล่ียนแปลงทักษะการส่ือสารจากพ้ืนท่ีจริงสูพ้ืนท่ีเสมือน 

 การสื่อสารในยุคกอนดิจิทัล สมาชิกในครอบครัวใชการพูดคุยเปนหลัก โดยในบานจะตอง

ประกอบไปดวยผูพูดและผูฟง ในครอบครัวท่ีมีการเลี้ยงดูอยางเขมงวดผูใหญอาจเปนฝายพูด และ

ลูกหลานเปนฝายฟง โตตอบไดในกรอบและเง่ือนไขท่ีครอบครัวกําหนดไว สวนในบานท่ีเปดโอกาสให

เด็กไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ก็จะมีการโตตอบทางการสื่อสาร สลับบทบาทระหวางผู

พูดและผูฟง เม่ือไมเขาใจก็จะซักถาม โตตอบกลับไดทันที มีการสังเกตอารมณและน้ําเสียงของคู

สนทนาเพ่ือปรับทาทีการสื่อสาร 

 ทวาเม่ือมาถึงยุคดิจิทัล การสื่อสารผานพ้ืนท่ีสื่อกลางอุปกรณ และแอพลิเคชันสื่อสังคม เชน 

ไลน (LINE) เฟซบุก (Facebool) อินสตาแกรม (Instagram) ฯลฯ ทําใหทักษะการสื่อสารใน

ครอบครัวถูกเปลี่ยนจากการฟงและพูด มาเปนการอานและการเขียนเปนหลัก โดยการอานนั้นยัง

เก่ียวพันไปถึงการรับรูความหมายท่ีสื่อในภาพกราฟก และ คลิปวิดีโอดวย อีกท้ังการเขียนยังหมาย

รวมไปถึงการสงขอความ หรือการโพสตภาพ คลิปวิดีโอ สัญลักษณสื่ออารมณเชน อิโมติคอน 

(Emoticon) และสติ๊กเกอรฯลฯ ดวยเชนกัน 

 การเปลี่ยนแปลงทักษะการสื่อสารจากพ้ืนท่ีจริงสูพ้ืนท่ีเสมือนดังกลาว กอใหเกิดอุปสรรคตอ

การสื่อสารและนําไมสูความไมเขาใจกันของสมาชิกตางรุนวัยในครอบครัวหลายประการดวยกัน 

 1.1 การตีความท่ีแตกตางกันไป 

 ดวยชองวางระหวางวัย (Generation gap) ความแตกตางทางความรูสึกนึกคิดและวิถีการ

ดําเนินชีวิต สงผลใหแตละรุนวัยใหความหมายของการสื่อสารผานการอานและเขียนไปคนละทาง 

ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานะพอแม ปูยาตายายในบานกับลูกหลานท่ีเกิดและเติบโตในยุคดิจิทัลตางก็มีการ

ใชภาษาท่ีแตกตางกัน เด็กท่ีเกิดในยุคดิจิทัล คุนเคยกับความรวดเร็ว อาจมีการพิมพขอความท่ีสั้น 

กระชับ หวน ไมมีท่ีมาท่ีไป ใชภาษาผิดเพ๊ียนตามสมัยนิยม หรือการสรางคําสะกดใหมท่ีใชกันในกลุม

เด็ก อยางท่ีเรียกกันวา ‘วิบัติเพ่ืออรรถรส’ ซ่ีงสรางความงุนงง ความไมชอบใจ ใหกับกลุมผูใหญได 

ความเขาใจท่ีไมสอดคลองดังกลาว นําไปสูปญหาการสื่อสารในครอบครัว เชน การหลีกเลี่ยงการ

สื่อสารผานสื่อดิจิทัลของลูกหลานท่ีมีตอปูยาตายายและพอแม การไมยอมใหผูใหญสอดสองตรวจ

ตราการใชโทรศัพทมือถือและสื่อสังคม เนื่องจากกลัวการถูกตําหนิ เปนตน 

 1.2 ความคลองดิจิทัลท่ีแตกตางกัน 
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 ความคลองดิจิทัลท่ีแตกตางกันของสมาชิกตางรุนวัยในบานเปนสาเหตุหนึ่งท่ีเก่ียวของกับ

ทักษะการอานและเขียนเพ่ือการสื่อสารในพ้ืนท่ีเสมือน กลุมปูยาตายายหรือพอแมท่ีอยูในวัยสูงอายุท่ี

มีความคลองดิจิทัลนอยกวาเด็กๆ กลุม “ดิจิทัลเนทีฟ” (Digital Native) (Prensky, M. (2001). จะมี

ทักษะการสื่อสารในพ้ืนท่ีเสมือนนอยกวา ซ่ึงเกิดไดท้ังเนื่องจากปญหาและอุปสรรคทางกายภาพ  

เชน ระบบประสาทสั่งการท่ีชากวาเด็ก หรือปญหาเรื่องสายตา จังหวะ แรงกดของนิ้วในระบบสัมผัส 

(Touch Screen) ท่ีขาดความแมนยํา และปญหาอุปสรรคทางจิตใจ เชนกลัวการใชเทคโนโลยี กลัว

ทําผิด กลัวเสียหาย เปนตน ปญหาอุปสรรคดังกลาวสงผลตอทักษะการอานการเขียนสื่อดิจิทัล 

ผูสูงอายุจึงสื่อสารเฉพาะสิ่งท่ีตนคุนเคยและทําไดเปนประจํา  ทําใหการสื่อสารในโลกออนไลนกับ

สมาชิกในครอบครัวถูกลูกหลานมองวาเปนการ  ‘สื่อสารตามใจฉัน’ เชนการสงแตรูปภาพ หรือคลิป

วิดีโอ โดยไมมีคําอธิบายวาตองการอะไร คูสื่อสารก็ไมรูวาจะตอบอะไรกลับไป และกลายเปนความ

เบื่อหนาย รําคาญของลูกหลาน ทําใหความเขาใจคลาดเคลื่อน ซ่ึงบางครั้ง ภาพอาหารท่ีสง ภาพ

ธรรมะสวัสดี หรือคลิปขาวเตือนภัยท่ีสงไปนั้น เปนการแสดงความหวงใย ความคิดถึงและปรารถนาดี

ท่ีพอแมปูยาตายายมีตอลูกหลานนั่นเอง (กุลทิพย ศาสตระรุจิ และ ภูเบศร สมุทรจักร, 2561) 

 1.3 ขาดการรูดิจิทัล 

 ทักษะการรูดิจิทัล เปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับประชาชน เรียกไดวาเปนทักษะแหงการอยู

รอดในศตวรรษท่ี 21 เด็กยุคใหมหรือกลุม “ดิจิ ทัลเนทีฟ” ซ่ึงเกิดและเติบโตมาพรอมกับ

สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร แทบเล็ต สมารทโฟน อุปกรณไอที หรือ

แมกระท่ังพอแมหรือปูยาตายายท่ีมีการใชชีวิตติดจอแทบจะตลอดเวลาก็ตาม การใชงานอยางหนัก

หนวงนี้จําเปนตองมีทักษะการรูดิจิทัล ควบคูไปดวย ซ่ึงหมายถึงตองรูใช (Use) เทคโนโลยี รูเขาใจ 

(Understand) คือสามารถวิเคราะหแยกแยะไดวาเรื่องไหนดีเรื่องไหนราย และรูสรางสรรค 

(Create) สามารถสรางเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุภารัตน จูตระกูล, 2559)   

 บางครอบครัวสมาชิกรุนลูกหลานรูดิจิทัลมากกวาพอแมปูยาตายาย ท้ังในเรื่องของการรู

เทคนิคการใชงาน รวมถึงอานสื่อออนไลนออกรับรูความหมาย สามารถกลั่นกรองแยกแยะขอมูลเท็จ

ลวง มีการแสวงหาขาวสารในลักษณะ Active Audience เม่ืออยูกับสื่อออนไลนท่ีเต็มไปดวยขอมูล

ขาวสารตลอดเวลา จึงรูวาประเด็นไหนกําลังไดรับความสนใจและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนอยางไร 

รวมถึงสืบคนขอเท็จจริงไปถึงแหลงท่ีมาไดอยางงายดาย เนื่องจากมีความคลองแคลวในดานเทคนิค

และวิธีการ ท้ังยังสามารถเขียนหรือโพสตในลักษณะท่ีสรางสรรคได ขณะท่ีกลุมผูสูงอายุ ปูยาตายาย

ในบานยังแชรขอมูลขาวเท็จ เหตุการณท่ีสงตอกันไปในโลกออนไลน ดังตัวอยางของกรณีท่ีเด็กๆ เบื่อ

หนายการสงขาว แชรลิงค แชรขอความจํานวนมหาศาลท่ีพอแมปูยาตายายสงมานั่นเอง แตบาง

ครอบครัว ผูใหญในบานก็รูดิจิทัลมากกวากลุมเด็ก จึงสามารถชี้แนะเด็กท่ีขาดประสบการณไดเชนกัน 
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ทักษะการรูดิจิทัลจึงเปนเรื่องจําเปนท่ีสมาชิกครอบครัวตองเรียนรูรวมกันเพ่ือใหการสื่อสารเปนไป

อยางราบรื่น ไมสรางความหนักใจ และความวิตกกังวลใหกับสมาชิกในครอบครัว 

 2. การใชส่ือออนไลนผิดท่ีผิดเวลา 

 สื่อออนไลนเปนสื่อท่ีใหท้ังความรู สาระและบันเทิงมากมาย ตอบสนองท้ังการทํางานและ

การใชชีวิตของคนในสังคมอยางรอบดาน ตั้งแต การเรียนรู อาหาร สุขภาพ การเงิน การคาขาย งาน

อดิเรก ดูหนัง ฟงเพลง นําเสนอตัวตนและการพูดคุยกับผูคนท่ัวโลก ฯลฯ ความเพลิดเพลินจากการ

ทองโลกออนไลนนี้ทําใหลดทอนเวลาคุณภาพของการสื่อสารแบบเผชิญหนาลงไป แมสมาชิกใน

ครอบครัวจะอยู กันอยางพรอมหนา แตทวาไม มี เสียงพูดคุยสื่อสาร เพราะตางคนตางก็มี

โทรศัพทมือถือในมือและพรอมจะทองไปกับกิจกรรมบนโลกออนไลน ซ่ึง Levin (2004) เรียก

ลักษณะความสัมพันธแบบนี้วา “อยูดวยกันแตคนละท่ี” (Living apart but together: LAT) (อาง

ใน ภูเบศร สมุทรจักรและคณะ, 2560 น.6) ท้ังยังมีการสื่อสารผิดท่ีผิดเวลา โดยสมาชิกรุนพอแม

ทํางานผานโทรศัพทมือถือขณะอยูบาน และสื่อสารผานไลนกับลูกขณะอยูท่ีทํางาน ดานเด็กๆ ก็

เพลิดเพลินกับกิจกรรมเกม ภาพยนตร ซีรียตางประเทศ และแชทพูดคุยกับเพ่ือน ฯลฯ เม่ือตางคน

ตางมีสังคมท่ีตนเองชื่นชอบ และใชเวลาคุณภาพท่ีควรจะสื่อสารหรือทํากิจกรรมรวมกันไปกับการ

ทองโลกออนไลนจนทําใหเสียสมดุลในชีวิต เวลาท่ีไมสอดคลองลงตัวดังกลาวจึงเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ี

ฉุดรั้งความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 

ส่ือสารอยางเขาใจในครอบครัวไทยยุคดิจิทัล 

 ความตระหนักรูในการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเปนเรื่องจําเปนสําหรับสมาชิกในครอบครัว 

แมวาปจจุบันนี้โครงสรางของครอบครัวไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เนื่องจากการยายถ่ินฐาน

ของผูคน การเคลื่อนตัวเขาสูตลาดแรงงานเพ่ือใหสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย การ

แสวงหาความกาวหนา รวมถึงโอกาสทางการศึกษา ทําใหเกิดความหลากหลายของครอบครัวไทย 

จากขอมูลกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA Thailand) ไดระบุวา

โครงสรางครอบครัวไทยในยุค 4.0 (2560) วา ครอบครัว 3 รุน คือ พอแม-ลูก-ปูยา/ตายาย ยังเปน

ครอบครัวประเภทหลักของไทย สวนครอบครัวพอแมลูก ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ขณะท่ีครอบครัวคู

สามีภรรยาท่ีไมมีลูก เพ่ิมข้ึน 3 เทา สวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 970,000 ครัวเรือน 

เปน 1.37 ลานครัวเรือน นอกจากนี้ ยังพบรูปแบบครอบครัวท่ีหลากหลาย เชน ครอบครัวเพศ

เดียวกัน ครอบครัวท่ีไมใชญาติ ครัวเรือนท่ีอยูคนเดียว โดยลักษณะครอบครัวแบบ 3 รุนวัยซ่ึงเปน

ครอบครัวแบบไทยแทในอดีตไดกลับมาปรากฏใหเห็นมากข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงเปนผลจากสภาพ
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เศรษฐกิจท่ีขาดความคลองตัวทําใหครอบครัวตองการลดรายจายในดานความเปนอยู จึงเกิดการ

กลับมาอยูรวมกันของสมาชิกครอบครัว 3 รุนวัยในเมืองใหญมากข้ึน (UNFPA, 2558) 

 การเปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากจะนํามาซ่ึงความหลากหลายของรูปแบบครอบครัวไทย

แลว ยังมีเรื่องความหลากหลายของรุนวัยในครัวเรือน ซ่ึงมีผลตอการสื่อสารในครอบครัว โดยเฉพาะ

ครอบครัวในยุค 4.0 ท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลมาชวยอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร แต

เนื่องจากความแตกตางทางภูมิหลังและสภาพแวดลอมของคนแตละรุนวัยท่ีเติบโตมามีความแตกตาง

กัน วิธีการมองโลก การยอมรับในความเห็น พฤติกรรมและการกระทําจึงมีความแตกตางกันไปดวย 

เม่ือมาใชพ้ืนท่ีเสมือนในโลกออนไลนในการสื่อสาร จึงทําใหเกิดความไมเขาใจในการสื่อสารผานสื่อ

ดิจิทัลหลายประการ เชน กรณี อานแลวไมตอบในแอพลิเคชันไลน (Line) ซ่ึงพบไดในการสื่อสาร

ระหวางพอแมกับลูก หรือ ปูยาตายายกับหลาน หากผูใหญไมรูสาเหตุท่ีแทจริงก็จะนําไปสูวิวาทะใน

ครอบครัว และนําไปสูปญหาความไมเขาใจอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย หรือกรณีพอแมมีการติดตาม

สอดสองพฤติกรรมการใชสื่อสังคมของบุตรหลานผานสื่อสังคมอยางเชน แอพลิเคชัน เฟซบุก 

(Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) จนทําใหเด็กๆ ตองปดบังการใชงานและใชความคลอง

ดิจิทัลเพ่ืออําพรางขอมูล ขอความ ภาพ หรือ วิดีโอท่ีไมตองการใหผูใหญรูเห็น นอกจากนี้การใชสื่อ

สังคมเพ่ือเปนท่ีระบายอารมณ และความคับของใจของเด็กวัยรุน การเรียกรองความสนใจ และการ

ระบายความกดดันผานสื่อออนไลนดวยวิธีการตางๆ การโพสตลอยๆ เพ่ือใหเกิดการคาดเดา เปนตน  

 เม่ือเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเขามามีบทบาทในครอบครัวมากข้ึน สมาชิกในครอบครัวควรตองมี

การเรียนรูและปรับตัวรวมกันดังนี้ 

 1. ใหความสําคัญกับเวลาและพ้ืนท่ี 

 สมาชิกครอบครัวควรตระหนักในเรื่องเวลาและพ้ืนท่ีถูกตองเหมาะสม ไมละเลยการใชเวลา

คุณภาพเม่ือไดอยูกับครอบครัว แมเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลจะเขามาชวยอํานวยความสะดวก ก็ไมควรใช

เทคโลยีเขามาทดแทน ควรใชเพ่ือเปนการเสริมเพ่ือใหการสื่อสารในครอบครัวดําเนินไปอยางราบรื่น

ไมติดขัด  

 2. เขาใจความแตกตางของสมาชิกครอบครัวตางรุนวัย  

 ครอบครัวท่ีประกอบไปดวยสมาชิกตางรุนวัย ควรทําความเขาใจกับธรรมชาติ ขอจํากัดและ

พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของแตละคน เม่ือเห็นพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนใดไมถูกตอง

เหมาะสมควรสื่อสารกันดวยความเขาใจและเอ้ืออาทรในการบอกกลาว และพรอมท่ีจะปรับตัวเขาหา

กัน เพ่ือใหครอบครัวดําเนินไปไดอยางราบรื่น 

 3. ไมละเลยการสื่อสารกับกลุมครอบครัว และเครือญาติ  

 ในครอบครัวขนาดใหญท่ีมีการสรางเครือขายครอบครัวในสื่อสังคม เชนหองไลนกลุม

ครอบครัว ซ่ึงมักจะมีความเคลื่อนไหวในแบบท่ีสมาชิกบางคนชอบ บางคนไมชอบ การมีสวนรวมใน
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การสื่อสารอยางสมํ่าเสมอในแบบถอยทีถอยอาศัย เปนสวนหนึ่งในการชวยรักษาความสัมพันธ

ระหวางกันได โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีเฝารอคอยการตอบกลับของลูกหลานในสื่อสังคม  

 4. ระมัดระวังเรื่องการใชภาษา การสื่อสารท่ีอาจสรางความเขาใจผิด 

 การสื่อสารผานสื่อออนไลนเปนเรื่องท่ีละเอียดออนตอจิตใจ เพราะผูรับสารตองมีการตีความ

เนื้อหาท่ีสงมา หากตีความผิดอาจกอใหเกิดความไมเขาใจกันได ดังนั้นคูสื่อสารจึงตองกลั่นกรองกอน

พิมพ กอนโพสต และ กอนแชรเรื่องราวใดๆ  

 5. สรางขอตกลงในการใชสื่อออนไลนในครอบครัวรวมกัน  

 แตละครอบครัวอาจมีพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนแตกตางกันไป บางบานใชนอย บางบาน

ใชมาก สมาชิกครอบครัวบางคนคลองแคลว แตบางคนก็ขาดความคลองแคลว การสรางขอตกลง

รวมกันจะชวยใหสมาชิกเกิดความสบายใจในเง่ือนไขการสื่อสารท่ีไดกําหนดข้ึนรวมกัน 

 

สรุป 

 การใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารของครอบครัวไทยในยุค 4.0 ไดนําประโยชนมาสู

สมาชิกในครอบครัวหลายประการ อยางไรก็ตามความรักความเขาใจในครอบครัวจะเกิดข้ึนได 

สมาชิกในครอบครัวจะตองเห็นความสําคัญของการสื่อสารในครอบครัวอยางมีสวนรวม ท้ังนี้ไมวาจะ

ใชวิธีการสื่อสารแบบเผชิญหนาหรือการสื่อสารผานเทคโนโลยี สมาชิกในบานตองพรอมท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนการสื่อสารใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ เขาใจขีดความสามารถและขอจํากัดใน

การสื่อสารของสมาชิกแตละรุนวัย และเม่ือใดท่ีตองใชการสื่อสารผานเทคโนโลยี ควรเปนการสื่อสาร

เพ่ือสรางเสริมคุณคาใหกับสมาชิก จึงจะนํามาซ่ึงการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในครอบครัวอยาง

สรางสรรค   
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ความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซื้อ

และการรับรูภาพลักษณตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโฟมลางหนา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Relationship Between Electronic Word-Of-Mouth Communication And 

Purchasing Decisions And Perception Of The Decision To Buy Facial 

Foam Products In Bangkok 
 

สวิตตา พงศสถิรเศรษฐ1 และปฐมา สตะเวทิน2 

Sawitta Pongsatiraset1 and Patama Satawedin2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับ

การตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โฟมลางหนาในเขต

กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 440 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก การวิเคราะห T-test One-way ANOVA และการวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-30 ป จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001-30,000 บาท ราคาผลิตภัณฑโฟมลางหนาท่ีเลือกใชพบวามีราคาอยูท่ี 100-299 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปาก

อิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา

ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาใน

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การสื่อสารแบบปากตอปากมีความสัมพันธ

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
___________________________________________________________ 
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ระดับ 0.05 และการรับรูภาพลักษณมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาใน

กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ: การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส, การตัดสินใจซ้ือ, การรับรูภาพลักษณตอการ 

             ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ, โฟมลางหนา 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the relationship between word-of-

mouth electronic communication and purchase decision and perception of decision 

to buy facial foam products in Bangkok, The study applied a survey research using 

questionnaires to collect data from 440 consumers who lived in Bangkok, Statistics 

used for data analysis included T-test, One-way ANOVA and Pearson's analysis. 

The findings revealed that most of questionnaire respondents were females 

aged between 18-30 years old and graduated bachelor’s degree. They were officers 

in private companies. private companies estimate salary 20,001-30,000 baht, The price 

of the selected foam cleanser product is priced at 100-299 baht. 

The hypothesis test found that the relationship between electronic word-of-

mouth communication and purchasing decisions and perception of the decision to 

buy facial foam products in Bangkok, demographic characteristics affect the decision 

to buy facial foam products in Bangkok with statistical significance at the level of 0.05, 

word-of-mouth communication has a relationship with the and perception of the 

decision to buy facial foam products in Bangkok at a significant level of 0.05, and the 

perception is related to the purchasing decisions to buy facial foam products in 

Bangkok at a significant level of 0.05. 

 

Keywords: Word of Mouth Electronic Communication, Decision Making, Perception      

                Of Product Purchase Decisions, Cleansing Foam 
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บทนํา 

ในปจจุบันการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของอินเทอรเน็ตแบบพ่ึงพาอาศัยกันเปนสิ่งสําคัญ

และเปนปรากฏการณท่ีนักการตลาดไดพยายามใชประโยชนจากศักยภาพเหลานี้ในการทําตลาดแบบ

ไวรัส ซ่ึงการซ้ือสินคาบนระบบเครือขายนี้เปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองสินคาไดกอน ในขณะท่ีขอมูลใน

ตัวสินคาจะเปนสิ่งท่ีสําคัญตอลูกคาเพ่ือใชเปนขอมูลพิจารณาเปรียบเทียบและทําการตัดสินใจ 

นักการตลาดจึงหันมาทําการตลาดรูปแบบใหม เชน การตลาดบนสื่อออนไลนและการตลาดผานทาง

โทรศัพท (Mobile Internet) โดยเฉพาะการสื่อสารดวยวิธีปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-Word of 

Mouth) คือวิธีการตลาดแบบใหมท่ีงายตอการเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรงและเปนแหลงขอมูลของ

ผูบริโภคออนไลนท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคไดกระจายขอมูลและนําเสนอขอคิดเห็นสวนบุคคลเก่ียวกับ

ประสบการณความพึงพอใจ ขอเสนอแนะของผูบริโภคดวย การสื่อสารวิธีปากตอปาก ซ่ึงผูบริโภค

เปนสื่อกลางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสงตอขอมูลในสวนท่ีเปดโอกาสใหผูบริโภคสื่อสารโดยไมจํากัดกลุมเปนการ

พูดคุยแบบแชรประสบการณ การใชบริการจนทําใหเกิดจากการรับรูภาพลักษณและสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการในครั้งตอไป (Lake, 2010) 

นอกจากนี้การสื่อสารแบบปากตอปากเปนกุญแจสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จขององคกร 

เนื่องจากนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาและการไดลูกคาใหม อินเทอรเน็ตจึงเปนชองทางการสื่อสาร

ท่ีไรพรมแดนและปลุกเราความสนใจจากกลุมเปาหมายไดดี โดยเฉพาะการทําใหเกิดการบอกตอกัน 

เกิดข้ึนไดงายและสามารถสงตอเรื่องราวตางๆ ไปยังเพ่ือนฝูงหรือบอกตอกันจนกลายเปนกลยุทธปาก

ตอปากท่ีกระจายขอมูลขาวสารตางๆ ไปไดท่ัว ท้ังนี้เนื่องจากการรับฟงขอมูลเก่ียวกับสินคาจากคน

ใกลชิดมีความนาเชื่อถือมากกวาการไดรับขอมูลจากการโฆษณาท่ัวไป การบอกตอๆ กันทําใหเกิด

การแนะนําจากคนรูจักหรือคนใกลชิด ชวยใหการเลือกซ้ือสินคาสะดวกในการตัดสินใจเลือกซ้ือและ

กอใหเกิดความม่ัน จึงทําใหมีความม่ันใจในคุณภาพของสินคาหรือบริการมากข้ึน ผลดังกลาว

สอดคลองกับวิจัยเรื่อง “E-Word of Mouth มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคบน

อินเตอรเน็ต กรณีศึกษา E-marketplace ในประเทศไทย” ของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) 

อธิบายวา กลุมตัวอยางสวนใหญพบวากอนตัดสินใจซ้ือสินคาบนอินเตอรเน็ต ผูบริโภคไดทําการ

คนหาขอมูลคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ หาขอมูลท่ีนาเชื่อถือของสินคา พรอมท้ัง

ขอดีขอเสียของสินคาจากคําแนะนําผานอินเทอรเน็ต การสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกสเปนการ

สื่อสารอยางมีพลังเพราะผูบริโภคสวนใหญทําการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต เพราะยังขาดขอมูลท่ี

เพียงพอท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือดวยความม่ันใจและเปนชองทางท่ีสามารถคนหาขอมูลไดสะดวกกวา

ชองทางอ่ืนอยางไรพรหมแดน บุคคลท่ีสนใจไมวาจะเปนผูประกอบการ นักการตลาด สามารถนําการ

บอกตออยางทรงพลังนี้ไปใชจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถสรางความนาเชื่อถือและความ
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ม่ันใจ เพ่ือสงผลใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาบนอินเทอรเน็ต 

 เนื่องจากปจจุบันหลายคนหันมาดูแลตนเองมากข้ึน ทําใหมีแบรนดเก่ียวกับความสวยความ

งามเพ่ิมข้ึนมาเปนจํานวนมากจากในอดีต มีการแยงสวนแบงทางการตลาดมากข้ึนและจากสถิติของ

ตลาดความงามในประเทศไทยป 2018 พบวา ตลาดความงามของไทยมีศักยภาพในการเติบโตอยาง

มาก มีมูลคาตลาดรวมสูงถึง 57,000 ลานบาท เติบโตจากปท่ีผานมา 3.8% ซ่ึงกลุมท่ีขับเคลื่อนการ

เติบโตใหกับตลาดมากท่ีสุดจะเปนกลุมผลิตภัณฑสําหรับผิวหนา ท้ังในกลุม Face Care และ Make 

up ขณะท่ีมีสัดสวนผลิตภัณฑรวมกันมากกวาครึ่งตลาด ท้ังนี้หากแบงสัดสวนผลิตภัณฑตางๆ ใน

ตลาดรวมท้ังการเติบโตของแตละกลุม จะแบงไดดังนี้ 1.กลุมผลิตภัณฑดูแลผิวหนา (Face Care) 

เติบโต 5% มีสัดสวนในตลาด 40% 2.กลุมผลิตภัณฑเมคอัพ (Make Up) เติบโต 8.7% มีสัดสวนใน

ตลาด 16% 3.กลุมผลิตภัณฑบอดี้แคร (Body Care) เติบโต 5% มีสัดสวนในตลาด 11% และ  

4.กลุมผลิตภัณฑดูแลผมและศีรษะ (Hair Care) เติบโต 0.8% มีสัดสวนในตลาด 33% เม่ือ

พิจารณาถึงสัดสวนตอมูลคาตลาดรวมของกลุมผลิตภัณฑเพ่ือความงาม จะเห็นวาสินคากลุมดูแล

ผิวหนาหรือ Face Care เปนสัดสวนสูงสุดถึง 40% เม่ือเทียบกับภาพรวมตลาด รองลงมาไดแก กลุม

แฮรแคร กลุมเมคอัพและกลุมบอดี้แคร ในสัดสวน 33%, 16% และ 11% ตามลําดับ โดยกลุมบอดี้

แครจะมีสัดสวนนอยท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวาคนไทยมีพฤติกรรมดานความงามท่ีเปลี่ยนไป โดยให

ความสําคัญกับการดูแลผิวหนามากข้ึน ดวยการเพ่ิมข้ันตอนในการดูแลผิวหนาในแตละข้ันตอนมาก

ยิ่งข้ึน เห็นไดชัดเจนจากการท่ีมีกลุมสกินแครเกิดข้ึนในตลาดมากมายตั้งแตป 2556 จนถึงป 2560 

(Brandbuffet, 2018) 

จากขอมูลขางตนนั้นกลุมผลิตภัณฑดูแลผิวหนากําลังไดรับความสนใจอยางมาก ผูบริโภค

เห็นความสําคัญในการดูแลตนเองมากข้ึน ซ่ึงผูประกอบการผลิตสินคาท่ีมีความหลากหลาย สราง

ความแตกตางและมีการแยงสวนแบงทางการตลาดกันมากข้ึน ปจจัยท่ีจะทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือก็มี

มากข้ึนจากในอดีต อาทิ บิวตี้บล็อกเกอรเขามามีสวนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ การรีวิวผลิตภัณฑใน

เว็บไซตตางๆ การไดอานและฟงความคิดเห็นของบุคคลท่ีเคยใชกอนหนาก็มีสวนสําคัญในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ เทคโนโลยีรวมถึงสื่อตางๆ นอกจากนี้ยังมีปจจัยอีกมากมายท่ีจะทําใหผูบริโภคตัดสินใจ

ซ้ือสินคา 

จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจในท่ีจะศึกษาถึง “การศึกษาความสัมพันธระหวางการ

สื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโฟมลางหนาในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งเพ่ือนําการ

สื่อสารแบบปากตอปากเปนเครื่องมือในการสรางความเชื่อถือตอสินคาและแบรนดอ่ืนๆ ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคท่ีใช

ผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณของผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพมหานคร 

3. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของซ้ือผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาใน

กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส การรับรู

ภาพลักษณและพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ือของผูบริ โภคท่ี ใชผลิตภัณฑ โฟมลางหน า ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูท่ีสนใจหรือองคกรสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

2. เพ่ือเปนแนวทางใหธุรกิจท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีสนใจสามารถเขาใจถึงมุมมองของผูบริโภค

เชิงลึกและทําการตลาดใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากข้ึน 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมหนาลางหนาใน

กรุงเทพมหานคร 

2. การสื่อสารแบบปากตอปากมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาของ

ผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การรับรูภาพลักษณมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาของผูบริโภค

ท่ีใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย

ดังนี้ 

ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย

จึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง แตทําการเก็บเพ่ิมอีก 40 ตัวอยางเผื่อ

ผลการวิจัยมีคา Error รวมท้ังสิ้น 440 ตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานะภาพของผูตอบไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและระดับราคาสินคา 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑโฟมลาง

หนา  

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารแบบปากตอปากท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา  

สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 

โฟมลางหนา 

สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณสื่อโฆษณาท่ีสงผล

ตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา  

โดยมีข้ันตอนดังนี้ ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ, สรางแบบสอบถาม 

นําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา, ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและเสนอตออาจารยท่ี

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง, นําแบบสอบถามฉบับท่ีแกไขสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

เพ่ือหาความเชื่อม่ันเพ่ือตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเนื้อหา (Content 

Validity) ของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องท่ีจะศึกษา ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานท่ีพิจารณา

แบบสอบถาม ไดแก คุณภัทร พรหมารักษ (ผูเชี่ยวชาญดานโฟมลางหนา), ภก.กันตธร สุทธิธรรม 

(ปจจุบันเปนผูแทนยา), คุณพงษภัค วงษนิกร (ผูเชี่ยวชาญดานโฟมลางหนา) และนําแบบสอบถาม

ฉบับท่ีแกไขไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน โดยผลจาการวัดคา

ความเชื่อม่ันพบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเม่ือนําไปใชกับกลุมทดลอง จํานวน 30 ชุด มีคา

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ .865 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการออกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยกําหนดกลุม

ตัวอยาง 440 ตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามตามหางสรรพสินคาภายในกรุงเทพมหานครและ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลวยน้ําไท 
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2. ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลโดยการศึกษาและคนควาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ัง

จาก สิ่งพิมพ บทความ ตําราสื่ออิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ งานวิจัยท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศ 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยได มีการกําหนดคาสถิติ เ พ่ือการวิ เคราะหผลขอมูลไว ดังนี้  คือ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ท่ีแตกตางกันของผูบริโภค โดย

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ T-test และ One-way ANOVA และสถิติเชิงอางอิง การวิเคราะหผล

การเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงความสัมพันธของขอมูลท่ีมีความเก่ียวของของตัวแปรท่ีศึกษา คือ 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตัวเดียวกับตัวแปรหลายตัวซ่ึงในท่ีนี้คือ การวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยวิธีการวิเคราะหของเพียรสัน (Pearson Correlation) นํามาใชในการหา

ความสัมพันธระหวางความสัมพันธเรื่องการสื่อสารแบบปากตอปาก การตัดสินใจ การรับรู

ภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือ 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปาก

อิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา

ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 440 คน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 71.1 มีอายุอยูในชวง  

18-30 ป จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 40.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 267 คน คิด

เปนรอยละ 60.7 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 36.6 และมี

รายไดตอเดือนอยู ในชวง 20,001-30,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 32.0 ราคา

ผลิตภัณฑโฟมลางหนาท่ีเลือกใช 100-299 บาท จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 45.0 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑโฟมลางหนา โดยพบวาสวน

ใหญเลือกใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาเพ่ือลดความมันสวนเกินบนใบหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 (S.D. 

เทากับ 0.71) และใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาเปนประจําทุกวัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (S.D. เทากับ 

0.77) นอกจากนี้ยังเลือกใชผลิตภัณฑโฟมลางหนาเพ่ือใหลดจุดดางดําบนใบหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.72 (S.D. เทากับ 0.85) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา ซ่ึงถาพอใจในผลิตภัณฑโฟมลางหนาท่ีตัดสินใจซ้ือแลวจะเลือกซํ้า



 

1961 
 

อีกในอนาคตหลังจากท่ีไดสื่อสารแบบปากตอปากจากบุคคลอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 (S.D. เทากับ 

0.62) นอกจากนี้การศึกษาและกลั่นกรองขอมูลกอนตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาหลังจาก

ท่ีไดสื่อสารแบบปากตอปากจากบุคคลอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 (S.D. เทากับ 0.81) เม่ือสามารถ

นําเสนอขอมูลผลิตภัณฑโฟมลางหนาใหกับผูท่ีสนใจแบบปากตอปาก 3.76 (S.D. เทากับ 0.69) และ

สามารถแบงปนประสบการณผลิตภัณฑโฟมลางหนาตอสาธารณะ เชน แบรนดไหนทําใหลดสิวเสี้ยน

ได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 (S.D. เทากับ 0.75) เปนตน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา

นั้น กลิ่นของผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 (S.D. เทากับ 1.02) และ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาเพราะผลิตภัณฑนั้นหาซ้ือไดตามรานสะดวกซ้ือ เชน  

7-11 , MaxValue เปนตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 (S.D. เทากับ 0.59) นอกจากนี้ยังตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโฟมลางหนาจากขอมูลของผูเชี่ยวชาญทางดานความงาม เชน บิวตี้บล็อกเกอร คาเฉลี่ย

เทากับ 3.70 (S.D. เทากับ 0.64) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการรับรูภาพลักษณสื่อโฆษณาสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา มักเลือกจดจําสื่อโฆษณาโฟมลางหนาท่ีมีรูปแบบการนําเสนอท่ี

ดึงดูดความสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (S.D. เทากับ 1.17) และใหความสนใจสื่อโฆษณาโฟมลาง

หนาแบรนดท่ีชื่นชอบ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 (S.D. เทากับ 1.01) และสื่อโฆษณาโฟมลางหนาทําให

เขาใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑโฟมลางหนามากข้ึน คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 (S.D. เทากับ 0.87)  

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปไดดังนี้ 

 สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลาง

หนาในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลองกับสมมติฐาน โดยผลการวิจัย

พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรส งผลตอการตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ โฟมลางหนา ใน

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 2 การสื่อสารแบบปากตอปากมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ ซ้ือ

ผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลองกับสมมติฐาน 

โดยผลการวิจัยพบวาการสื่อสารแบบปากตอปากมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

โฟมลางหนาในกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 3 การรับรูภาพลักษณมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลาง

หนาในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลองกับสมมติฐาน โดยผลการวิจัย

พบวาการรับรูภาพลักษณมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะฉะนั้นท้ังการสื่อสารแบบปากตอปากและการรับรูภาพลักษณ

มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือ 



 

1962 
 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาคนควาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปาก

อิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอภิปราย

ผลไดดังตอไปนี้ 

ผลการศึกษาท่ีสรุปวา ลักษณะทางประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

โฟมหนาลางหนาในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-30 

ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 

ราคาผลิตภัณฑโฟมลางหนาท่ีเลือกใชพบวา มีราคาอยูท่ี 100-299 บาท จากผลการศึกษาขางตน

สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอาง 

สกินฟูดของประเทศเกาหลี” ของ ปยมาภรณ คุมทรัพย สามารถอธิบายไดวา ผูตอบแบบสอบถาม

อายุ 26-30 ประดับการศึกษาปริญญาตรี ลักษณะทางประประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพมหานคร เพราะวาลักษณะประชากรท้ังเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดับการศึกษาและรายไดนั้น ในแตละบุคคลมีความแตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ ตามการเปนอยู 

ความคิด ความรู เปนตน ซ่ึงปจจัยท่ีกลาวมานั้นสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาท้ังสิ้น 

นอกจากปจจัยท่ีกลาวมาขางตนยังพบวาในปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมากท้ังสภาพแวดลอม

และสภาพภูมิอากาศ อาทิ ผลกระทบจากฝุน PM2.5 จึงทําใหประชากรสวนมากหันมาใสใจการดูแล

ตัวเองมากข้ึน ท้ังการดูแลตัวเองจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และยังพบวาคนไทยมี

พฤติกรรมดานความงามท่ีเปลี่ยนแปลงไป ใหความสําคัญกับการดูแลผิวหนามากข้ึน ดวยการเพ่ิมข้ึน

ตอนในการดูแลผิวหนาในแตละข้ันตอนมากยิ่งข้ึน เห็นไดชัดจากท่ีมีกลุมสกินแครเกิดข้ึนในตลาด

มากมายตั้งแตป 2556 จนถึงป 2560 ลาสุดมีมูลคาตลาดรวมสูงถึง 57,000 ลานบาท (Brandbuffet, 

2018) จากท่ีกลาวมานั้นลักษณะของประชากรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมหนาลางหนา

ในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยแนวคิดเ ก่ียว กับความสัมพันธระหว างการสื่อสารแบบปากตอปาก

อิเล็กทรอนิกส เอ็มมานูเอล โรเซน (2545) ไดทําการศึกษาการสื่อสารดวยวิธีปากตอปากออนไลน วา

เปนกลยุทธทางการตลาดอยางหนึ่งท่ีกระตุนใหบุคคลมีการสงตอขาวสารไปใหคนอ่ืนโดยการบอกตอ

กันไปเรื่อยๆ ทําใหเปนการสรางประสิทธิภาพในการกระจายขาวสารและเรื่องราวมากมาย โดย

วิธีการสงขาวสารออกเปน7 3 รูปแบบ คือ ผูเชี่ยวชาญสูผูเชี่ยวชาญ7 (Expert to Expert), ผูเชี่ยวชาญ

สูบุคคลท่ัวไป 7 (Expert to Peer) และบุคคลท่ัวไปบอกตอกันเอง 7 (Peer to Peer) ผลดังกลาว

สอดคลองกับวิจัยเรื่อง 0 “การตัดสินใจซ้ือคุชชั่นของสตรีในกรุงเทพมหานคร” ของ ศรัณยามล ชื่น



 

1963 
 

กลิ่น (2559) สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑคุชชั่นจากการรับรูของ

การสื่อสารแบบปากตอปากในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑคุชชั่นอยูในระดับมากโดยเฉพาะความ

เชื่อท่ีวาผลิตภัณฑคุชชั่นมีการรับรองคุณภาพจาก GMP การรับรูขอมูลของคุชชั่นจากการสื่อสาร

แบบปากตอปากชวยใหเกิดความม่ันใจในขอมูลเก่ียวกับคุชชั่นมากข้ึน นอกจากนี้ Mimee (2012) 

ยังกลาววา ชวงเวลาท่ีผูบริโภคจะมีปฏิสัมพันธกับแบรนดกอนหนาท่ีจะไปถึงรานจริง อยางการเริ่ม

คนหาขอมูลสินคาท่ีตัวเองสนใจ เชน การดูรีวิว, เรตติ้งจากเว็บไซตและโซเชียลมีเดียตางๆ ดูวิดีโอ

คลิปจากยูทูปหรือแมกระท่ังการสแกนบารโคดจากโทรศัพทแลวเปดอานรีวิวและแรงผลักดันสําคัญ

ทําใหเกิด ZMOT หรือ (Zero Moment of truth) คือ การเติบโตของอินเทอรเน็ตและเครื่องมือท่ี

ใชเชื่อมตออยางสมารทโฟน  

0ผลการศึกษาท่ีสรุปวา 0การสื่อสารแบบปากตอปากมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโฟมลางหนาในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการสื่อสารดวยวิธีปากตอปากผานทางออนไลนเปน 

กลยุทธอยางหนึ่งของการประชาสัมพันธท่ีจะชวยประหยัดงบประมาณการโฆษณา ชวยกระตุนให

บุคคลมีการสงตอขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยการบอกตอกันไปเรื่อยๆ ทําใหกระจาย

ขาวสารและเรื่องราวไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง “EWOM” ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยเรื่อง 

0“E-word of mouth มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคบนอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา  

E-marketplace ในประเทศไทย” ของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) สามารถอธิบายไดวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญตองทําการหาขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจซ้ือสินคาบนอินเทอรเน็ตและทําการ

หาขอมูลทุกครั้งท่ีทําการซ้ือสินคาอินเทอรเน็ต 0นอกจากนี้ริชินสและรูท-แชฟเฟอร ไดศึกษาเรื่องการ

สื่อสารแบบปากตอปากผานทางออนไลนเปนแหลงอางอิงท่ีมีความสําคัญซ่ึงขอมูลไดรับการเผยแพร

ออกไปดวยวิธีการนี้อาจจะเปนไดท้ังในแงบวกหรือในแงลบดังนี้ การสื่อสารแบบปากตอปากใน

ทางบวก เม่ือลูกคาพอใจในการบริการก็จะถายทอดใหผูอ่ืนเปนแหลงอางอิงสําคัญมีผลมาก การ

สื่อสารแบบปากตอปากในทางลบ หากลูกคาไมพอใจงานบริการท่ีไดรับ ก็อาจถายทอดความรูสึกไม

พอใจนั้นไปยังลูกคาคนอ่ืนดวยเชนกัน เพราะฉะนั้นขอมูลท้ังดานบวกและดานลบนั้นมีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคและการสื่อสารแบบปากตอปากออนไลนนั้นเปนเครื่องมือท่ีจะชวย

สรางความนาเชื่อถือและความพึงพอใจตอตราสินคานั้นกอนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึง

หมายความวาการสื่อสารแบบปากตอปากมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา

ในกรุงเทพมหานคร  

0ผลการศึกษาท่ีสรุปวา 0การรับรูภาพลักษณมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

โฟมลางหนาในกรุงเทพมหานครนั้นสอดคลองกับวิจัยเรื่อง “การรับรูคุณคาตราสินคาและความชื่น

ชอบในตราสินคาท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือเครื่องสําอางแบรนดเกาหลีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” ของ มกราภา วงคชัย (2560) สามารถอธิบายไดวาดานการรูจักตราสินคามี
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อิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี เนื่องจากเครื่องสําอางเกาหลีมักจะ

ออกแบบบรรจุภัณฑและโลโกท่ีสวยงาม ตัวโลโกมีความเปนเอกลักษณ งายตอการจดจํา ใชสีสันใน

โทนเดียวกันเพ่ือตอกย้ําใหผูบริโภคจําสินคาแบรนดนั้นๆ ได ดวยปจจัยเหลานี้จึงสงผลใหผูบริโภคเกิด

การรูจักตราสินคาและสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง “การรับรูคุณภาพการใหบริการและคุณคาท่ีรับรู

สงผลตอความภักดีของผูมาใชบริการคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี” 

ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ดานความม่ันใจตอลูกคา ดานความรวดเร็ว

ในการตอบสนอง ดานความไววางใจ ความนาเชื่อถือและดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มี

อิทธิพลตอความภักดีของผูมาใชบริการ จากแนวคิดการรับรูของฮูสและโบวดิทชนั้นกลาววา บุคคล

เปรียบเสมือนระบบท่ีสามารถรับรูขอมูลขาวสารตางๆ โดยผานประสาทสัมผัส การเห็น ไดยิน ชิม 

และดม แลวนําขอมูลท่ีไดมาจัดระบบ แปลเปนสิ่งรับรูและตอบสนองออกเปนการกระทํา ความนึก

คิดและแนวคิด ผูบริโภคจะสามารถจดจําสินคา เนื่องจากมีสิ่งมากระตุนใหเกิดการรับรูของสินคา 

เม่ือเกิดการรับรูมากก็จะยิ่งทําใหเกิดความคุนเคยและจดจําตราสินคาไดมากข้ึน มีความเขาใจใน

ขอมูลเก่ียวกับสินคามากข้ึนจนสรางความเชื่อม่ันและความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือ การจัด

กิจกรรม ปาย ณ จุดขาย ใหมีความนาสนใจและดึงดูดการรับรูของผูบริโภคไดมากข้ึนเพ่ือใหผูบริโภค

เกิดประสบการณจากสินคานั้นๆ กอนตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสรางความแตกตางใหกับตราสินคาในกลุม

ผลิตภัณฑเดียวกัน อธิบายไดวาการรับรูภาพลักษณมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟ

มลางหนาในกรุงเทพมหานคร  

 จากผลการศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปาก

อิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา

ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น สามารถสรุปไดวาลักษณะทางประชากร การสื่อสารแบบปากตอปาก

อิเล็กทรอนิกสและการรับรูภาพลักษณนั้นมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ เพราะในปจจุบัน

เทคโนโลยีมีความกาวหนา สินคาแหละอุตสาหกรรมตางๆ กอตัวข้ึนอยางมากมาย การสื่อสารแบบ

ปากตอปากอิเล็กทรอนิกสจะมีสวนชวยใหผูบริโภคมีการตัดสินใจท่ีงายข้ึน สะดวก รวดเร็ด โดย

สามารถอานรีวิวจากบุคคลอ่ืน หรือฟงตอๆกันมาเพ่ือบอกเลาหรือแชรประสบการณของตัวเองกับ

บุคคลอ่ืนตอๆ กันซ่ึงถามองในมุมของนักธุรกิจก็เปนการกระจายสินคาหรือแบรนดใหรับรูในวงกวาง

ไดอยางรวดเร็ว สวนมุมมองของผูบริโภคก็มีการตัดสินใจไดงายข้ึน การรับรูสิ่งตางๆ จากการเผยแพร

หรือรับรู รับฟงก็เปนสิ่งกระตุนใหการตัดสินใจซ้ือเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว เพราะฉะนั้นแลวการ

สื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือท้ังสิ้น 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับ

การตัดสินใจซ้ือและการรับรูภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนาในเขต

กรุงเทพมหานครผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การตัดสินใจซ้ือสวนมากพิจารณาจากกลิ่นของผลิตภัณฑ รูปลักษณและความสะดวกใน

การซ้ือ 

2. การสื่อสารดวยวิธีปากตอปากอิเล็กทรอนิกสเปนกลยุทธอยางหนึ่งของการประชาสัมพันธ

ท่ีจะชวยประหยัดงบประมาณการโฆษณาใหกับผูประกอบการตางๆ และชวยกระจายขอมูลขาวสาร

ออกไปเปนวงกวางใหกลุมผูบริโภครับรูและหันมาใหความสนใจกับผลิตภัณฑมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไป ซ่ึงจะเปนประโยชนในการอธิบายทางดาน

ความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือและการรับรู

ภาพลักษณตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโฟมลางหนา ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทํา

วิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมประชากร/กลุมตัวอยาง ท่ีครอบคลุมลูกคา

กลุมเปาหมายในจังหวัดอ่ืนๆ ตอไป เนื่องจากผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑโฟมลางหนามีอยูท่ัวประเทศ 

เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออยางแทจริง 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืน เชน การสงเสริมการขาย ความคาดหวัง

ของผูบริโภคเพ่ือจะไดทราบถึงปจจัยในดานตางๆ ท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 

โฟมลางหนา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุกเพจ” ผูวิจัย

แบงการศึกษาออกเปน 2 สวนตามมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม 

ROV 2) เพ่ือศึกษาการแสดงความรูสึกดวยสัญลักษณอารมณท่ีมีตอการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การของเกม ROV โดยศึกษาผานทางปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการนําเสนอเนื้อหาบน            

เฟซบุกเพจ ROV โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาสารบนหนาเฟซบุกเพจ : Garena 

Rov Thailand ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาคนควาขอมูลเชิงลึกจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ท่ีเก่ียวของ โดยผูศึกษามุงนี้ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการของเกม ROV ในกีฬา Esport ดวยการเก็บขอมูลจากสื่อตางๆ และจากขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตรวมกับการเก็บขอมูลดานเนื้อหาการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนในชวงระหวางเดือน

มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 

ผลการศึกษาพบวา ประเภทเนื้อหาตามวัตถุประสงครูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการท่ีพบ

มากท่ีสุด คือ การโฆษณา เนื้อหาดังกลาวเปนไปในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารท่ี

พบวาเนื้อหาท่ีมีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับเปนอันดับสูงสุดดวยเชนกัน เม่ือวิเคราะหถึงในระดับ

ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดจะเห็นวาไดรับปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Like, Share, 

Laugh อันดับท่ีสองท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตาม

วัตถุประสงค คือ การสงเสริมการขายมีผลเปนไปในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารท่ีมี

คาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับ เปนอันดับท่ีสองดวยเชนกันและพบวาเนื้อหาท่ีมีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบ

กลับประเภท Like, Share, Laugh สูงท่ีสุด 
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Abstract 

To study marketing communication of rov games on online Media facebook 

page has 2 research objectives 1) To study marketing communication tools of ROV 2) 

To study of  audience point of view in order to marketing communication of ROV in 

which finding out audience response on Facebook Page’s content of ROV by gathering 

Content analysis on Facebook Page ROV Thailand. This research was qualitative 

research by collecting data from marketing communication tools of ROV which is E-

sport, from all media, internet information and communication content which are 

appeared in Social media during January till March 2019 

Results show that marketing communication tool which are first ranking is 

Advertising and also congruent to audiences’ response that audience’s response to 

Advertising is the first ranking, too.  When analyzing type of audience’s response, the 

highest score is Like, Share and Laugh.  
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บทนํา 

ในอดีตหากกลาวถึงคําวา “เกม”  สามารถมองไดหลากหลายรูปแบบท่ีตางกันออกไป อาทิ 

เกมเปนท่ีระบายความเครียดเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานบันเทิง เพ่ือฝกทักษะการเรียนรู เพ่ือกระชับ

มิตรและเปนกิจกรรมยามวาง เปนตน ปจจุบันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอยางมากท้ังเทคโนโลยีมี

ความทันสมัยมากข้ึน การสื่อสารตางๆ พัฒนาไปอยางรวดเร็ว รวมถึงการใชชีวิตประจําวันของบุคคล

ท่ีแตกตางจากอดีต จึงทําใหเกมมีการพัฒนามากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือรองรับความ

ตองการของผูเลน ทําใหผูเลนเกิดการแขงขัน ซ่ึงในปจจุบันการแขงขันของเกมสูงข้ึน มีการเติมเงิน

เพ่ือแลกซ้ือไอเทมตามความตองการของผูบริโภคสูงข้ึนตามไปดวย ในปพ.ศ.2561 โดยเฉพาะเกม

ออนไลนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว รายไดจากท่ัวโลกจากผลประกอบการอุตสาหกรรมเกมคิดเปน 

137 พันลานเหรียญ (คิดเปนเงินไทยประมาณ 4.5 ลานบาท) ดวยจํานวนผูเลนท่ัวโลกกวา 2,300 

ลานคน แบงรายไดของเกมสมือถือกวา 5 หม่ืนลานเหรียญ (1.6 ลานบาท) ท่ีนาสนใจคือ “ตลาดเกม

มือถือ” (Mobile Game) มีสัดสวน 51% ของรายได ท้ังหมดและโตตอเนื่องทุกป แซงหนา



 

1969 
 

เครื่องเลนเกมคอนโซล (Console Game) และเกมคอมพิวเตอร (PC Game) โดยประเทศไทยอยู

ลําดับท่ี 20 ของตลาดโลก โดยป พ.ศ.2561 มีมูลคารวมมากกวา 30,000 ลานบาท เติบโต 10% 

และพบวาตลาดเกมเปนตลาดท่ีมีศักยภาพสูง เติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งโมบายเกม 

ขณะท่ีเกมพีซีและเกมคอนโซลกลับมีเม็ดเงินลดลง เนื่องจากคนหันไปเลนเกมมือถือมากข้ึน ท่ีเห็นได

ชัดคือภาครัฐก็เริ่มสนับสนุน “กีฬา Esport”  ท่ีกําลังเปนท่ีนิยม อีกท้ังโลกยุคใหมเริ่มเห็นวาการเลน

เกมก็เปนอาชีพได เพราะหลายคนสามารถทําเงินจากเกมได โดยคาดการณวาในปพ.ศ.2562 จํานวน

ผูเลนโมบายเกมจะโตถึง 5-6% (Editor, 2018) 

ซ่ึงเกม ROV กําลังไดรับความสนใจและความนิยมเปนอยางมากในประเทศไทยและท่ัวโลกมี

ยอดดาวนโหลดสูงสุดติดอันดับ 1-10 ท้ังใน App Store และ Play Store ในประเทศไทยและจีน

อยางตอเนื่อง โดยเกม 28ROV เปนเกมมือถือท่ีพัฒนาโดยสตูดิโอของ Tencent โดย Netmarble ได

สิทธินํามาเปดใหบริการในประเทศเกาหลีภายใตชื่อ “Penta Storm” ตัวเกมเปนแนว  MOBA ท่ีให

ผูเลนไดเลือกตัวฮีโรมาตอสูกับแบบเรียลไทมอยางรวดเร็ว 5ตอ5  รวมถึงท่ีประเทศไทยผานการ

ใหบริการของ Garena ภายใตชื่อ ROV : Mobile MOBA พรอมกับไดรับความนิยมอยางลนหลาม 

โดยมีผูเลนมากกวา 200 ลานคน ซ่ึงในป 2017 นั้น ทํารายไดในชวงไตรมาสแรกของปใหกับ 

Tencent ถึง 6 พันลานหยวน28หรือประมาณ 3 หม่ืนลานบาท ถือเปนรายไดจากเกมเดียวท่ีสูงท่ีสุดใน

โลกและเปนตัวเลขครึ่งหนึ่งของรายไดจากเกมมือถือท้ังหมดท่ี Tencent ทําไดอีกดวย สงผลให

รายได รวมของ Tencent เ พ่ิม ข้ึน ถึง  55% เ ม่ือ เ ทียบกับช ว ง เดี ยว กันของปก อนโดยทํา  

49,550,000,000 หยวน หรือประมาณกวา 247.05 พันลานบาท (TIG_IamNumber21, 2017) 

และจากความนิยมของเกม “ROV” ทําใหไดรับเลือกเขาเปนอีกหนึ่งเกมในการแขงขันกีฬา 

“Esport” อีกดวย 

โดยเกม ROV นั้นไดรับความสนใจจากสื่อตางๆ มากมาย อาทิ สื่อออนไลน อยาง “เฟซบุก” 

ท่ีมีผูบริโภคหันมาใชสื่อออนไลนเพ่ิมข้ึนจํานวนมากและเปนชองทางหนึ่งในการใชสื่อสารออนไลนกับ

ลูกคาจากการเปดเผยขอมูล Social Media Facts ในงานประจําปของ Zocial Award 2017 ผล

การสํารวจกลาววา ตลอดป 2016 เดือนพฤษภาคม 2017 คนไทยใชเฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลน

เปนอันดับหนึ่งสูงถึง 47 ลานคน เติบโตข้ึน 15% (“เผยสถิติโซเชียลไทย”, 2560) ซ่ึงเกมส ROV นั้น

ไดรับความสนใจจากผูบริโภคผานเฟซบุกเพจของเกม ROV อยาง “Garena Rov Thailand” เปน

จํานวนมาก มียอดกดไลคเพจของเกมสูงถึง 3,674,751 คน นอกจากนี้ยังมียอดกดไลค กดถูกใจ คอม

เมนตเปนจํานวนมากและขอมูลสถิติจากเว็บไซต “อัปเดตตัวเลขผูใชอินเทอรเน็ต” (2560) ในป 

2017 คนไทยใชเวลากับ Social Media เฉลี่ยวันละ 2.48 ชั่วโมงอยูในลําดับท่ี 12 ของโลกและคน

ไทยใชเฟซบุกเปนอันดับท่ี 8 ของโลก ดวยจํานวน 46,000,000 คน 

ลาสุดจากขอมูลอัพเดทจาก We Are Social ดิจิทัลเอเยนซ่ีในสิงคโปร และ Hootsuite ซ่ึง
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เปดเผยผลการวิจัย Digital Next 2018 เจาะลึกเคล็ดลับเด็ดธุรกิจ SMEs มัดใจผูบริโภคยุคดิจิทัล 

โดยสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) (“Content is everything 

กลยุทธ”, 2561) พบวาจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีสัดสวนถึง 67% และมีจํานวน 

ผูใชงานโซเชียลมีเดียสัดสวน 67% และมีผูใชงานโทรศัพทมือถือสัดสวน 133% และมีผูใชงาน

โซเชียลมีเดียผานมือถือท่ัวโลกสัดสวนสูงถึง 62% ซ่ึงมากกวาสัดสวนของผูใชงานอินเทอรเน็ตท่ัวโลก

ในทุกหัวขอและยังพบวาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของคนไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

โดยมีคาเฉลี่ยมากถึงวันละ 9 ชั่ว โมง 38 นาที และใชงานโซเชียลมีเดียเฉลี่ยถึงวันละ 3 ชม. 10 นาที 

บทบาทของโซเชียลมีเดียจึงกลายมาเปนเครื่องมือหลักในการสื่อสารเพราะเขาถึงคนจํานวนมากได 

โดยเฉพาะ Facebook ซ่ึงเปนแพลตฟอรมท่ีคนไทยนิยมใชงานสูงสุดถึง 65% ตามมาดวย Youtube 

64%, Line 53% , FB Messenger 48% และ Instagram 44% จะเห็นไดวาเฟซบุกกลายเปน

แพลตฟอรมท่ีคนไทยนิยมใชงานมากท่ีสุด 

 จากขางตนนั้น ทําใหผูศึกษามีความสนใจในการศึกษาถึงเรื่อง “เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสาร

การตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุกเพจ” โดยทําการศึกษาวาเกม ROV มีการทําการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการในรูปแบบใดบาง เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้เปนแนวทางในการ

พัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปเปนขอมูลใหแกผูท่ีสนใจศึกษาในเรื่องของเกม ROV ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อเฟซบุกเพจ  

2. เพ่ือศึกษาการแสดงความรูสึกดวยสัญลักษณอารมณท่ีมีตอการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการของเกม ROV โดยศึกษาผานทางปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการนําเสนอเนื้อหา

บนเฟซบุกเพจ ROV 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเกมอ่ืนๆ ตอไป  

2. เพ่ือเปนแนวทางใหผูท่ีสนใจในการวางแผนสื่อในรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาด

แบบบูรณาการของเกม ROV 

 

วิธีการวิจัย 

ในการดําเนินตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV 

บนสื่อเฟซบุกเพจ”  นั้นเปนการศึกษาวิจัยดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหเนื้อหา โดยใช



 

1971 
 

ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Reseach) โดยศึกษาคนควาขอมูลเชิงลึกจากแหลงขอมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) ดวยการเก็บขอมูลจากสื่อตางๆ และจากขอมูลทางอินเทอรเน็ตรวมกับการ

เก็บขอมูลดานเนื้อหาการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนท่ีเก่ียวของ โดยมีกรอบระยะเวลาในการศึกษา

ยอนกลับไปในชวงระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 

ท้ังนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในบทท่ี 2 มาเปนแนวอางอิงในการ

กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ ( Integrated Marketing Communication : IMC) และแนวคิดเ ก่ียวกับเครือขายสั งคม

ออนไลน (Social Media Network) โดยศึกษาตามวัตถุประสงคดวย 2 ประเด็นหลักดังนี้ เพ่ือศึกษา

วิธีการสื่อสารแบบบูรณาการของเกม ROV มีอะไรบางและมีรูปแบบเปนอยางไร ซ่ึงศึกษารูปแบบ

บูรณาการของเกม ROV จาก 5 เครื่องมือหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย การโฆษณา, การสงเสริมการขาย,

การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ, การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร,การตลาดท่ีมีการ

โตตอบกันบนสื่อออนไลน และเพ่ือศึกษาการแสดงความรูสึกดวยสัญลักษณอารมณท่ีมีตอการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของเกม ROV โดยศึกษาผานทางปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการ

นําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุกเพจ ROV จากจํานวนยอดแสดงผลท้ังหมดผานเฟซบุกเพจ ROV และ

นํามาวิเคราะหและอางอิงทฤษฎีจากบทท่ี 2 เผื่อใหผลการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ 

ในการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV 

บนสื่อเฟซบุกเพจ” ผูศึกษาจะทําการนําเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive 

Analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัยท้ังหมดแบงตามแตละเดือนเพ่ือตอบวัตถุประสงคท่ีตองการ

จะศึกษาท้ัง 2 ขอไดแก 1.เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV 2.เพ่ือศึกษาการแสดง

ความรูสึกดวยสัญลักษณอารมณท่ีมีตอการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของเกม ROV โดยศึกษา

ผานทางปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารตอการนําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุกเพจ ROV เนื่องจากเฟซบุก

นั้นเปนเครื่องมือสื่อสารท่ีผูใชงานสามารถใชติดตอสนทนาสงรูปภาพหรือวีดีโอตางๆ พรอมท้ังมี

รูปแบบสําหรับการสรางปฏิสัมพันธท่ีหลากหลาย เชน การกดถูกใจ (Like) รวมถึงสามารถใชในการ

แบงปนขอมูลขาวสาร (Share) และการแสดงความคิดเห็นตางๆ โดยผูใชมักมีวัตถุประสงคการใชงาน

ท่ีแตกตางกันไป เชน เพ่ือการติดตอสื่อสาร เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการใหกําลังใจหรือตองการมีกลุม

เพ่ือน (Quinn, 2016 อางใน วิภาวี จันทรแกว, 2556) ซ่ึงปจจุบันมีมากกวาแคกดไลกหรือแชรและ

ยังมีสัญลักลักษณในการมีสวนรวมอยางอ่ืน ไดแก ปุมรักเลย (Love) ปุมฮาๆ (Laugh) ปุมวาว 



 

1972 
 

(Wow) ปุมโกรธ (Mad) ปุมเศรา (Sad) ใหสามารถแสดงออกทางอารมณไดมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยเลือก

ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับจากยอด Like, Love, Laugh, Wow, Mad, Sad และ Share ซ่ึงศึกษา

คนควาขอมูลเชิงลึกจากการเก็บขอมูลจากสื่อตางๆ และจากขอมูลทางอินเทอรเน็ตรวมกับการเก็บ

ขอมูลดานเนื้อหาการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนท่ีเก่ียวของ โดยมีกรอบระยะเวลาในการศึกษา

ยอนกลับไปในชวงระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 

 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการนําเสนอและการแสดงความรูสึกดวยสัญลักษณอารมณท่ีมีตอการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของเกม ROV เดือนมกราคม พ.ศ.2562 

 

จากผลการศึกษาในเฟซบุกเพจ ROV เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ปรากฏวาสัดสวนของ

รูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคท่ีพบมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 คือ การโฆษณา 

เนื้อหาดังกลาวเปนไปในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร ท่ีพบวาเนื้อหาท่ีมี คาเฉลี่ย 

ปฏิกิริยาตอบกลับ เปนอันดับสูงสุดดวยเชนกัน เม่ือวิเคราะหถึงในระดับประเภทของปฏิกิริยาตอบ

กลับท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด จะเห็นวาไดรับปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Like, Share, Laugh ซ่ึงถือวาเปนไป

ในทางบวกดวย สวนอันดับท่ีสองท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณา

การตามวัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การสงเสริมการขาย ซ่ึงมีผลเปนไปในทางเดียวกับปฏิกิริยา

ตอบกลับของผูรับสารท่ี มีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับ เปนอันดับท่ีสองดวยเชนกัน และพบวาเนื้อหา

ท่ีมีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like, Share, Laugh เปนอันดับสูงสุด สวนแนวคิดท่ีปรากฏ

เปนอันดับสามท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตาม

วัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยปฏิกิริยาตอบกลับ

ของผูรับสาร ประเภท Like เปนอันดับสูงสุด แตเม่ือดูจํานวนคาเฉลี่ยของปฏิกิริยาตอบกลับแลว เพจ

จะมีปฏิกิริยาตอบกลับในประเภท การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ เปนอันดับสาม 



 

1973 
 

ตารางท่ี 2 รูปแบบการนําเสนอและการแสดงความรูสึกดวยสัญลักษณอารมณท่ีมีตอการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของเกม ROV เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 

 
จากผลการศึกษาในเฟซบุกเพจ ROV เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 ปรากฏวาสัดสวนของ

รูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคท่ีพบมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 คือ การโฆษณา 

เนื้อหาดังกลาวเปนไปในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร ท่ีพบวาเนื้อหาท่ีมี คาเฉลี่ย 

ปฏิกิริยาตอบกลับเปนอันดับสูงสุดดวยเชนกัน เม่ือวิเคราะหถึงในระดับประเภทของปฏิกิริยาตอบ

กลับท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด จะเห็นวาไดรับปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Like, Share, Laugh ซ่ึงถือวาเปนไป

ในทางบวกดวย สวนอันดับท่ีสองท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณา

การตามวัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยปฏิกิริยา

ตอบกลับของผูรับสาร ประเภท Like เปนอันดับสูงสุด แตเม่ือดูจํานวนคาเฉลี่ยของปฏิกิริยาตอบกลับ

แลว แฟนเพจจะมีปฏิกิริยาตอบกลับในประเภท การสงเสริมการขาย เปนอันดับสอง สวนแนวคิดท่ี

ปรากฏเปนอันดับสามท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตาม

วัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การสงเสริมการขาย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร 

ประเภท Like เปนอันดับสูงสุด แตเม่ือดูจํานวนคาเฉลี่ยของปฏิกิริยาตอบกลับแลว แฟนเพจจะมี

ปฏิกิริยาตอบกลับในประเภท การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร เปนอันดับสาม 

 

 

 

 

 



 

1974 
 

ตารางท่ี 3 รูปแบบการนําเสนอและการแสดงความรูสึกดวยสัญลักษณอารมณท่ีมีตอการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของเกม ROV เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 

 
จากผลการศึกษาในเฟซบุกเพจ ROV เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ปรากฏวาสัดสวนของรูปแบบ

การสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคท่ีพบมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 คือ การโฆษณา เนื้อหา

ดังกลาวเปนไปในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร ท่ีพบวาเนื้อหาท่ีมี คาเฉลี่ย ปฏิกิริยา

ตอบกลับเปนอันดับสูงสุดดวยเชนกัน เม่ือวิเคราะหถึงในระดับประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด จะเห็นวาไดรับปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Like, Share, Laugh ซ่ึงถือวาเปนไปใน

ทางบวกดวย สวนอันดับท่ีสองท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบ 

บูรณาการตามวัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การสงเสริมการขาย ซ่ึงมีผลเปนไปในทางเดียวกับ

ปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารท่ี มีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับ เปนอันดับท่ีสองดวยเชนกัน และ

พบวาเนื้อหาท่ีมีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like, Share, Laugh เปนอันดับสูงสุด สวน

แนวคิดท่ีปรากฏเปนอันดับสามท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบ 

บูรณาการตามวัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ ซ่ึงมีผลเปนไป

ในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารท่ี มีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับ เปนอันดับท่ีสามดวย

เชนกัน และพบวาเนื้อหาท่ีมีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like, Share, Love เปนอันดับ

สูงสุด  

จากผลการศึกษาในเฟซบุกเพจ ROV ผลรวมของท้ัง 3 เดือน ปรากฏวาสัดสวนของรูปแบบ

การสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคท่ีพบมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 คือ การโฆษณา เนื้อหา

ดังกลาวเปนไปในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร ท่ีพบวาเนื้อหาท่ีมี คาเฉลี่ย ปฏิกิริยา

ตอบกลับเปนอันดับสูงสุดดวยเชนกัน เม่ือวิเคราะหถึงในระดับประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ ท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด จะเห็นวาไดรับปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Like, Share, Laugh ซ่ึงถือวาเปนไปใน



 

1975 
 

ทางบวกดวย สวนอันดับท่ีสองท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบ 

บูรณาการตามวัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การสงเสริมการขาย ซ่ึงมีผลเปนไปในทางเดียวกับ

ปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารท่ี มีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับ เปนอันดับท่ีสองดวยเชนกัน และ

พบวาเนื้อหาท่ีมีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like, Share, Laugh เปนอันดับสูงสุด สวน

แนวคิดท่ีปรากฏเปนอันดับสามท่ีมีจํานวนครั้งการปรากฏสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบ 

บูรณาการตามวัตถุประสงคในเฟซบุกเพจ คือ การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร ซ่ึงมีผลเปนไป

ในทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารท่ี มีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับ เปนอันดับท่ีสามดวย

เชนกัน และพบวาเนื้อหาท่ีมีคาเฉลี่ย ปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like, Share, Laugh เปนอันดับ

สูงสุด  

 

อภิปรายผล 

จากผลวิจัยการศึกษาเรื่อง “เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุก

เพจ” สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ประเภทเนื้อหาตามวัตถุประสงคท่ีปรากฏวาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการท่ี

พบมากท่ีสุดเปนอันดับท่ีหนึ่งและสองของผลรวมจากท้ัง 3 เดือน เปนไปในทางเดียวกันกับปฏิกิริยา

ตอบกลับของผูรับสาร ซ่ึงก็คือ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกับวิจัยเรื่อง 

“กลยุทธการสื่อสารบน Facebook Fanpage Goal Thailand ท่ีมีผลตอการเขาชมเว็บไซต” ของ 

ธนพัฒน ชิตโสภณดิลก (2558) สามารถอธิบายไดวา สื่อ Facebook Fanpage มีการโตตอบแสดง

ความคิดเห็นระหวางผูติดตาม Facebook Fanpage ดวยกันเองตลอดเวลา จากการใช Facebook 

Fanpage สงผลใหมีผูเขาชมเว็บไซตในจํานวนท่ีนาพึงพอใจ เนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบ

เนื้อหาท่ีนําเสนอ ประกอบกับการใชกลยุทธในการสื่อสารบน Facebook Fanpage Goal Thailand 

ไดใหความสําคัญกับกลยุทธความคิดสรางสรรคในการนําเสนอเนื้อหาสารท้ังในรูปแบบเนื้อหาขาว

และรูปภาพ Goal Thailand มีการนําเสนอในมุมท่ีแตกตางจากสื่อกีฬาอ่ืนๆ ดวยความตางนี้ทําให

เนื้อหาขาวและภาพกราฟฟก Goal Thailand เปนท่ีสนใจท้ังในกลุมคนท่ีติดตามกีฬาฟุตบอลและผูท่ี

ไมไดติดตาม ซ่ึงวัดไดจากจํานวนผูท่ีมากดถูกใจ แสดงความคิดเห็นและมีการแบงปนกันตอ จาก

ความไดเปรียบของ Goal Thailand ท่ีเปนสํานักขาวในรูปแบบเว็บไซตขาวออนไลนและเลือกใช 

Facebook Fanpage เปนชองทางการสื่อสารทําใหสามารถเลือกใชคําและภาษาเพ่ือมานําเสนอได

หลากหลายกวาสื่ออ่ืนๆ และสุธีรพันธุ สักรวัตร (2554) กลาวไววา เม่ือสมาชิกเฟซบุกเพจของแบ

รนดสินคาหรือบริการไดรับขอมูลขาวสารโฆษณาและประชาสัมพันธท่ีตรงกับความตองการหรือ

กอใหเกิดประโยชนตอแฟนเพจ ทําใหแฟนเพจกดปุม “ถูกใจ” เพ่ือแสดงถึงความพึงพอใจ การ



 

1976 
 

ยอมรับและการขอบคุณ หรือในปจจุบันยังมีปฏิกิริยาตอบสนองของแฟนเพจดวยปุมอ่ืนๆ จึง

พิจารณาเพ่ิมเติมถึงประเภทปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ีไดรับนั้น เปนประเภท Like, 

Love, Laugh, Wow และ Share อยูในสองอันดับแรกซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจของแฟนเพจดวย  

 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

จากการศึกษาเรื่อง “เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุกเพจ” 

ทําใหทราบวา เฟซบุกดังกลาวเนนการสื่อสารแบบบูรณาการในรูปแบบใดและแฟนเพจตอบสนองใน

ทิศทางใดและเปนในทิศทางเดียวกันหรือไม จากการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคท่ีพบ

มากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 คือ การโฆษณา รองลงมาคือการสงเสริมการขาย มีการนําเสนอมากท่ีสุด

และไดรับปฏิกิริยาตอบกลับจากแฟนเพจมากท่ีสุดดวยเชนกัน ผูวิจัยจึงเห็นวาจากเนื้อหาดังกลาวจะ

มีประโยชนเพ่ือใหผูประกอบการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของจะไดนําประโยชนไปปรับใชตอไป 

2. จากผลการศึกษาสัดสวนของรูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการตามวัตถุประสงคท่ีพบ

นอยท่ีสุด 2 อันดับสุดทายคือ การตลาดท่ีมีการโตตอบกันบนสื่อออนไลนและการตลาดเชิงกิจกรรม

และประสบการณ มีการนําเสนอและไดรับปฏิกิริยาตอบกลับจากแฟนเพจนอยท่ีสุดดวยเชนกัน 

ผูวิจัยจึงเห็นวาจากการเนื้อหาดังกลาวนั้นควรจะมีการนําเสนอมากข้ึนเพ่ือใหแฟนเพจมีโอกาส

โตตอบกันระหวางเพจเฟซบุก ROV และแฟนเพจ รวมถึงมีสวนรวมกับกิจกรรมมากข้ึนผานการ

นําเสนอบนหนาเพจเฟซบุกของ ROV 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไป ซ่ึงจะเปนประโยชนในการอธิบายทางดาน 

“เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุกเพจ” ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะ

ประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

1. ในการศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุกเพจในครั้งนี้เปนเพียง

ชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ผูวิจัยเห็นวาหากจะทําการวิจัยครั้งตอไป อาจเก็บขอมูลตลอดท้ังป เพ่ือให

เห็นในแตละชวงเวลาเทศกาลสําคัญท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะไดศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ของเกม ROV ไดอยางครบถวน รวมถึงแฟนเพจมีปฏิกิริยาตอบสนองตอแบบใดมากท่ีสุด 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาวิจัยคุณภาพเปนการเก็บรวมรวมขอมูลในเชิงลึกดวย

ตนเอง ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาหัวของานวิจัยในครั้งนี้สามารถทําเปนวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถาม ใชสถิติ



 

1977 
 

ในการหาขอมูล เพ่ือไดคาท่ีเท่ียงตรงจากประชากรจํานวนหนึ่ง เพราะจะทําใหผูวิจัยสามารถตีกรอบ

ในการวิเคราะหไดแมนยํามากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่อง “เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของเกม ROV บนสื่อเฟซบุกเพจ” สําเร็จ

สมบูรณลงไดดวยการสนับสนุนจาก ดร. 29มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย 29 อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาเฉพาะ

บุคคล ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ ตลอดจนคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตางๆ เปนอยางดียิ่ง ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณทิตสาขาวิชา

การสื่อสารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สําหรับความรู ประสบการณท่ีถายทอดผานความ

เมตตา ความรักและความปรารถนาดีใหกับผูศึกษาและลูกศิษยทุกคน ขอบคุณรุนพ่ีและเพ่ือนรวมรุน

ทุกคนท่ีรวมแรง รวมใจ มุงม่ัน ใหความชวยเหลือผานความทาทายตลอดระยะเวลา 1 ป ท่ีผานมาจน

สําเร็จจบการศึกษา 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอมอบคุณประโยชน แด บิดา มารดาและครอบครัว ซ่ึงเปนกําลังใจ

สนับสนุนดวยความรัก ความหวงใย ใหผูวิจัยเสมอมา 

หากรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจดวยระเบียบวิธีการเชิงพรรณนาแบบวัด

ครั้งเดียว มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาอิทธิพลของการรับรูการสงเสริมการขายของแบรนดธุรกิจคาปลีก

ท่ีมีตอความรูเก่ียวกับแบรนด และผลท่ีสงถึงความภักดีตอแบรนดของผูบริโภค โดยเจาะจงศึกษาจาก

ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันพีที เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามสํารวจจากกลุมผูใช

รถยนตในเขตตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครท่ีเคยมีประสบการณใชบริการของสถานีบริการน้ํามันพีที

ในชวงเวลาไมเกิน 6 เดือน รวมจํานวน 401 คน การวิเคราะหขอมูลทําโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบดังนี้ (1) ตัวแปร

การรับรูการสงเสริมการขายรวมกับตัวแปรควบคุม (อายุ และระดับการศึกษา) สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรความรูเก่ียวกับแบรนดในระดับคอนขางนอยคือ รอยละ 23 ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ .001 (R2 = .23, p < 0.001) ท้ังนี้ พบวา การรับรูการสงเสริมการขายมีอิทธิพลเชิงบวกใน

ระดับปานกลางตอความรูเก่ียวกับแบรนดของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (ß = 

0.43, p = 0.000) และในทํานองเดียวกัน (2) ตัวแปรความรูเก่ียวกับแบรนดรวมกับตัวแปรควบคุม 

(อายุ และ ประเภทน้ํามันท่ีใช) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความภักดีตอแบรนดใน

ระดับคอนขางนอยคือ รอยละ 23 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .001 (R2 = .23, p < 0.001) ท้ังนี้ 

พบวา ตัวแปรความรูเก่ียวกับแบรนดมีอิทธิพลเชิงบวกในระดับปานกลาง ตอความภักดีตอแบรนด

ของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (ß = 0.45, p < 0.001) 

 

คําสําคัญ: ธุรกิจคาปลีก การสงเสริมการขาย ความรูเก่ียวกับแบรนด ความภักดีตอแบรนด สถานี

บริการน้ํามัน 

                                                           
1 นักศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

 This quantitative research is a one-shot descriptive study aimed to examine 

the influence of consumers' perception on sales promotion of retail business on brand 

knowledge, and how it consecutively affects brand loyalty. The study specifically 

focuses on the PT petrol station. A questionnaire was used to collect data from drivers 

in Bangkok Metropolitan who have used PT services during the past six months. The 

sample comprised 401 drivers. Data analyses employed descriptive statistics. 

Inferential statistics, the multiple linear regression method, was used to test research 

hypotheses. The following results explain the phenomenon. ( 1 ) Consumers' 

perception on sales promotion along with two controlled variables (age & education) 

significantly explained the variation of brand knowledge at a low level, accounting for 

23% (R2 =.23, p ≤ 0.001). In addition, consumers' perception on sales promotion 

positively affected brand knowledge at a moderate level (ß = 0 . 43 , p ≤ 0 . 001 ) . (2) 

Brand knowledge in coupled with two controlled variables (age & oil type) significantly 

explained the variation of brand loyalty at a low level, accounting for 23% (R2 =.23, p 

≤ 0.001). Furthermore, brand knowledge had a positive influence on brand loyalty at 

a moderate level (ß = 0.45, p ≤ 0.001). 

 

Keywords: retail business, sales promotion, brand knowledge, brand loyalty, petrol 

station 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งในสวนผสมของการสงเสริม

การตลาด และไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือท่ีมีทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการกระตุนความ

ตองการ (Demand) ของผูบริโภค จนนําไปสูการเพ่ิมยอดขายไดในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในตลาดท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม บอยครั้งท่ีนักการตลาดและนักวิจัยมักจะ

คิดวาคุณประโยชน (Benefit) ท่ีการสงเสริมการขายมอบใหกับผูบริโภคมีเพียงเรื่องความประหยัด 

(Saving) เปนหลักเทานั้น อยางเชนการลดราคาและการแถม ซ่ึงหากเปนเชนนั้นก็อาจจะสงผล

กระทบในดานลบตอคุณคาของแบรนดไดดวยเชนกัน จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาอิทธิพล

ของการสงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีกภายใตกรอบแนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกับแบรนด 



 

1981 
 

Blattberg และ Neslin (1990, p. 33) ไดจําแนกแนวทางของการสงเสริมการขายไว 3 

ลักษณะ ไดแก (1) จากผูผลิตไปยังผูจัดจําหนาย/รานคาปลีก (Retailer) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดัน

สินคาไปยังผูจัดจําหนายใหไดในปริมาณมาก ๆ (2) จากผูผลิตไปยังผูบริโภค (Consumer) มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาจากรานคาท่ีรับสินคาไปจําหนาย โดยท่ีลูกคา

จะไดรับสิทธิประโยชนแบบเดียวกันในทุกรานคา และ (3) จากผูจัดจําหนาย/รานคาปลีกไปยัง

ผูบริโภค มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาเชนเดียวกับ “Consumer 

promotions” แตรานคานั้นสามารถเปนแบรนดของผูผลิตโดยตรงหรือเปนแบรนดของรานคาเองก็

ได ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมุงศึกษาไปท่ีการสงเสริมการขายของรานคาปลีก (Retailer 

promotion) เนื่องจากการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคประมาณ 55% จะเกิดข้ึนในรานคาปลีก ตามท่ี 

Gedenk และคณะ (2006) ไดอางอิงมาจากผลวิจัยของสถาบัน POPAI (The Point of Purchase 

Advertising Institute) ในป 1999 

 ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันในประเทศไทยจัดเปนรานคาปลีกแบบหนึ่งท่ีจัดจําหนายสินคาจาก

ผูผลิตภายใตแบรนดเดียวกันและถือเปนธุรกิจท่ีสินคาและราคามีความแตกตางกันไมมากนัก จึงทํา

ใหสถานีบริการน้ํามันแตละแบรนดพยายามพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหม ๆ ท่ีมีความหลากหลาย

มาใชสื่อสารกับผูบริโภค การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเจาะจงศึกษาสถานีบริการน้ํามันพีทีซ่ึงเปนแบรนด

หนึ่งในธุรกิจสถานีบริการน้ํามันในประเทศไทยท่ีมีความนาสนใจในเรื่องจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง

รวดเร็วจนมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ ในชวงระยะเวลาเพียงไมก่ีปเทานั้น โดยเปนรองจากอันดับ

หนึ่งดวยจํานวนไมถึงหนึ่งรอยสาขา (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2560) อีกท้ังมีจุดเดนท่ีสถานีบริการสวน

ใหญ ใชรูปแบบการบริหารงานแบบ COCO (Company-Owned Company-Operated) ซ่ึง

สะดวกตอการบริหารจัดการ แตกตางจากแบรนดอ่ืนท่ีโดยสวนใหญมีรูปแบบการบริหารแบบแฟรน

ไชส (หนังสือพิมพขาวหุน, 2561)  

ท่ีสําคัญอยางยิ่ ง คือ จากผลสํารวจโดย CCCS (The Competition and Consumer 

Commission of Singapore ) ในป 2016 เรื่อง พฤติกรรมการใชสถานีบริการน้ํามันในประเทศ

สิงคโปร พบวา 2 เหตุผลจาก 3 อันดับแรกท่ีทําใหผูบริโภคยังคงใชสถานีบริการน้ํามันแบรนดเดิม

อยางตอเนื่องเปนเรื่องเก่ียวกับการสงเสริมการขาย นอกจากนี้งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการขาย

ในประเทศไทย จะเนนศึกษาไปท่ีกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค แตยังมีงานวิจัยจํานวนไม

มากท่ีเริ่มศึกษาผลกระทบของการสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลเก่ียวกับแบรนด ผูวิจัยจึงเล็งเห็น

ความสําคัญของการศึกษากลยุทธการสงเสริมการขายของสถานีบริการน้ํามันในบริบทของประเทศ

ไทย โดยเจาะจงศึกษาจากแบรนดพีทีวามีรูปแบบของกลยุทธการสงเสริมการขายเปนอยางไร และ

สงผลกระทบตอผูบริโภคในแงแบรนดของธุรกิจคาปลีกประเภทนี้มากนอยเพียงใด ท้ังใน

องคประกอบดานความรูเก่ียวกับแบรนดและความภักดีตอแบรนดในท่ีสุด 



 

1982 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรูการสงเสริมการขายแบรนดธุรกิจคาปลีก ความรูเก่ียวกับแบรนด และ

ความภักดีตอแบรนดของผูบริโภค 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรูการสงเสริมการขายท่ีมีตอความรูเก่ียวกับแบรนดสถานี

บริการน้ํามันพีทีของผูบริโภค 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความรูเก่ียวกับแบรนดท่ีมีตอความภักดีตอแบรนดสถานีบริการ

น้ํามันพีทีของผูบริโภค 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยครั้งนี้ ท้ังในเรื่องของการสงเสริมการขาย

ในธุรกิจคาปลีก ความรูเก่ียวกับแบรนด และความภักดีตอแบรนด ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและพัฒนา

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงนําเสนอไดดังนี้ 

องคประกอบแรก คือ แนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมการขาย ตามท่ี Blattberg และ Neslin 

(1990) ไดแบงประเภทของการสงเสริมการขายออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก (1) การสงเสริมการขาย

โดยผูผลิตไปยังธุรกิจคาปลีก (Trade promotions) (2) การสงเสริมการขายโดยผูผลิตไปยังผูบริโภค 

(Consumer promotions) และ (3) การสงเสริมการขายโดยธุรกิจคาปลีกไปยังผูบริโภค (Retailer 

promotions) ผูไดเลือกศึกษาเฉพาะการสงเสริมการขายโดยธุรกิจคาปลีกไปยังผูบริโภค (Retailer 

promotions)  เนื่องจากเปนการสงเสริมการขายท่ีสามารถใชกับแบรนดของผูผลิตโดยตรง หรือเปน   

แบรนดของรานคาเองก็ได และยังไมมีผูศึกษาวิจัยมากนักในประเทศไทย โดยไดเลือกใชเครื่องมือ

ของการสงเสริมการขายโดยธุรกิจคาปลีก (Instruments for retailer promotions) ของ Gedenk 

และคณะ (2006) มาใชเปนองคประกอบในการศึกษาการรับรูการสงเสริมการขายของผูบริโภค ซ่ึง

ประกอบไปดวย 3 เครื่องมือ คือ  

1) การสงเสริมการขายท่ีเก่ียวของกับราคาของสินคา (Price promotion) คือ รูปแบบการ

สงเสริมการขายท่ีสงผลใหราคาของสินคาหรือบริการมีการเปลี่ยนแปลงหรือลดลง เชน การปรับ

ราคาสินคาลงชั่วคราว การแถมสินคาชนิดเดียวกัน สวนลดสําหรับสมาชิก คูปองแทนเงินสด การคืน

เงินเม่ือมียอดซ้ือตามท่ีกําหนด เปนตน 

2) การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสงเสริมการขาย (“Supportive” non-price promotion) 

คือ การสื่อสารเพ่ือทําใหผูบริโภคตื่นตัวไปกับการสงเสริมการขายท่ีไดจัดข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือดึงดูด

ความสนใจของผูบริโภค เชน การโฆษณาผานสื่อตางๆ การจัดแสดงโชวสินคา สื่อ ณ จุดขาย เปนตน 
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3) การสงเสริมการขายท่ีไมเก่ียวของกับราคาของสินคาโดยแทจริง (“True” non-price 

promotion) คือ รูปแบบการสงเสริมการขายท่ีไมสงผลใหราคาของสินคาหรือบริการมีการ

เปลี่ยนแปลง เชน การมอบของแถมท่ีไมใชสินคาชนิดเดียวกัน การชิงโชค การแจกของท่ีระลึก การ

จัดอีเวนตพิเศษตางๆ เปนตน 

แนวคิดเก่ียวกับความรูเก่ียวกับแบรนด (Brand knowledge) เปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ี

ผูวิจัยเลือกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากแนวคิดท่ีนําเสนอเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเชื่อมโยง

เก่ียวกับแบรนดโดยฝงอยูในความทรงจําของผูบริโภค ผูวิจัยเลือกนําแนวคิดของ Keller (1993) ท่ี

อธิบายโครงสรางของความรูเก่ียวกับแบรนดไวมาใชในการศึกษา โดยมีองคประกอบหลัก 2 สวน คือ 

(1) การรูจักแบรนด (Brand awareness) ผูวิจัยตองการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบพ้ืนฐานของแบ

รนด วาผูบริโภคสามารถจดจําองคประกอบใดของแบรนดได และ (2) ภาพลักษณของแบรนด 

(Brand image) ผูวิจัยตองการทราบวาการรับรูของผูบริโภคเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวหรือไม 

จึงเนนศึกษาประเภทของการเชื่อมโยงสูแบรนด ไดแก การเชื่อมโยงตามคุณสมบัติ (Attributes) การ

เชื่อมโยงตามคุณประโยชน (Benefits) และถึงแมจะมีการเชื่อมโยงตามทัศนคติ (Attitude) รวมอยู

ดวย แตเนื่องจากทัศนคติของผูบริโภคนั้นมีการเชื่อมโยงมาจากคุณประโยชนของแบรนด 

(Rosenbaum-Elliott et al., 2015, p. 128) ผูวิจัยจึงไมไดนําทัศนคติมาใชศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  

องคประกอบสุดทาย คือ แนวคิดเก่ียวกับความภักดีตอแบรนด (Brand loyalty) เปนคําม่ัน

สัญญาของผูบริโภคตอแบรนดใดแบรนดหนึ่งในสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน อันทําใหเกิดความ

ตั้งใจท่ีจะซ้ือแบรนดนั้นซํ้ากันอยางตอเนื่อง พรอมท้ังใหการสนับสนุนตอแบรนดนั้นเสมือนตนเองเปน

เจาของ รวมถึงไมมีผลกระทบใดๆ จากสถานการณทางการตลาดท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนไปซ้ือแบรนด

อ่ืนได ผูวิจัยจึงตองการทราบวาความภักดีตอแบรนดของผูบริโภคเปนอยางไร โดยใชแนวคิดของ 

Bowen และ Chen (2001) มาเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงเปนการวัดผลแบบประกอบกันสอง

แนวทาง ไดแก การวัดผลในเชิงการกระทํา และการวัดผลในเชิงทัศนคติ โดยใชตัวชี้วัดของ Roberts 

และคณะ (2003) ท่ีจําแนกออกมาเปน 6 พฤติกรรม ไดแก (1) ลูกคาควรจะพูดถึงบริษัทแตในแง

บวก (2) ลูกคาควรท่ีจะแนะนําบริษัทใหกับเพ่ือนหรือคนรูจัก (3) ลูกคาควรท่ีจะใชบริการกับทาง

บริษัทอยางตอเนื่อง (4) ลูกคาควรท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการอ่ืนๆ ของทางบริษัทดวย (5) ลูกคาควรท่ี

จะยินดีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับทางบริษัท (6) ลูกคาควรท่ีจะยินดีในการทดลองใชสินคาหรือ

บริการใหม ๆ ของทางบริษัท 

เนื่องจากยังไมเคยมีแบบจําลองทางทฤษฏีใด ๆ ไดอธิบายความเชื่อมโยงกันของท้ังสามตัว

แปรนี้ไวอยางสําเร็จรูปและเปนทางการ ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามา

ประยุกตใชซ่ึงพบวา การสงเสริมการขายมีแนวโนมอยางแข็งแรงท่ีจะมีอิทธิพลตอความรูเก่ียวกับ  

แบรนด (Dahl & Johnsson, 2015) และความรูเก่ียวกับแบรนดมีผลกระทบในดานบวกตอความ
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ภักดีตอแบรนดของผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก (Ho & Temperley, 2013) จึงสรุปเปนสมมติฐานและ

นําเสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้ 

H1: การรับรูการสงเสริมการขายมีอิทธิพลตอความรูเก่ียวกับแบรนดสถานีบริการน้ํามันพีที

ของผูบริโภค 

H2: ความรูเก่ียวกับแบรนดมีอิทธิพลตอความภักดีตอแบรนดสถานีบริการน้ํามันพีทีของ

ผูบริโภค 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีลําดับข้ันตอนดําเนินการศึกษาวิจัยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การศึกษาเบื้องตนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีผูวิจัยตองพิจารณา เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลในการวัด

ตัวแปรท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ตลอดจนเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน อันจะทํา

ใหผลการวิจัยท่ีออกมามีความนาเชื่อถือ และสอดคลองกับความเปนจริงท่ีทางสถานีบริการน้ํามันพีที 

กําลังดําเนินการอยู ท้ังนี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาหาขอมูลเบื้องตนดวยวิธีการ ดังนี้ (1) สืบคนขอมูล

จากเอกสารสาธารณะ (Public document) ในรูปแบบสื่อออนไลนของทางสถานีบริการน้ํามันพีที 

ไดแก เว็บไซต เฟซบุก และไลน ซ่ึงเปนขอมูลแทจริงท่ีทางบริษัทฯ ไดเผยแพรไปยังผูบริโภค และ (2) 

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interviews) กับผูบริหารของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
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จํากัด (มหาชน) ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายในการสรางแบรนดของสถานีบริการน้ํามัน

พีที และวางแผนงานการสงเสริมการขายพรอมชองทางการสื่อสารทางการตลาดไปยังผูบริโภค 

สวนท่ี 2 การศึกษาหลักโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

การศึกษาหลักของการวิจัยครั้งนี้ เปนแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยเปนการวิจัยเชิง

สํารวจดวยวิธีการเชิงพรรณนาแบบวัดครั้งเดียว (One-shot descriptive study) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานสําหรับคนหาอิทธิพลของตัวแปรตางๆ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุมผูบริโภคท่ีเปนผูจดทะเบียนรถใน

กรุงเทพมหานคร โดยสถิติจากกรมการขนสงทางบกระบุวามีจํานวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วันท่ี 

31 มกราคม 2561 จํานวน 9,820,987 คัน เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของ Yamane ป 1967 

(Habib et al., 2014, p. 34) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดไมเกิน±5% ซ่ึงไดขนาดของ

กลุมตัวอยางจํานวนท่ี 400 คน และผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดย

การจับสลากคัดเลือกออกมา 5 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตตลิ่งชัน เขตบางบอน เขตบางพลัด และ

เขตวังทองหลาง จากนั้นคัดเลือกสถานีบริการน้ํามันพีทีจํานวนเขตละ 1 สถานท่ีีมีรานกาแฟพันธุไทย

เปดใหบริการอยูดวย กอนเก็บขอมูลจริงไดทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ของชุดคําถามท่ีใช

วัดตัวแปร โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 

.92, .93, และ .86 ตามลําดับ ท้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือรวมดวย โดยเพ่ิม

คําถามเพ่ือคัดกรองเฉพาะผูท่ีเคยเขามาเติมน้ํามันท่ีสถานีบริการน้ํามันพีทีในชวง 6 เดือนท่ีผานมา

เทานั้น รวมจํานวนท้ังหมด 408 ชุด 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential statistics) ในการทดสอบความสัมพันธทางสถิติ อาศัยการ

กลั่นกรองข้ันตอนแรกดวยวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) จากนั้นจึงนําคูตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมา

วิเคราะหเพ่ือทดสอบตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple linear regression analysis) ท้ังนี้ ผูวิจัยไดตรวจสอบหาคาของขอมูลท่ีมีความผิดปกติ

สูง (Outlier) โดยวิธีการสรางแผนภาพกลอง (Box plot) สงผลใหตองตัดแบบสอบถามออกไป

จํานวน 7 ชุด คงเหลือจํานวนท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจริงรวม 401 ชุด แบงเปนแบบสอบถาม ณ 

สถานีบริการน้ํามันพีที จํานวน 301 ชุด และแบบสอบถามออนไลน จํานวน 100 ชุด 
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สรุปผลการวิจัย  

เม่ือนําขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 401 ชุด มาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา พบวา

ชองทางท่ีกลุมตัวอยางเปดรับการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสงเสริมการขายมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก โฆษณาผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก ไลน (�̅�𝑥 = 3.82) โฆษณาทางสื่อกลางแจง (�̅�𝑥 

= 3.78) และโฆษณาผานสื่อภายในสถานีบริการน้ํามัน (�̅�𝑥 = 3.72) ในสวนการสงเสริมการขายท่ี

เก่ียวของกับราคา พบวากลุมตัวอยางรับรูในรูปแบบการสะสมแตมบัตรสมาชิกเพ่ือใชแลกซ้ือน้ํามัน

มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.53) รองลงมา คือ การรับเครดิตเงินคืน เม่ือชําระผานบัตรเครดิต (�̅�𝑥 = 3.15) และ 

การลดราคาน้ํามันตอลิตร (�̅�𝑥 = 2.90) และในสวนการสงเสริมการขายท่ีไมเก่ียวของกับราคา พบวา

รูปแบบท่ีกลุมตัวอยางรับรูมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก การรับของแถม (�̅�𝑥 = 3.55) การสะสมแตม

บัตรสมาชิกเพ่ือใชแลกของรางวัล (�̅�𝑥 = 3.46) และ รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพ่ิม เม่ือชําระผาน

บัตรเครดิต (�̅�𝑥 = 3.14) ในทางตรงกันขาม รูปแบบท่ีกลุมตัวอยางรับรูนอยท่ีสุด คือ การรับสิทธิ์เขา

รวมทํากิจกรรมกับศิลปน ดารา หรือผูมีชื่อเสียง (�̅�𝑥 = 2.59) 

สําหรับความรูเก่ียวกับแบรนด (ดานการรูจักแบรนด) พบวาองคประกอบของแบรนดท่ีกลุม

ตัวอยางสามารถตอบไดถูกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ โทนสีของแบรนดพีที คิดเปนรอยละ 88.5 

ลักษณะของสถานีบริการน้ํามันพีที คิดเปนรอยละ 84.5 และชื่อบัตรสมาชิกของพีที คิดเปนรอยละ 

80.0 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาองคประกอบของแบรนดท่ีกลุมตัวอยางเลือกตอบไมแนใจมาก

ท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ สโลแกนของพีที (ภาษาอังกฤษ) คิดเปนรอยละ 57.4 เว็บไซตโปรโมชั่นของพี

ที คิดเปนรอยละ 54.4 และโมบายแอปพลิคชันของพีที คิดเปนรอยละ 53.1 ตามลําดับ ท้ังนี้จาก

องคประกอบท้ังหมด 9 ขอ กลุมตัวอยางสามารถตอบถูกในชวง 6 – 7 ขอ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

30.9 รองลงมา คือ ตอบถูกในชวง 4 – 5 ขอ คิดเปนรอยละ 21.9 และมีเพียงรอยละ 9.0 เทานั้นท่ี

สามารถตอบไดถูกเพียง 0 – 1 ขอ ในสวนของความรูเก่ียวกับแบรนด (ดานภาพลักษณแบรนด) 

พบวามุมมองท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานพีทีใหบริการดวยความ

กระตือรือรน (�̅�𝑥 = 4.06) น้ํามันพีทีคุณภาพดี ทําใหไดระยะทางการใชงานมากข้ึน (�̅�𝑥 = 3.95) และ

พีทีมีสาขาเปนจํานวนมาก ทําใหเขาใชบริการไดสะดวก (�̅�𝑥 = 3.72) ในเรื่องความภักดีตอแบรนด 

พบวาพฤติกรรมท่ีกลุมตัวอยางคิดวาตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด คือ การยินดีใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนแกสถานีบริการน้ํามันพีที เพ่ือนําไปปรับปรุงใหเกิดสิ่งท่ีดียิ่งข้ึน (�̅�𝑥 = 4.01) รองลงมา คือ 

ใชบริการเสิรมอ่ืนๆ ของสถานีบริการน้ํามันพีทีดวย (�̅�𝑥 = 3.90) และการยินดีแนะนําสถานีบริการ

น้ํามันพีทีใหกับเพ่ือนหรือคนรูจัก (�̅�𝑥 = 3.85) ในทางตรงกันขามกลุมตัวอยางคิดวาการจะทดลองใช

สินคาหรือบริการใหม ๆ ของสถานีบริการน้ํามันพีที ตรงกับความเปนจริงนอยท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.43) 
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ในสวนของการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือใหเปนไปอยางรอบคอบ 

ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการเติมน้ํามัน มาวิเคราะหหาคา

ความสัมพันธในเบื้องตนกับตัวแปรหลักท่ีศึกษา ไดแก ความรูเก่ียวกับแบรนดและความภักดีตอ 

แบรนด โดยอาศัยสถิติ Pearson’s product moment correlation  จากนั้น จึงพิจารณานําตัว

แปรบางตัวท่ีแสดงคาความสัมพันธอยางมีนัยยะทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 มาเปนตัวแปร

ควบคุมในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จากการตรวจสอบหา

คาความสัมพันธดังกลาวพบวา ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร คือ อายุและระดับการศึกษา มี

ความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับแบรนด ทางผูวิจัยจึงนํา มาเปนตัวแปรควบคุมในการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 1 และยังพบวาตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร คือ อายุ และพฤติกรรมการเติม

น้ํามัน คือ ประเภทน้ํามันท่ีใชประจํา มีความสัมพันธกับความภักดีตอแบรนด ทางผูวิจัยจึงนํามาเปน

ตัวแปรควบคุมในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การรับรูการสงเสริมการขายมีอิทธิพลตอความรู

เก่ียวกับแบรนด โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุและระดับการศึกษา (n=401) 

ตัวแปรอิสระ R2 ß p 

การรับรูการสงเสริมการขาย .225*** .429*** .000 

        ตัวแปรควบคุม : อาย ุ  -.055 .230 

                            ระดับการศึกษา  -.127** .005 

ตัวแปรตาม: ความรูเก่ียวกับแบรนด พีที 

* p < 0.05, ** p < 0.01 , *** p < 0.001    

 จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายขอคนพบไดวา การรับรูการสงเสริมการขายท่ีรวมกับตัวแปร

ควบคุม คือ อายุและระดับการศึกษา สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความรูเก่ียวกับ   

แบรนดไดรอยละ 23 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (R2= .23, F = 38.43, p < 0.001) 

ท้ังนี้ พบวาตัวแปรการรับรูการสงเสริมการขายมีอิทธิพลเชิงบวกในระดับปานกลางตอความรูเก่ียวกับ

แบรนด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (ß = 0.43, p < 0.001) โดยท่ีตัวแปรควบคุม คือ

ระดับการศึกษา มีผลกระทบเชิงลบตอความรูเก่ียวกับแบรนดในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 (ß = -0.13, p = 0.005)   



 

1988 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ความรูเก่ียวกับแบรนดมีอิทธิพลตอความภักดีตอ   

แบรนด โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุและประเภทน้ํามันท่ีใช (n=401) 

ตัวแปรอิสระ R2 ß p 

ความรูเก่ียวกับแบรนด .225*** .451*** .000 

        ตัวแปรควบคุม : อาย ุ  -.056 .215 

                            ประเภทน้ํามันท่ีใช  .100* .025 

ตัวแปรตาม: ความภักดีตอแบรนด พีที 

* p < 0.05, ** p < 0.01 , *** p < 0.001    

 จากตารางท่ี 2 สามารถอธิบายขอคนพบไดวา ความรูเก่ียวกับแบรนดท่ีรวมกับตัวแปร

ควบคุม คือ อายุและประเภทน้ํามันท่ีใช สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีตอ 

แบรนดไดรอยละ 23 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (R2= .23, F = 38.36, p < 0.001) 

ท้ังนี้ พบวา ตัวแปรความรูเก่ียวกับแบรนดมีอิทธิพลเชิงบวกในระดับปานกลางตอความภักดีตอแบ

รนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (ß = 0.45, p < 0.001) โดยท่ีตัวแปรควบคุม เฉพาะ

ประเภทน้ํามันท่ีใช มีผลกระทบเชิงบวกในระดับต่ําตอความภักดีตอแบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 (ß = 0.10, p < 0.05)    

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูการสงเสริมการขายมีอิทธิพลตอความรู

เก่ียวกับแบรนดของผูบริโภค มีความสอดคลองกับการศึกษาของ Dahl และ Johnsson (2015) ท่ี

พบวา การสงเสริมการขายมีแนวโนมอยางสูงท่ีจะมีอิทธิพลตอความรูเก่ียวกับแบรนด และสอดคลอง

กับการศึกษาของ Palazón-Vidal และ Delgado-Ballester (2005) ท่ีพบวา การสงเสริมการขาย

ท้ังแบบท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของกับราคาสินคามีประโยชนสําหรับการสรางคุณคาของแบรนด

เนื่องจากการสงเสริมการขายท้ังสองอยางมีผลกระทบเชิงบวกตอโครงสรางความรูเก่ียวกับแบรนด 

แตอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้พบวา ถึงแมสมการทางสถิติจะแสดงใหเห็นวาตัวแปรการรับรูการ

สงเสริมการขายและตัวแปรควบคุมมีความสามารถในการทํานายความผันแปรของความรูเก่ียวกับ 

แบรนดของผูบริโภค แตก็อยูในระดับคอนขางต่ําเพียงรอยละ 23 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรท่ีนํามาใช



 

1989 
 

ศึกษาเพ่ืออธิบายการผันแปรของตัวแปรความรู เ ก่ียวกับแบรนด เปนเพียงสวนนอยเทานั้น 

เชนเดียวกับการทดสอบสมมติฐาน ความรูเก่ียวกับแบรนดมีอิทธิพลตอความภักดีตอแบรนดของ

ผูบริโภค ท่ีพบวามีมีอํานาจการทํานายอยู ในระดับคอนขางต่ําเชนกันคือ เพียงรอยละ 23  

อยางไรก็ตาม ขอคนพบดังกลาวก็มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Ching-Wei Ho และ John 

Temperley (2013) ซ่ึงพบวา การรูจักแบรนดธุรกิจคาปลีกและภาพลักษณของแบรนดธุรกิจคาปลีก

มีผลกระทบในดานบวกตอความภักดีตอแบรนดของผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก จึงสรุปไดวาความรู

เก่ียวกับแบรนดมีผลกระทบในดานบวกตอความภักดีตอแบรนดของผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก และ 

นอกจากนี้ ยังพบวาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Alkhawaldeh และ Eneizan (2018) ท่ีพบวา 

การรูจักแบรนด ภาพลักษณของ  แบรนด และคุณภาพของการบริการ ท้ังสามตัวแปรมีอิทธิพลตอ

ความภักดีตอแบรนด 

อนึ่ง จากผลการทดสอบสมมติฐานท้ัง 2 ขอ แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปร

ตามอยูในระดับคอนขางต่ํา ในท่ีนี้จึงอาจอธิบายเพ่ิมเติมจากสถานการณการบริโภคท่ีเกิดข้ึนจริงได

บางสวน คือ อาจเปนเพราะพฤติกรรมของผูบริโภคในธุรกิจสถานีบริการน้ํามันมีลักษณะเปนการ

ตอบสนองแบบเปนกิจวัตรประจํา (Routine response behavior) ตามท่ี Lamb และคณะ (2012, 

p 197) ไดอธิบายไววา ผูบริโภคประเภทนี้จะใชเวลาเพียงเล็กนอยเทานั้นในการหาขอมูลกอนการ

ตัดสินใจซ้ือ โดยปกติจะมีความคุนเคยอยูแลวกับหลาย ๆ แบรนด แตจะยึดติดอยูเพียงแบรนดเดียว 

เนื่องจากเปนสินคาหรือบริการท่ีมีความถ่ีในการซ้ือคอนขางสูง และเกิดข้ึนโดยไมตองมีความ

ตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) มากอน สอดคลองกับกลุมลูกคาท่ีซ้ือจากความเคย

ชิน (The passive loyal) ตามแนวคิดการแบงกลุมลูกคาตามความภักดีตอแบรนดของ Aaker 

(1996) ซ่ึงระบุวา ลูกคากลุมนี้จะมีความพอใจในแบรนดท่ีใชอยูเพียงไมมากหรือในระดับต่ํา แตคิดวา

ไมมีเหตุผลอะไรในการเปลี่ยนไปใชแบรนดอ่ืน จึงใชแบรนดเดิมอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ในข้ันตอนการเก็บขอมูลผลผานชองทางแบบสอบถามออนไลน ผูวิจัยพบวามี

ผูตอบแบบสอบถามมากกวา 50% ท่ียังไมเคยเติมน้ํามันท่ีสถานีบริการน้ํามันพีที ซ่ึงแสดงใหวาแบ

รนดพีทีนั้นยังไมเปนท่ีรูจักแพรหลายมากสําหรับกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังท่ีจะเห็นไดจาก

การพัฒนาของแบรนดพีซ่ึงเพ่ิงเริ่มขยายตัวจากเดิมท่ีเปนแบรนดในระดับทองถ่ินซ่ึงแพรหลายในภาค

ตาง ๆ ของประเทศ กาวข้ึนมาดําเนินธุรกิจในระดับประเทศไดเพียงเวลาไมก่ีปเทานั้น และยังคงมี

สาขาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนนอยกวาแบรนดสถานีบริการน้ํามันอ่ืน ๆ จึงอาจสงผลใหการ

รับรูและความคุนเคยกับแบรนดพีทียังอยูในวงจํากัด 

 

 

 



 

1990 
 

ขอเสนอแนะ  

1. สถานีบริการน้ํามันพีที สามารถใชเรื่องการสงเสริมการขายเปนแนวทางในการการสราง

ตําแหนงของแบรนด (Brand positioning) ใหเกิดความแตกตางจากคูแขงในตลาดได อันจะไปสู

ภาพลักษณเชิงบวกในมุมมองของผูบริโภคเก่ียวกับเรื่องการใชจายเพ่ือเติมน้ํามัน ถึงแมจะมีอิทธิพล

ในระดับคอนขางต่ํา และอาจจะสงผลแคในระยะเวลาสั้นๆ แตเปนแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติไดทันที 

2. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาธุรกิจคาปลีกท่ีจําหนายสินคาหรือบริการท่ีอยูในกลุมท่ีมี

ความเก่ียวพันสูง (High involvement product) เพ่ิมเติม เชน ธุรกิจรถยนต อสังหาริมทรัพย 

เพ่ือใหสามารถนําผลมาเปรียบเทียบกันและนําขอคนพบท่ีเกิดข้ึนไปพัฒนาองคความรูดานการ

สงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีก ซ่ึงจะมีสวนชวยสงเสริมแนวคิดและทฤษฏีดานแบรนดในบริบท

ของประเทศไทยตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการสรางแบรนด

รานกาแฟ “ม่ิงมิตร” ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ

กับกระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรจํานวน 5 ทาน รวมกับการสังเกตการณ รวมถึงขอมูล

จากเอกสารทุติยภูมิท่ีมาใชเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล และไดใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ

กระบวนการสรางแบรนด แนวคิดการสื่อการตลาดแบบบูรณาการ และแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจบริการ

เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและการสังเกตการณ โดยผลจากการ

วิจัยพบวา เจาของและผูบริหารรานกาแฟม่ิงมิตรซ่ึงเปนรานกาแฟขนาดกลางมีท้ังหมด 17 สาขาได

สรางแบรนดรานกาแฟแหงนี้ตามแนวคิดกระบวนการสรางแบรนดของ David Aaker ครบท้ัง 3 

ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหกลยุทธของตราสินคา ข้ันท่ี 2 การสรางอัตลักษณของตราสินคา

อยางเปนระบบ และข้ันท่ี 3 การนําอัตลักษณของตราสินคาไปสรางตราสินคาอยางเปนระบบ แต

เนื่องจากม่ิงมิตรเริ่มจากการเปนธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็ก เจาของและผูบริหารจึงไมไดมีการวางแผน

และดําเนินงานในแตละข้ันอยางเปนระบบมากนัก เพียงแคมุงสรางความแตกตางเพ่ือใหม่ิงมิตรโดด

เดนเหนือคูแขงเทานั้น การวิเคราะหขอมูลตางๆ ในข้ันท่ี 1 ของกระบวนการสรางแบรนดจึงเปนการ

วิเคราะหแบบคราวๆ จากขอมูลเบื้องตนท่ีเก็บมาอยางไมเปนทางการเพ่ือท่ีจะนําไปพัฒนาเปนจุดยืน

และจุดเดนของแบรนดมากกวาท่ีจะมุงใชเพ่ือการสรางแบรนดอยางเปนจริงเปนจัง สวนในข้ันท่ี 2 

ของกระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร รานกาแฟแหงนี้มีการสรางอัตลักษณสินคาท่ีโดดเดน

ครบถวนทุกองคประกอบ ข้ันท่ี 2 นี้จึงนับวาเปนข้ันตอนท่ีเจาของและผูบริหารใหความสําคัญเปน

อยางยิ่ง สวนในข้ันท่ี 3 ม่ิงมิตรมีการวางแผนสื่อสารแบรนดดวยเครื่องมือสื่อสารการตลาดอยางเปน

ระบบ ทําใหมีการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดตรงตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ แตในสวน

ของการติดตามและประเมินผล รานกาแฟม่ิงมิตรไมไดมีการวางแผนในสวนนี้ มีเพียงการเก็บขอมูล

อยางไมเปนทางการเพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการเพ่ือสนับสนุนจุดเดนของแบรนดเพียงอยางเดียว 
 

¹ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

² อาจารยประจาํคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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คําสําคัญ: กระบวนการสรางแบรนด, การสื่อสารแบรนด, รานกาแฟ 
 

Abstract 

The objective of this qualitative research is to gain an understanding of the 

branding process of “Mingmitr” coffee shop. The researcher conducted in-depth 

interviews with 5 research participants who involved with the branding process of 

“Mingmitr.” The researcher also conducted observations as a means of collecting 

supplement data. Theories and concepts regarding branding process, integrated 

marketing communication and service business are used as analytical frames for this 

current research. The study results indicate that the branding process of Mingmitr 

brand is in accordance with David Aker’s branding process model. The owner of 

Mingmitr started the branding process by analyzing the brand. Then he created brand 

identity and implemented it. Nonetheless, since Mingmirt started as a small coffee 

shop at first, the owner did not plan and implement branding systemically—only 

wanted to create differentiation. Thus, as the stage 1 of the branding process, the 

owner and the brand manager only collected the basic information regarding target 

consumers and competitors and used them to develop selling proposition rather than 

to systematically create the brand. At the stage 2 of branding process, every 

component of Mingmitr brand identity was created. This stage can be considered the 

one that the owner of Mingmirt brand most concerned about. At the final stage the 

marketing communication tools was selected carefully in order to communicate the 

brand identity to the target consumers. Accordingly, all marketing communication 

tools have been used effectively to accomplish the communication goal. However, 

at this stage, the brand evaluation plan was never implemented. They only surveyed 

customers’ satisfaction informally, and used those data merely to improve the 

service, which is considered the selling proposition of their brand.        

 

Keywords: Branding Process, Brand Communication, Coffee Shop  
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในยุค 4.0 การสรางแบรนดถือเปนหนึ่งในกระบวนการท่ีสําคัญในการทําธุรกิจทุกประเภท 

เจาของธุรกิจและนักการตลาดตางเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางแบรนดเพราะเปนการท่ีทําให

แบรนดของตนแตกตางจากคูแขง และเปนสิ่งท่ีจะทําใหผูบริโภครูจักแบรนด (Brand Awareness)  

จนนําไปสูการท่ีผูบริโภคมีความภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) โดยธุรกิจประเภทหนึ่งหนึ่ง

เจาของธุรกิจและนักการตลาดใหความสําคัญตอการสรางแบรนดเปนอยางยิ่งคือธุรกิจในกลุมกาแฟ 

ซ่ึงกาแฟถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความตองการสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป รวมถึงการซ้ือขายกาแฟใน

ตลาดโลกยังสูงเปนอันดับ 2 รองจากการซ้ือขายน้ํามันปโตเลียม อีกท้ังประชากรใน 50 ประเทศท่ัว

โลกยังมีรายไดข้ึนอยูกับการซ้ือขายกาแฟ (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2558) ดวยเหตุนี้ กลุมผูผลิตหรือ

บริษัทผูผลิตกาแฟจึงนําความโดดเดนและความแตกตางของผลิตภัณฑของตนมาใชในการสรางแบ

รนดเพ่ือใหเขาถึงกลุมผูบริโภค อยางเชน แบรนดกาแฟระดับสากลอยาง Starbucks ท่ีแสดงออกถึง

ความเปนมืออาชีพ (Professional) และสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Status) (Press 

Room Media, 2012 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558) ซ่ึง Starbucks นั้น

ไดมีการสรางแบรนดอยางเปนระบบ โดยวางตําแหนงของแบรนดไววา เปน Third Place หรือบาน

หลังท่ีสามของผูบริโภค ทําใหลูกคาไดรับประสบการณ (Experience) ท่ีดีท่ีสุดจากการมาใชบริการ 

และอีกกลยุทธหนึ่งท่ี Starbucks ใช คือการปรับรูปแบบธุรกิจใหเขากับความตองการของผูบริโภค

ในแตละประเทศ (Local Differentiation) ไมวาจะเปนบรรยากาศภายในราน เมนูเฉพาะ รวมถึง

การจัดโตะท่ีนั่งใหเหมาะสมกับพฤติกรรมทางสังคมของกลุมผูบริโภค ซ่ึงในทุกกระบวนการของ 

Starbucks เกิดจากการพัฒนามาจากคําแนะนําของกลุมผูบริโภค โดยจิม อัลลิง ประธานธุรกิจ 

Starbucks ในสหรัฐอเมริกาไดใหคํานิยามของความสําเร็จในธุรกิจ Starbucks ไววา “ความสําเร็จ

ของStarbucks ไมไดเปนผลจากโชคชะตาหรือสิ่งมหัศจรรยใดๆ หากแตมันขับเคลื่อนดวยแรง

ปรารถนาท่ีมีตอสินคา ผูคน ประสบการณ และชุมชน ทุกวันความปรารถนานี้ยังคงอยูและเกิดข้ึนใน

ท่ัวทุกมุมโลก” (SMMAG, 2560)  สําหรับในประเทศไทย กาแฟถือเปนเครื่องดื่มยอดนิยมของคน

ไทย โดยอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยอยูท่ีประมาณ 120,000 ตันตอป ธุรกิจรานกาแฟใน

ประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.4% ตอป จากป 2552 ท่ีมีมูลคาทางการตลาด 14,083 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนเปน 17,400 ลานบาทในป 2557 (Bangkokbanksme, 2558) เจาของธุรกิจรานกาแฟใน

ประเทศไทยและนักการตลาดตางก็ใหความสําคัญตอการสรางแบรนดรานกาแฟของตนใหเปนท่ีรูจัก

จดจําในกลุมผูบริโภคเปาหมายโดยเนนการสรางความแตกตางจากคูแขงและสรางความเปน

เอกลักษณ อยางเชน บานใรกาแฟ ธุรกิจรานกาแฟสัญชาติไทยรุนบุกเบิกท่ีเนนการบริการแบบไทย 

จริงใจตอลูกคา (Therichmuchknow, 2560) หรือจะเปน พันธุไทย แบรนดรานกาแฟท่ีเพ่ิงเปดตัว
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ไมนานซ่ึงพบเห็นไดท่ัวไปตามสถานีบริการน้ํามัน PT ก็เปนแบรนดรานกาแฟท่ีมุงเนนความเปนไทย 

แตสรางเอกลักษณและความแตกตางภายใตสโลแกนวา "เขม เท จริงใจ แบบไทยแทๆ" (Ptgenergy, 

2560) 

แมวากรุงเทพมหานครจะเปนพ้ืนท่ีท่ีธุรกิจรานกาแฟมีการขยายตัวสูงมาก แตจังหวัดอ่ืนๆ 

ในประเทศไทยก็มีการแขงขันสูงในกลุมธุรกิจรานกาแฟเชนกัน อยางเชนท่ีจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีอัตรา

การเติบโตของรานกาแฟเปนจํานวนมากกวา 1,000 แหงในชวงสิบปท่ีผานมา และมีแนวโนมท่ีจะ

เพ่ิมข้ึนอีกอยางตอเนื่อง โดยรานกาแฟแตละแหงตางก็มีเอกลักษณท่ีโดดเดนและแตกตางกันออกไป 

การท่ีมีรานกาแฟเกิดข้ึนเปนจํานวนมากในจังหวัดเชียงใหมก็เพ่ือรองรับการบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียวและเปนเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (เศรษฐกิจภูมิภาค, 

2560) โดยนติยสาร โลนลี่ แพลเน็ต ระบุไววา เชียงใหม ติดอันดับ 1 ใน 3 เมืองกาแฟ โดยเปนอันดับ 

2 รองจากเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน (เชียงใหมนิวส, 2561) 

รานกาแฟม่ิงมิตร หนึ่งในธุรกิจรานกาแฟของจังหวัดเชียงใหม ท่ีเริ่มกอตั้งเม่ือป พ.ศ.2549 

ก็เปนรานกาแฟอีกแหงหนึ่งท่ีเจาของ คือคุณพาโชค รุจิรวัฒน ใหความสําคัญตอการสรางแบรนดเพ่ือ

รับมือกับภาวะการแขงขันในกลุมธุรกิจรานกาแฟของจังหวัดเชียงใหม โดยในปจจุบัน รานกาแฟม่ิง

มิตรมีท้ังหมด 17 สาขาในจังหวัดเชียงใหม เริ่มตนจากการท่ีคุณพาโชคเปนคนท่ีชอบดื่มกาแฟและชื่น

ชอบรานกาแฟท่ีมีบรรยากาศ จึงไดเริ่มศึกษาข้ันตอนการผลิตกาแฟจากศูนยวิจัย พ้ืน ท่ีสูง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและบริษัทเอกชน หลังจากศึกษาอยูชวงหนึ่ง จึงตัดสินใจเปดรานกาแฟท่ีชื่อ 

ม่ิงมิตร (Mingmitr Coffee) โดยมีแนวคิดท่ีจะใหผูคนไดแวะมาพักผอน พบกับบรรยากาศท่ีอบอุน

ภายในราน โดยทางรานจะใหการบริการท่ีเปนกันเองและเนนความพิถีพิถันในการชง โดยคุณพาโชค

ตั้งใจวาจะใหรานของตนเปนรานกาแฟคุณภาพสําหรับคนในพ้ืนท่ีเชียงใหม ซ่ึงรานกาแฟม่ิงมิตรก็

ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีเรื่อยมาตั้งแตปแรกท่ีกอตั้ง (พ.ศ. 2549) จนกระท่ังถึงปจจุบัน 

เนื่องดวยธุรกิจรานกาแฟยังคงเติบโตอยางตอเนื่องและภาวะการแขงขันสูงในกลุมธุรกิจนี้

สงผลใหแตละรานตองมุงสรางแบรนดท่ีมีเอกลักษณและมีความแตกตาง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

กระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรในฐานะท่ีเปนรานกาแฟซ่ึงตองเผชิญกับสภาวะการ

แขงขันในตลาดท่ีมีผูนําดานกาแฟทองถ่ิน รวมถึงการเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากของธุรกิจรานกาแฟใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม แตม่ิงมิตรซ่ึงเปนแบรนดท่ีถูกสรางใหเปนท่ีรูจักในฐานะรานกาแฟทองถ่ินก็ยัง

สามารถดําเนินธุรกิจจนเขาสูปท่ี 12 และยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูวิจัยคาดหวังวา ผลการศึกษา

ในครั้งนี้นอกจากจะเปนกรณีศึกษาการสรางแบรนดสินคาเพ่ือประโยชนในเชิงวิชาการแลว ยังจะเปน

ประโยชนตอผูประกอบการท่ีมุงจะสรางแบรนดอีกดวย โดยผูประกอบการสามารถใชขอคนพบจาก

การศึกษาครั้งนี้เปนแนวทางในการสรางแบรนดเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บ

ขอมูลจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรจํานวน 5 ทาน ไดแก คุณพาโชค 

รุจิราวัฒน เจาของแบรนด, คุณจารุณี  สพันธุพงษ ผูบริหารแบรนด, คุณวันชัย เจริขสุข ผูจัดการและ

บาริสตา สาขาริมปง, คุณอรพรรณ วิรุฬวงศ ผูจัดการและบาริสตา สาขามหิดล และคุณพรพรรณ 

วงศคํา ผูจัดการและบาริสตา สาขาเชียงใหมแลนด โดยใชแนวคําถามสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

(Semi-structure interview) และใชวิธีการสังเกตการณ (Observation) เปนเครื่องมือเสริมในการ

เก็บขอมูล นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดรวบรวมเอกสารทุติยภูมิจากแหลงตางๆ อาทิ Facebook, 

Website, Instagram และบทความตางๆ ในนิตยสารท่ีเก่ียวของกับรานกาแฟม่ิงมิตรเพ่ือใชเปน

ขอมูลประกอบอีกดวย 

ในสวนของการสังเกตการณ (Observation) ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตุการณภายในรานกาแฟ

ม่ิงมิตรจํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาริมปง, สาขามหิดล, สาขานิมมานตเหมินทร  และสาขาเชียงใหม

แลนด โดยผูวิจัยมุงสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค, วิธีการใหบริการของพนักงานและบรรยากาศ

ภายในราน เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบในงานวิจัยครั้งนี้  

ในการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล  ผูวิจัยไดถอดบทสัมภาษณของกลุมผูใหสัมภาษณ

ท่ีบันทึกเสียงและจดบันทึกเอาไวเพ่ือนํามาวิเคราะหรวมกับเอกสารจากแหลงทุติยภูมิและขอมูลจาก

การสังเกตการณในประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร โดยเปนการ

วิเคราะหขอมูลภายใตวัตถุประสงคของการศึกษาและใชแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวของเปนกรอบในการ

วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนดังนี้  

1. อานอักษรขอความท่ีบันทึก (Text Reading) และจัดระบบขอมูล (Data Organization) 

หลังจากถอดเทปบทสัมภาษณแลว โดยผูวิจัยไดสรุปขอมูลเบื้องตนตามหมวดหมูของการศึกษา  

2. สอบทานความจริง/ความแมนยําของขอมูล (Verification) เพ่ือยืนยันความถูกตองและ

ความนาเชื่อถือของขอมูล โดยหลังจากถอดเทปแลว ผูวิจัยไดสรุปขอมูลสงใหผูใหสัมภาษณตรวจสอบ

ความถูกตองกอนท่ีจะนําขอมูลไปวิเคราะหเทียบกับกรอบแนวคิดทฤษฎี 

3. จัดแสดงขอมูล (Data Display) ในรายงานการวิจัยโดยผูวิจัยจะแสดงคําสัมภาษณ

บางสวนเปนหลักฐานประกอบการรางานผลการวิจัยเพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน    
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4. อธิบายความหมายของขอคนพบ (Interpretation) โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการ

สัมภาษณและจากการสังเกตการณท้ังหมด รวมท้ังขอมูลจากแหลงทุติยภูมิเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรางบทสรุปของขอมูล (Conclusion Drawing) โดยสรุปขอคนพบแตละ

ประเด็นตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จากนั้นจึงนําเสนอขอเสนอแนะและแนวทางสําหรับงานวิจัย

ครั้งตอไปโดยใชวิธีการเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive Writing) ในการอธิบายขอคนพบ 

 

สรุปผลการวิจัย  

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางแบรนดม่ิงมิตรท้ัง 5 ทานและ

ขอมูลจากการสังเกตการณสามารถนํามาสรุปเปนประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. ความเปนมาของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร 

คุณพาโชค เจาของแบรนดเริ่มธุรกิจรานกาแฟอันเนื่องมาจากความชอบสวนตัวและไดศึกษา

หาขอมูลอยางละเอียด เริ่มจากการสอบถามคนใกลชิด โดยศึกษาหาขอมูลตั้งแตเรื่องของการเลือก

เมล็ดกาแฟจนกระท่ังถึงข้ันตอนการผลิตเครื่องดื่ม และเม่ือเปดรานครั้งแรกก็ไดเรียนรูจากความ

ผิดพลาด เพราะถึงแมจะม่ันใจในคุณภาพของเมล็ดกาแฟ แตการเปดรานโดยไมไดศึกษาและ

วิเคราะหกลุมผูบริโภคก็เปนปจจัยท่ีทําใหรานแรกตองปดตัวลง นอกจากนี้ การตั้งชื่อแบรนดและ

สโลแกนก็นับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยการท่ีตัวเจาของแบรนดเองเปนคนรักในการอาน ทําใหไดพบกับ

นิยามของคําวา “ม่ิงมิตร” จากนักเขียนทานหนึ่ง ประกอบกับอุปนิสัยของคุณพาโชคเองท่ีเปนคนเขา

กับคนอ่ืนไดงาย คุณพาโชคจึงตัดสินใจนําคํานี้มาตั้งเปนชื่อรานและพัฒนาเปนสโลแกนของราน โดย

ท่ีคุณพาโชคตั้งใจใหท้ัง 2 อยางนี้มีความสอดคลองกัน 

2. กลุมเปาหมายของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร และเหตุผลในการเลือกใชบริการ 

จากการศึกษาพบวา คุณพาโชค เจาของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรไดกําหนดกลุมผูบริโภค

เปาหมายของแบรนดรานม่ิงมิตรไวอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มธุรกิจ โดยอยูในชวงวัยเริ่มทํางานจนถึงวัย

กลางคน ซ่ึงกลุมนี้เปนกลุมท่ีชอบทานกาแฟ เนื่องจากวัตถุประสงคในการเริ่มทําธุรกิจรานกาแฟม่ิง

มิตรของคุณพาโชคคือการตอบสนองความตองการของคนทํางานท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ให

คนเหลานี้ไดบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพและราคาไมแพง ซ่ึงเหตุผลท่ีผูบริโภคกลุมนี้เลือกมาซ้ือ

เครื่องดื่มท่ีรานกาแฟม่ิงมิตรก็เนื่องมาจากคุณภาพของเครื่องดื่มท่ีมีมาตรฐานใกลเคียงกันในทุกสาขา

และราคาไมแพงเม่ือเทียบกับรานกาแฟท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน รวมถึงการบริการจากพนักงานท่ี

ใหบริการดวยความเปนมิตร รูสึกถึงความเปนกันเองเวลาท่ีเขามาซ้ือเครื่องดื่ม โดยคุณพาโชคให

ขอมูลวา โดยท่ัวไปผูบริโภคไมไดมีความผูกพันกับรานมากนัก หากสะดวกหรือสบายใจท่ีจะซ้ือราน
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ไหนก็สามารถเปลี่ยนไปซ้ือเครื่องดื่มจากรานนั้นๆ ได รานกาแฟม่ิงมิตรจึงเนนเรื่องการบริการให

ผูบริโภครูสึกพอใจเพ่ือท่ีพวกเขาจะไดกลับมาซ้ือซํ้า 

3. จุดเดนของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร 

ขอมูลจากการวิจัยบงชี้วา จุดเดนของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรคือเรื่องคุณภาพและราคา

ของเครื่องดื่มซ่ึงเปนสิ่งท่ีเจาของแบรนดและผูบริการใหความสําคัญเปนอันดับแรก มีการอบรม

พนักงานอยางเปนระบบเพ่ือใหพนักงานชงเครื่องดื่มใหผูบริโภคอยางมีมาตรฐานท้ังในเรื่องของ

คุณภาพทางดานรสชาติ รวมถึงมาตรฐานในเรื่องระยะเวลาในการชงเครื่องดื่มแตละแกว ซ่ึงนอกจาก

การเสิรฟเครื่องดื่มใหผูบริโภคแลว พนักงานยังตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟ รวมถึง

วัตถุดิบอ่ืนๆ ท่ีอยูในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม นอกจากนี้เรื่องของราคาก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ โดบราคา

ของกาแฟรานม่ืงมิตรถูกตั้งไวใหเปนราคาท่ีเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคเปาหมายเพ่ือใหผูบริโภค

สามารถซ้ือกาแฟม่ิงมิตรไดทุกวันซ่ึงเปนความตั้งใจของคุณพาโชคตั้งแตกอนเริ่มทํากิจการรานกาแฟ  

จุดเดนอีกประการหนึ่งของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรคือการใหบริการของพนักงาน เพราะ

วัตถุประสงคของแบรนดคือตองการใหผูบริโภคไดรับความเปนกันเองเม่ือเขามาใชบริการท่ีราน ทํา

ใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ นับวาเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับแบรนดดวย 

นอกจากนี้แลว รานกาแฟม่ิงมิตรยังมีจุดเดนท่ีสําคัญคือ “สี” รานกาแฟม่ิงมิตรทุกสาขา

ตกแตงดวยสีเหลืองเปนหลัก เริ่มตั้งแตการใชโลโกสีเหลือง การทาสีผนังและใชของประดับตกแตง

ภายในรานท่ีเปนสีเหลือง ทําใหภายในรานมีความโดดเดนสะดุดตาและมีเอกลักษณ ท่ีมาของการใชสี

เหลืองเกิดจากการท่ีรานกาแฟม่ิงมิตรเริ่มดําเนินธุรกิจในปท่ีประชาชนชาวไทยรวมใจกันใสเสื้อสี

เหลืองไปเฝารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีพระท่ีนั่งอนันตสมาคม 

ประกอบกับสีเหลืองเปนสีโทนรอน เหมาะกับธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม จึงถูกนํามาใชเปนสีหลักของ

แบรนด แตถึงกระนั้น การใชสีดังกลาวก็ไมไดเปนและการท่ีมีธุรกิจรานกาแฟใหมๆ ท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกันเกิดข้ึนเปนจํานวนมากก็ทําใหกลุมผูบริโภคเกิดความสับสนในแบรนด แตเม่ือถามถึง

ความตองการในการปรับเปลี่ยนโลโก ผูเก่ียวของกับกระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรทุก

ทานตางกลาววา ไมอยากปรับเปลี่ยน เพราะโลโกปจจุบันเปนสิ่งท่ีทําใหผูบริโภคจดจําบรนดได โดย

การออกแบบโลโกและการตกแตงรานในชวงเริ่มแรกเกิดจากความคิดของคุณพาโชคผูเปนเจาของแบ

รนดท้ังหมด  แตในภายหลังไดมีการมอบหมายใหฝายออกแบบของบริษัทเปนผูทําการออกแบบ  

4. คูแขงทางการตลาดของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร 

ขอมูลจากการสัมภาษณบงชี้วา เม่ือ 12 ปท่ีแลว รานกาแฟม่ิงมิตรไมไดมีการมองถึงคูแขงวา

คือแบรนดใดบาง แตทางเจาของแบรนดไดมีการศึกษาแบรนดรานกาแฟท่ีมีชื่อเสียงในสมัยนั้นเพ่ือ

นํามาพัฒนาธุรกิจของตน จนกระท่ังในระยะหลังท่ีธุรกิจรานกาแฟม่ิงมิตรเติบโตข้ึน ม่ิงมิตรจึงเริ่มหัน

มาสนใจมองแบรนดอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันในฐานะคูแขง แตก็ไมไดสนใจเรื่องการวิเคราะหแบ
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รนดคูแขงในเชิงลึกเพ่ือนําขอมูลมาสรางความไดเปรียบในการแขงขันมากนัก มีเพียงแคการศึกษา

ขอดี-ขอเสียของคูแขงเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงแบรนดของตนใหมีความนาสนใจมากข้ึน  

5. การสื่อสารการตลาดของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร 

รานกาแฟม่ิงมิตรใชพนักงานขายเปนชองทางหลักในการสื่อสารแบรนดกับผูบริโภคโดยมี

จุดมุงหมายหลักคือเพ่ือการประชาสัมพันธแบรนดโดยวิธีการการแนะนําสินคาและใหขอมูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑตางๆ รานกาแฟม่ิงมิตรยัง เนนการประชาสัมพันธผานสื่ อสั งคมออนไลน  อัน

ไดแกFacebook Fanpage และ Instagram อีกดวย โดยท้ัง 2 ชองทางดังกลาวชวยใหแบรนด

สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนสื่อท่ีเขาถึงผูบริโภค

จํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยคอนเทนตสวนใหญท่ีแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรนําเสนอผานสื่อ

สังคมออนไลนจะถูกแบงออกเปนคอนเทนตหลักและคอนเทนตรอง รวมถึงยังมีการประชาสัมพันธ

แบบออฟไลนผานโครงการ CSR โดยเนนเรื่องสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนสิ่งท่ีแบรนดใหความสนใจ อยางเชน 

การนําวัสดุเหลือใชจากรานมารีไซเคิลเปนอุปกรณท่ีเปนประโยชนแกคนในสังคม 

นอกจากนี้แลว ยังมีเครื่องมือการตลาดทางตรงท่ีทางแบรนดกําลังพัฒนาเพ่ือใชในการขยาย

ฐานลูกคา อันไดแก การใช Official Application เพ่ือสื่อสารโดยตรงถึงผูบริโภค ซ่ึงแอพ-พลิชั่น

ดังกลาวจะมีการใหขอมูลเพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑและโปรโมชั่นตางๆ อีกท้ังยังมีการสะสมแตม

ผานแอพพลิเคชั่นอีกดวย 

 เครื่องมือสงเสริมการขายก็เปนอีกหนึ่งเครื่องมือสื่อสารการตลาดท่ีม่ิงมิตรไดจัดทําตั้งแตท่ี

เริ่มเปดกิจการจนกระท่ังถึงปจจุบัน โดยมีการมอบของรางวัลและแจกเครื่องดื่มในเทศกาลสําคัญ

ตางๆ เพ่ือตอบแทนลูกคาท่ีไดเขามาใชบริการ ซ่ึงผูบริหารแบรนดหวังวาวิธีการดังกลาวจะทําให

ลูกคาเกิดความประทับใจ 

 

อภิปรายผล 

เม่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและการสังเกต ผูวิจัยพบวา กระบวนการสรางแบรนด

รานกาแฟ “ม่ิงมิตร” มีการวิเคราะหขอมูลของกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางคราวๆ เชนเดียวกับการ

วิเคราะหแบรนดและคูแขง เปนการวิเคราะหเพ่ือทําใหแตกตางจากคูแขงเทานั้น แตไมไดทําการ

วิเคราะหอยางละเอียด และในสวนของการสรางอัตลักษณของแบรนด ม่ิงมิตรมีการสรางอัตลักษณท่ี

โดดเดนในทุกข้ันตอน เชน โลโก, สี, สโลแกน หรือการตกแตงราน สวนในการสื่อสารแบรนดราน

กาแฟม่ิงมิตร มีการใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย และมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป แตในสวนของ

การติดตามหรือประเมิณผลจากกลุมผูบริโภคนั้น แบรนดยังไมมีการวัดผลอยางเปนระบบ ซ่ึงสามารถ
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อธิบายไดโดยใชแนวคิดในการสรางแบรนดของ David Aaker (1996) ท่ีกลาววา กระบวนการสราง

ตราสินคานั้นประกอบไปดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน มาเปนกรอบในการวิเคราะห โดยผูวิจัยพบวา 

รานกาแฟมีการสรางแบรนดครบท้ัง 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหกลยุทธของตราสินคา ข้ัน

ท่ี 2 การสรางอัตลักษณของตราสินคาอยางเปนระบบ และข้ันท่ี 3 การนําอัตลักษณของตราสินคาไป

สรางตราสินคาอยางเปนระบบ ซ่ึงในกรณีของกระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร สามารถ

อธิบายลําดักระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตร 

1. ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหกลยุทธของตราสินคา   

1.1. การวิเคราะหกลุมผูบริโภค  

    สําหรับการวิเคราะหในข้ันตอนนี้ของม่ิงมิตร เจาของแบรนดไดกําหนดกลุมผูบริโภค

เปาหมายไวตั้งแตกอนเริ่มกิจการ โดยตั้งใจท่ีจะขายเครื่องด่ืมใหแกกลุมผูบริโภควัยเริ่มทํางาน

จนกระท่ังถึงวัยกลางคนซ่ึงเปนคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงคุณพาโชค เจาของแบรนด

เล็งเห็นวา ผูบริโภคกลุมนี้มีอยูเปนจํานวนมาก และเครื่องดื่มของม่ิงมิตรจะตองเปนเครื่องดื่มท่ีได

คุณภาพและตองมีราคาท่ีกลุมผูบริโภคกลุมนี้สามารถเขาถึงไดงาย สามารถซ้ือดื่มไดอยางสมํ่าเสมอ 

ดวยเหตุผลดังกลาว คุณพาโชคจึงหาสถานท่ีตั้งรานใกลกับสถานท่ีทํางานของกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

หรือเปนบริเวณทางผาน นอกจานี้ เจาของแบรนดยังไดวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมของกลุมผูบริโภค 

แตไมไดวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในเชิงลึกเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับแรงจูงใจ คานิยม ทัศนคติ 

ฯลฯ ของผูบริโภคกลุมเปาหมายอยางจริงจัง โดยการวิเคราะหกลุมผูบริโภคนี้เปนการทําอยางคราวๆ 

และเปนการวิเคราะหโดยท่ีไมไดกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางตายตัว เนื่องจากมองวา 

พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารแบรนดจึงพรอมจะ

เปดกวางตอผูบริโภคกลุมใหมหากพฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป แตในขณะเดียวกันก็

ยังพยายามรักษากลุมผูบริโภคเดิมไวดวยการเนนการใหบริการ เพราะผูบริหารมองวา ธุรกิจประเภท

เครื่องดื่มเปนธุรกิจท่ีผูบริโภคไมไดมีความจงรักภักดิ์ดี (Brand Loyalty) กับแบรนดมากนัก 

    ทางผูบริหารแบรนดยังไดนําขอมูลเก่ียวกับการศึกษาผูบริโภคมาพัฒนาการใหบริการเพ่ือ

ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค อยางเชน การจัดโตะภายในรานใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของ

กลุมผูบริโภค และถึงแมวาผูบริหารของแบรนดจะไมไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภคอยางจริงจังเปนระบบ การมองวาผูบริโภคกลุมไหนคือกลุมเปาหมายของ    แบรนดและมุง

ท่ีจะตอบสนองความตองการความตองการของผูบริโภคกลุมดังกลาวโดยการพัฒนาแบรนดใหมี

จุดเดน สามารถเชื่อมโยงกับผูบริโภค และสามารถสรางความประทับใจแกผูบริโภคไดก็นับวา

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler และ Pfoertsch (2549) ท่ีกลาววา แบรนดเปนมากกวาผลิตภณัฑ 

เปนสิ่งท่ีสรุปความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอธุรกิจหรือผลิตภัณฑ แบรนดเปนอารมณ     แบรนดมี
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บุคลิกภาพ และอยูในใจของลูกคา แบรนดท่ีดีจะอยูรอดจากการโจมตีของคูแขงและแนวโนมของ

ตลาด เพราะการท่ีทําใหแบรนดแข็งแกรงสามารถเชื่อมตอกับลูกคาได ซ่ึงสําหรับผูบริหารม่ิงมิตร 

การทราบขอมูลผูบริโภคในระดับกวางๆ เทาท่ีเปนอยูก็ชวยใหม่ิงมิตรสามารถพัฒนาบริการและสราง

จุดเดนซ่ึงเปนท่ีสนใจของผูบริโภค สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 

1.2. การวิเคราะหคูแขง  

    ม่ิงมิตรยังไมไดใหความสําคัญในการวิเคราะหคูแขงมากนัก มีเพียงการวิเคราะหราน

กาแฟท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันเพ่ือนํามาพัฒนาแบรนดม่ิงมิตรใหสามารถแขงขันในตลาดไดดียิ่งข้ึน 

รวมถึงเพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมความหลากหลายและเพ่ิมจุดแข็งของแบรนด การท่ีผูบริหารแบ

รนดม่ิงมิตรไมไดสนใจวิเคราะหคูแขงในเชิงลึกเปนเพราะวา ในชวงท่ีเริ่มธุรกิจ แบรนดกาแฟท่ีมี

ชื่อเสียงมีเพียงไมก่ีแบรนด และกาแฟยังไมไดรับความนิยมมากนัก ผูบริหารแบรนดมองวา    แบรนด

ท่ีมีอยูกอนเปรียบเสมือนตนแบบ เพียงแตแบรนดม่ิงมิตรจะสรางจุดเดนในเรื่องของราคาและ

คุณภาพใหแตกตางจากแบรนดอ่ืน ในปจจุบันถึงแมจะมีรานกาแฟเพ่ิมมากข้ึน แตม่ิงมิตรก็ยังคงไมได

มีการวิเคราะหคูแขงอยางจริงจัง มีเพียงแคการเก็บขอมูลตางๆ ของคูแขงเพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนา

คุณภาพและการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคและสรางเอกลักษณใหรานกาแฟม่ิง

มิตรโดดเดนกวารานกาแฟอ่ืนๆ เทานั้น  

    ผลการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหคูแขงของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรบงชี้วา ถึงแม

ผูบริหารแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรจะมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับจุดเดนและจุดดอยของคูแขงเพ่ือนํามา

พัฒนาบริการของตน แตก็ไมไดมีการศึกษาภาพลักษณตราสินคาหรืออัตลักษณตราสินคาของคูแขง 

รวมถึงไมไดมีการวิเคราะหกลยุทธในการสรางตราสินคาของคูแขงตามท่ี Aaker (1996) ไดกลาวไววา 

เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองศึกษาวิเคราะห เพ่ือท่ีจะไดทราบวาคูแขงไดดําเนินการทําสิ่งใดบาง จะไดหา

ชองวางเพ่ือท่ีจะนํามาใชในการสรางแบรนดของเราเองใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

1.3. การวิเคราะหตราสินคาของตนเอง  

    ผูบริหารของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรเห็นความสําคัญในสวนนี้ตั้งแตเริ่มกิจการโดยการ

เนนคุณภาพของเครื่องด่ืม และการบริการของพนักงาน แตยังเนนเฉพาะการวิเคราะหจุดแข็ง-

จุดออนของตราสินคาเทานั้น ซ่ึงในการวิเคราะหดังกลาวก็ไมไดมีการทําอยางเปนระบบ เปนเพียงแค

การทําความเขาใจถึงจุดดีและจุดเดนของม่ิงมิตรเพ่ือนํามาพัฒนาแบรนดใหดีข้ึนเทานั้น สวนการ

วิเคราะหภาพลักษณในปจจุบันของตราสินคา สิ่งท่ีตราสินคาสั่งสมมา ศักยภาพของตราสินคา และ

คุณคาขององคกรตามท่ี Aaker (1996) กลาววา มีความสําคัญและจําเปนตองทําการวิเคราะหซ่ึงจะ

เปนการชวยใหเจาของแบรนดสามารถสรางแบรนดไดอยางเปนระบบมากข้ึน ผูบริหารของแบรนด

รานกาแฟม่ิงมิตรไดใหความสําคัญเกือบครบทุกปจจัย โดยในสวนของภาพลักษณของแบรนด ม่ิงมิตร
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ไดมีการวิเคราะหภาพลักษณและพัฒนาอยูเสมอ รวมถึงเรื่องของศักยภาพและคุณคาขององคกรท่ี

ผูบริหารเนนในสวนของการใหบริการของพนักงานและคุณภาพของเครื่องดื่มท่ีไดมาตรฐานเทียบเทา

กันทุกสาขา   

    ในเรื่องจุดแข็งท่ีผูบริหารแบรนดไดทําการวิเคราะห พบวา นอกเหนือจากความโดดเดน

เรื่องคุณภาพ ท้ังเครื่องดื่มท่ีรสชาติดีไดมาตรฐานแลว จุดแข็งสําคัญประการหนึ่งของม่ิงมิตร คือการ

ใหบริการจากพนักงานท่ีเปนมิตร เอาใจใสกับผูบริโภคทุกกลุมท่ีเขามาภายในราน และปรับเปลี่ยน

การใหบริการตามความเหมาะสม โดยผูบริหารแบรนดมีความรูสึกวา การสรางแบรนธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับการบริการไมใชเรื่องงาย เนื่องจากธุรกิจรานกาแฟ จะมุงเพียงแคคุณภาพสินคาไมได 

ตองมุงในเรื่องการบริการดวยเพ่ือทําใหแบรนดมีความโดดเดนและแตกตางจากคูแขง แตเรื่องของ

การบริการมีปจจัยหลากหลายท่ีเขามาเก่ียวของ ทําใหการพัฒนาการบริการไมใชเรื่องงาย ซ่ึง

ความเห็นดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการบริการของ Kotler และ Armstrong (2008) ท่ีกลาวถึง

ลักษณะท่ีสําคัญของการบริการไว 4 ประการ คือ (1) ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองได (2) ไมแนนอน 

มีความหลากหลาย (3) ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ และ (4) ไมสามารถเก็บไวได ซ่ึงลักษณะท้ัง 

4 ประการดังกลาวทําใหการบริหารธุรกิจบริการไมใชเรื่องงาย และจําเปนตองทําความเขาใจ

ผูบริโภคอยางลึกซ้ึงเพ่ือวางแผนพัฒนากลยุทธการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุด  

    จุดแข็งอีกประการของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรท่ีผูวิจัยคนพบคือ คุณลักษณะท่ีจับตอง

ได (Tangible Attributes) ในเรื่องของสีโลโกและการนําสีเหลืองมาตกแตงภายในรานซ่ึงเปนสิ่งท่ีทํา

ใหรานกาแฟม่ิงมิตรโดดเดนสะดุดมากกวารานกาแฟอ่ืนๆ ท่ีอยูภายในจังหวัดเชียงใหมท่ีสวนใหญจะ

เนนโทนสีเรียบๆ และถึงแมผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรจะ

พูดถึงจุดแข็งของม่ิงมิตรในระหวางการสัมภาษณ แตขอมูลท่ีใหก็เหมือนเปนการรูจัก แบรนดตนเอง

มากกวาการวิเคราะหแบรนดอยางเปนระบบ ในเรื่องการวิเคราะหจุดออนของตราสินคาก็เชนกัน ผูท่ี

มีสวนเก่ียวของกับกระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรบางทานไดพูดถึงจุดออนในเรื่องการ

สื่อสารของพนักงาน ซ่ึงเปนเพียงความเห็นสวนตัว หรือแมแตการใชชองทางในการสื่อสารกับ

กลุมเปาหมาย ก็เหมือนเปนการบอกเลาขอมูลท่ัวไป ไมไดเปนขอมูลท่ีมาจากการวิเคราะหจุดออน

ของแบรนดอยางจริงจังเปนระบบแตอยางใด 

2. ข้ันท่ี 2 การสรางอัตลักษณของตราสินคาอยางเปนระบบ 

การสรางอัตลักษณของตราสินคาเปนการวางองคประกอบตางๆ ใหมีความชัดเจนและ

แตกตางจากคูแขง โดยท่ัวไปแลว ในการสรางอัตลักษณตราสินคาตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 6 

องคประกอบ ซ่ึงม่ิงมิตรก็มีครบท้ัง 6 ประกอบ ไดแก 
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  ชื่อ (Name): คําวา ม่ิงมิตร เกิดจากการนิยามของ “อุชเชนี” ซ่ึงเปนนามปากกาของ

นักเขียนทานหนึ่ง ซ่ึงทานไดใหความหมายคําวา “ม่ิงมิตร” ไววา “สรรพสิ่งในโลก ลวนมีความ

เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน เปนมิตรซ่ึงกันและกัน ไมวาคน สัตว หรือสิ่งของ” ซ่ึงคุณพาโชค เจาของแบ

รนดเองก็เปนคนท่ีมีนิสัยเปนมิตรกับบุคคลอ่ืน การตั้งชื่อแบรนดของรานกาแฟม่ิงมิตรเปนลักษณะ

การตั้งชื่อเพ่ืออธิบายความรูสึกหรือสิ่งท่ีผูบริโภคจะไดรับเม่ือเขามาใชบริการภายในราน 

โลโก (Logo): โลโกหรือตราสัญลักษณของม่ิงมิตร แตเดิมไดถูกออกแบบมาใหเปนทรงกลม 

แตมีรอยกัดดานลาง ซ่ึงภายหลังไดเปลี่ยนเปนวงกลมเต็มวง สื่อใหเห็นถึงความเปนมิตรท่ีไหลวนอยู

ในม่ิงมิตร 

สี (Color): แบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรใชโทนสีเหลืองในการออกแบบโลโกและตกแตงราน 

โดยเจาของแบรนดกลาววา โทนสีเหลืองทําใหเจริญอาหาร ทําใหผูบริโภคมีความอยากเขามาด่ืม

เครื่องด่ืมเพ่ิมความสดชื่น อีกท้ังตัวเจาของแบรนดยังมีความประทับใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญใน

ปพุทธศักราชท่ีเปดกิจการซ่ึงเปนปท่ีประชาชนชาวไทยรวมใจกันใสเสื้อสีเหลืองเพ่ือไปรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชท่ีพระท่ีนั่งอนันตสมาคมอีกดวย  

สโลแกน (Slogan): สโลแกนของม่ิงมิตรคือ “The Friendly Coffee Bar” เปนสโลแกนท่ี

เชื่อมโยงกับชื่อแบรนด โดยเจาของแบรนดมองเห็นความสําคัญของความเปนมิตรและนํามาปรับใช

ในเรื่องการใหบริการของพนักงานโดยเนนการใหบริการอยางเปนมิตร ทําใหผูบริโภคท่ีเขามาภายใน

รานรูสึกไดวา ม่ิงมิตรมีการใหบริการเสมือนเปนเพ่ือนของตัวผูบริโภค 

น้ําเสียง (Voice): สําหรับองคประกอบนี้ ผูใหขอมูลสัมภาษณไมไดใหขอมูลท่ีชัดเจน แตจาก

การท่ีตําแหนงทางการตลาดของม่ิงมิตรถูกกําหนดไววาคือ “ความเปนมิตร” จึงอาจกลาวไดวา 

น้ําเสียงในการพูดเพ่ือสื่อสารตราสินคาม่ิงมิตรไปยังผูบริโภคคือความเปนมิตร ซ่ึงผูวิจัยสังเกตเห็น

จากการใหบริการของพนักงานรานกาแฟม่ิงมิตรท่ีใหบริการอยางเปนมิตร จึงถือไดวาเหลานี้คือ

น้ําเสียงท่ีแสดงถึงความเปนมิตรท่ีแบรนดม่ิงมิตรพยายามสื่อสารกับผูบริโภค 

รูปแบบท่ีมองเห็นไดดวยตา (Visual style): สําหรับองคประกอบสวนนี้จะปรากฏอยูในหนา 

Facebook Fanpage, Instagram และชองทางการสื่อสารตางๆ ของแบรนด รวมไปถึงการตกแตง

สถานท่ีและบรรจุภัณฑท่ีจะปรากฏมีชื่อราน โลโก และสีเหลืองซ่ึงเปนสีประจําของทางรานปรากฏ

อยู 

โดยสรุป เจาของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรไดใหความสําคัญกับการออกแบบอัตลักษณตรา

สินคาต้ังแตตน จึงทําใหอัตลักษณตราสินคารานกาแฟม่ิงมิตรมีความโดดเดนแตกตางจากรานกาแฟ

โดยท่ัวไป ซ่ึงตามแนวคิดของ Aaker (1996) เก่ียวกับข้ันตอนท่ี 2 ของกระบวนการสรางตราสินคานี้ 

นอกจากการคํานึงถึงองคประกอบสําคัญท้ัง 6 องคประกอบแลว ยังมีอีก 4 ข้ันตอนยอยท่ีตอง

คํานึงถึง ซ่ึงผูวิจัยจะขออภิปรายผลการศึกษาเพ่ิมเติมดังนี้ 
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2.1. การสรางอัตลักษณหลักของตราสินคา  

    แบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรไดถูกสรางอัตลักษณหลัก (Core Identity) ของตราสินคาไว

อยางชัดเจน ซ่ึงก็คือ “ความเปนมิตร” เพ่ือใหผูบริโภครูสึกสบายใจเม่ือไดรับการบริการอยางเปน

กันเองจากพนักงาน รวมถึงบรรยากาศของรานท่ีสรางความสบาย ผอนคลาย ซ่ึงอัตลักษณหลัก

ดังกลาวยังทําใหผูบริโภคจดจําไดดวยวา รานกาแฟแหงนี้เปนรานกาแฟท่ีใหความรูสึกท่ีเปนมิตร 

ใหบริการอยางอบอุนและขายเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

    นอกจากนี้ม่ิงมิตรยังไดมีการสรางเอกลักษณสวนขยาย (Extended Identity) ของตรา

สินคาดวยเพ่ือชวยเพ่ิมเติมหรือขยายความหมายของตราสินคา ทําใหคุณลักษณะเฉพาะของ    แบ

รนดชัดเจนยิ่งข้ึน การสรางเอกลักษณสวนขยายของแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรนั้นจะใชลักษณะ การ

สรางเอกลักษณดานราคา (Price Identity) คือการกําหนดระดับราคาของผลิตภัณฑท่ีสะทอนถึง

คุณภาพและภาพพจนของผลิตภัณฑ โดยม่ิงมิตรจะเนนเรื่องราคาท่ีเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค

เปาหมายตั้งแตตอนท่ีเพ่ิงเริ่มเปดกิจการใหมๆ ซ่ึงเอกลักษณสวนขยายของม่ิงมิตรนี้จะชวยเสริม

ใหอัตลักษณหลักของม่ิงมิตรซ่ึงก็คือ “การบริการดวยความเปนมิตร” มีความชัดเจนในสายตา

ผูบริโภคกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

2.2. การนําเสนอคุณคาของตราสินคา   

    สําหรับข้ันตอนนี้ม่ิงมิตรจะเนนคุณประโยชนทางดานอารมณและความรูสึก (Emotional 

benefit) เปนหลัก โดยการใหบริการของพนักงานรานกาแฟม่ิงมิตรท่ีมุงใหผูบริโภคไดรับอารมณและ

ความรูสึกท่ีดี ซ่ึงคุณประโยชนดังกลาวปรากฏอยางชัดเจนในอัตลักษณหลัก ซ่ึงก็คือ “ความเปน

มิตร” นั่นเอง 

2.3. การสรางความนาเชื่อถือใหกับตราสินคา 

    สําหรับการสรางความนาเชื่อถือใหกับตราสินคาตามหลักการของ Aaker (1996) ผูวิจัย

พบวา ม่ิงมิตรเนนในความซ่ือสัตยในการผลิตสินคาและการดําเนินการเก่ียวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม

และกาใหบริการ ดังท่ีผูวิจัยไดสอบถามผูใหขอมูลสัมภาษณเก่ียวของกับกระบวนการสรางแบรนดใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงทางการตลาด ซ่ึงผูใหขอมูลไดอธิบายวา ม่ิงมิตรตองการ

นําเสนอ “ความเปนมิตร” ผานการบริการและมีความจริงใจในการผลิตเครื่องดื่มโดยตองผลิตใหได

มาตรฐาน รวมท้ังมีการการอบรมพนักงานอยางเครงครัดในดานการใหบริการท่ีเนนความเปนมิตร 

และใสใจผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการภายในราน  

    ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยยังทําใหทราบอีกวา การสรางความนาเชื่อถือใหกับแบรนดราน

กาแฟม่ิงมิตรยังเนนในสวนของการเปนผูเชี่ยวชาญ (Expertise)  ในการผลิตสินคาในกลุมกาแฟ ดวย

เชนกัน ดังท่ีผูวิจัยไดพบวา ม่ิงมิตรมีการอบรมพนักงานใหมีความเปนผูเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องดื่ม 

ท้ังเรื่องของเวลาท่ีไดกําหนดไวในการผลิตเครื่องดื่มแตละแกว และกระบวนการชงเครื่องดื่มท่ีตองได
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รสชาติมาตรฐาน หากรสชาติไมไดตามมาตรฐานท่ีตั้งไว พนักงานตองผลิตเครื่องดื่มแกวใหมให

ผูบริโภคทันที จึงนับวาเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับแบรนดดังท่ี  Duncan (2002) ไดกลาวไว

วา ข้ันตอนท่ีสําคัญในการสรางแบรนด คือ การสรางความนาเชื่อถือในตราสินคาอยางตอเนื่องให

เกิดข้ึนในจิตใจของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย และสงมอบสิ่งท่ีลูกคาหรือกลุมเปาหมายคาดวาจะ

ไดรับจากการซ้ือหรือใชตราสินคา 

2.4. การสรางความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภค     

    ในประเด็นการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคนั้น  ม่ิงมิตรมีการสรางความสัมพันธ

ระหวางตราสินคากับผูบริโภคอยางเปนรูปธรรม Aaker (1996) กลาววา ข้ันตอนนี้ถือเปนกลยุทธ

สําคัญสําหรับการสรางตราสินคา เนื่องจากตราสินคาเปนสิ่งท่ีจะตองถูกนําเสนอไปยังผูบริโภคเพ่ือให

ผูบริโภคเกิดการจดจําและเกิดทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา จึงจะชวยใหตราสินคานั้นขายได ดังนั้น จึง

ตองมีการโยงผูบริโภคเขากับตราสินคา ทําใหตราสินคาเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการใชชีวิตประจําวัน

ของผูบริโภค โดยม่ิงมิตรไดมีการสรางบุคลิกภาพใหแกตราสินคาของตน มีการพูดถึง “ความเปน

มิตร” ในฐานะตําแหนงของตราสินคาซ่ึงเปรียบเสมือนกับบุคลิกของแบรนด และไดมีการเชื่อมโยง

เขากับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยมีการตกแตงรานท่ีใหบรรยากาศ

สบายๆ ผอนคลายสําหรับผูบริโภคท่ีนิยมด่ืมกาแฟซ่ึงมักตองการบรรยากาศรานท่ีชวยใหรูสึกผอน

คลายและมีการใหบริการอยางเปนกันเอง ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือวาเปนการสรางบุคลิกใหกับตราสินคาอยาง

เปนรูปธรรม โดยม่ิงมิตรเชื่อวาการเชื่อมความสัมพันธระหวางแบรนดกับผูบริโภค จะทําใหผูบริโภค

เกิดทัศนคติท่ีดีตอแบรนดและมีความจงรักภักดีกับแบรนดในท่ีสุด      

3. ข้ันตอนท่ี 3 การนําอัตลักษณของตราสินคาไปสรางตราสินคาอยางเปนระบบ 

3.1. การกําหนดและสรางตําแหนงตราสินคา  

ม่ิงมิตรไดกําหนดจุดยืนของแบรนดวาคือการบริการมีคุณภาพและความเปนมิตร ซ่ึง

ความเปนมิตรนี้คือสิ่งท่ีม่ิงมิตรตองการสื่อใหผูบริโภครับรูและรูสึกถึงความแตกตางระหวางม่ิงมิตร 

และ “ความเปนมิตร” ของแบรนดก็ไดถูกพัฒนาไปเปนตําแหนงตราสินคาของรานกาแฟแหงนี้ ซ่ึง

ความเปนมิตรในท่ีนี้ก็คือ การใหบริการดวยความเปนมิตร ใสใจ และเปนกันเองกับผูบริโภคท่ีเขามา

ภายในราน และสรางประสบการณใหเขาไดรับความรูสึกประทับใจกับการบริการจากแบรนด ยัง

รวมถึงการคัดวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพใหกับผูบริโภค และใหความสําคัญกับทุกกระบวนการในการผลิต

เครื่องดื่ม หรือการตอบขอซักถามดวยความจริงใจเปรียบเสมือนคนรูจักคุนเคย 

3.2. การนําเสนอตําแหนงตราสินคาในรูปแบบตางๆ ผานการสื่อสารเชิงรุก 

    ม่ิงมิตรมีการวางแผนอยางเปนระบบในเรื่องของการสื่อสารในเชิงรุกเก่ียวกับแบรนดไป

ยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยใชชองทางการสื่อสารแบบออฟไลนผานพนักงานขายหนาสาขา 

(Personal Selling) เปนหลัก สอดคลองกับท่ี Belch and Belch. (1993) ไดกลาวถึงพนักงานขาย
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วา สามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ พนักงานขายท่ีทําหนาท่ีใหความชวยเหลือ หรือให

คําปรึกษาแกลูกคา ซ่ึงไมมีจุดมุงหมายเพ่ือการขายโดยตรง แตเพ่ือสรางความนิยมใหกับบริษัท

ดังกลาว พนักงานขายเหลานี้จะมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือท่ีสําคัญ  

    จากการวิเคราะหการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทการใชพนักงานขาย 

(Personal Selling) ของม่ิงมิตรพบวา ม่ิงมิตรใชพนักงานขายเปนหลัก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

นําเสนอสินคาและบริการ รวมถึงตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคเปาหมาย สําหรับ

เครื่องมือการประชาสัมพันธนั้น (Public Relations) ม่ิงมิตรมีการใชเครื่องมือประเภทนี้ในการ

สื่อสารอยางเปนระบบ ซ่ึงวัตถุประสงคของการสื่อสารผานเครื่องมือนี้ก็เพ่ือใหขอมูล ขาวสารของม่ิง

มิตรกับกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ท่ี

ผูบริหารของม่ิงมิตรนํามาใชในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย และกําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึง

วัตถุประสงคของการใชเครื่องมือนี้เพ่ือ เก็บขอมูลของผูบริโภค (Database) รวมถึงใหผูบริโภคมีการ

ทํากิจกรรมและม่ิงมิตรจะนํามาวัดผลการรับรูของผูบริโภคผานเครื่องมือนี้ รวมถึงเครื่องมือการ

สงเสริมการขาย (Sales Promotion) นั้น ม่ิงมิตรใช เครื่องมือประเภทนี้คอนขางนอย โดย

วัตถุประสงคในการใชก็เพ่ือสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคในชวงของเทศกาลตางๆ ซ่ึงการ

สงเสริมการขายของม่ิงมิตรเปนการสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) 

    เม่ือพิจารณาในประเด็นการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพ่ือการ

สื่อสารแบรนดในเชิงรุก พบวาม่ิงมิตรใชเครื่องมือ IMC อยางหลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของนักวิชาการดานการสื่อสารตลาดอยางเชน Kotler (2006) Boone และ Kurtz (1995) หรือ

แมแต David Aaker (1996) ท่ีกลาววา การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด จําเปนตองมีการผสมผสาน

หลากหลายเครื่องมือ หรือไมก็ครบท้ัง 5 เครื่องมือหลัก (การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสงเสริม

การขาย การขายโดยพนักงาน และการตลาดทางตรง) เพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.3. การติดตามและประเมินผลการสรางตราสินคา 

    จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ ผูวิจัยพบวาม่ิงมิตรไมไดมีการวางแผนในการ

ประเมินผลไวอยางเปนระบบ เปนเพียงการสอบถามและบอกเลาจากผูบริโภคท่ีมาใชถึงความพึง

พอใจในทุกๆ ดานหลังจากท่ีมาใชบริการของม่ิงมิตร เพ่ือท่ีจะนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาใหสินคา

และบริการของม่ิงมิตร ท้ังในเรื่องรสชาติ การดูแลของพนักงาน สถานท่ี ฯลฯ นอกจากนี้ ทางม่ิงมิตร

ยังรับฟงความเห็นของผูบริโภคผานชองทางออนไลนทุกชองทางอีกดวย แตเนื่องจากม่ิงมิตรใชวิธีคิด

ตามการประเมินผลแบบไมเปนทางการ ไมใชดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

อยางเชน การทําแบบสอบถามตามท่ี Aaker (1996) ไดใหคําแนะนํา ผลท่ีไดจึงอาจไมสามารถนําไป

เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแบรนดอยางมีประสิทธิภาพจากการท่ีไมไดวางแผนติดตามและ

ประเมินผลการสรางแบรนดอยางเปนระบบ ทําใหผูบริหารม่ิงมิตรไมสามารถประเมินผลการรับรู 
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(Perception) ของผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาด การรับรูตอคุณคา(Value) ท้ังในดาน

คุณประโยชนการใชงานและคุณประโยชนดานอารมณของตราสินคาได เพียงแตทราบความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภคเทานั้น 

จากการสัมภาษณและสังเกตของผูวิจัย นอกจากการสรางแบรนดแลว ม่ิงมิตรไดให

ความสําคัญในการสรางความสัมพันธกับผูบริโภค โดยการพยายามสรางความสัมพันธกับผูบริโภคนั้น

นับวาเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการทําธุรกิจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 

เหตุผลท่ีม่ิงมิตรไดใหความสนใจกับการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคเปนเพราะม่ิงมิตรมีจุดยืนท่ี

เดนชัดในเรื่องการใหบริการท่ีเปนมิตรกับผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภครูสึกสบายใจในการเขามาดื่ม

เครื่องด่ืมภายในราน และเกิดพฤติกรรมการซ้ือซํ้า ม่ิงมิตรจึงไดเนนการสรางความสัมพันธกับ

ผูบริโภคเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอแบรนดและกลับมาใชบริการรานกาแฟม่ิงมิตรอยาง

สมํ่าเสมอ  ซ่ึงในการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคนั้น ถือไดวาม่ิงมิตรไดมีการสรางประสบการณ 

(Brand Experience) ใหแกผูบริโภค โดย Meyer และ Schwager (2007) กลาววา ประสบการณ

ตราสินคา (Brand Experience) เปนสิ่งท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกผูกพันกับตราสินคา ซ่ึง

ประสบการณตราสินคานั้นคือสิ่งท่ีสงผลตอผูบริโภคในดาน ประสาทสัมผัส (Sensory) อารมณ 

(Feeling) ความคิด (Cognitive) และการตอบสนองทางพฤติกรรม (Behavioral Response) โดย

ประสบการณตราสินคาจะเกิดข้ึนกับผูบริโภคท้ังทางตรงและทางออมผานทุกจุดสัมผัสของตราสินคา 

(Touch Point) ซ่ึงผูบริหาร   แบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรก็ไดมีความพยายามในการทําใหแบรนดเกิด

ผลกระทบตอผูบริโภคครบทุกดาน  โดยเม่ือผูบริโภคมาใชบริการรานกาแฟม่ิงมิตรก็จะเห็นโทนสี

เหลืองภายในรานท่ีทําใหรูสึกเปนกันเอง สดใส ไดเห็นความใสใจและเปนกันเองของพนักงาน ไดยิน

การทักทายท่ีเปนมิตร และไดลิ้มรสเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเหลานี้จะสรางอารมณใหผูบริโภครูสึก

สบายใจ ไมอึดอัดเวลาเขามาใชบริการ เกิดความคิดเก่ียวกับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ

และการใหบริการของรานกาแฟม่ิงมิตร จนกระท่ังเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซํ้าจนอาจถึงข้ันเกิดความ

จงรักภักดีกับแบรนดในท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษากระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟ “ม่ิงมิตร” สามารถนํามาใชเปนแนวทาง

สําหรับการสรางแบรนดรานกาแฟและธุรกิจท่ีเก่ียวของ โดยเม่ือใชรานกาแฟม่ิงมิตรเปนกรณีศึกษา 

พบวา ในการสรางแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรนั้น เจาของแบรนดไมไดมีการวางแผนอยางเปนระบบ

มากนัก แมวาจะทําตามข้ันตอนในกระบวนการสรางแบรนดครบทุกข้ันตอนก็ตาม ตัวอยางเชน ใน

ข้ันของการวิเคราะหผูบริโภคและแบรนดคูแขง ก็ไมไดมีการหาขอมูลเชิงลึกเพ่ือนํามาสรางความ
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ไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงถาหากตองการสรางแบรนดใหแข็งแกรง มีความแตกตางจากคูแขง อาจ

ตองวางแผนในการหาขอมูลเชิงลึกและวิเคราะหขอมูลดังกลาวอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังตองให

ความสําคัญกับการวางแผนติดตามและประเมินผลการสรางตราสินคาซ่ึงเปนข้ันตอนท่ี 3 ใน

กระบวนการสรางแบรนดอยางจริงจัง เพราะเปนสิ่งท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง-จุดออนของแบรนด 

รวมถึงโอกาสในการจะขยายธุรกิจ  

ในสวนขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาใน

สวนของผูสงสารหรือผูสรางแบรนดเทานั้น ไมไดทําการศึกษาในสวนของผูรับสารหรือผูบริโภค ดังนั้น

ในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรศึกษาถึงการรับรูและทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอแบรนด รวมถึงการศึกษา

พฤติกรรมผูใชบริการรานกาแฟ เพ่ือใหเขาใจกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกแบรนด

รานกาแฟมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ใชแบรนดรานกาแฟม่ิงมิตรเปนกรณีศึกษาเพียงแบรนด

เดียว การวิจัยในอนาคตจึงควรทํากับรานกาแฟแบรนดอ่ืนหรือคูแขงทางการตลาดของแบรนดราน

กาแฟม่ิงมิตรเพ่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของแตละแบรนด 
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บทคัดยอ 

 ทามกลางการเกิดข้ึนของอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีการพัฒนากันอยางรวดเร็ว

นั้นยอมเกิดประโยชนตอผูใชงาน ท้ังในเรื่องของการสืบคนขอมูล การติดตอกับผูคน การแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารท่ีสามารถสื่อสารกันไดในทันทีไมวาจะอยู ณ ท่ีใด รวมถึงการเกิดข้ึนของแอปพลิเคชัน

ตาง ๆ ท่ีไดรับความนิยมจากผูใชบริการเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม เม่ือมีจํานวนผูใชงานท่ีมากข้ึน 

ก็ยอมมีขอกังวลท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของขอมูลสวน

บุคคล เนื่องจากในปจจุบันนี้เว็บไซต และแอปพลิเคชันสวนใหญมักจะขอขอมูลสวนบุคคลของ

ผูใชงาน ไมวาจะเปนชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด หมายเลขโทรศัพท หมายเลขอีเมล เพ่ือแลกกับ 

การเขาไปใชงานเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันดังกลาวโดยไมเสียคาใชจายโดยเฉพาะอยางยิ่งแอปพลิเคชัน

ยอดนิยมอยางเฟซบุก (Facebook) ท่ีเปนเว็บไซตท่ีใหบริการเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับ      

ความนิยมอยางมากในปจจุบัน เนื่องจากผูใชเฟซบุกสามารถติดตามเรื่องราวตาง ๆ ท่ีสนใจรวมถึง

นําเสนอตัวตน เผยแพรความเปนตัวเองและเรื่องราวของตนผานเว็บไซตดังกลาวโดยไมเสียคาใชจาย

ใด ๆ โดยท่ีผูใชงานสวนใหญไมไดตระหนักถึงนโยบายความเปนสวนตัวและการใชขอมูลของเฟซบุก             

จึงสมควรท่ีจะทําการศึกษาเพ่ือสะทอนใหเห็นภาพในเรื่องดังกลาว และเพ่ือเสนอแนวทางใน         

การพัฒนาหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความเสียหายท่ีมาจากการรุกล้ําความเปนสวนตัวของประเทศไทย

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมายตอเรื่องดังกลาว 

 

คําสําคัญ: ความเปนสวนตัว เฟซบุก อินเทอรเน็ต ขอมูล แอปพลิเคชัน 
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 The emergence of the internet and various technologies that have developed 

rapidly will benefit people and internet users such as information searching, instantly 

communicating with other people regardless the location and exchange of 

information beyond boards. Also, there is the emergence of many popular 

applications. However, since there are more users, there are some concerns and the 

awareness of the safety of personal information. This is because most website and 

applications often request personal information of users. For instance, the name, 

surname, date of birth, phone numbers and email are requested in exchange for 

accessing the website or applications without charge, especially popular applications 

like Facebook. This company provides online social networking services that are very 

popular because Facebook users can follow up interesting stories, publish user’s 

unique identity and stories on the website without charges. Most user, however, are 

not aware of the privacy policy and using data of Facebook. Therefore, this problem 

should be studied more in order to make some suggestions and to propose guidelines 

for the development of laws relating to the damage caused by encroaching the 

privacy of Thailand to be enforced more effectively. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากการเปลี่ยนแปลงของโลก จะเห็นไดวา ในยุคปจจุบันมีการเกิดข้ึนของอินเทอรเน็ตและ

เทคโนโลยีตาง ๆ มากมาย หากเราไมกาวตามเทคโนโลยี เราอาจจะตกยุคหรือตามไมทันโลกได ดวย

เหตุนี้เอง การท่ีผูคนจะมีการเขาใชงานอินเทอรเน็ตมากข้ึน โดยใชเพ่ือการพูดคุย การคนควาคนหา

ขอมูล ใชเพ่ือความบันเทิง การซ้ือขายสินคาผานชองทางออนไลน การทําธุรกรรมตาง ๆ ผานทาง

ออนไลน หรือเพ่ือวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามลวนแตจะเก่ียวของกับการพ่ึงพาเทคโนโลยีแทบท้ังสิ้น 

เนื่องจากในอดีตหากเราตองการสิ่งใด ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร การทําธุรกรรม หรือการคนหา

ขอมูล เราก็จะตองไปหาสิ่งนั้นดวยตัวของเราเอง ตอมาโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดข้ึนของ

อินเทอรเน็ตและการพัฒนาของเทคโนโลยี สงผลใหคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

สามารถเขาถึงและรองรับการใชงานของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนนี้ดวย ซ่ึงการเขามาของเทคโนโลยี

ดังกลาวนี้เองท่ีทําใหพฤติกรรมของผูคนมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย ยิ่งไปกวานั้น บางคนถึง

ขนาดติดโลกออนไลน หรือบางคนมีความจําเปนตองเขาใชงานในเกือบทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
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ชีวิตประจําวัน ซ่ึงสิ่งนี้เองทําใหผูศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลของผูใชงาน

ผานการสมัครเพ่ือลงทะเบียนเขาใชงาน ผานการรวบรวมประมวลผลระหวางการใชงานของผูใชงาน 

รวมถึงวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถจัดเก็บและรวบรวมได 

การรวบรวมขอมูลสามารถรวบรวมไดจากท่ีมาของแหลงขอมูลท่ีมีความแตกตางกันออกไป 

โดยการรวบรวมขอมูลอาจจะไดมาจากผูท่ีสมัครใจท่ีจะใหขอมูลนั้นเอง เชน รานคาออนไลนท่ีจะมี

แบบฟอรมในการสอบถามผูซ้ือ ไมวาจะเปนท่ีอยูของผูซ้ือ รายละเอียดวิธีการชําระเงิน และอีเมล

ติดตอตามกระบวนการซ้ือ ซ่ึงผูบริโภคก็จะตองกรอกขอมูลเหลานี้เองลงในแบบฟอรมของรานคา

ออนไลนโดยสมัครใจ และจากผูท่ีใชบริการไมไดสมัครใจจะใหขอมูลแตเปนการรวบรวมขอมูลโดย               

ผูใหบริการเอง โดยจะเห็นไดวา สังคมออนไลนเปนสังคมท่ีจะตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน  

การใหบริการก็จะตองพ่ึงพิงกับผูใชงานโดยผูใชงานจะตองใสขอมูลของตนเองเขาไปในแพลตฟอรม

ซ่ึงขอมูลท่ีใสลงไปนั้นก็จะประกอบไปดวย ชื่อ ท่ีอยู การศึกษา รูป วิดีโอ การแสดงความเห็นตาง ๆ 

การซ้ือของออนไลน หรือแมกระท่ังการการใสคําคนหาของผูใชงาน ดังนั้น จึงถือไดวาการเขาใชงาน

ในแพลตฟอรมของผูใชงานแตละครั้งก็ถือไดวาเปนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความสนใจของผูใชงาน

เอง ยกตัวอยาง แอปพลิเคชันหาคูหรือเว็บไซตหาคูท่ีจะจับคูผูใชงานไดก็ตอเม่ือผูใชงานเหลานั้นไดให

รายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของตนเอง ไมวาจะเปนสถานท่ีตั้ง ประวัติการศึกษา แนวคิดการใชชีวิต

รวมถึงขอมูลสวนตัวของแตละคน2  

ผูศึกษามองวาในกรณีดังกลาวการเขาใชงานในแพลตฟอรมตาง ๆ นี้ ไมใชเรื่องไกลตัว    

เนื่องดวยสภาวะปจจุบันของสังคม และแนวโนมในอนาคตท่ีอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขา

มามีบทบาทตอสังคมเปนอยางมาก นอกจากนั้นแลวผูประกอบการสวนมากก็ยังไดใหความสําคัญกับ

ฐานขอมูล (Big Data)  เพ่ือเปนประโยชนในการแสวงหาขอไดเปรียบใหกับบริษัทตนเองใหมีเหนือ

บริษัทอ่ืน ดังนั้น เครือขายสังคมออนไลนหากจะขับเคลื่อนไปไดก็ตองพ่ึงพิงขอมูลของผูใชงาน            

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานจึงนับเปนสิ่งจําเปนอยางมากตอผูประกอบการ เรื่องดังกลาว

จึงเปนปญหาท่ีทุกฝายควรตระหนักถึง ไมวาจะเปนฝายภาครัฐ ฝายภาคเอกชน หรือภาคประชาชน

ท่ัวไปท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความจําเปนท่ีจะตองเขามา

หาวิธีการแกปญหา และกํากับดูแลปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับความเสียหายท่ีมาจากการรุกล้ําความเปนสวนตัวท่ีสงผล

กระทบตอสังคมในปจจุบัน  
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2013 
 

2. เพ่ือสรางความตระหนักใหเห็นถึงปญหาของความเสียหายท่ีมาจากการรุกล้ําความเปน

สวนตัว 

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหในคําตัดสินของคณะกรรมการแขงขันทางการคาประเทศเยอรมนี

ในคดีเฟซบุก และคดีอ่ืน ๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความเสียหายท่ีมาจากการรุกล้ํา   ความเปน

สวนตัว   

4. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความเสียหายท่ีมาจากการรุก

ล้ําความเปนสวนตัว ของประเทศไทยใหมีความทันสมัย และเพ่ือรองรับปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคตท่ีระบบดิจิทัลตาง ๆ จะเขามามีบทบาทตอสังคมมากข้ึน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 การวิจัยนี้ใชวิธีการสองแบบในการดําเนินการวิจัย แบบแรก คือ การศึกษา รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลเอกสาร (Documentary Research) แบบท่ีสอง คือ การวิจัยภาคสนาม ซ่ึงประกอบ

ไปด วยการรับฟ งความ คิด เห็ นของผู ใช ง าน โดยการออกแบบสอบถามผ านช อ งทาง 

https://goo.gl/forms/QTAz1iDYEIWicUFu1 และสัมภาษณจากผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนก

ตามเกณฑอายุ เพ่ือนําความคิดเห็นท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือสรุปผลการศึกษา 

 

สรุปผลการวิจัย 

เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมทรัพยากรท่ีมีคามีราคาจะตองเปนทรัพยากรท่ีสามารถ

จับตองไดเทานั้น แตในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรท่ีมีคาก็สามารถเปนสิ่งท่ีจับตอง

ไมไดอยางขอมูล โดยจะเห็นไดวา ขอมูลกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน

ในเรื่องของความเปนสวนตัวของผูบริโภค หรือเรื่องของการแขงขัน โดยจะเห็นไดวา บทบาทของ

ขอมูลท่ีสงผลกระทบตอการแขงขันนั้นสวนใหญจะอยูบนแพลตฟอรมออนไลน ไมวาจะเปนเครื่องมือ

คนหา (Search Engines) แพลตฟอรมออนไลนในภาคธุรกิจอยาง E-Commerce และแพลตฟอรม

โซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) นอกจากจะสงผลกระทบตอแพลตฟอรมออนไลนแลวยังสงผล

กระทบไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ อีกดวย ท้ังธุรกิจโฆษณา สุขภาพ พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม              

การประกัน การธนาคาร การขนสงหรือแมกระท่ังการเกษตร3  โดยจะเห็นไดวา ธุรกิจท่ีขับเคลื่อน

ดวยขอมูลนั้นเริ่มขยายตัวจากเศรษฐกิจออนไลนสูเศรษฐกิจออฟไลน ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจท่ีพบวา

การบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาถือเปนสวนท่ีทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับนโยบาย  

                                                           
3 CAN ATIK. How Big Data affects competition law analysis in Online Platforms and Agriculture: does one size fit 

all?  
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จากผลสํารวจผูใชบริการเฟซบุกของประเทศไทย ท่ีผูศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลโดยใช

แบบสอบถามผานชองทาง https://goo.gl/forms/QTAz1iDYEIWicUFu1 จํานวน 400 คน จะเห็น

ไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดตระหนักถึงขอตกลงและเง่ือนไขของการเขาใชบริการโดยเม่ือ

พิจารณาจากแบบสอบถามในเรื่องของการอานขอตกลงและเง่ือนไขของการสมัครเขาใชงาน 

Facebook แลวนั้น จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบไมไดอานขอตกลงและเง่ือนไขในการสมัครเขาใช

งาน Facebook จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 ซ่ึงเปนจํานวนท่ีมากกวาผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีไดอานขอตกลงและเง่ือนไขในการสมัครเขาใชงาน Facebook อีกท้ังในสวนของความกังวลของ

ผูใชบริการ โดยความกังวลในเรื่องท่ี Facebook คอยติดตามการใชงานของผูใชบริการตลอดเวลาท่ี

ผูใชบริการเขาใชบริการของ Facebook อันดับท่ี 1 คอนขางกังวล/กังวลเล็กนอย จํานวน 189 คน 

คิดเปนรอยละ 47.25 อันดับท่ี 2 ไมกังวลเลย จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 และความ

กังวลท่ี Facebook คอยติดตามการใชงานของผูใชบริการตลอดเวลาท่ีผูใชบริการเขาใชบริการ

เว็บไซตหรือแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ อันดับท่ี 1 คอนขางกังวล/กังวลเล็กนอย จํานวน 184 คน คิดเปน

รอยละ 46 อันดับท่ี 2 ไมกังวลเลย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 นอกจากนั้นแลว ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญยังเห็นวาการกระทําของ Facebook ไมเปนการเอาเปรียบผูใชงาน จํานวน 

207 คน คิดเปนรอยละ 51.75 โดยจํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมองวา Facebook เอาเปรียบ 

ผูใชงานมีเพียงจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.25  

ดังนั้น จะเห็นไดวา จากผลสํารวจผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดมีความกังวล หรือ        

มีความกังวลเพียงเล็กนอย เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ่ึงเปนคนไทย มองวาตนเองไมมี

สวนไดสวนเสียอะไรดวย เนื่องจากเปนเพียงผูใชบริการ ไมไดเปนผูคิดคนหรือพัฒนาแอปพลิเคชัน 

แมจะมีการรุกล้ําความเปนสวนตัวของผูใชบริการหรือทําใหความเปนสวนตัวของผูใชบริการลดลง 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญก็ไมไดรูสึกกังวลอะไรมาก ดังนั้น เม่ือคนสวนใหญ ไมไดเดือดรอนใน

ปญหาดังกลาวนี้ และไมไดตระหนักวาเรื่องดังกลาวจะเปนปญหา ทําใหการท่ีกฎหมายของประเทศ

ไทยในสวนท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวนี้ยังไมมีการบัญญัติข้ึน ซ่ึงผูศึกษามองวาในยุคปจจุบันและ

อนาคตผูท่ีมีขอมูลมากจะไดเปรียบกวา ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ีกฎหมายไทยควรจะตีความให

สามารถไปถึงในเรื่องดังกลาวนี้ได 

อภิปรายผล 

ในปจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากดวยการเขามาของอินเทอรเน็ต และ

เทคโนโลยีดิจิทัลตาง ๆ สงผลใหทุกอยางลวนจะตองเก่ียวของกับอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีแทบ

ท้ังสิ้น ทําใหสังคมปจจุบันเริ่มเขาสูสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีจะไมไดเปนเพียงแคเครื่องมือสนับสนุน

การทํางานเหมือนดังอดีตท่ีผานมา หากแตเทคโนโลยีไดถูกหลอมรวมเขาเปนสวนหนึ่งกับชีวิตของ

ผูคนท่ัวโลก ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทตอสังคมอยางมาก กลาวคือ เทคโนโลยีได   
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เขามาเปลี่ยนโครงสรางและรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนกระบวนการผลิต การคา         

การบริการ และกระบวนการทางสังคมในดานตาง ๆ และยังรวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล4 

ดังนั้น เม่ือมีการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีก็สงผลใหมีแอปพลิเคชันตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย และ

มีจํานวนผูใชบริการในแอปพลิเคชันตาง ๆ ก็มากตามไปดวย ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาจึงเปนเรื่องของ

การรวบรวมขอมูลของแอปพลิเคชัน ท่ีจะมีการรวบรวมขอมูลและนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผล     

(Data Processing) ตัวอยาง การท่ี Facebook นําขอมูลจากการเขาใชงานของผูบริโภคมาใชใน

การตลาด ทําใหบริษัทสามารถข้ึนโฆษณาท่ีตรงกับความสนใจของผูใชบริการไดตรงเปาหมาย  

  ความไดเปรียบของการท่ีผูใหบริการท่ีมีขอมูลจํานวนมาก (big data) สงผลใหผูบริการ     

รายนั้นจะมีความสามารถในการวิเคราะหและนําไปประยุกตใชกับธุรกิจของตนเอง ยิ่งไปกวานั้น          

ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจะสงผลใหธุรกิจนั้น ๆ สามารถเติบโตและประสบความสําเร็จไดเร็วข้ึน             

ทําใหสงผลกระทบตอหลาย ๆ ภาคสวนดวยกัน ไมวาจะเปนในดานของผูใชบริการหรือผูบริโภค       

ท่ีแมจะไมไดจายคาบริการจากบริการท่ีใชเปนตัวเงินก็ตาม แตก็จะตองจายโดยการใหขอมูลสวน

บุคคลของตนกับผูใหบริการนั้น ๆ ซ่ึงสงผลเสียหายตามมาตอผูใช โดยอาจมีผูนําขอมูลไปใชในทางท่ี

ไมดี ยกตัวอยาง การเอาเลขบัตรประชาชนไปสวมรอยแอบอางใชในการกระทําท่ีผิดกฎหมาย        

การโพสตรูปบนโซเชียลมีเดียตาง ๆ แลวถูกแอบอางนํารูปไปใชในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ

เจาของรูป หรือถูกขโมยข้ึนบาน หรือถูกกอเหตุลักพาตัว ซ่ึงลวนแลวแตเปนการเปดชองใหผูไมหวังดี

เอาขอมูลไปใชในทางท่ีผิดได5   

นอกจากจะสงผลตอผูใชบริการหรือผูบริโภคแลวนั้นยังสงผลตอผูประกอบธุรกิจดวยกัน     

โดยจะเห็นไดวา การมีขอมูลมากและนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนนั้น สามารถนําไปประยุกตใชไดกับ

ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจออนไลนอยางโซเชียลมีเดีย ท่ีจะตองถูกขับเคลื่อนดวยขอมูล ซ่ึงถือเปน

ชองทางหนึ่งในการมีอํานาจเหนือตลาด ถือเปนการกีดขวางผูประกอบการรายอ่ืนท่ีจะเขามาในตลาด  

ขอเสนอแนะ 

1. จัดใหมีการอบรมใหความรูหรือสรางความตระหนักเพ่ือใหผูเขาใชงานสามารถ               

รูเทาทันเทคโนโลยีในปจจุบัน 

 ในยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอผูคนในสังคมอยางมาก การติดตอสื่อสารและ

การทําธุรกรรมตาง ๆ ลวนจะตองเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลแทบท้ังสิ้น ดังนั้น จึงทําใหมีปริมาณ

ขอมูลมหาศาลท่ีหมุนเวียนอยูในระบบ ไมวาจะเปนขอมูลท่ัวไปในสวนท่ีเปดเผยได หรือขอมูลสวน

                                                           
 4 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2562). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [เว็บไซต ] . จาก 

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf (เขาถึงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2562). 

5 Ibid. 
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บุคคลในสวนท่ีไมควรเปดเผย ดังนั้น การรูเทาทันเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากเม่ือเรา

รูเทาทันเทคโนโลยีแลวความสุมเสี่ยงตอการถูกนําเอาขอมูลสวนบุคคลของเราไปใชประโยชนในทาง

ท่ีไมดีก็จะนอยลงได ตัวอยาง การลงทะเบียนเพ่ือลุนรับของสมนาคุณ หรือลุนรับรางวัล และการ

สมัครใชบริการของสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ซ่ึงหากเรารูเทาไมถึงการณผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ตามมากับการใหขอมูลสวนตัวกับผูใหบริการท่ีไมนาไววางใจ หรือใหขอมูลกับเว็บไซต หรือแอปพลิเค

ชันท่ีมีการถามขอมูลสวนตัวของผูใชงานไมวาจะเปนในเรื่องของ ชื่อ ท่ีอยู อีเมล โทรศัพท รูปภาพ

ประจําตัว ความสนใจ หรือแมกระท่ังเลขหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน โดยผูใชอินเทอรเน็ตก็

เปนผูสมัครใจท่ีจะใหขอมูลเอง และกดยินยอมใหขอมูลดังกลาวไปโดยไมไดมีการตระหนักถึงภัยหรือ

อันตรายท่ีอาจจะสงผลตามมาตอตัวผูเปนเจาของขอมูลเองได6  

ยิ่งไปกวานั้น เม่ือผูใชบริการเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวแลวนั้น

หากในอนาคตประเทศไทยจะมีการคิดคนพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือเขาเปนคูแขงกับธุรกิจโซเชียล

เน็ตเวิรคอยางเฟซบุกก็สามารถท่ีจะทําการแขงขันได ท้ังนี้ จะเห็นไดวาการใหบริการโซเชียล

เน็ตเวิรคหรือโซเชียลมีเดีย สวนใหญจะไมมีการเก็บคาบริการจากผูบริโภค อยางไรก็ตาม ผูใหบริการ

สวนใหญจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพิงรายไดจากการโฆษณา โดยลูกคาท่ีจะเสียคาบริการโฆษณาจะยอมเสีย

คาโฆษณาใหเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิรคท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก ดังนั้น การจะหาผูใชบริการมาใช

บริการแอปพลิเคชันใหม ๆ จึงทําไดยาก เพราะหากผูประกอบการหรือเจาของแอปพลิเคชันท่ีออกมา

ใหมไมสามารถดึงดูดผูใชบริการไดนั้น การท่ีจะมีลูกคามาเสียคาบริการลงโฆษณาในแอปพลิเคชันนั้น

ก็ยอมมีนอยลงตามไปดวย โดยทุกวันนี้กฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทยยังไมครอบคลุม

ถึงเรื่องดังกลาวเนื่องจากคนไทยสวนใหญ (อางอิงจากผลสํารวจของผูศึกษา) ยังไมไดมีความกังวล

หรือมีความกังวลในเรื่องดังกลาวเพียงเล็กนอย ฉะนั้น เม่ือคนไทยยังไมไดมองเห็นวาเปนปญหาหาก

เราจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง รวมถึงบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวก็จะเปนการยาก 

และหากเราจะทําการแขงขันกับบริษัทท่ีมีอยูกอนแลวโดยไมมีกฎหมายเขามาควบคุมกํากับดูแลก็จะ

ยิ่งเปนการยากมากข้ึนไปในการจะเขาสูตลาดได ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวควรท่ีจะเริ่ม

จากผูใชบริการท่ีจะตองรูและเขาใจในเทาทันเทคโนโลยีนั้น ๆ กอน  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะการเก็บขอมูลของผูใชงานแอปพลิเคชันเฟซบุก 

(Facebook) เทานั้น โดยไมไดมีการสํารวจ หรือสอบถามในประเด็นการเขาใชงานของผูตอบ

แบบสอบถามในแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ผูศึกษาจึงเห็นควรใหการวิจัยในครั้งตอไปควรมีการวิจัยถึง

                                                           
6 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส (องคกรมหาชน). (2562). รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

ป พ.ศ. 2561 (พิมพคร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ: สํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 
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ประเด็นดังกลาวในแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดเหลานั้นมาใชประกอบผลการวิจัย    

เ พ่ือขยายผลการวิจัยและนําขอ มูลไปใช ในการอภิปรายผล เ พ่ือให มีขอมูล ท่ีรัด กุมและ                             

มีความหลากหลายมากข้ึน  

ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหภาครัฐไดรับรูและเขาใจถึงโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยขอมูล ซ่ึงอาจจะนําผล

ท่ีไดไปสูการกําหนดนโยบายรวมถึงสรางกลไกในการใหความคุมครองกับเรื่องดังกลาวไดอยางถูกตอง 

และถือเปนการเตรียมความพรอมใหประเทศไทยดวย หากในอนาคตประเทศไทยมีการพัฒนาสื่อ

โซเชียลมีเดียในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเครื่องมือคนหา (Search Engines) โซเชียลเน็ตเวิรค 

(Social Network) เขามาทําการแขงขันในตลาดออนไลน ซ่ึงมีความเปนไปไดวาจะตองเกิดข้ึน

ตามมาตามยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

3. การประสานงานรวมกันของทุก ๆ ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

การประสานงานรวมกันของทุก ๆ ภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนระหวางภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือจากหนวยงานตางๆ เชน จากรัฐบาล หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมาย 

องคกรบริการสังคม ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูพัฒนาแอปพลิเคชัน องคกรเอกชน ชุมชนนักวิชาการ

และองคการไมหวังผลกําไร เปนตน ซ่ึงทุกฝายจะตองตองคํานึงถึงมาตรการกฎหมาย การบังคับใช

กฎหมาย กลไกการทํางาน ความรวมมือในการประสานงานรวมกันจึงนับเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดตอ

ผลประโยชนของผูใหบริการและผูเขาใชบริการทุกคน เนื่องจากเรื่องดังกลาว จะสงผลกระทบตอ

หลาย ๆ ฝาย ไมวาจะเปนฝายภาครัฐ ฝายภาคเอกชน หรือภาคประชาชนก็ตาม 

ดังนั้น การประสานงานรวมกันของทุก ๆ ภาคสวนท่ีเก่ียวของนั้นจึงควรท่ีจะตองมีขอตกลง

กลางรวมกันในฐานะของกฎหมายหรือมาตรฐานท่ีจะบังคับใช การรางขอกฎหมายในการบังคับใช

รวมกันระหวางทุกคนจึงนับเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการท่ีประเทศไทยจะขับเคลื่อนตอไปพรอม ๆ กับ

เทคโนโลยีท่ีมีอยูและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีกําลังเขามา เนื่องจากแนวคิดในการนําขอมูลมาทําสิ่งใหม ๆ 

นั้นเกิดข้ึนในทุก ๆ วันและเทคโนโลยีเองก็มีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

 

4. ปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทยในสวนการเปนผูมีอํานาจ      

เหนือตลาด 

จากการศึกษาพบวา การเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดของประเทศเยอรมนีจะบัญญัติไวใน 

หมวด 2 Market Dominance, Other Restrictive Practices ของ Act against Restraints of 

Competition (Competition Act – GWB) โดยจะเริ่มตั้งแตมาตรา 18 ไปจนถึงมาตรา 21 ท้ังนี้ 

ตามมาตรา18 (3a) แหงพระราชบัญญัติการแขงขันของประเทศเยอรมนี ไดกําหนดหลักเกณฑ

สําหรับบริษัทท่ีมีอํานาจเหนือตลาดในกรณีของแพลตฟอรมและเครือขายออนไลน โดยการจะ
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ประเมินวาบริษัทดังกลาวนั้นมีอํานาจเหนือตลาดหรือไม เปนไปตามมาตรา 18 (3)a7 โดยจะตอง

คํานึงถึง (1) ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม (2) การใชบริการแบบขนานจากผูใหบริการรายอ่ืน

และการเปลี่ยนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนหากผูใชมีการเปลี่ยนการใชบริการ (3) การประหยัดตอขนาดของ

ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (4) การเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน   

(5) แรงกดดันดานการแขงขันท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

สวนประเทศไทย เรื่องดังกลาวจะถูกบัญญัติไวใน หมวด 3 ของพระราชบัญญัติแขงขัน

ทางการคา พ.ศ. 2560 โดยในเรื่องของอํานาจเหนือตลาดตามกฎหมายไทยนั้น การจะพิจารณาวา   

ผูประกอบกิจการรายใดเปนผูท่ีมีอํานาจเหนือตลาด จะตองพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ 

การแขงขันทางการคา เรื่อง หลักเกณฑการเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาด พ.ศ. 25618

ยิ่งไปกวานั้น ในกรณีของแพลตฟอรมและเครือขายออนไลนท่ีมีแนวโนมการจะเปนผูประกอบการท่ีมี

อํานาจเหนือตลาดนั้นจะตองมีการพิจารณาในข้ันแรกวาเปนการใชอํานาจเหนือตลาดใด ตลาดใหญ

เพียงใด กวางขวางเพียงใด ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงฐานของการพิจารณาหาอํานาจเหนือตลาด             

                                                           
7§ 18 of Act against Restraints of Competition 

§ 18 Market Dominance 

(3a) In particular in the case of multi-sided markets and networks, in assessing the market position of an 

undertaking account shall also be taken of: 

1.  direct and indirect network effects, 

2.  the parallel use of services from different providers and the switching costs for users, 

3.  the undertaking's economies of scale arising in connection with network effects, 

4.  the undertaking's access to data relevant for competition, 

5.  innovation-driven competitive pressure. 

8 ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เร่ือง หลักเกณฑการเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาด พ.ศ. 2561 

     ขอ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เร่ือง หลักเกณฑการเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงมี

อํานาจเหนอืตลาด พ.ศ. 2561”  

     ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

     ขอ 3 ใหผูประกอบธุรกิจที่มีสวนแบงตลาดและยอดเงินขาย ดังตอไปนี้ เปนผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาด   

     (1) ผูประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่ง หรือบริการใดบริการหนึ่ง ที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมา

ต้ังแตรอยละหาสิบขึ้นไป และมียอดเงินขายในปที่ผานมาต้ังแตหนึ่งพันลานบาท ขึ้นไป หรือ  

     (2) ผูประกอบธุรกิจสามรายแรก ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่ง หรือบริการใดบริการหนึ่ง ที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมา

รวมกันต้ังแตรอยละเจ็ดสิบหาขึ้นไป และมียอดเงินขายในปที่ผานมาแตละราย ต้ังแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป  

      ความในวรรคหนึ่ง (2) มิใหใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่มีสวนแบงตลาด ในปที่ผานมาตากวารอยละสิบ   

      ขอ 4 การนับสวนแบงตลาดและยอดเงินขายของผูประกอบธุรกิจรายหนึ่งซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาด ใหนับรวมสวนแบงตลาด

และยอดเงินขายในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งของบรรดา ผูประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธกันทางนโยบายหรือ

อํานาจส่ังการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวย และใหถือวาบรรดาผูประกอบธุรกิจที่มีสวนแบงตลาดดังกลาวเปนผู

ประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาด 
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ฐานการพิจารณาในท่ีนี้ เรียกกันอยางเปนทางการวา “ขอบเขตตลาด” (market definition) หรือ

บางทีก็เรียกวา “ตลาดท่ีเก่ียวของ” (relevant market) ก็ได9 โดยมีหลักในการระบุขอบเขตตลาด 

หรือการกําหนดนิยามของตลาดท่ีเก่ียวของไดดังนี้ คือ                                       

1. ขอบเขตตลาดตามประเภทของสินคา (Product Market Definition) กลาวคือ จะตองมี

การพิจารณาวาสินคานั้นเปนสินคาชนิดเดียวกันหรือไมในตลาด ในกรณีท่ีสินคาดังกลาวมีราคา

เดียวกันไมมีการเลือกปฏิบัติไปตามแตละผูซ้ือ ก็จะตองดูวาสินคาดังกลาวมีขอบเขตตลาดท่ีแคบท่ีสุด

และตรวจสอบหาความสามารถในการข้ึนราคาสินคา โดยถาหากวามีการข้ึนราคาสินคาดังกลาว     

แตไมสามารถทํากําไรเพ่ิมข้ึนได ก็จะตองมีการเพ่ิมสินคาท่ีเปนสินคาทดแทนท่ีดีท่ีสุดเขาไปอยูในกลุม

เดียวกับสินคาท่ีดังกลาวนั้น และถาหากวาการข้ึนราคาสินคานั้นไมสามารถสรางกําไรไดอีก ก็จะเพ่ิม

สินคาท่ีเปนสินคาทดแทนท่ีดีท่ีสุดเขาไปในกลุมนั้นอีก และจะตองมีการทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะ

ไดกลุมสินคาท่ีสามารถข้ึนราคาและทํากําไรไดอยางมีนัยสําคัญ และรักษาระดับราคานั้นไวไดนาน  

โดยขอมูลท่ีนํามาใชในการพิจารณานี้มาจะมาจากหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปน

หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริโภคไดมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโนมวาจะเปลี่ยนใจไปซ้ือสินคา

ระหวางสินคาหลายรายการ ตามการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเห็นวา

ผูประกอบการมีการดําเนินธุรกิจตามมุมมองของผูบริโภคเก่ียวกับความสามารถในการใชการทดแทน

กันระหวางสินคาหลายรายการตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปจจัยการแขงขันอ่ืน ๆ รวมท้ัง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูซ้ือในเรื่องตนทุนและระยะเวลาท่ีจะตองใชในการเปลี่ยนไปใชสินคาอีกชนิด

หนึ่ง 

2. ขอบเขตตลาดตามภูมิศาสตร (Geographic Market Definition) กลาวคือ เปนการ

พิจารณาขอบเขตตลาดตามพ้ืนท่ีท่ีมีการผลิตและจัดจําหนายสินคา และอยูภายใตสมมติฐานวาสินคา

มีราคาเดียวกันไมเลือกปฏิบัติใหราคาแตกตางกันไปตามแตละผูซ้ือ โดยการพิจารณาจะเริ่มจาก

บริษัทผูผลิตหรือผูจําหนายสินคารวมถึงบริษัทท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตวาเปนเพียงบริษัทเดียวหรือไม

ในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ ท่ีมีความสามารถท่ีจะข้ึนราคาอยางมีนัยสําคัญและสามารถรักษาระดับราคานั้นได

เปนระยะเวลานาน ท้ังนี้จะตองข้ึนอยูกับเง่ือนไขการจําหนายสินคาในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะตองไมมีการ

เปลี่ยนแปลงดวย 

3. ผู ท่ีเก่ียวของในตลาด (Market Participants) กลาวคือ ผูผลิตและผูขายโดยตรงจะ

พิจารณาจากการเอาบริษัทท้ังหมดท่ีผลิตหรือขายในตลาดท่ีเก่ียวของท้ังบริษัทแมและบริษัทลูก กับ

                                                           
9 ปยะบุตร บุญอรามเรือง.2554. “การวินิจฉัยขอบเขตตลาดและแนวปฎิบัติในกิจการโทรคมนาคม”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย:169. 
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ผูผลิตและผูขายโดยออมโดยจะพิจารณารวมไปถึงบริษัทท่ีไมไดผลิตหรือขายสินคาท่ีเก่ียวของแต

อาจจะผลิตสินคาเขาสูตลาดหากมีการข้ึนสินคาและมีแรงจูงใจทางธุรกิจมากเพียงพอ10 

 ดังนั้น ยิ่งขอบเขตตลาดท่ีเปนฐานในการพิจารณายิ่งกวางมากเทาใด แนวโนมของอํานาจ

เหนือตลาดก็จะยิ่งนอยลงเทานั้น ในทางกลับกันหากขอบเขตของตลาดท่ีเปนฐานในการพิจารณายิ่ง

แคบลงเทาใด แนวโนมของอํานาจเหนือตลาดก็จะมีมากข้ึนเทานั้น ดวยเหตุนี้เองขอบเขตตลาดจึง

เสมือนเปนตัวชี้วัดการมีอํานาจเหนือตลาดท่ีจะสงผลใหมีการพิจารณาพฤติกรรมเก่ียวกับการกัดกัน

การแขงขันตอไป ขอบเขตตลาดจึงถือเปนเสมือนหัวใจของกระบวนการวินิจฉัยพฤติกรรมกีดกันการ

แขงขันท้ังกระบวนการ 

โดยท่ัวไปการวินิจฉัยหาขอบเขตตลาดจะมีเครื่องมือท่ีใชในการกําหนดตลาดท่ีเก่ียวของกัน 

คือ SSNIP Test  (Small but Significant Non-transitory Increase in Price Test) หรือเรียกได

วาเปนการพิจารณาถึงความสามารถในการทดแทนกันได ซ่ึงการพิจารณาตามทฤษฎี SSNIP Test  

แลวนั้นจะมีการพิจารณาวา ถาราคาสินคา หรือบริการชนิดหนึ่งมีการข้ึนราคาระหวาง รอยละ 5 ถึง

รอยละ 10 แลว ผูบริโภคมีการตอบสนอง โดยการเปลี่ยนไปซ้ือสินคา หรือบริการอ่ืนทดแทน ภายใน

ระยะเวลา 1 ป หรือไม หากมีการเปลี่ยนไปซ้ือสินคาชนิดอ่ืนดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวา 

สินคาท้ังสองชนิดดังกลาวอยูในตลาดสินคา หรือบริการเดียวกัน  

 แตจากกรณีปญหาดังกลาวนั้นจะเห็นไดวาขอบเขตตามกรณีปญหานั้น เปนขอบเขตตลาด

โซเชียลเน็ตเวิรค โดยเม่ือพิจารณาสภาพโครงสรางของตลาดโซเชียลเน็ตเวิรคแลวนั้น จะพบวา 

สถานะอํานาจเหนือตลาดนี้ หากตีความตามกฎหมายท่ีมีอยูถือเปนเรื่องท่ีเปนไปไดยาก ท้ังบริการ

เหลานี้ลวนเปนบริการท่ีฟรี ไมมีการเก็บคาใชจายจากผูบริโภค โดยเม่ือพิจารณาสภาพโครงสรางของ

ตลาดโซเชียลเน็ตเวิรคแลวนั้น จะพบวา สถานะอํานาจเหนือตลาดของประเทศไทยนี้จะไมสามารถ

ตีความในสวนของผู ใหบริการในตลาดโซเชียลเน็ตเวิรคได ในทางกลับกันตามท่ีสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ข ง ขั น ท า ง ก า ร ค า ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี ( The Federal Cartel Office, 

Bundeskartellamt) กลับมองวาการเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดโดยมีหลักเกณฑท่ีครอบคลุมถึงตลาด

โซเชียลเน็ตเวิรค โดยในกรณีของเฟซบุกท่ีเปนผูใหบริการโซเชียลเน็ตเวิรค การท่ีผูใชบริการจะเลือก

ผูใหบริการโซเชียลเน็ตเวิรค ผูใชบริการก็จะตองคํานึงถึงความสามารถในการติดตอกับบุคคลอ่ืนได

เปนสําคัญ นั่นหมายความวา ยิ่งผูใหบริการโซเชียลเน็ตเวิรครายใดมีผูใชบริการจํานวนมากก็จะยิ่ง

ดึงดูดใหมีผูใชบริการเขามาเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น ในขณะเดียวกันก็ยังถือเปนการลดแรงจูงใจให

ผูใชบริการเดิมท่ีจะเปลี่ยนไปใชโซเชียลเน็ตเวิรคของผูใหบริการรายอ่ืน เนื่องจากผูใชบริการอาจจะ

                                                           
10 ปยะบุตร บุญอรามเรือง.2554. “การวินิจฉัยขอบเขตตลาดและแนวปฏิบัติในกิจการโทรคมนาคม”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย: 171-177. 
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ไมแนใจวาจะสามารถติดตอกับบุคคลอ่ืนไดอยางเดิมหรือไม คุณคาของโซเชียลเน็ตเวิรคจึงสัมพันธ

โดยตรงกับจํานวนผูใชบริการ เพราะยิ่งมีคนใชบริการโซเชียลเน็ตเวิรครายใดมาก คุณคาของโซเชียล

เน็ตเวิรครายนั้นก็จะยิ่งมากตามไปดวย (identity-based network effects)11  

โดยการใหบริการโซเชียลเน็ตเวิรค สวนใหญจะไมมีการเก็บคาบริการจากผูบริโภค อยางไรก็ตาม

ผูใหบริการสวนใหญจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพิงรายไดจากการโฆษณา โดยลูกคาท่ีจะเสียคาบริการโฆษณา

จะยอมเสียคาโฆษณาใหเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิรคท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก ดังนั้น การจะหา

ผูใชบริการมาใชบริการแอปพลิเคชันใหม ๆ จึงทําไดยาก เพราะหากผูประกอบการหรือเจาของ    

แอปพลิเคชันท่ีออกมาใหมไมสามารถดึงดูดผูใชบริการไดนั้น การท่ีจะมีลูกคามาเสียคาบริการลง

โฆษณาในแอปพลิเคชันนั้นก็ยอมมีนอยลงตามไปดวย รวมถึงโอกาสท่ีผูแขงขันรายใหมจะเขามาใน

ตลาดไดก็มีนอยลงตามไปดวย จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีกฎหมายจะตองเขามากํากับดูแลการแขงขันใน

เรื่องดังกลาวของผูประกอบการใหมีความเทาเทียมกัน  

5. ปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทยในสวนของขอหามของ            

ผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาด 

ควรแกไขปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทยใหสามารถตีความขยายไปถึง

ไปถึงการท่ีผูประกอบธุรกิจท่ีมีอํานาจเหนือตลาด จากการศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้ ผูศึกษาพบวา    

แตละประเทศไดใหความสําคัญและมีความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาวจนเกิดเปนกรณีศึกษา

มากมาย รวมท้ัง คดีท่ีมีการตัดสินลาสุด เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 ท่ีคณะกรรมการแขงขัน

ทางการคาของประเทศเยอรมนี (the Bundeskartellamt) สั่งหามไมใหเฟซบุก (Facebook) 

ประมวลผลขอมูลของผูใชงาน เนื่องจากการประมวลผลขอมูลของเฟซบุก ไมไดขอความยินยอมโดย

ชัดแจงจากผูใช รวมไปถึงขอกําหนดในการใหบริการของเฟซบุกท่ีไมเปนธรรมตอผูใชบริการ12       

โดยจากการศึกษาพบวาประเทศเยอรมนีไดใหความสําคัญมากและเห็นวาการกระทําดังกลาวเปน

เรื่องท่ีไมเปนธรรมตอผูใชบริการ ท้ังนี้ คําตัดสินดังกลาวอิงตามมาตรา 19 (1)13 ของพระราชบัญญัติ

การแขงขันของประเทศเยอรมนี ท่ีหามบริษัทท่ีมีอํานาจเหนือตลาดใชอํานาจเหนือตลาดในทางท่ีผิด 

โดยจะเห็นไดวา กฎหมายดังกลาวไดวางหลักการเอาไวกวาง ๆ  

                                                           
11 กนกนัย ถาวรพานิช. (2561). บทเรียนจากขาวฉาวเฟซบุกถึงไทย : การคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวยกฎหมายแขงขันทางการคา 

[เว็บไวต]. จาก https://www.the101.world/privacy_and_trade_competition_act/ (เขาถึงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561) 

12 Bundeskartellamt V. Facebook (6 February 2019) 

13  § 19 of Act against Restraints of Competition 

§ 19 Prohibited Conduct of Dominant Undertakings 

(1) The abuse of a dominant position by one or several undertakings is prohibited. 
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สวนประเทศไทยจะเปนไปตามมาตรา 5014 ของพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2560 โดยตามมาตรา 50 จะหามผูประกอบธุรกิจท่ีมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการในการกําหนด

ราคาซ้ือสินคาหรือบริการท่ีไมเปนธรรม หรือกําหนดเง่ือนไขในลักษณะท่ีไมเปนธรรมใหผูประกอบ

ธุรกิจอ่ืนซ่ึงเปนคูคาของตนตองจํากัด การบริการ การผลิต การซ้ือ หรือการจําหนายสินคา  หรือ    

ตองจํากัดโอกาสในการเลือกซ้ือหรือขายสินคา การไดรับหรือใหบริการ  หรือในการจัดหาสินเชื่อจาก

ผูประกอบธุรกิจอ่ืน รวมท้ังการระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซ้ือ การจําหนาย          

การสงมอบ  เพ่ือลดปริมาณใหต่ํากวาความตองการของตลาดและการแทรกแซงการประกอบธุรกิจ

ของผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

จึงเห็นไดวา ขอหามของผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดของประเทศไทยจะจํากัดอยู

แคในเรื่องของการการกําหนดราคา การรักษาระดับราคา การกําหนดเง่ือนไขในลักษณะท่ีไมเปน

ธรรมตอผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนคูคาของตน การระงับ การลด หรือจํากัดบริการการผลิตใหมีปริมาณ

ท่ีต่ํากวาความตองการของตลาด และการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนโดยไมมีเหตุอัน

สมควร จึงเห็นไดวา กฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทยนั้นจะไมไดมีการพูดถึงในสวนของ

การกระทําท่ีเก่ียวของกับการรวบรวมขอมูลในเครือขายสังคมออนไลนเหมือนดังกฎหมายแขงขัน

ทางการคาของประเทศเยอรมนี 

การบังคับใชขอกฎหมายในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ จึงนับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีทางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจะตองตระหนักและลงมือทําอยางจริงจัง เพ่ือท่ีจะปกปอง

ผลประโยชนของประชาชน ท่ีเปนผูใชบริการ และยังถือเปนการยกระดับกฎหมายในเรื่องการแขงขัน

ทางการคาของประเทศไทยใหมีความทัดเทียมกับนานาชาติ 

 

  

 

                                                           
14 มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 

หามมิใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการในลักษณะ อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

  (1) กําหนดหรือรักษาระดับราคาซ้ือหรือขายสินคาหรือคาบริการอยางไมเปนธรรม  

(2) กําหนดเง่ือนไขในลักษณะที่ไมเปนธรรมใหผูประกอบธุรกิจอื่นซ่ึงเปนคูคาของตนตองจํากัด การบริการ  การผลิต  การ

ซ้ือ  หรือการจําหนายสินคา  หรือตองจํากัดโอกาสในการเลือกซ้ือหรือขายสินคา  การไดรับหรือใหบริการ  หรือในการจัดหาสินเชื่อ

จากผูประกอบธุรกิจอื่น  

       (3) ระงับ  ลด  หรือจํากัดการบริการ  การผลิต  การซ้ือ  การจําหนาย  การสงมอบ  การนําเขามา ในราชอาณาจักรโดย

ไมมีเหตุผลอันสมควร  ทําลายหรือทําใหเสียหายซ่ึงสินคา  ทั้งนี้  เพื่อลดปริมาณใหตากวา ความตองการของตลาด 

       (4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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ทางการเงินของประเทศไทย 

Legal problems in Determine the fault base of financial 
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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน ตลอดจนศึกษา

มาตรการทางกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวของ กับการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเ พ่ือปอง กัน 

และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในตางประเทศและประเทศไทย เพ่ือใหสามารถนําบทสรุป

ไปใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตอไป 

 จากการศึกษา พบวา ในปจจุบันประเทศไทย ไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามทางการเงินเปนการเฉพาะ แตตองอาศัยกฎหมายในหลากหลายฉบับ และตองอาศัย

หนวยงานหลายหนวยงานท่ีใชอํานาจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงานเพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางการเ งิน สงผลทําใหประเทศไทยเ กิดปญหาทางกฎหมาย 

ในประการตาง ๆ อันไดแก ประการท่ีหนึ่ง คือ ปญหาทางกฎหมายในการกําหนดฐานความผิด

อาชญากรรมทางการเงินของประเทศไทย ประการท่ีสอง คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขาด

หนวยงานกลางในการทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง

การเงินโดยเฉพาะ และประการสุดทาย คือ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันอาชญากรรมทางการ

เงินในประเทศไทย ซ่ึงปญหาท้ังหมดดังกลาว ยอมกระทบตอระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของ

ประเทศ 

 ดังนั้น ผู เ ขียนจึงเห็นควรใหประเทศไทยมีการตรากฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการปองกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเปนการเฉพาะ โดยเนื้อหาของกฎหมายจะตองมีการกําหนด

มาตรการทา งกฎหมาย ในการป อ ง กันและปราบปรามอาชญากรรมทางการ เ งิน ไว 

อยางชัดเจน เปนรูปธรรม มีการกําหนดความหมายของคําวาอาชญากรรมทางการเงิน กําหนดฐาน

ความผิด และกําหนดองคประกอบของความผิดในฐานความผิดท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินไว

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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อยางชัดเจน รวมถึงมีการกําหนดองคกร หรือหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบ และ

ทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเปนการเฉพาะ โดยนําหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศท่ีองคกรระหวางประเทศ

แนะนําใหเปนตัวอยางในการแกไขปญหาอาชญากรรมทางการเงินมาปรับใชในประเทศไทย เพ่ือให

ปญหาเก่ียวกับการกระทําความผิดและการกออาชญากรรมทางการเงินของประเทศไทย ไดรับการ

แกไขอยางเหมาะสมและอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐตามเจตนารมณของกฎหมาย อัน

สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจการทําธุรกรรมทางการเงินและความเปนอยูของประชาชนชาวไทยใหมี

เสถียรภาพอยางม่ันคง ปลอดภัย ตอไป 

 

คําสําคัญ:  ฐานความผิดอาชญากรรมทางการเงิน ฐานความผิดอาญาตอนิติบุคคล  

ความร่ํารวยผิดปกติของบุคคลและนิติบุคคล มาตรการทางกฎหมายทางการเงิน 

หนวยงานกลางทางอาชญากรรมการเงินและเศรษฐกิจ 

 

Abstract 

 

This Thesis have their purpose of study their basic, idea, principle and their 

involved Legal Theory about prevent and suppress the financial crime. And all the 

way to study about the involve legal measure that use to set a legal measure that 

use to prevent and suppress the financial crime in Thailand to be able to summarize 

to solve a better and sustainable solution to prevent and suppress financial crime in 

Thailand. 

From the study found that Thailand doesn’t have a specified law measure to 

prevent and suppress a financial crime. But they depend on law in variety edition. 

And depend on many law enforcement agencies that use a law to setup a specified 

agency to prevent and suppress the financial crime. And that cause a lot of law 

problem in Thailand. The first is law problem in the setup the financial crime offense 

base in Thailand. Second is law problem in lacking of government agencies that 

specified to prevent and suppress a financial crime. Third is law measure to prevent 

a financial crime. From all the problem above will naturally affect to the economy 

and the country investment. 
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So that the author idea is Thailand must have a specified law measure about 

prevent and suppress a financial crime. The content of the law must have a clear and 

factual law measure in prevent and suppress a financial crime. Have a definition of 

financial crime. Have a clear fault base in financial crime. And include an organization 

or a specified government agency that responsible their duty to prevent and suppress 

a financial crime. By bringing an idea, law theory, legal measure from other country 

that recommended by the international organization to be a sample in solving a 

problem about the financial crime in Thailand. To make the problem about the 

financial crime in Thailand fixed by have the suitable solution that under controlled 

by the government agencies by the laws intend to be that good for Thai economy 

and the Thais will have a safer, more stable financial transaction and better being for 

Thais. 

 

Keywords:  Financial crime offense base, Criminal base against juristic person, 

Abnormal riches of individuals and legal entities, Financial legal 

measures, Central agency on financial crime and economy 

 

บทนํา 

 อาชญากรรมทางการเงิน นับไดวาเปนสวนหนึ่งของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปน

อาชญากรรมท่ีกระทําโดยบุคคลผูไดรับการยอมรับและสถานภาพทางสังคมสูง โดยอาศัยโอกาส 

ในการประกอบอาชีพของตน หรือการกระทําความผิดตอกฎหมายอาญาของบุคคลท่ีมีฐานะดีในทาง

เศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยหรือเก่ียวของกับตําแหนงหนาท่ีหรืออาชีพของตน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 

การทุจริต ท่ีกอให เ กิดความเสียหายตอสาธารณะจนกระท่ังตองใชมาตรการทางอาญา 

มาจัดการ ซ่ึงองคประกอบหลักของความผิดประเภทนี้ คือ ตองกระทําโดยอาศัยโอกาสในการ

ประกอบอาชีพของตน ซ่ึงมีความสําคัญมากกวาประเภทของความผิดท่ีกระทํา หรือสถานภาพ 

ทางสังคมของผูกระทํา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้ก็เชน การฉอโกงบริษัท การฉอโกง

ประชาชน การหลีกเลี่ยงภาษี การลักลอกขนสินคาหนีภาษี การปนหุน การปลอมแปลงเงินตรา  

การฉอโกงโดยบัตรเครดิต หรือความผิดเก่ียวกับการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เปนตน  

ซ่ึงอาชญากรรมทางการเงินหรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนการกระทําความผิดท่ีมีผลกระทบ

อยางรายแรงตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และเปนการกระทําความผิดท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และการดํารงอยูของประชาชนในสังคม 
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ในปจจุบันประเทศไทย ไม มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปราม 

ทางการเงินเปนการเฉพาะ แตตองอาศัยกฎหมายในหลากหลายฉบับ และตองอาศัยหนวยงาน 

หลายหนวยงานท่ีใชอํานาจตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ สงผลทําใหประเทศไทยเกิดปญหาทางกฎหมาย

ในประการตาง ๆ กระทบตอความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของระบบการควบคุมดูแล ปองกัน การ

ทํ าธุ รกรรมทางการ เ งิน ท่ี ถือ เปนป จจั ย ท่ี แสดง ให เห็ น ถึ งความ ม่ันคงของ เส ถียรภาพ 

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือระบบกฎหมายเกิดชองวาง ยอมสงผลกระทบกระเทือนโดยตรง

ตอกลไกการดําเนินการตาง ๆ ในธุรกิจ การคาขาย หรือการดํารงชีวิตของประชาชน และเม่ือกลไก

ของเศรษฐกิจท่ีถือเปนปจจัยหลักของการดํารงอยูตอประชาชนถูกกระทบกระเทือน ประเทศยอม

ไดรับผลกระทบโดยออมผานชองวางทางกฎหมาย เพราะเม่ือเศรษฐกิจไมสามารถชวยเหลือ

ประชาชนได ผลสุดทายความม่ันคงของประเทศยอมถูกกระทบกระเทือน และเม่ือประเทศไดรับผล

กระทบกระเทือน ยอมสงผลทําใหสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการดํารงอยูของประเทศ  

ไมสามารถพัฒนาหรือหยุดการพัฒนาได 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา ผู เ ขียนพบปญหาทางกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับอาชญากรรมทางการเ งิน 

ของประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

  1.1 ปญหาทางกฎหมายในการกําหนดฐานความผิดอาชญากรรมทางการเงิน 

ของประเทศไทย 

 ในปจจุบัน ประเทศไทยไมไดมีการกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมหรือการ

กระทําความผิดทางการเงินไวเปนการเฉพาะ สงผลทําใหหากมีการกระทําความผิดท่ีเก่ียวของกับ

ทางการเงิน เจาหนาท่ีของรัฐจึงจะตองนํากฎหมายตาง ๆ มาประกอบการตีความและบังคับใชเพ่ือ

กําหนดความผิดของอาชญากร และแจงความดําเนินคดี หรือรองทุกขกลาวโทษแกอาชญากรนั้น  

วากระทําความผิดทางคดีอาญา โดยจากการศึกษา พบวา อาชญากรรมทางการเงินในปจจุบัน  

มิใชการกระทําความผิดเฉพาะเรื่องเก่ียวกับธนบัตร เก่ียวกับสัญญา หรือเช็คท่ีเปนเอกสารตามท่ี

กฎหมายกําหนดเทานั้น แตยังรวมไปถึงการทําธุรกรรมตามความหมายของ พรบ. การทําธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในระบบอินเตอรเน็ต  

หรือในระบบโซเชียลเน็ตเวิรคตาง ๆ และเม่ือพิจารณาตอจะพบวา รูปแบบของการทําธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจะมุงเนนการทําธุรกรรมทางการเงินเปนหลัก 

ทําใหเกิดชองวางท่ีบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรท่ีมีพฤติกรรมเปนอาชญากร เขามาแสวงหา

ประโยชนจากประชาชนท่ีตองการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ ท้ังรูปแบบเกา 

และรูปแบบใหม ในทางกลับกัน เม่ือประเทศไทย ไมมีการกําหนดกฎหมาย เพ่ือระบุการกระทําหรือ
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ฐานความผิดท่ีเ ก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงิน เ พ่ือใหสามารถปองกันและปราบปราม 

การกระทําความผิดของบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรท่ีเขามาแสวงหาทรัพยสินจากประชาชน 

โดยทุจริต เพราะกฎหมายของประเทศไทย ไมสามารถกําหนดรูปแบบของการกระทําและอัตราโทษ

ไดอยางเหมาะสมกับการกระทําความผิดและฐานความผิดนั้น ๆ 

  การท่ีประเทศไทยไมมีการตรากฎหมายเพ่ือบังคับใชในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางการเงิน โดยการกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะ 

สงผลทําใหรัฐไมสามารถบังคับใชอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือปกปองคุมครองสิทธิของ

ประชาชน ผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการกออาชญากรรมทางการเงินไดอยางชัดเจน สงผลทําให 

ไมสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีอาชญากรรมคอเชิ้ตขาวและหลักเกณฑในการกําหนดความผิด  

ท่ีมีหลักการวา อาชญากรรมคอเชิ้ตขาวเปนอาชญากรรมอยางแทจริง คํานิยามหรือความหมาย 

ของอาชญากรรมคอเชิ้ตขาวจึงไมอาจตีความเอาเองจากเจตนารมณแหงประมวลกฎหมายอาญา  

(วีระพงษ บุญโญภาส, 2557, น. 27) 

ดังนั้น การท่ีประเทศไทย ไมมีการกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินเปน

การเฉพาะ ยอมสงผลรายแรงตอระบบเศรษฐกิจและการทําธุรกรรมทางการเงิน รวมถึง 

ยังกระทบตอการลงทุนทางการเงินของประชาชนและนักลงทุนในประเทศหรือตางประเทศ 

ท่ีจะขาดความเชื่อม่ันในการลงทุน เพราะเกรงกลัวปจจัยเสี่ยงจากการกระทําความผิดของอาชญากร

ท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน หรือระบบการเงินในประเทศไทย ในบางกรณีอาจจะ

สงผลตอการจูงใจใหองคกรอาชญากรรมขามชาติเขามาใชประโยชนจากชองวางทางกฎหมาย 

เพ่ือหาประโยชนจากการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือนําระบบการเงินของประเทศไทยเปนทางผาน

ใหเกิดการฟอกเงินในเครือขายอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน จึงสะทอนใหเห็น

ถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต ปจจุบัน และจะสงผลไปถึงอนาคตท่ีสงผลกระทบทําใหเกิดความเสียหาย

ตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทยอยางชัดเจน 

  1.2 ปญหาทางกฎหมายเ ก่ียว กับการขาดหนวยงานกลางท่ี ทําหนา ท่ีป อง กัน 

และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะ 

  เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในประเทศไทย จะพบวา ในกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ี

ใหแกหนวยงานเพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินท่ีใกลเคียงกัน โดยอํานาจหนาท่ี

บางอยางตามกฎหมายใกลเคียงกันมาก แตไมมีกฎหมายใดกําหนดเรื่องอํานาจหนาท่ีของแตละ

หนวยงานในการปองกันและปราบปรามทางการเงินโดยเฉพาะ และเม่ือพิจารณาโครงสรางของ

หนวยงานตาง ๆ จะพบวา หนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ทางการเงิน เปนเพียงแคหนวยงานยอยท่ีไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ไมสามารถกําหนดกําลัง 
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และนโยบายในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามความจําเปนของคดีตาง ๆ  

ได นอกจากนี้ ในบางกรณียังเกิดปญหาหากคดีทางอาชญากรรมทางการเงินเปนคดีท่ีประชาชน 

ใหความสนใจ ก็จะเกิดปญหาเก่ียวกับการแยงหนาท่ีหรือเก่ียงหนาท่ีความรับผิดชอบ เพราะไมมี

กฎหมายใหอํานาจในการทําหนาท่ีของหนวยงานในการปองกันและปราบปรามทางการเงินเปนการ

เฉพาะ สงผลทําใหเกิดความเสียหายและความลาชาแกประชาชนในระบบยุติธรรมของประเทศไทย  

ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนยอมทําใหการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปรามการลงทุนทางการเงินใน

ระบบเศรษฐกิจ ไมสามารถปองกันและปราบปรามปญหาท่ีจะกระทบแกประชาชนได ถึงแมจะมี

การบูรณาการของภาครัฐ แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ หรือทัน 

ตอวิวัฒนาการและการพัฒนาของรูปแบบการลงทุนทางเศรษฐกิจในลักษณะตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหา

ในระบบเศรษฐกิจจากการกระทําของอาชญากรในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางชัดเจน 

   การท่ีประเทศไทยไมมีการตรากฎหมายหรือตราพระราชบัญญัติเพ่ือจัดตั้งหนวยงานของ

รั ฐ ท่ี ทํ า หน า ท่ี รั บ ผิ ดช อบ ในกา รป อ ง กั น และปราบ ปรามอาชญากร รมทา งก า ร เ งิ น 

เปนการเฉพาะ แตกลับปลอยใหหนวยงานของรัฐในหลาย ๆ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งของหนวยงานตนเพ่ือใชในการปฏิบัติงานในดานปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางการเงิน ซ่ึงถือเปนภารกิจรองของหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว สงผลทําให 

ไมสอดคลองกับหลักการทางกฎหมาย อันไดแก หลักภารกิจของรัฐ (ภารกิจหลัก) ท่ีมีหลักการ

พ้ืนฐานวา รัฐมีภารกิจในการวางขอบังคับของสังคม รวมถึงภารกิจในการกําหนดกฎเกณฑแบบแผน

ความประพฤติของบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม ตลอดจนการกําหนดใหมีหนวยงานของรัฐเขามา

ทําหนาท่ีในการปกปองคุมครองสิทธิของประชาชนอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน 

ในสังคม ท้ังนี้ เพ่ือปกปองคุมครองใหประชาชนสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข (วรเจตน 

ภาคีรัตน, 2555, น. 73 – 75) 

  ดังนั้น การท่ีประเทศไทย ไมมีการกําหนดกฎหมายเพ่ือกําหนดใหมีหนวยงานกลาง 

ในการทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงิน 

เปนการเฉพาะ ยอมสงผลเสียตอการปองกันบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรท่ีจะเขามาทําลายระบบ

กลไกทางเศรษฐกิจ และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศ อีกท้ังยังเกิดผลเสียตอการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดในคดีท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงิน อันมีผลทําใหระบบกลไก 

ทางเศรษฐกิจท่ีรัฐตองเปนผูเขาไปควบคุมดูแล ไมไดรับความเชื่อถือ หรือมีชองวาง ทําใหเกิดการ

กระทําความผิดในรูปแบบตาง ๆ อันมีผลกระทบโดยตรงตอความม่ันคงของประเทศ เพราะระบบ

เศรษฐกิจ ถือเปนหัวใจของการดํารงอยูของประเทศ เม่ือไมสามารถดูแลระบบเศรษฐกิจหรือระบบ

การเงินได ยอมทําใหเกิดปญหากระทบกระเทือนตอการดํารงชีวิตอยูของประชาชนท่ีตองอาศัยระบบ

เศรษฐกิจ หรือระบบการเงินในการดํารงชีวิต  
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  1.3 ปญหาทางกฎหมายในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันอาชญากรรม

ทางการเงินในประเทศไทย 

  เม่ือพิจารณากฎหมายในประเทศไทย พบวา ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายในการกําหนด

ฐานความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินของประเทศเปนการเฉพาะ ทําใหเจาหนาท่ีของรัฐ  

จึงตองนํามาตรการทางกฎหมาย ท้ังปราบปรามและปองกันของกฎหมายตาง ๆ ในทางกฎหมาย

อาญามาปรับใช ซ่ึงเม่ือพิจารณาลักษณะของเนื้อหาในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา  

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดบทลงโทษ จะพบวาในประเทศไทย จะมุงเนนมาตรการทาง

กฎหมายในลักษณะการปราบปรามภายหลังมีการกระทําความผิด โดยบทบัญญัติในกฎหมาย 

ท่ีกําหนดโทษทางอาญา จะกําหนดเฉพาะบทลงโทษจากการกระทําความผิดในลักษณะท่ัวไป 

เม่ือประเทศไทยไมมีกฎหมายในการกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงิน 

หนวยงานของรัฐก็จะรอใหเกิดการกระทําความผิดกอนแลวจึงเขาไปแกไข ปราบปรามข้ันรุนแรง ซ่ึง

ในบางครั้งก็เกินกวาท่ีจะเยียวยาความเสียหายของประชาชนใหกลับคืนสูสภาวะปกติได อีกท้ัง 

มาตรการในการปราบปรามท่ีเปนการปราบปรามการกระทําความผิดโดยท่ัวไป ก็มิไดทําใหผูกระทํา

ความผิดท่ีเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรเกรงกลัวตอกฎหมายวาการกระทําของตนท่ีประสงคตอ

ทรัพยสิน หรือกอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน ผานการทําธุรกรรมทางการเงินเปนการกระทําท่ี

เปนอาชญากร เพราะไมมีกฎหมายกําหนดฐานความผิด เม่ือรัฐรอเพ่ือจะใชมาตรการปราบปราม

ภายหลังการกระทําความผิด เพราะไมมีกฎหมายในการปองกัน หรือควบคุมการกระทําความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินเปนการเฉพาะ 

  การท่ีประเทศไทยไมมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันอาชญากรรม

ทางการเงินเปนการเฉพาะ โดยเนื้อหาของกฎหมายในแตละฉบับไมมีเนื้อหาท่ีมุงเนนในการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเปนการเฉพาะ เปนเพียงการกําหนดฐานความผิด  

และกําหนดบทลงโทษกับผูกระทําความผิดในทํานองเดียวกับการกําหนดฐานความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา สงผลทําใหรัฐไมสามารถท่ีจะใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือนํามาใชใน

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือปองกันระบบเศรษฐกิจจากการกออาชญากรรมของอาชญา

กรในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลทําใหไมสอดคลองกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม  

ซ่ึ ง เปนทฤษฎี ท่ี มุ ง เนนประสิทธิภาพของกระบวนการยุติ ธรรมโดยมุ งควบคุม ปอง กัน  

และปราบปรามอาชญากรรมเปนสําคัญ กลาวคือ การบังคับใชกฎหมายกับอาชญากรรมตามทฤษฎีนี้

จะตองกระทําไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่องและเด็ดขาด ยิ่งสามารถระงับการกระทําความผิดไดเร็ว

เทาไหร ก็ยิ่งถือวาการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพเทานั้น (วีระพงษ บุญโญภาส, 2557, น. 458) 

  ดังนั้น การท่ีประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันอาชญากรรมทางการเงิน

เปนการเฉพาะ ยอมสงผลเสียโดยตรงตอการปองกันอาชญากร หรือปองปรามผูกระทําความผิดมิให
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ใชประโยชนจากระบบธุรกรรมทางการเงินของประเทศ มาแสวงหาประโยชนจากประชาชนหรือนัก

ลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงกระทบตอความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของระบบการ

ควบคุมดูแล ปองกัน การทําธุรกรรมทางการเงินท่ีถือเปนปจจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงความม่ันคงของ

เสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เ ม่ือระบบกฎหมายเ กิดชองวาง ยอมสงผล

กระทบกระเทือนโดยตรงตอกลไกการดําเนินการตาง ๆ ในธุรกิจ การคาขาย หรือการดํารงชีวิตของ

ประชาชน และเม่ือกลไกของเศรษฐกิจท่ีถือเปนปจจัยหลักของการดํารงอยูตอประชาชนถูก

กระทบกระเทือน ประเทศยอมไดรับผลกระทบโดยออมผานชองวางทางกฎหมาย เพราะเม่ือ

เศรษฐกิจไมสามารถชวยเหลือประชาชนได  ผลสุดทายความม่ันคงของประเทศยอมถูก

กระทบกระเทือน และเม่ือประเทศไดรับผลกระทบกระเทือน ยอมสงผลทําใหสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และการดํารงอยูของประเทศ ไมสามารถพัฒนาหรือหยุดการพัฒนาได 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูเขียนเห็นควรใหประเทศไทยมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะ โดยเนื้อหาของกฎหมายจะตองมีการกําหนดมาตรการทาง

กฎหมายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินไวอยางชัดเจน เปนรูปธรรม  

มีการกําหนดความหมายของคําวาอาชญากรรมทางการเงิน กําหนดฐานความผิด และกําหนด

องคประกอบของความผิดในฐานความผิดท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินไวอยางชัดเจน รวมถึงมี

การกําหนดองคกร หรือหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบ และทําหนาท่ีในการ

ป อง กันและปราบปรามอาชญากรรมทางการโดยเฉพาะ  และให มี การจั ดตั้ ง องคกร 

ของรัฐในรูปของคณะกรรมการท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในการกํากับหรือควบคุมดูแลการปองกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในประเทศไทย เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทย  

ไมมีการกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน 

เปนการเฉพาะ รวมถึงไมมีการกําหนดหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะ และไมมีการจัดตั้งองคกรของรัฐในรูปของคณะกรรมการ 

ท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในการกํากับหรือควบคุมดูแลการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ทางการเงินในประเทศไทย สงผลทําใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน 

ในประเทศไทยตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายในหลากหลายฉบับ ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีรัฐในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินท่ีเกิดข้ึนไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร และไมสามารถปราบปรามการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยไดอยางแทจริง  

 ท้ังนี้ ผูเขียนเห็นควรใหมีการตรารางพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน พ.ศ. ... ดังนี้  
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 1. กําหนดนิยามความหมายของคําวา “อาชญากรรมทางการเงิน” กําหนดฐานความผิด 

และกําหนดองคประกอบของความผิดในฐานความผิดท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินไว 

อยางชัดเจน เนื่องจากฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน เชน 

ความผิดฐานลักทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ความผิดฐานยักยอกทรัพย ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 หรือความผิดฐานฉอโกงทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 341 เปนเพียงฐานความผิดทางอาญาโดยท่ัว ๆ ไป ท่ีสามารถนํามาใชบังคับกับการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินในเพียงบางรูปแบบเทานั้น แตหากในกรณีท่ีเปนการ

กระทําความผิดท่ีมีความซับซอน หรือมีรูปแบบท่ีมีการพัฒนาการในรูปแบบใหม ๆ ฐานความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาดังกลาว อาจไมสามารถท่ีจะนํามาใชบังคับกับการกระทําความผิดไดอยาง

ครอบคลุมทุกกรณี  

 2. กําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร หรือหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบ 

และทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะ ในชื่อ “สํานักงาน

คณะกรรมการปอง กันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเ งิน” โดยองคกรดั งกล าว 

จะปฏิบัติหนาท่ีในรูปของคณะกรรมการเชนเดียวกับคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการปองกันการฟอกเงิน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน เปนสวนงานธุรการ และมีการจัดตั้งหนวยงานภายใน

องคกรในลักษณะของหนวยงานขาวกรองท่ีทําหนาท่ีในการติดตามรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการกอ

อาชญากรรมทางการเงิน เพ่ือนํามาใชในการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขกฎหมายในการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินท่ีมีรูปแบบลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตาม

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางซับซอนในปจจุบัน โดยการนําแบบอยางการจัดต้ังองคกรตามกฎหมายของ

สาธารณรัฐเคนยาและสาธารณรัฐมาลาวี เพ่ือใหองคกรปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการ

เงินมีลักษณะท่ีทันสมัย เทียบเทากับองคกรของตางประเทศท่ีมีการจัดตั้งองคกรตามแนวทางของ 

OECD รวมถึงการนํากฎหมายภายในของไทยในการจัดตององคกรของสํานักงานปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษมาบังคับใชเปนแนวทาง เพ่ือใหการกําหนด

โครงสรางขององคกร และการกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน เปนไปโดยสอดคลองกับรูปแบบ

การจัดตั้งองคกรทางปกครองของไทย 

 3. ควรจัดตั้งศาลคดีเศรษฐกิจข้ึนมา เปนศาลชํานัญพิเศษ สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม 

ทําหนาท่ีในการพิจารณาคดีความผิดทางดานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรืออาชญากรรมทาง

การเงินโดยเฉพาะ โดยใหมีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือ

อาชญากรรมทางการเงินแยกตางหากจากคดีอาญาท่ัวไป โดยจัดรูปแบบศาล วิธีการพิจารณาคดีของ
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ศาล ประเภทคดีท่ีอยูในอํานาจของศาล องคคณะและคุณสมบัติของผูพิพากษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู

ทางดานเศรษฐกิจ   
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การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ 

ในคดีแพงและพาณิชย: กรณีศึกษากลุมประเทศอาหรับ  

The Acceptance and Enforcement of Foreign Judgement in Civil and  

Commercial Matters: Case Study of Arab States1 
 

อรอมล อาระพล2 

Ornamol Arapol2 

 

บทคัดยอ 

 แนวทางของการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพงและ

พาณิชยของกลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง หรือประเทศในกลุมอาหรับ (Arab States) สามารถท่ี

จะนํามาใชเปนกรอบแนวคิดเพ่ือสรางหลักเกณฑเรื่องการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ

ในคดีแพงและพาณิชยสําหรับประเทศไทย โดยอาจนําหลักการดังกลาวมาบัญญัติเปนกฎหมาย

ภายในประเทศท่ีอาจปรากฏในรูปของพระราชบัญญัติ เพ่ือรองรับการยอมรับและบังคับคดีตามคํา

พิพากษาศาลตางประเทศ นอกจากนี้การทําความรวมมือกันในเรื่องของการยอมรับและบังคับคดี

ตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนอาจอยูในรูปแบบขอตกลงหรือสนธิสัญญา

ท่ีไดจากการศึกษาหลักการตามสนธิสัญญาท่ีสําคัญ 3 ฉบับ ในกลุมประเทศอาหรับ ไดแก The Arab 

League Convention The Riyadh Convention  และ the GCC Convention มากําหนดเปน

หลักการพ้ืนฐานในขอตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในระหวางกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการคาการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเปนอยางมาก 

 

คําสําคัญ: บังคับคดีแพง คําพิพากษาศาลตางประเทศ สนธิสัญญา ขอตกลง กลุมประเทศอาหรับ 

 

Abstract 

 The approach of acceptance and enforcement of foreign judgement in civil 

and commercial matters in Arab states can be adopted as a basis for enacting 
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domestic Thai law.  In this regard, those of principles can be drafted in the Act to 

support an acceptance and enforcement of foreign judgement in civil and commercial 

case.  In addition, ASEAN member states can discuss in order to initiate co-operations 

of the acceptance and enforcement of foreign judgment in civil and commercial 

matters among ASEAN member states by adopting the principles of  agreements or 

conventions including Convention on the Enforcement of Judgment 1952 (the Arab 

league Convention) Riyadh Arab Convention on Judicial Co-operation 1983 and the 

Convention on the Enforcement of Judgments, disputes and Judicial Summons in 

Arab Gulf Co-operative Council States (the GCC Convention),  which will be 

prospective agreements in ASEAN and will eventually benefit international trade in 

the region. 

 

Keywords: civil enforcement, foreign judgment, convention, agreement, Arab states 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในกลุมประเทศตะวันออกกลางมีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงระบบกฎหมาย 

หรือการบังคับใชกฎหมาย อาจมีลักษณะท่ีตองอางกับหลักการทางศาสนา ดังนั้นในหลายๆ ประเทศ

จึงไดเริ่มเห็นความสําคัญและเริ่มนําความตกลงระหวางประเทศมาปรับใช เพ่ือลดความเครงครัดของ

หลักปฏิบัติในเรื่องการยอมรับกฎหมายอ่ืน หรือการยอมรับตามคําพิพากษา  ความตองการท่ีจะ

ปกปองคุมครองผูท่ีจะฟองรองคดี รวมไปถึงคูกรณีพิพาทในเรื่องท่ีเก่ียวกับการคาขายระหวาง

ประเทศ จากการใชสิทธิทางศาลท่ีไมถูกตองในการฟองคดีทําใหเกิดความรวมมือกันในรูปแบบของ

การทําสนธิสัญญาเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว3 ซ่ึงการศึกษาถึงหลักการและแนวทางความรวมมือใน

ระดับภูมิภาคในเรื่องการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพงและพาณิชยของกลุม

ประเทศอาหรับ สามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียนไดเ พ่ือใหเ กิด

ประสิทธิภาพในเรื่องของการคาการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน 

  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาหลักการเรื่องการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพงและ

พาณิชยในกลุมประเทศอาหรับ 

                                                           
3 Mohd, H.  e. . (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States.  Arab Law Quarterly. 

(1999). 33-56. 
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2. เพ่ือสรางกรอบความคิดเรื่องการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพง

และพาณิชยสําหรับประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบจากหลักการตางๆท่ีปรากฏเรื่องการบังคับ

คดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพงและพาณิชยในกลุมประเทศอาหรับ 

3. เพ่ือสรางแนวทางสําหรับกรอบความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนในเรื่องการบังคับคดี

ตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพงและพาณิชยโดยศึกษาแนวทางความรวมมือเรื่องการ

บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพงและพาณิชยในกลุมประเทศอาหรับ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใชวิธีการโดยการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเอกสาร ซ่ึงประกอบดวย

ขอตกลงและสนธิสัญญา 3 ฉบับ ไดแก Convention on the Enforcement of Judgment 1952 

(the Arab league Convention) Riyadh Arab Convention on Judicial Co-operation 1983 

แ ล ะ  the Convention on the Enforcement of Judgments, disputes and Judicial 

Summons in Arab Gulf Co-operative Council States (the GCC Convention) หลังจากนั้น

จะนําหลักการตางๆท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหเพ่ือสรุปผลการศึกษา 

  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาหลักเกณฑของการบังคับตามคําพิพากษาในกลุมประเทศอาหรับนั้น มีการใช

หลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวในสนธิสัญญาท่ีสําคัญๆ 3 ฉบับไดแก The Arab League Convention 

The Riyadh Convention  และ the GCC Convention โดยไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานเพ่ือให

ประเทศสมาชิกนําไปปรับใชกับการบังคับคําพิพากษาศาลตางประเทศ โดยหลักการท่ีสําคัญไดแก 

หลักการคําพิพากษาถึงท่ีสุด (res judicata) ซ่ึงมีลักษณะเปนอยางเดียวกับระบบกฎหมาย ใน

ภาคพ้ืนยุโรปท่ีมีการใชหลักการนี้ในการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ  

นอกจากนี้เง่ือนไขอ่ืนท่ีปรากฏในสนธิสัญญาในสวนของการนําคําพิพากษานั้นๆ ไปบังคับจะตอง

ปรากฏวาสามารถบังคับไดกับประเทศตนกําเนิดคําพิพากษาดังกลาว ซ่ึงถือเปนขอกําหนดทาง

กฎหมายโดยท่ัวไปวาการออกคําพิพากษาศาลประเทศหนึ่งจะตองสามารถบังคับและมีผลผูกพัน

คูความนั้นได อีกท้ังหากจะมีการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ  คําพิพากษา

ท่ีจะพิจารณายอมรับและบังคับคดีใหนั้น จะไมอาจบังคับใหไปในทางท่ีทําใหเกิดผลกระทบ หรือผล

ผูกพันมากไปกวาผลท่ีมีอยูในประเทศตนกําเนิดของคําพิพากษา โดย The Riyadh Convention 

Article 31 และ GCC Convention Article 3(1) ก็ไดกําหนดเง่ือนไขเชนนี้ไวดวย แต The Arab 

League Convention แมวาจะไมไดกําหนดเง่ือนไขนี้ไวในสนธิสัญญาอยางชัดเจนตายตัว แตก็
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สามารถอนุมานไดจาก Article 5(3) ซ่ึงระบุการยอมรับความเปนไปได และความสามารถในการ

บังคับตามคําพิพากษาซ่ึงตองไดรับการยืนยันวาคําพิพากษานั้นสามารถบังคับได 

 
อภิปรายผล 

การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ ของประเทศในแถบ

ตะวันออกกลาง หรือประเทศในกลุมอาหรับ (Arab States) จะอยูในรูปแบบของขอตกลง  หรือ

สนธิสัญญา ท้ังท่ีเปนความตกลงรวมกันในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  โดยมีสนธิสัญญาหรือขอตกลง

รวมกันท่ีสําคัญหลักๆอยูเก่ียวกับการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ คือ 

Convention on the Enforcement of Judgment 1952 (the Arab league Convention) ซ่ึง

สนธิสัญญานี้จะกลาวถึงหลักปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกไวท้ังเรื่องเชื้อชาติการอนุญาตเขาออก

ประเทศ และเรื่องการบัง คับตามคําพิพากษา Riyadh Arab Convention on Judicial Co-

operation 1983 (the Riyadh Convention) ซ่ึงสนธิสัญญานี้ไดเกิดข้ึน ณ กรุงริยาด ประเทศ

ซ า อุ ดิ อ า ร ะ เ บี ย   แ ล ะ  Convention on the Enforcement of Judgments, disputes and 

Judicial Summons in Arab Gulf Co-operative Council States (the GCC Convention)  ซ่ึง

สนธิสัญญาฉบับนี้เปนความตกลงรวมมือกันระดับภูมิภาค โดยสนธิสัญญาเหลานี้จะมีการกําหนด

เง่ือนไขในการยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศโดยถือวาเง่ือนไขตามท่ี

ปรากฏในสนธิสัญญา ถือเปนเง่ือนไขประการแรก (pre-requisite) ในการพิจารณายอมรับและ

ดําเนินกระบวนการตางๆ รวมไปถึงมีการกําหนดถึงผลของรัฐท่ียอมรับและบังคับตามคําพิพากษานั้น
4 

อยางไรก็ดีการนําหลักการตามขอตกลงและสนธิสัญญาดังกลาวขางตนจะตองอยูภายใต

ขอบเขต กลาวคือ ตามสนธิสัญญา Arab League Convention มีกลาวอางถึงการท่ีคําพิพากษาศาล

ตางประเทศนั้นตองเสร็จเด็ดขาดแลว (Final judgment) โดยมีอางใน Article 1 แหงสนธิสัญญา

ดังกลาวในเรื่อง คําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุด ซ่ึงมีการอางในเรื่องสิทธิทางแพงและพาณิชย  การชดใช

คาเสียหายในศาลอาญา  หรือในเรื่องสถานะของบุคคล โดยคําพิพากษานั้นจะถูกยอมรับและบังคับ

คดีในอีกประเทศหนึ่งตองปรากฏวา ศาลท่ีพิพากษาคดีนั้นมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

ดังกลาว จึงจะสามารถนําใหศาลอีกประเทศหนึ่งบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นๆ ได ถึงแมวาเปนคํา

พิพากษาใหใชเงินท่ีเกิดข้ึนโดยศาลอาญา แตถาศาลนั้นมีอํานาจก็สามารถทําได   

ในสวนของ the Riyadh Convention นั้นไมไดมีความแตกตางกันมากในสาระสําคัญกับ   

Arab League Convention ในการท่ีจะนํามาใชบังคับ โดยใน Article 255ใหยอมรับคําพิพากษาท่ี

                                                           
4 Ibid. 
5 Article 25 Power or res adjudicate of the Riyadh Convention. 



 

2038 
 

ไดมีการชี้ขาดจากศาลในประเทศอ่ืนในคดีแพง คดีปกครองและสถานะของบุคคล  แตยกเวนไม

นํามาใชกับคําพิพากษาท่ีเก่ียวกับคดีลมละลาย  หรือภาษีอากร6 สําหรับ the GCC Conventionใน 

Article 1 (A)7ไดระบุใหรัฐสมาชิกของสนธิสัญญาบังคับใชคําพิพากษารัฐสมาชิกอ่ืนๆ ในคดีแพงและ

พาณิชย คดีปกครอง และคดีท่ีเก่ียวกับสถานะของบุคคล8 

แมวาการยอมรับคําพิพากษาศาลตางประเทศและการบังคับใชในแตละประเทศจะมีวิธีการ

และรายละเอียดท่ีแตกตางกัน แตมาตรการสําคัญหลายมาตรการก็ไดถูกบัญญัติไวเปนพ้ืนฐานใน

สนธิสัญญา เพ่ือท่ีจะใหประเทศตางๆไดปฏิบัติตามและบังคับใชเพ่ือใหเปนไปขอบังคับตาม

สนธิสัญญา โดยมาตรการพ้ืนฐานมีดังตอไปนี้ 

1. คําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 คําพิพากษาท่ีจะไดรับการยอมรับและบังคับคดีใชในรัฐสมาชิกอ่ืนตองถึงท่ีสุด เพ่ือมิใหมีขอโตแยง    

หรือความลังเลใจในการยอมรับคําพิพากษาในรัฐผูบังคับใชคําพิพากษา และเพ่ือมิใหมีการกลับ      

                                                           
(a)  In the application of this Part, judgement means every decision - regardless of nomenclature - made 

in pursuance of judicial or jurisdictional procedures of the courts or any competent authority of any party. 

(b)  Subject to the provisions of Article ๓๐ of this Agreement, each contracting party shall recognize the 

judgements made by the courts of any other contracting party in civil cases including judgements related to civil 

rights made by penal courts and in commercial, administrative and personal statute judgements having the force 

of res adjudicata and shall implement them in its territory in accordance with the procedures stipulated in this 

Part, if the courts of the contracting party which made the said judgements are competent under the provisions 

of the rules of jurisdiction in force in the requested party, and if the legal system of the requested party does not 

retain for its courts or the courts of another party the exclusive competence to make such judgements. 

(c)  The present Article shall not apply to: 

Judgements made against the government of the requested party or against any of its employees in 

respect of acts undertaken in the course of duty or exclusively on account thereof. 

Judgements the recognition or implementation of which would be inconsistent with international 

treaties and agreements applied by the requested party. 

Provisional and precautionary measures and judgements made in cases of bankruptcy, taxes and fees. 
6 Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 37. 
7 Article 1 ( A)  of the Gulf Cooperation Council States reads “ Each of the GCC countries shall execute the final 

judgments issued by the courts of any member state in civil, commercial and administrative cases and the personal 

affairs cases in accordance with the procedures as provided under this agreement, provided that the court that 

issued the judgment has the jurisdiction in accordance with the international jurisdiction as applicable in the 

member state where the judgment is required to be executed or has the jurisdiction in accordance with the 

provisions of this agreement.” 
8 Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 37. 
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คําพิพากษาในภายหลัง ดังนั้นขอบังคับท่ียอมรับไดโดยท่ัวไปคือการท่ีคําพิพากษานั้นถึงท่ีสุดจากรัฐท่ี

ไดมีการออกคําพิพากษานั้น 

 Article 2(1) the Arab League Convention ไดใหความหมายของคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

คือการไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้นอีก ในระบบกฎหมายของรัฐท่ีออกคําพิพากษาโดย the 

Riyadh Convention และ the GCC Convention ก็ไดบัญญัติหลักการนี้ท่ีเปนไป ในทิศทางเดียวกัน9 

2. การบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย 

 การสามารถบังคับใชไดตามกฎหมายเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในสนธิสัญญา 

กลาวคือ คําพิพากษานั้นตองใชบังคับไดตามกฎหมายของรัฐท่ีไดออกคําพิพากษานั้น  เพราะถาหาก

คําพิพากษาไมสามารถท่ีจะใชบังคับไดในรัฐท่ีออกคําพิพากษา คําพิพากษานั้นก็ไมควรท่ีจะใชบังคับ

ไดในรัฐอ่ืน โดยใน the Riyadh Convention และ the GCC Convention   ไดระบุถึงเง่ือนไขใน

เรื่องนี้ไว สวน the Arab League ไมไดระบุเง่ือนไขนี้ไวอยางชัดเจน   ระบุแตเพียงใหมีเอกสารท่ีมี

การยืนยันวาคําพิพากษานั้นสามารถใชบังคับได เพ่ือประกอบการยื่นขอรับการบังคับตามคําพิพากษา

นั้น 

3. นโยบายสาธารณะ 

 นโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงคในการท่ีจะคุมครอง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย    

และศีลธรรมท่ีเปนหลักการของสังคม จึงเปนท่ียอมรับกันดวยท่ัวไปถาหากระบบกฎหมายใดๆ   จะ

ปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษา  ศาลตางประเทศ ถาหากคําพิพากษานั้นขัดกับนโยบายสาธารณะ

ของรัฐ ศาลท่ีจะทําการบังคับคดีสามารถท่ีจะยกขอตอสูในประเด็นท่ีเก่ียวกับการทําข้ันตอนการ

ดําเนินคดีท่ีไมถูกตอง เชน การพิจารณาคดีท่ีไมเปนธรรม หรือ การละเมิด  การคุมครองข้ันพ้ืนฐาน

ตามหลักการทางกฎหมาย รวมไปถึงอุปสรรคตางๆท่ีอาจขัดขวางการยอมรับคําพิพากษา เชน การ

ไมไดแจงลวงหนาถึงการพิจารณาคดีแมวาการตีความในเรื่องนโยบายสาธารณะจะยังไมมีแนวคิดท่ี

ชัดเจน  และไมมีขอตกลงใดๆท่ีกําหนดขอบเขตในเรื่องนี้ แตก็ไดมีความพยายามในการท่ีจะอธิบายถึง

กรณีตางๆ ท่ีอาจขัดตอนโยบายสาธารณะ และการใหคําแนะนําตามสมควรแกศาลท่ีตองบังคับตามคํา

พิพากษา อยางไรก็ดี ศาลท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษาอาจใชเง่ือนไขนี้ในการไมบังคับตามคํา

พิพากษาไดโดยมีขอจํากัด คือ กรณีท่ีคําพิพากษาศาลตางประเทศนั้นขัดตอลักษณะของระบบ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของรัฐท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษา10 

 The Arab League Convention ไดบัญญัติในเรื่องนี้ไว โดยใหสิทธิแกศาลท่ีจะบังคับตาม

คําพิพากษาในการปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ หากพบวาขัดตอนโยบาย

                                                           
9 Ibid, p. 38. 
10 Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 40. 
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สาธารณะหรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของรัฐท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษา 

โดยใหรัฐท่ีจะตองทําการบังคับตามคําพิพากษามีอํานาจในการพิจารณาวาคําพิพากษาศาล

ตางประเทศนั้นขัดตอนโยบายสาธารณะ หรือศีลธรรมอันดี หรือหลักการในทางระหวางประเทศ

หรือไม11 

 ในสวนของ the Riyadh Convention และ the GCC Convention ไดระบุใน Article 30 

(a) 12 the Riyadh Convention  กําหนดใหคําพิพากษาจะไมไดรับการยอมรับถาหากขัดตอ

ขอกําหนดในกฎหมายชะรีอะฮหรือเง่ือนไขใดๆในรัฐธรรมนูญหรือนโยบายสาธารณะของรัฐท่ีจะทําการ

บังคับตามคําพิพากษา และ Article 2(A)13  GCC Convention  ก็ไดบัญญัติเรื่องนี้ไวในทํานองเดียวกัน
14 อยางไรก็ดีในการตีความบทบัญญัติในขอนี้ควรตีความโดยแคบ โดยใหหมายความวาการยอม

รับคําพิพากษาจะถูกปฏิเสธ ถาหากคําพิพากษานั้นละเมิดหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายชะรีฮะฮ ซ่ึง

โครงสรางนี้อยูบนรากฐานท่ีวากฎหมายชะรีอะฮมีท่ีมาจากบริบทของนโยบายสาธารณะและ

รัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงควรตีความวาถาหากคําพิพากษาขัดกับหลักการตามกฎหมายชะรีฮะหท่ี

ประกอบไปดวยรากฐานของนโยบายสาธารณะและรัฐธรรมนูญเทานั้นท่ีจะทําใหเกิดการไมยอมรับ

ตามคําพิพากษาได 

 อยางไรก็ดี อาจมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ เนื่องจากรัฐอาหรับสวนใหญมีความชอบธรรมใน

การตรากฎหมายท่ีเก่ียวกับการเรียกดอกเบี้ยในการทําธุรกรรมทางพาณิชย ซ่ึงถาหากมีการตีความ

ตามตัวอักษรใน Article 30(a) อาจนําไปสูสถานการณท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถทําใหคํา

พิพากษานั้นไมมีผลใชบังคับได เพราะตามหลักกฎหมายชะรีฮะฮจะไมใหมีเจาหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ย

จากลูกหนี้ สถานการณเชนเดียวกันนี้อาจเปนท่ียอมรับไดสําหรับรัฐท่ีออกคําพิพากษาและรัฐท่ีจะทํา

การบังคับตามคําพิพากษาท่ีนับถือศาสนาอิสลามเชนเดียวกัน15 

                                                           
11 Ibid. 
12 Article 30 Refusal to recognize judgments of the Riyadh Convention reads “Recognition of judgements shall be 

refused in the following cases: 

(a)  If recognition would be in contradiction with the stipulations of the Islamic Shari'a, the provisions of 

the constitution, public order, or the rules of conduct of the requested party.” 
13 Article 2 (A) of the Gulf Cooperation Council States reads “The execution of a judgment may be rejected in full 

or in part in the following events: 

A. If the judgment is in violation of the provisions of the Islamic Shariaa, the provisions of the Constitution 

or the public order in the state where the judgment is required to be executed.” 
14 Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 41. 
15 Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 33-56. 
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4. การแจงใหทราบลวงหนา 

 การท่ีจําเลยไดรับการแจงใหทราบลวงหนาถึงข้ันตอนการดําเนินคดีตามกฎหมายเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานโดยชอบดวยกฎหมาย หลักการนี้ยังเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลกวาคูกรณีท่ีไมไดรับการแจงถึง

ข้ันตอนการดําเนินคดีไมจําตองทําการยอมรับตามคําพิพากษา ประเด็นในเรื่องนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะ

กรณีท่ีมีการพิพากษาโดยจําเลยขาดนัด 

 ในเรื่องนี้ the Arab League Convention ไดบัญญัติใหมีการปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาได 

ถาหากคูกรณีไมไดรับหมายเรียกโดยชอบดวยกฎหมาย the Riyadh Convention ก็ไดบัญญัติเรื่อง

นี้ไวในทิศทางเดียวกัน ใน Article 30 (b) 16ซ่ึงคําพิพากษาจะไมไดรับการยอมรับ เม่ือปรากฏวา

คูกรณีขาดนัดโดยไมไดรับการแจงถึงข้ันตอนในการดําเนินคดีในเวลาอันสมควร โดยฝายท่ีตองถูก

บังคับตามคําพิพากษาสามารถยกข้ึนเปนขอตอสูได อยางไรก็ดีมีประเด็นท่ีนาสนใจ คือ the Riyadh 

Convention ไดบัญญัติในเรื่องของหมายเรียกไวใน Article 6 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ หมายเรียกท่ีได

ออกในรัฐสมาชิกใหถือวาเปนหมายเรียกท่ีไดออกในรัฐสมาชิกท่ีขอใหมีการสงหมายเรียกนั้น    การ

บัญญัติในลักษณะเชนนี้เปนประโยชนอยางมาก เม่ือเจาหนี้ตามคําพิพากษาหาวิธีเพ่ือท่ีจะบังคับตาม

คําพิพากษาซ่ึงออกโดยรัฐสมาชิกและจําเลยท่ีอยูในการดําเนินคดีตั้งแตตนอาศัยอยูในรัฐสมาชิกอ่ืน        

กรณีเชนนี้ฝายลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมสามารถท่ีจะโตแยงไดวาหมายเรียกออกโดยไมชอบดวย

กฎหมาย17 

5. เขตอํานาจของศาลท่ีออกคําพิพากษา 

 การตรวจสอบเขตอํานาจของศาลท่ีออกคําพิพากษาถือไดวาเปนหลักปฏิบัติท่ีไดรับการ

ยอมรับโดยท่ัวไปของการบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ  หากศาลท่ีออกคําพิพากษาไมมีเขต

อํานาจโดยชอบธรรมไมวาจะเปนทางปฏิบัติหรือทางเนื้อหา ก็ถือไดวาคําพิพากษานั้นใชบังคับไมได 

อยางไรก็ดีการตรวจสอบเขตอํานาจศาลอาจมีความแตกตางกันไปในแตละระบบกฎหมาย โดยในสนธิสัญญา

สวนใหญจะกําหนดใหศาลท่ีตองบังคับตามคําพิพากษาตองตรวจสอบใหแนใจวาศาลท่ีออก          

คําพิพากษานั้นมีอํานาจท่ีจะออกคําพิพากษานั้นหรือไม 

6. แนวทางตามสนธิสัญญา 

 สนธิสัญญาพยายามท่ีจะแกไขความยุงยากโดยใชวิธีการตางๆ วิธีแรก คือ การทําหลักการใน

เรื่องเขตอํานาจศาลใหเปนหลักการเดียวกัน ในระหวางรัฐสมาชิกไมวาจะเปนศาลท่ีออกคําพิพากษา

                                                           
16 Article 30 ( b)  of the Riyadh Convention reads “ Recognition of judgements shall be refused in the following 

cases: 

 (b) If the judgement was passed in absentia without notifying the convicted party of the proceedings in 

an appropriate fashion that would enable him to defend himself.” 
17 Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 43. 
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หรือศาลท่ีจะบังคับตามคําพิพากษา โดยไมคํานึงถึงวาการบังคับใชคําพิพากษานั้นตองมีการบังคับใน

ตางประเทศหรือไม โดยรัฐสมาชิกจะตองทําการปรับแกกฎหมายภายในท่ีเก่ียวกับเขตอํานาจศาล 

วิธีการนี้เรียกวา “direct jurisdiction” 

 วิธีการนี้มีขอดีคือชวยลดภาระในการตรวจสอบเรื่องเขตอํานาจศาลของศาลท่ีจะทําการ

บังคับคดี เนื่องจากศาลท่ีทําการออกคําพิพากษาจะปรับใชหลักการในเรื่องเขตอํานาจศาลท่ี

คลายคลึงกับศาลท่ีจะทําการบังคับคดีตามคําพิพากษา วิธีการนี้เปนวิธีการท่ีเปนท่ีตองการในทุกๆ

สนธิสัญญาแตก็มีความยากลําบากในการท่ีจะทําใหเปนจริงได18 

 อีกวิธีการหนึ่งคือ “indirect jurisdiction” โดยวิธีการนี้ไมไดระบุในเรื่องหลักการของเขต

อํานาจศาลแตอางถึงกฎหมายภายในของศาลท่ีทําการออกคําพิพากษา ดังนั้นเขตอํานาจของศาลท่ี

ออกคําพิพากษาจะถูกตรวจสอบซ่ึงเปนไปตามกฎหมายภายในของศาลท่ีทําการออกคําพิพากษา 

หรือ อีกทางหนึ่งคือ สนธิสัญญาอาจจะกําหนดใหตรวจสอบเขตอํานาจศาลตามหลักการของศาลท่ีจะ

ทําการบังคับตามคําพิพากษาได ถาหากใชวิธีการนี้อาจมีปญหาวาศาลท่ีทําการพิจารณาคดีจะทราบ

ไดอยางไรวาคําพิพากษาจะถูกบังคับ ณ ท่ีใด  และจะตองไปตรวจสอบหลักการในเรื่องเขตอํานาจ

ศาลไดอยางไร19 

 วิธีการท่ีสาม คือการท่ีสนธิสัญญาวางหลักการในเรื่องเขตอํานาจศาลเอาไวหลายๆ หลักการ

เพ่ือการยอมรับตามคําพิพากษา ในกรณีท่ีเขตอํานาจศาลของศาลท่ีทําการออกคําพิพากษาเปนหนึ่ง

ในหลายหลักการนั้น ในเรื่องนี้แตกตางจาก “direct jurisdiction” เพราะแนวคิดในเรื่องเขตอํานาจ

ศาลในสนธิสัญญาไมสามารถแทนท่ีกฎหมายภายในท่ีรัฐสมาชิกตองใชพิจารณาเปนเบื้องตน ดังนั้น 

หลักการในเรื่องเขตอํานาจศาลตามสนธิสัญญาจะถูกนํามาพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงคในการ

ยอมรับตามคําพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาเทานั้น 

 The Arab League Convention กําหนดวาไมใหมีการบังคับตามคําพิพากษา  ถาหากศาล

ท่ีทําการออกคําพิพากษาไมมีอํานาจในการพิจารณาคดี ซ่ึงเปนไปตามหลักการเรื่องเขตอํานาจศาล

ในทางระหวางประเทศ อยางไรก็ดีในสนธิสัญญาไมไดมีการอธิบายวากฎหมายใดท่ีจะนํามาใชบังคับ

เพ่ือท่ีจะตรวจสอบใหแนใจวาศาลท่ีออกคําพิพากษามีอํานาจในการพิจารณาคดีหรือไม  ซ่ึงเม่ือตรวจสอบ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศอาหรับไดบัญญัติไวในสองแนวทาง แนวทางท่ีหนึ่งคือ    

เขตอํานาจศาลของศาลท่ีทําการออกคําพิพากษาจะถูกพิจารณาโดยกฎหมายภายใน ซ่ึงเปนแนวทาง

ท่ีประเทศอาหรับสวนใหญนํามา      ใชบังคับ อีกแนวทางหนึ่งคือ ศาลท่ีทําการออกคําพิพากษา

                                                           
18 Ibid, p. 44. 
19 Ibid, p. 45. 
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จะตองนําเรื่องเขตอํานาจศาลตามกฎหมายภายในของรัฐท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษามาใช

ตรวจสอบ20 

 The Riyadh Convention ได กํ าหนดใน เรื่ อ งนี้ ไ ว ในลั กษณะเดี ยว กับ  the Hague 

Convention  โดยกําหนดใหมีหลักการสองถึงสามหลักการ โดยสนธิสัญญาไดเสนอไว  2 มาตรฐาน 

คือ มาตรฐานแรก คือใหเปนไปตามหลักการตามสนธิสัญญา มาตรฐานท่ีสองคือ ใหเปนไปตาม

หลักการของศาลท่ีทําการบังคับตามคําพิพากษา ซ่ึงการท่ีสนธิสัญญากําหนดเชนนี้อาจกอใหเกิด

ความยุงยาก เม่ือศาลท่ีทําการออกคําพิพากษาไดดําเนินการตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซ่ึง

อาจจะขัดแยงกับมาตรฐานอ่ืนๆ เชน ถาหากศาลท่ีออกคําพิพากษาตัดสินใจเลือกเขตอํานาจศาลตาม

หลักการเรื่องเขตอํานาจศาลในสนธิสัญญา แมวาหลักการนั้นจะขัดกับหลักการเรื่องเขตอํานาจศาล

ของศาลท่ีทําการบังคับตามคําพิพากษา 

 The GCC Convention ก็ไดบัญญัติเรื่องนี้ไวในทิศทางเดียวกับ the Hague Convention 

เชนเดียวกัน โดยกําหนดหลักการเรื่องเขตอํานาจศาลไวสองถึงสามหลักการ ถาหากหลักการใด

เปนไปตามหลักการของศาลท่ีทําการออกคําพิพากษา ก็จะถือไดวาศาลท่ีออกคําพิพากษามีเขต

อํานาจศาล21 

 กลาวโดยสรุปคือท้ัง the Arab League Convention the Riyadh Convention และ the 

GCC Convention ท้ังสามสนธิสัญญาหลักในเรื่องเ ก่ียวกับการบัง คับตามคําพิพากษาศาล

ตางประเทศในระหวางประเทศอาหรับไดบัญญัติเรื่องเขตอํานาจศาลไวคลายคลึงกัน   โดยมีรากฐาน

มาจาก the Hague Convention ในการกําหนดพ้ืนฐานรวมกันและเปนท่ียอมรับระหวางรัฐสมาชิก 

โดยไมใหเกิดภาระแกรัฐสมาชิกในการปฏิบัติตามตอไป22 

7. การขัดกันของคําพิพากษา 

 การปฏิเสธไมบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีคําพิพากษาศาล

ตางประเทศนั้นขัดกับคําชี้ขาดอ่ืนๆของศาลท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษานั้น  หรือโดยศาลอ่ืนใด      

ท่ีคําพิพากษานั้นอาจถูกผูกพันเพ่ือบังคับตามคําพิพากษานั้น        ซ่ึงขอเรียกรองนี้เปนไปโดยชอบ

ดวยกฎหมายถาหากศาลท่ีจะตองทําการบังคับตามคําพิพากษาจะไมทําการบังคับตามคําพิพากษา

นั้นดวยเหตุท่ีคําพิพากษานั้นขัดกับคําพิพากษาท่ีออกโดยศาลของตน 

 ภายใตสนธิสัญญา การขัดกันของคําพิพากษาอาจเกิดไดใน 3 สถานการณ 

(1) คําพิพากษาศาลตางประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาท่ีออกโดยศาลในประเทศท่ีจะทํา

การบังคับตามคําพิพากษา 

                                                           
20 Ibid, p. 46. 
21 Ibid, p. 48. 
22 Ibid, p. 48. 
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(2) คําพิพากษาศาลตางประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาท่ีออกโดยรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง 

(3) คําพิพากษาศาลตางประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาท่ีเคยมีมากอน โดยรัฐท่ีออกคํา

พิพากษาไมไดเปนสมาชิก 

The Arab League Convention ไดระบุในเรื่องนี้ไววา   คําพิพากษาศาลตางประเทศอาจ

ถูกปฏิเสธการยอมรับถาหากเกิดการขัดกันระหวางคําพิพากษาในประเด็นเดียวกันท่ีเกิดข้ึน

ภายในประเทศนั้นๆ หรือเกิดการขัดกันของการพิจารณาคดีภายในประเทศ ซ่ึงบทบัญญัติในลักษณะ

นี้คลายกับ Article 5(3) ของ Hague Convention23 

 ภายใตสนธิสัญญาการปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษาในกรณีท่ีมีการขัดกันของ          

การพิจารณาคดีข้ึนอยูกับวันท่ีเริ่มการพิจารณาคดี สนธิสัญญาบางฉบับท่ีมีเง่ือนไขในเรื่องนี้จะอาศัย

วันท่ีไดมีคําพิพากษาศาลตางประเทศ และปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษานั้น ถาหากวาการ

พิจารณาคดีภายในนั้นไดเกิดข้ึนกอนวันท่ีไดมีคําพิพากษาศาลตางประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

การบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศจะถูกปฏิเสธถาหากพบวาคําพิพากษานั้นไดออกมา

หลังจากท่ีไดมีการเริ่มดําเนินการพิจารณาคดีภายในประเทศนั้นกอนแลว24 

 ในสวนของ the Riyadh Convention ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวในลักษณะท่ีแตกตางกัน โดยใน 

Article 30 (d)25   ระบุวาการยอมรับตามคําพิพากษาอาจถูกปฏิเสธไดถาหากขอโตแยงกับประเด็น

ท่ีเปนประเด็นตามคําพิพากษาศาลตางประเทศเปนประเด็นเดียวกัน และไดมีคําพิพากษาในเรื่องนั้น

                                                           
23 Article ๕ ( ๓ )  of the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and 

Commercial Matters reads “ Recognition or enforcement of a decision may nevertheless be refused in any of the 

following cases - 

(๑)   if recognition or enforcement of the decision is manifestly incompatible with the public policy of 

the State addressed or if the decision resulted from proceedings incompatible with the requirements of due 

process of law or if, in the circumstances, either party had no adequate opportunity fairly to present his case;  

(๒)   if the decision was obtained by fraud in the procedural sense;  

(๓)   if proceedings between the same parties, based on the same facts and having the same purpose  

a)  are pending before a court of the State addressed and those proceedings were the first to 

be instituted, or  

b) have resulted in a decision by a court of the State addressed, or  

c) have resulted in a decision by a court of another State which would be entitled to 

recognition and enforcement under the law of the State addressed.” 
24Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 49. 
25 Article 30 ( d)  of the Riyadh Convention reads “ Recognition of judgements shall be refused in the following 

cases: 

(d) If the dispute has given rise to another final judgement in the requested state, or in a third state and 

if the requested party has already recognized such a final judgement.” 
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ระหวางคูกรณีเดียวกัน โดยอาศัยสิทธิของหลักวาเปนประเด็นขอกฎหมายท่ีชี้ขาดและยุติไปแลวจะ

ไมนํามาพิจารณากันใหม หรือหลักความเปนท่ีสุดแหงคําพิพากษา (res judicata) ในศาลท่ีจะทําการ

บังคับตามคําพิพากษาและไดถูกยอมรับในศาลท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษา ดังนั้น สนธิสัญญา

จึงปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ แมวาคําพิพากษาศาลตางประเทศนั้นไมขัดแยง

กับคําพิพากษาภายในประเทศแตขัดกับคําพิพากษารัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง 

8. การเลือกกฎหมาย 

 การปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ี ศาลของรัฐท่ี

ออกคําพิพากษานํากฎหมายภายในของตนท่ีอยูนอกเหนือจากหลักการตามกฎหมายระหวางประเทศ

แผนกคดีบุคคลมาปรับใช เง่ือนไขในขอนี้ถูกบัญญัติในสนธิบางฉบับ เพราะรัฐสมาชิกบางรัฐตองการท่ี

จะใชกฎหมายภายในของตนมาปรับใชกับขอโตแยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่รัฐใหความสําคัญ อยางไรก็ดี 

กฎหมายสนธิสัญญาไดพยายามที่จะแกปญหาในเรื่องนี้  โดยใหมีการปรับใชกฎหมายท่ีใกลเคียง

กันระหวางรัฐท่ีออกคําพิพากษาและรัฐท่ีบังคับตามคําพิพากษา26 

9. เขตอํานาจเฉพาะของศาล 

แมวาคําพิพากษาศาลตางประเทศจะอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับคําพิพากษาจากศาลท่ีมี

เขตอํานาจ แตอาจมีการปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ  หากศาลท่ีมีเขตอํานาจ

เฉพาะอางสิทธิเหนือขอโตแยงในเรื่องนั้น 

บทบัญญัติในเรื่องนี้ถูกบัญญัติไวใน the Riyadh Convention โดยถูกบัญญัติแยกออกจาก

เรื่องเง่ือนไขในการบังคับใชคําพิพากษาศาลตางประเทศใน Article30 และไดถูกบัญญัติไวใน Article 

25 ในเรื่องเก่ียวกับการสามารถบังคับใชคําพิพากษาไดตามกฎหมาย โดยมีเนื้อหาวารัฐสมาชิกจะตอง

ยอมรับคําพิพากษาศาลรัฐท่ีไดออกคําพิพากษา ถาหากในระบบกฎหมายของรัฐฝายท่ีจะตองบังคับ

ใชคําพิพากษานั้นไมมีการสงวนสิทธิวาจะตองใชเขตอํานาจศาลของตนในเรื่องท่ีเก่ียวกับขอโตแยงไว

โดยเฉพาะ27 

 

ขอเสนอแนะ 

หลักการในเรื่องการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศของกลุม

ประเทศอาหรับ สามารถนํามาปรับใชเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกในเรื่องการยอมรับ

และบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการคาการลงทุนระหวาง

ประเทศเปนอยางมาก กลาวคือ หากมีขอพิพาทในทางคดีแพงและพาณิชยเกิดข้ึนระหวางนักลงทุน

                                                           
26 Mohd, H. e.. (1999). Convention of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Arab Law Quarterly. 

(1999). 50. 
27 Ibid, p. 51. 
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ตางชาติกับนักลงทุนชาวไทยในประเทศไทย และศาลไทยมีคําพิพากษาใหนักลงทุนชาวตางชาติตอง

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกนักลงทุนชาวไทย แตนักลงทุนตางชาติไมมีเงินหรือทรัพยสินในประเทศ

ไทยท่ีเพียงพอตอการชดใชคาเสียหาย หลักการของการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาของ

ศาลตางประเทศจะทําใหสามารถนําคําพิพากษาท่ีออกโดยศาลไทยไปบังคับยังประเทศของนักลงทุน

ตางชาติและนําทรัพยสินของนักลงทุนตางชาติมาเพ่ือการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกนักลงทุนชาว

ไทยได ประเทศไทยสามารถนําหลักการดังกลาวมาบัญญัติเปนกฎหมายภายในประเทศเพ่ือรองรับ

การยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ โดยกฎหมายดังกลาวอาจปรากฏในรูป

ของพระราชบัญญัติ ซ่ึงหลักการของการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศท่ีอาจ

ปรากฏในรางกฎหมายของไทย ท่ีไดจากการศึกษาขอตกลงและสนธิสัญญาของกลุมประเทศอาหรับ 

ประกอบดวยหลักการตอไปนี้ 

1. คําพิพากษาถึงท่ีสุด หมายความวา คําพิพากษาท่ีจะไดรับการยอมรับและบังคับคดีใชใน

รัฐอ่ืนตองถึงท่ีสุด เพ่ือมิใหมีขอโตแยง หรือความลังเลใจในการยอมรับคําพิพากษาในรัฐผูบังคับใชคํา

พิพากษา และเพ่ือมิใหมีการกลับคําพิพากษาในภายหลัง ดังนั้นขอบังคับท่ียอมรับไดโดยท่ัวไปคือการ

ท่ีคําพิพากษานั้นถึงท่ีสุดจากรัฐท่ีไดมีการออกคําพิพากษานั้น 

2. การบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย กลาวคือ คําพิพากษานั้นตองใชบังคับไดตาม

กฎหมายของรัฐท่ีไดออกคําพิพากษานั้น เพราะถาหากคําพิพากษาไมสามารถท่ีจะใชบังคับไดในรัฐท่ี

ออกคําพิพากษาคําพิพากษานั้นก็ไมควรท่ีจะใชบังคับไดในรัฐอ่ืน 

3.  นโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงคในการท่ีจะคุมครอง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย    

และ ศีลธรรมท่ีเปนหลักการของสังคม จึงเปนท่ียอมรับกันดวยท่ัวไปถาหากระบบกฎหมายใดๆ  จะ

ปฏิเสธการบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ ถาหากคําพิพากษานั้นขัดกับนโยบายสาธารณะ

ของรัฐ ศาลท่ีจะทําการบังคับคดีสามารถท่ีจะยกขอตอสูในประเด็นท่ีเก่ียวกับการทําข้ันตอนการ

ดําเนินคดีท่ีไมถูกตอง เชน การพิจารณาคดีท่ีไมเปนธรรม หรือ การละเมิด  การคุมครองข้ันพ้ืนฐาน

ตามหลักการทางกฎหมาย รวมไปถึงอุปสรรคตางๆท่ีอาจขัดขวางการยอมรับคําพิพากษา เชน การ

ไมไดแจงลวงหนาถึงการพิจารณาคดี อยางไรก็ดี ศาลท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษาอาจใช

เง่ือนไขนี้ในการไมบังคับตามคําพิพากษาไดโดยมีขอจํากัด คือ กรณีท่ีคําพิพากษาศาลตางประเทศนั้น

ขัดตอลักษณะของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของรัฐท่ีจะทําการบังคับตามคําพิพากษา  

4. การแจงใหทราบลวงหนา 

การท่ีจําเลยไดรับการแจงใหทราบลวงหนาถึงข้ันตอนการดําเนินคดีตามกฎหมาย เปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานโดยชอบดวยกฎหมาย หลักการนี้ยังเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลกวาคูกรณีท่ีไมไดรับการแจงถึง
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ข้ันตอนการดําเนินคดีไมจําตองทําการยอมรับตามคําพิพากษา ประเด็นในเรื่องนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะ

กรณีท่ีมีการพิพากษาโดยจําเลยขาดนัด 

5. เขตอํานาจของศาลท่ีออกคําพิพากษา 

การตรวจสอบเขตอํานาจของศาลท่ีออกคําพิพากษาถือไดวาเปนหลักปฏิบัติท่ีไดรับการ

ยอมรับโดยท่ัวไปของการบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ  หากศาลท่ีออกคําพิพากษาไมมี         

เขตอํานาจโดยชอบธรรมไมวาจะเปนทางปฏิบัติหรือทางเนื้อหาก็ถือไดวาคําพิพากษานั้นใชบังคับ

ไมได ซ่ึงการตรวจสอบเขตอํานาจศาลอาจแตกตางกันไปในแตละระบบกฎหมาย 

นอกจากนี้การทําความรวมมือกันในเรื่องของการยอมรับและบังคับคดีตามคําพิพากษาศาล

ตางประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนซ่ึงอาจอยูในรูปแบบขอตกลงหรือสนธิสัญญาอาจนําหลักการท่ี

อยู ในขอตกลงและสนธิสัญญาท่ีสําคัญๆ 3 ฉบับไดแก The Arab League Convention The 

Riyadh Convention  และ the GCC Convention มากําหนดเปนหลักการพ้ืนฐานในขอตกลงหรือ

สนธิสัญญาท่ีอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงหลักการดังกลาว ประกอบดวย  

1) การวางหลักการในเรื่องเขตอํานาจศาลเอาไวหลายๆ หลักการ เพ่ือการยอมรับตาม

คําพิพากษา ในกรณีท่ีเขตอํานาจศาลของศาลท่ีทําการออกคําพิพากษาเปนหนึ่งในหลายหลักการนั้น 

เพราะแนวคิดในเรือ่งเขตอํานาจศาลในสนธิสัญญาไมสามารถแทนท่ีกฎหมายภายในท่ีรัฐสมาชิกตอง

ใชพิจารณาเปนเบื้องตน ดังนั้น หลักการในเรื่องเขตอํานาจศาลตามสนธิสัญญาจะถูกนํามาพิจารณา

เฉพาะวัตถุประสงคในการยอมรับตามคําพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาเทานั้น 

2) การขัดกันของคําพิพากษา การปฏิเสธไมบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ

อาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีคําพิพากษาศาลตางประเทศนั้นขัดกับคําชี้ขาดอ่ืนๆของศาลท่ีจะทําการบังคับ

ตามคําพิพากษานั้น หรือโดยศาลอ่ืนใดท่ีคําพิพากษานั้นอาจถูกผูกพันเพ่ือบังคับตามคําพิพากษานั้น

ซ่ึงขอเรียกรองนี้เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายถาหากศาลท่ีจะตองทําการบังคับตามคําพิพากษาจะไม

ทําการบังคับตามคําพิพากษานั้นดวยเหตุท่ีคําพิพากษานั้นขัดกับคําพิพากษาท่ีออกโดยศาลของตน 

ภายใตสนธิสัญญาการขัดกันของคําพิพากษาอาจเกิดไดใน 3 สถานการณ 

- คําพิพากษาศาลตางประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาท่ีออกโดยศาลในประเทศท่ี

จะทําการบังคับตามคําพิพากษา 

- คําพิพากษาศาลตางประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาท่ีออกโดยรัฐสมาชิกอีกรัฐ

หนึ่ง 

- คําพิพากษาศาลตางประเทศอาจจะขัดกับคําพิพากษาท่ีเคยมีมากอน โดยรัฐท่ี

ออกคําพิพากษาไมไดเปนสมาชิก 

3) การเลือกกฎหมาย การปฏิเสธการยอมรับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศอาจ

เกิดข้ึนไดในกรณีท่ีศาลของรัฐท่ีออกคําพิพากษานํากฎหมายภายในของตน ท่ีอยูนอกเหนือจาก
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หลักการตามกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลมาปรับใช เง่ือนไขในขอนี้ถูกบัญญัติในสนธิ

บางฉบับ เพราะรัฐสมาชิกบางรัฐตองการท่ีจะใชกฎหมายภายในของตนมาปรับใชกับขอโตแยงใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีรัฐใหความสําคัญ อยางไรก็ดี กฎหมายสนธิสัญญาไดพยายามท่ีจะแกปญหาในเรื่อง

นี้โดยใหมีการปรับใชกฎหมายท่ีใกลเคียงกันระหวางรัฐท่ีออกคําพิพากษาและรัฐท่ีบังคับตามคํา

พิพากษา  
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กฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 

ในประเทศไตหวัน  

Laws Governing Promotional Game of Chance in Taiwan 
 

อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล1 

Apinya Bunditwuthisagul1 

 

บทคัดยอ 

การสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคเปนการสื่อสารทางการตลาดท่ีผู

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางกลุมนิยมใชเพ่ือดึงดูดผูบริโภค ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกลาวตองไดรับ

อนุญาตจากเจาหนาท่ีของรัฐกอน แตดวยกฎหมายและหลักเกณฑท่ีควบคุมการสงเสริมการขายโดย

การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยในปจจุบัน ยังขาดความชัดเจนและ

รัดกุม ทําใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยการใหรางวัลท่ีมี

มูลคาสูงมากๆ จนอาจทําใหเปนการมอมเมาผูบริโภคใหเสพยติดการเสี่ยงโชคจากการสงเสริมการ

ขายได จึงจําเปนตองมีการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคในประเทศไตหวัน ซ่ึงมีการวางกรอบหลักเกณฑในเรื่องมูลคาของของรางวัลในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคไวอยางชัดเจน และหากนําแนวคิดการวางหลักเกณฑ

ดังกลาวมาปรับใชในประเทศไทย นาจะเกิดประโยชนในการลดและแกไขปญหาเก่ียวกับการพนัน

แฝงในรูปแบบการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศ

ไทยได 

 

คําสําคัญ:  สงเสริมการขาย, เสี่ยงโชค, ไตหวัน, รางวัล 

 

Abstract 

Some businesses in Thailand often use promotional game of chance in 

attracting their customers to increase sales volume. In doing so, a permit from 

governmental officials is required. However, the laws and regulations governing 

promotional game of chance in Thailand are not clear and complete. For this reason, 

businesses often giveaway high value prizes to attract their customers. As a result, 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Email: apinya_bun@utcc.ac.th 
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regular consumers may addict to promotional games of chance which could lead to 

gambling addiction in the future. Taiwan has Regulations Governing the Amount of 

Gifts and Prizes Offered by Businesses that delineate promotional game of chance 

conducted by businesses particularly the value of prize framework. Therefore, it is 

necessary to study Taiwanese laws and apply its legal framework to Thailand’s laws 

in order to suppress and control a type of promotional game of chance that is similar 

to gambling. 

 

Keywords:  Game of chance, Sales Promotion, Taiwan, Prize       

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

โดยท่ัวไปแลวผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับสินคาอุปโภคบริโภคและการใหบริการ จําเปนตองทํา

การสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสรางการรับรูของตัวสินคาหรือบริการใหกับผูบริโภค เพ่ือกระตุนใหเกิด

การซ้ือ นําไปสูการสรางยอดขายและผลกําไรใหกับผูประกอบธุรกิจ โดยการสื่อสารทางการตลาดนั้น 

อาจทําไดหลายวิธี เชน การลดราคา การแลกของสมนาคุณ การแถมสินคา การใหคูปองสวนลด 

รวมถึงการชิงโชคหรือการเสี่ยงโชค  

การสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอยางหนึ่งท่ีผู

ประกอบธุรกิจบางกลุมนิยมนํามาใชเพ่ือกระตุนยอดขายและเพ่ิมกําไร โดยมีการลอใจกลุมลูกคา

เปาหมายดวยของรางวัลท่ีมีมูลคาสูงเพ่ือกระตุนการบริโภคของลูกคา จนในบางกรณีสามารถสงผล

ใหยอดขายเพ่ิมข้ึนเปนอยางมากในชวงจัดกิจกรรม เนื่องจากมีลูกคาตองการซ้ือสินคาเพ่ิมมากข้ึน

กวาชวงเวลาปกติเพราะตองการไดรางวัล อยางไรก็ดี การจัดการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคใน

ลักษณะนี้ หากไมไดรับการควบคุมอยางเหมาะสม อาจกอใหเกิดปญหาการมอมเมาผูบริโภคใหซ้ือ

สินคาเพียงเพราะหวังรางวัล มากกวาความตองการซ้ือสินคาเพราะพอใจในคุณภาพและราคาของ

สินคา และอาจทําใหผูผลิตสินคาหรือบริการใชกิจกรรมเสี่ยงโชคหรือชิงโชคมอมเมาผูบริโภค จน

ละเลยหนาท่ีในการมุงพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพเพ่ือครองใจผูบริโภค และทําลายระบบ

การแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมได 

ในประเทศไทยนั้น มีการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค

อยางแพรหลาย และมีการใหรางวัลท่ีมีมูลคาสูง รวมถึงจัดถ่ีมากในหลายกรณี ทําใหดึงดูดผูบริโภค

ไดมาก เชน การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิในป ๒๕๖๐ มีการ

กําหนดชื่อแคมเปญ “รหัสโออิชิ แจกหนัก ซูโมทองคํา กองทัพยามาฮา” โดยมีการแจกของรางวัลคือ 

ซูโมทองคํายักษ รางวัลละ ๑๐ ลานบาท จํานวน ๔ รางวัล และยามาฮาฟโน ๑,๐๐๐ คัน หรือการให
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รางวัลดวยการเสี่ยงโชคของเครื่องดื่มชูกําลังเอ็ม ๑๕๐ ในปเดียวกัน มีการกําหนดชื่อแคมเปญ “ลุน

โชครวยลาน กลับบานตั้งตัว กับเอ็ม-๑๕๐” โดยมีการแจกของรางวัลคือ รางวัลท่ี ๑ รถกระบะ Toyota 

Hilux Revo Double Cab มูลคา ๙ แสนบาท จํานวน ๓ รางวัล จับรางวัลท้ังหมด ๕ ครั้ง รวมท้ังสิ้น 

๑๕ คัน จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจใชกลยุทธแจกรางวัลใหญเปนสิ่งลอใจ เพราะรางวัลยิ่งใหญ ยิ่งมี

มูลคามาก ยิ่งกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือไดเร็วข้ึนและในปริมาณท่ีมากข้ึนดวยหวังวาจะไดรับ

รางวัลจากการเสี่ยงโชคนั้น 

ประเทศไทยเองมีกฎหมายหลักท่ีควบคุมเรื่องการจัดการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

คือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยในมาตรา 8 ไดกําหนดใหการจัดใหมีการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ จะตองไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได และมีกฎหมายลําดับรองคือ กฎกระทรวงฉบับท่ี 17  (พ.ศ. 

2503) ออกโดยกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการขออนุญาต อีกท้ังยังมี

หนังสือกระทรวงมหาดไทย วางระเบียบปฏิบัติในการอนุญาตการจัดใหมีการใหรางวัลดวยการเสี่ยง

โชคใหเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังประเทศ 

อยางไรก็ดี แมจะมีการกําหนดใหตองขอใบอนุญาตเพ่ือจัดใหมีการสงเสริมการขายโดยการ

ใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค แตข้ันตอนและหลักเกณฑการยื่นขออนุญาตการจัดใหมีการใหรางวัลโดย

การเสี่ยงโชคไดกําหนดไวเพียงกวางๆในกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ทําใหเจาพนักงานผู

ออกใบอนุญาตแตละทองท่ีตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาการจัดกิจกรรมและของรางวัลมีความ

เหมาะสมหรือไมเอง แมจะมีแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใหเจาหนาท่ียึดถือในการ

ใชดุลยพินิจ แตแนวปฏิบัติดังกลาวก็ยังขาดหลักเกณฑท่ีชัดเจนในหลายเรื่อง เชน ประเภทและมูลคา

ของรางวัล ท่ีเพียงแตกําหนดใหผูขออนุญาตระบุวาของรางวัลเปนสิ่งของอะไร มูลคาเทาไหร แตการ

พิจารณาวาประเภทและมูลคาของรางวัลดังกลาวจะมีความเหมาะสมหรือไมนั้น ใหเปนดุลยพินิจของ

เจาหนาพนักงานผูออกใบอนุญาต ทําใหการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีอาจขาดมาตรฐานและไม

เปนไปแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังอาจทําใหเกิดการทุจริตได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการศึกษา

กฎหมายเพ่ือวางหลักเกณฑในการควบคุมการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยใหมีความชัดเจนและเหมาะสม โดยประเทศไตหวันเปน

ประเทศท่ีมีการวางกฎเกณฑในเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน สมควรนํามาศึกษาและปรับใชกับเกณฑในการ

ควบคุมการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย    

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากฎหมายและหลักเกณฑการควบคุมการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคใน

ประเทศไตหวัน 
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2. เสนอหลักเกณฑท่ีเหมาะสมกับการควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เสีย่งโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

3. เพ่ือลดและแกไขปญหาเก่ียวกับการพนันแฝงในรูปแบบการสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Research) ตํารา หนังสือ 

งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความตางๆ ตัวบทกฎหมาย และคําพิพากษาของศาลท้ังของประเทศไทยและ

ตางประเทศ เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึงขอมูลทางอิเล็คทรอนิกสท่ีปรากฏบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

2. การ เ ก็บขอ มูลภาคสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณ เชิ งลึก  (In-Depth 

Interview) ผูปฏิบัติงาน และผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยใหมีความเหมาะสม 

2. ลดการมอมเมาผูบริโภคใหเสพยติดการเสี่ยงโชคจากกิจกรรมสงเสริมการขาย ซ่ึงอาจพัฒนา

ไปสูการติดการพนันได 

 

ผลการวิจัย 

ไตหวันเปนประเทศแถบเอเชียท่ีมีลักษณะเปนเกาะเล็กๆ แตกลับมีประชากรอาศัยอยู

หนาแนนมากแหงหนึ่งของโลก และยังถือเปนประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว ในการทําการตลาดสินคาและบริการ ผูประกอบธุรกิจในประเทศไตหวันใชวิธีการสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลแกผูบริโภคดวยวิธีการเสี่ยงโชคดวยเชนกัน แตการใหรางวัลของผูประกอบ

ธุรกิจเพ่ือจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคานั้นอาจจะไมใชรางวัลใหญ หรือเปนรางวัลท่ีมีมูลคาสูงมากนัก 

เนื่องจากประเทศไตหวันใหความสําคัญกับการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงโดยหลักการเห็นวา

การใหรางวัลท่ีมีมูลคาสูงของผูประกอบธุรกิจบางราย อาจทําใหสินคาหรือบริการของตน ไดรับความ

นิยมมากกวาสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจชนิดเดียวกัน ท่ีไมไดจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชค ซ่ึงจะสงผลใหเสียกลไกทางการตลาดได 

ดังนั้น การใหรางวัลของผูประกอบธุรกิจในไตหวัน ตองคํานึงถึงการคาและการแขงขันท่ีเปน

ธรรมดวย อีกท้ัง ไตหวันมีกฎหมายเฉพาะท่ีออกมาเพ่ือควบคุมการใหรางวัลของผูประกอบธุรกิจ การ
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จัดกิจกรรมการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคไตหวัน จึงถูกควบคุมโดยกฎหมายอยางรัดกุมเพ่ือ

เปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม ไมใหผูประกอบธุรกิจใชวิธีการใหรางวัล

ท่ีไมเหมาะสม อันไดแกรางวัลท่ีมีมูลคาสูงมากเกินไป มาเปนเครื่องมือในการกีดกันคูแขงทางการคา

ใหออกไปจากตลาด2 

1. กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการสงเสริมการขายดวยการเส่ียงโชคในประเทศ

ไตหวัน 

ประเทศไตหวันมีกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการวางหลักเกณฑควบคุมการสงเสริมการขาย

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจอยูสองฉบับคือ Fair Trade Act ค.ศ. 2015 

และ Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses 

1.1 Fair Trade Act ค.ศ. 2015 

Fair Trade Act เปนกฎหมายหลักท่ีกําหนดหลักเกณฑในการแขงขันและการสงเสริมการ

ขายโดยใหรางวัลแกผูบริโภคในประเทศไตหวัน โดยกฎหมายฉบับนี้ ไดประกาศใชเม่ือป ค.ศ. 1992 

และถูกแกไขเพ่ิมเติมลาสุดในป ค.ศ. 2005 มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางสนามแขงขันทางการคาท่ี

ยุติธรรมและมีความเหมาะสม กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจท่ีไม

กอใหเกิดการแขงขัน รวมถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจท่ีไมเปนธรรม  

โดยจากการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใน ค.ศ. 1999 หรือแปดปหลังจากท่ีไดประกาศใช

กฎหมาย ไดมีการเพ่ิมมาตรา 23 ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับการเสนอใหของรางวัลของผูประกอบธุรกิจแก

ผูบริโภค ถือเปนบทบัญญัติหลักท่ีเขามาควบคุมการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบ

ธุรกิจ โดยตามกฎหมายถือวาการเสนอการใหรางวัลเพ่ือสงเสริมการขายท่ีไมเหมาะสม เขาขายการ

เรื่องการแขงขันท่ีไมเปนธรรมตามกฎหมาย Fair Trade Act ท่ีกําหนดหามไมใหบริษัทหนึ่งบริษัทใด 

จูงใจดวยผลประโยชน หรือใชวิธีการอันไมเหมาะสม ท่ีทําใหคูแขงทางธุรกิจในธุรกิจการคาประเภท

เดียวกันเสียเปรียบ เปนผลทําใหเกิดการแขงขันไดนอยลง และขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม3 

                                                           
2 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ Taiwan Fair Trade Commission จํานวน 5 ทาน ไดแก 

1. Section Chief of International Affairs, Department of Planning  

2. เจาหนาที่จาก Department of Service Industry Competition 

3. เจาหนาที่จาก Department of Fair Trade Competition 

4. เจาหนาที่จาก Department of Legal Affairs 

5. เจาหนาที่จาก Department of Planning 
3 Belle Chiou และ Kevin Wang. (2016). Promoting Medical Products Globally ใน Handbook of Pharma and 

MedTech Compliance. Baker McKenzie. หนา 4. จาก https://www.bakermckenzie.com/-

/media/files/insight/publications/2016/01/promoting-medical-devices-globally/pmpg_taiwan.pdf?la=en. 
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โดยท่ัวไปแลวการใหรางวัลเพ่ือสงเสริมการขายแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก การใหรางวัล

โดยการเสี่ยงโชค (chance-based) การแขงขันโดยใชความสามารถ (skill-based) และการแจก

รางวัลโดยท่ัวไป (simple gift away)  ดังนั้นเพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภค รวมถึงคูแขงทางธุรกิจ

และตลาดโดยรวม กฎหมาย Fair Trade Act 2015 จึงไดบัญญัติไวในมาตรา 23 วา “ไมมีผูประกอบ

ธุรกิจใดท่ีจะแขงขันเพ่ือโอกาสทางการคาดวยวิธีการเสนอใหของขวัญหรือของรางวัลท่ีไมเหมาะสม 

หนวยงานท่ีมีอํานาจ จะเปนผูบัญญัติขอบังคับเก่ียวกับขอบเขตของของขวัญหรือของรางวัล จํานวน

ของขวัญหรือของรางวัลท่ีไมเหมาะสม รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ”4 

 มาตรา 23 ในกฎหมาย Fair Trade Act ค.ศ. 2015 ไดมีการจํากัดการเสนอใหของขวัญหรือ

ของรางวัลของผูประกอบธุรกิจ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม และยังไดมีการกําหนดโทษ

ของผูท่ีฝาฝนบทบัญญัติในมาตรา 23 ไวในมาตรา 42 ท่ีบัญญัติวา “หนวยงานท่ีมีอํานาจอาจออก

คําสั่งใหผูประกอบธุรกิจท่ีฝาฝนมาตรา 21 มาตรา 23 ถึงมาตรา 25 ใหหยุดการกระทําเชนนั้น และ

ใหกระทําการใหถูกตอง หรือมีคําสั่งใหกระทําการท่ีจําเปน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้ 

หนวยงานท่ีมีอํานาจอาจกําหนดโทษทางปกครองกับผูประกอบธุรกิจนั้น โดยการปรับไมต่ํากวาหา

หม่ืนดอลลารไตหวันใหม แตไมเกินยี่สิบหาลานดอลลารไตหวันใหม หากผูประกอบธุรกิจไมหยุดการ

กระทํา ไมกระทําการใหถูกตอง หรือไมยอมกระทําการท่ีจําเปนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให

หนวยงานท่ีมีอํานาจ ยืนคําสั่งใหหยุดการกระทํา ใหกระทําการใหถูกตอง หรือมีคําสั่งใหกระทําการท่ี

จําเปนตอไปภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง และในแตละครั้งอาจเพ่ิมการลงโทษทางปกครองไป

อีกอยางตอเนื่อง ดวยการปรับไมต่ํากวาหนึ่งแสนดอลลารไตหวันใหม แตไมเกินหาสิบลานดอลลาร

ไตหวันใหม จนกวาจะมีการหยุดการกระทํา มีการกระทําการใหถูกตอง หรือกระทําการท่ีจําเปน

เรียบรอยแลว”5 

                                                           
4 มาตรา 23 แหง Fair Trade Act ค.ศ. 2015 

“No enterprise shall compete for trading opportunities by means of improper offerings of gifts or prizes. 

The competent authority shall enact the regulations with regard to the scope of gifts or prizes, amount of 

improper offering and other related matters.” 
5 มาตรา 42 แหง Fair Trade Act ค.ศ. 2015 

“The competent authority may order any enterprise that violates Article 21, Article 23 to Article 25 to cease 

therefrom, rectify its conduct or take necessary corrective action within the time prescribed in the order; in 

addition, it may assess upon such enterprise an administrative penalty of not less than fifty thousand and not 

more than twenty-five million New Taiwan Dollars. Shall such enterprise fails to cease therefrom, rectify the 

conduct or take any necessary corrective action after the lapse of the prescribed period, the competent 
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 มาตรา 23 แหง Fair Trade Act 2015 ถือเปนกฎหมายแมท่ีวางหลักเกณฑในการ

ควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดใหอํานาจ

หนวยงานอ่ืนในการบัญญัติขอบังคับเก่ียวกับขอบเขตของของขวัญหรือของรางวัล จํานวนของขวัญ

หรือของรางวัลท่ีไมเหมาะสมตอไป 

1.2 Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses 

จากกฎหมายแม Fair Trade Act ท่ีไดใหอํานาจไวในมาตรา 23 ไดเปนท่ีมาของการออก

ขอบังคับอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือควบคุมเรื่องการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผู

ป ระกอบธุ ร กิจ โดย เฉพาะ  คือ  Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes 

Offered by Businesses 

ไตหวันมอบใหเปนหนาท่ีของ Fair Trade Commission ใหเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจตาม

มาตรา 23 แหง Fair Trade Act ค.ศ. 2015 มีอํานาจบัญญัติขอบังคับเก่ียวกับขอบเขตของของขวัญ

หรือของรางวัล จํานวนของขวัญหรือของรางวัลท่ีไมเหมาะสม รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาศัย

อํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด ออกขอบังคับเพ่ือควบคุมราคาของขวัญและรางวัลท่ีเสนอโดยผู

ประกอบธุรกิจ หรือ Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by 

Businesses ในป ค.ศ. 2015 ซ่ึงแมจะประกอบไปดวยบทบัญญัติเพียง 9 มาตรา แตไดวาง

หลักเกณฑเพ่ือเปนแนวปฏิบัติใหกับผูประกอบธุรกิจไดอยางชัดเจน  

 โดยวัตถุประสงคของการออก Regulations Governing the Amount of Gifts and 

Prizes Offered by Businesses นั้น มีข้ึนเพ่ือปองกันไมใหผูประกอบธุรกิจใชวิธีการเสนอให

ของขวัญและของรางวัลอยางไมเหมาะสม เพ่ือแขงขันใหไดมาซ่ึงโอกาสทางการคา ถึงแมวาอาจถือ

เปนเรื่องปกติท่ีผูประกอบธุรกิจมักจะเสนอการใหของขวัญหรือของรางวัลเพ่ือจูงใจใหผูบริโภค

ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ แตอยางไรก็ดี หากการสรางแรงจูงใจการใหของขวัญหรือของรางวัลนั้น 

เกินระดับตามสมควร อาจทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือเพราะเห็นแกของขวัญหรือของรางวัลนั้น 

มากกวาปจจัยท่ีสําคัญอ่ืนๆ เชน คุณภาพหรือราคาของสินคาหรือบริการ ซ่ึงอาจทําใหเสียกลไกการ

                                                           
authority may continue to order such enterprise to cease therefrom, rectify the conduct or take any necessary 

corrective action within the time prescribed in the order, and each time may successively assess thereupon an 

administrative penalty of not less than one hundred thousand and not more than fifty million New Taiwan 

Dollars until its ceasing therefrom, rectifying its conduct or taking the necessary corrective action.” 
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แขงขันในตลาดอยางมีประสิทธิภาพไป จึงจําเปนตองออกขอบังคับดังกลาว เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ

แขงขันทางการคาอยางเปนธรรม6 

 โ ด ย ใน  Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by 

Businesses ไดกําหนดคํานิยามของคําวาของขวัญหรือรางวัลเอาไวในมาตรา 2 ดังนี้ 

 “ของขวัญ” หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาทางการตลาด ท่ีผูประกอบธุรกิจ ได

เพ่ิมเติมเขามา แบบไมคิดคาใชจาย (ฟรี) เพ่ือใหไดรับโอกาสทางการคา 

 “รางวัล” หมายถึง เงินหรือสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาทางการตลาด ท่ีนําเสนอใหโดยไม

คิดคาใชจาย ดวยวิธีจับสลาก (lottery-drawing) หรือวิธีเสี่ยงดวงอ่ืนๆ เพ่ือใหไดรับโอกาสทาง

การคา 

 คําวาของขวัญนั้น รวมถึงสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาทางตลาดท่ีผูประกอบธุรกิจจัดหามาให 

โดยมิไดคิดราคาเพ่ิม สวนคําวาของรางวัลนั้น อาจจะเปนรางวัลท่ีเปนเงิน หรือสินคาหรือบริการอ่ืนท่ี

มูลคาทางการตลาดท่ีผูประกอบธุรกิจมอบให แตการจะไดรางวัลนั้น ตองใชวิธีจับฉลากหรือวิธีเสี่ยง

ดวงอ่ืนๆ โดยท้ังการใหของขวัญ หรือของรางวัลของผูประกอบธุรกิจนั้น ตางเปนไปเพ่ือการแขงขัน

ใหไดโอกาสในการซ้ือขายมากข้ึน  

 เห็นไดวา กฎหมายไดเนนวาท้ังการใหของขวัญและรางวัล จะตองไมมีการคิดคาใชจายกับ

ผูบริโภค เนื่องจากหากมีการคิดคาใชจายหรือตองมีการเสียเงินเพ่ือเขารวมกิจกรรม อาจคลายกับ

การซ้ือลอตเตอรี่เพ่ือเสี่ยงโชค ซ่ึงปกติตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะกระทําได จึงถือเปนหลักการสําคัญ

วา การสงเสริมการขายโดยวิธีการใหของรางวัลนั้น ตองใหผูบริโภคเขารวมไดฟรี หากมีการเสีย

คาใชจายจะเหมือนกับผูบริโภคเสียคาใชจายในการซ้ือลอตเตอรี่เพ่ือลุนผลรางวัล หรืออาจเขาขาย

เปนการพนันท่ีมีลักษณะการไดการเสีย แตการใหของขวัญหรือรางวัลของผูประกอบธุรกิจนั้น ตอง

เปนการใหประโยชนกับผูบริโภคฝายเดียว อยางไรก็ดี อาจกําหนดใหผูเขารวมชิงโชคตองซ้ือสินคา

หรือบริการกอนได7 แตตองไมมีคาใชจายอ่ืนท่ีเพ่ิมเติมข้ึนจากราคาสินคาปกติ  

                                                           
6 What is the purpose for the enactment of the “Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered 

by Businesses”?. FAQ. Fair Trade Commission [เว็บไซต]. จาก 

https://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/docDetail.aspx?uid=1448&docid=14481 (เขาถึงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2561). 
7 Marcus Clinch. (2011). Sweepstakes and Promotions in Taiwan: FAQ. Eiger. หนา 2.  
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 สวนการจําแนกความแตกตางระหวางการใหของขวัญและรางวัลนั้น อาจพิจารณาจาก

โอกาสในการไดรับของขวัญหรือของรางวัล ซ่ึงหากมีโอกาสสูงท่ีจะไดรับ อาจถือไดวาเปนกิจกรรม

การใหของขวัญ แตหากมีโอกาสท่ีจะไดรับคอนขางต่ําจะถือวาเปนการจัดกิจกรรมการใหของรางวัล 

ซ่ึงมีการกําหนดเพดานมูลคาของขวัญหรือรางวัลท่ีแตกตางกันออกไปดวย8 ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงเกณฑมูลคาของขวัญหรือของรางวัลในประเทศไตหวัน 

ประเภทของขวัญหรือรางวัล เกณฑมูลคาของขวัญหรือของรางวัลท่ีกําหนด 

มูลคาของขวัญมอบใหเพ่ือสงเสริม

การขาย (มาตรา 4) 

มีการจํากัดมูลคาของขวัญท่ีมอบใหเพ่ือสงเสริมการขาย

สินคาหรือบริการ ดังนี ้

- สําหรับสินค าหรือบริการ ท่ีราคาเ กินกว า  100 

ดอลลารไตหวันใหม มูลคาสูงสุดของของขวัญตองไม

เกินครึ่งหนึ่งของราคาขายของผลิตภัณฑ 

- สําหรับสินคาหรือบริการท่ีราคาต่ํากวา 100 ดอลลาร

ไตหวันใหม มูลคาสูงสุดของของขวัญจะตองไมเกิน 

50 ดอลลารไตหวันใหม 

มูลค ารวม ท้ั งป ของของรางวัล 

(prizes given) ในการจัดกิจกรรม

ใหรางวัล (มาตรา 5) 

- สํ า ห รั บ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี มี ย อ ด ข า ย ต อ ป ใ น

ปงบประมาณกอนหนา เกินกวา 3,000 ลานดอลลาร

ไตหวันใหม มูลคารวมท้ังปของของรางวัลตองไมเกิน 

600 ลานดอลลารไตหวันใหม 

- สํ า ห รั บ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี มี ย อ ด ข า ย ต อ ป ใ น

ปงบประมาณกอนหนา เกินกวา 750 ลานดอลลาร

ไตหวันใหม แตไมเกิน 3,000 ลานดอลลารไตหวัน

ใหม มูลคารวมท้ังปของของรางวัลตองไมเกิน 1/5 

ของยอดขายดังกลาว 

- สํ า ห รั บ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี มี ย อ ด ข า ย ต อ ป ใ น

ปงบประมาณกอนหนา ไมเกิน 750 ลานดอลลาร

ไตหวันใหม มูลคารวมท้ังปของของรางวัลตองไมเกิน 

150 ลานดอลลารไตหวันใหม 

                                                           
8 เพิ่งอาง. 
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ประเภทของขวัญหรือรางวัล เกณฑมูลคาของขวัญหรือของรางวัลท่ีกําหนด 

มูลคาสูงสุดของรางวัล (มาตรา 6) ไมวากรณีใดก็แลวแต มูลคาของรางวัลสูงสุดในการจัด

กิจกรรมมอบของรางวัลของผูประกอบการจะตองไมเกิน 5 

ลานดอลลารไตหวันใหม 

  

 ดังนั้นจะเห็นไดวา ประเทศไตหวันมีการกําหนดมูลคาของรางวัลเอาไวอยางชัดเจน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการจัดกิจกรรมใหรางวัลของผูประกอบธุรกิจ กฎหมายไดกําหนดมูลคา

รวมท้ังปของของรางวัล (ในกรณีท่ีผูประกอบการอาจมีการจัดกิจกรรมมากกวาหนึ่งครั้งตอป) ให

สัมพันธกับยอดขายในปกอนหนาท่ีจะมีการจัดกิจกรรมใหรางวัลดวย ซ่ึงหากผูประกอบการสามารถ

ทํารายไดไดมาก กฎหมายจะอนุญาตใหจัดกิจกรรมมอบของรางวัลท่ีมีมูลคารวมท้ังปมากตามไปดวย 

ท้ังนี้ มูลคาของของขวัญและของรางวัลท่ีกําหนดไวใน Regulations Governing the Amount of 

Gifts and Prizes Offered by Businesses อาจมีการแก ไขตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปได9 

 อยางไรก็ดี การกําหนดกรอบมูลคารางวัลท่ีใหสัมพันธกับยอดขายในปกอนหนา หากนํามา

ปรับใชในประเทศไทย อาจเปนผลดีกับผูประกอบธุรกิจรายใหญท่ีมีผลประกอบการมาก เพราะทําให

สามารถเพ่ิมมูลคาของรางวัลใหดึงดูดใจผูบริโภคไดมากข้ึน แตอาจทําใหผูประกอบธุรกิจรายเล็ก 

หรือรายใหมท่ียังมียอดขายนอยเสียเปรียบเพราะไมสามารถใหรางวัลท่ีมีมูลคามากเพ่ือดึงดูดความ

สนใจของผูบริโภคได 

 เนื่องดวยการใหของขวัญหรือของรางวัลเพ่ือแขงขันใหไดรับโอกาสทางธุรกิจนั้น อาจมีได

หลากหลายประเภทและรูปแบบ อยางไรก็ดี ไดมีการจํากัดกิจกรรมบางประเภทท่ีไมถือวาเปนการให

ข อ ง ข วั ญห รื อ ขอ ง ร า ง วั ล ต าม  Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes 

Offered by Businesses10 ไดแก การชิมฟรี, ทดลองใชฟรี และการสงเสริมการขายอยางอ่ืนท่ีไมได

มุงหมายเพ่ือสรางโอกาสทางการคา หรือการสงเสริมการขายโดยการใหของแถมหรือแจกฟรี ท่ีไมได

มีอิทธิพลมากนักตอตลาดหรือผลประโยชนของคูแขงทางการคา 

การลดราคาสําหรับสินคาหรือบริการชนิดเดียวกัน ถือเปนเรื่องปกติเม่ือผูประกอบธุรกิจยอมลดราคา

เพ่ือแขงขัน ถือวาไมไดขัดตอหลักการแขงขันแตอยางใด 

                                                           
9 มาตรา 8 แหง Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses 
10 มาตรา 3 แหง Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses 
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การเพ่ิมปริมาณสินคาหรือบริการชนิดเดียวกัน เม่ือผูประกอบธุรกิจเพ่ิมปริมาณใหโดยไมเพ่ิมราคา 

ถือไดวาเปนการลดราคาสินคาเชนเดียวกัน 

๑. การสงเสริมกายขายโดยการจัดเปนชุด (แพคเกจ) ซ่ึงอาจรวมท้ังสินคาและบริการท่ีตาง

ชนิดกัน ซ่ึงถือไดวาเปนการลดราคาของผูประกอบการ นอกจากการจัดแพคเกจของสินคาบริการท่ี

ตางชนิดกันแลว การสงเสริมการขายโดยการเก็บเงินเพ่ิมสําหรับลูกคาท่ีตองการซ้ือบริการสองอยาง

หรือมากกวานั้นในราคาพิเศษดวย11  

2. องคกรท่ีควบคุมการสงเสริมการขายดวยการเส่ียงโชค 

ในประเทศไตหวัน องคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคคือ Fair 

Trade Commission: FTC กอตั้งข้ึนเม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 1992 ทําหนาท่ีในการยกรางนโยบาย

และกฎหมายการคาท่ีเปนธรรม รวมถึงการสืบสวนพิจารณากรณีการทําใหเกิดการจํากัดการแขงขัน 

เชน การผูกขาด การกําหนดราคาเพ่ือขจัดคูแขงขัน (predatory pricing) หรือ การปฏิบัติทางการคา

ท่ีไมเปนธรรม (unfair trade practices) ในทางธุรกิจอ่ืนๆ  

ในบางประเทศ Fair Trade Commission ไมมีอํานาจในการปรับหรือกําหนดบทลงโทษอ่ืน 

แตในประเทศไตหวันนั้น 2Fair Trade Commission มีอํานาจในการปรับ ออกคําสั่งใหหยุดหรือ

ระงับการกระทํา (cease-and-desist orders) หรือแจงใหผูฝาฝนปฏิบัติใหถูกตอง หรือใหกระทํา

การอ่ืนท่ีเหมาะสมก็ได12 

ประเทศไตหวันผูประกอบธุรกิจไมจําเปนตองจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาต ในการจัดการ

สงเสริมการขายดวยการชิงโชค อยางไรก็ดี2 Fair Trade Commission จะเปนผูวางหลักเกณฑในการ

ควบคุมการจัดการสงเสริมการขายและการแขงขันท่ีนําเสนอตอผูบริโภคเกือบท้ังหมด ซ่ึงทาง 2 

Fair Trade Commission เลือกท่ีจะวางหลักเกณฑสําหรับ “กิจกรรมการใหรางวัล” ซ่ึงเปนคําท่ีมี

ความหมายกวางพอท่ีจะครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีหลากหลาย แทนท่ีจะเลือกใชคําโดยเฉพาะเจาะจง 

เชน การชิงโชค หรือ การสงเสริมการขาย โดย 2 Fair Trade Commission จะเปนผูพิจารณาและ

ตัดสินพฤติกรรมท่ีอาจกอใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรมของผูประกอบธุรกิจเอง13  

Fair Trade Commission ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 7 คน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก

การเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรี (premier) และไดรับการรับรองจากฝายนิติบัญญัติ ใหดํารงตําแหนง

วาระละสี่ป และอาจไดรับการเลือกเขามาอีกเม่ือหมดวาระแลว โดยนายกรัฐมนตรีจะเปนผูเลือก

                                                           
11 FAQ. Fair Trade Commission. [เว็บไซต]. จาก 

https://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/docDetail.aspx?uid=1448&docid=14482 (เขาถึงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2561). 
12 Chang-fa Lo, Changfa Luo. (2006). The Legal Culture and System of Taiwan. Kluwer Law International. หนา 188. 
13 Marcus Clinch. (2011). อางแลว เชิงอรรถที่ 7. หนา 2.  
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คณะกรรมการใหเปนประธานและรองประธาน มติของ 2 Fair Trade Commission ใหเปนไปตาม

เสียงขางมาก 

คุณลักษณะท่ีสําคัญของ 2 Fair Trade Commission จะตองเปนผูมีความยุติธรรม และไม

ของเก่ียวกับกิจกรรมพรรคการเมือง โดยจะปฏิบัติหนาท่ีอยางอิสระภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ 

มีการกําหนดใหมีคณะกรรมการฯท่ีเปนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกันไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวน

คณะกรรมการท้ังหมด และคณะกรรมการฯจะตองเปนผูมีความรูและประสบการณในเรื่องท่ี

เก่ียวของกับกฎหมาย, เศรษฐกิจ, การเงิน และภาษี, บัญชี, หรือการจัดการ14   

Fair Trade Commission มี 2กระบวนการรับเรื่องรองเรียนปญหาท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน

ทางการคาท่ีไมเปนธรรม โดยขอรองเรียนอาจไดมาจากสามชองทางหลักคือ  

1) จากการสืบสวนของ2 Fair Trade Commission เอง  

2) จากขอรองเรียนจากประชาชน  

3) จากคํารองขอใหตีความจากประชาชน  

ซ่ึงหลังจากไดรับขอรองเรียน หรือคํารองขอแลว ฝายท่ีรับผิดชอบจะทําขอเสนอแนะเพ่ือให2 

Fair Trade Commission พิจารณา โดยหากพิจารณาแลว เห็นวา  เ กิน อํานาจหนา ท่ีของ 2 

Fair Trade Commission ก็ใหยกคําขอหรือคํารอง แตหากอยูในอํานาจหนาท่ีก็จะมอบใหหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบดําเนินการตอไป 

ซ่ึงหากเปนกรณีการรองขอใหมีการตีความ หนวยงานท่ีเก่ียวของจะพิจารณาวาเคยมีการ

ตีความในกรณีทีเหมือนหรือคลายกันมาแลวกอนหนานี้หรือไม หากมีก็จะแจงใหผูรองขอทราบ แต

หากไมมีหนวยงานท่ีเก่ียวของจะรางขอเสนอแนะ และสงใหกับคณะกรรมการฯพิจารณาตอไป 

กอนท่ีจะแจงใหผูรองทราบ 

สวนในกรณีท่ีเปนขอรองเรียนนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของจะเปนผูทําการสืบสวน และราง

ขอเสนอแนะให 2 Fair Trade Commission พิจารณา ซ่ึงหากพิจารณาแลวปรากฏวาไมมีการชี้

ขาดคําตัดสินไปยังผูถูกรองเรียน ก็จะมีตนฉบับแจงใหผูรองเรียน และสําเนาใหผูถูกรองเรียนทราบ 

แตหากมีการชี้ขาดวาผิดตามขอรองเรียนก็มีตนฉบับแจงใหท้ังผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบดวย  

ภายใต2 Fair Trade Commission ยังมีการแบงหนวยงานภายในออกไดเปน 5 ฝาย ไดแก 

๑. Department of Planning 

๒. Department of Manufacturing Industry Competition 

๓. Department of Legal Affairs 

                                                           
14 Features. Fair Trade Commission. [เว็บไซต]. จาก 

https://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/docDetail.aspx?uid=199&docid=12194. (เขาถึงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2561). 
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๔. Department of Service Industry Competition 

๕. Department of Fair Competition 

โดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบการเสนอใหของขวัญหรือของรางวัลท่ีไมเหมาะสม ซ่ึง

ถือเปนการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปนธรรมประเภทหนึ่ง คือ Department of Fair Competition 

จากการพิจารณาหลักเกณฑท่ีวางไวใน Regulations Governing the Amount of Gifts 

and Prizes Offered by Businesses จะเห็นไดวา แมประเทศไตหวันจะไมกําหนดใหตองมีการขอ

ใบอนุญาตเพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ แต

กลับมีการวางหลักเกณฑท่ีชัดเจนและคอนขางเขมงวดเพ่ือควบคุมผูประกอบธุรกิจในไตหวันใหจัด

กิจกรรมอยูภายใตกรอบของกฎหมาย เชน กําหนดเพดานมูลคาของขวัญและรางวัล เพ่ือใหการจัด

กิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย  

ท่ีผานมา 2Fair Trade Commission 2ไดมีการสั่งระงับการใหรางวัลของผูประกอบธุรกิจใน

หลายกรณีเนื่องจากถือเปนรางวัลท่ีไมเหมาะสม เชน 

๑. การใหรางวัลใหญ 0.2 ลานดอลลารไตหวันใหมของ Independent Evening News 

Co. ในป ค.ศ. 1995 

๒. การใหรางวัลใหญ 2 ลานดอลลารไตหวันใหมของหางสะดวกซ้ือ FamilyMart ในป ค.ศ. 

1999 

๓. การใหรางวัลใหญ  10  ลานดอลลาร ไตหวันของ Concord Securities Co. และ 

Concord Future Co. ในป ค.ศ. 1999 

๔. การใหรางวัลใหญเปนรถ Audi มูลคา 2.89 ลานดอลลารไตหวันของ Taipei Financial 

Center ในป ค.ศ. 2013 

๕. การใหรางวัลใหญเปนสิทธิในการอยูอาศัยในแมนชั่นฟรีเปนเวลาสิบป พรอมรถยนต ของ 

Q Square Co. ในป ค.ศ. 2014 

3. กรณีศึกษา 

จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีจาก 2 Fair Trade Commission พบวามีคดีขอ

พิพาทท่ี 2Fair Trade Commission ตัดสินวามีความผิด2 รวมจํานวนท้ังสิ้น 11 คดี โดยมีคดีท่ีนาสนใจ

และไดออกเผยแพรใน จดหมายขาว2 Fair Trade Commission (FTC Newsletter) คือ 

1. หางสรรพสินคาจัดการสงเสริมการขายดวยการใหรางวัลจากการเสี่ยงโชค ในป ค.ศ. 

201315 

                                                           
15 Fair Trade Commission (FTC Newsletter) No. 053. (2013). สืบคนไดจาก 

http://www.apeccp.org.tw/htdocs/doc/Taipei/Announce/ftcnews053.pdf. 
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ในคดีนี้ 2Fair Trade Commission ไดตัดสินวา Taipei Financial Center Corporation 

(TFCC) ฝาฝนมาตรา 19 แหง Fair Trade Act เนื่องมาจากไดจัดใหมีการสงเสริมการขายโดยการจับ

รางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดยไดกําหนดรางวัลใหญเปนรถยนต Audi A6 รุนไฮบริด มูลคากวา 2.89 

ลานดอลลารไตหวันใหม ซ่ึงมากกวามูลคาของรางวัลข้ันสูงสุดท่ีได กําหนดไวในแนวปฏิบัติ 

(Guidelines) ใน Fair Trade Commission Disposal Directions  

นอกจากนี้ ผูประกอบธุรกิจดังกลาว ยังกําหนดใหผูบริโภคตองซ้ือสินคาข้ันต่ํามูลคา 3,000 

บาท จึงจะมีสิทธิไดลุนรางวัล ในการนี้ 2Fair Trade Commission เห็นวาการสงเสริมการขายใน

ลักษณะนี้ มีแนวโนมท่ีผูบริโภคจะตั้งใจซ้ือสินคาใหไดมูลคาข้ันตํ่าเพ่ือหวังจะชิงรางวัล ถือเปนการ

ลอลวงใหผูบริโภคซ้ือสินคา อันจะนําไปสูการจํากัดการแขงขันทางการคา และขัดขวางใหเกิดการคา

ท่ีเปนธรรม ซ่ึงเปนการขัดตอมาตรา 19 แหง 2 Fair Trade Act ดังนั้น 2Fair Trade Commission จึง

สั่งให TFCC ระงับการสงเสริมการขายดวยการจับรางวัลดวยการเสี่ยงโชคและกําหนดโทษปรับเปน

เงิน 100,000 ดอลลารไตหวันใหม 

2. VeeTime เสนอใหของขวัญมูลคาเกินท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ในป ค.ศ. 201516 

ในคดีนี้ VeeTime Cloud Telecom Co., Ltd. ไดเสนอใหของขวัญท่ีมีมูลคาเกินกวามูลคา

ของการบริการ โดยทางบริษัทไดจัดแพคเกจสงเสริมการขาย ท่ีเสนอใหลูกคาท่ีซ้ือบริการอินเตอรเน็ต

ไฟเบอรออฟติคหนึ่งเดือนไดใชบริการเคเบิลทีวีหนึ่งเดือนฟรี ซ่ึงทาง2 Fair Trade Commission เห็น

วาเปนการเสนอใหของขวัญท่ีไมเหมาะสมเพ่ือดึงดูดผูบริโภค อันเปนการละเมิดมาตรา 42 แหง 2 

Fair Trade Act และยังเปนการฝาฝนมาตรา 4 ใน Regulations Governing the Amount of 

Gifts and Prizes Offered by Businesses ท่ีเพ่ิงประกาศใช อันไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจอาจ

เสนอใหของขวัญมูลคาสูงสุดไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาสินคาหรือบริการ สําหรับสินคาหรือบริการ

ท่ีมีมูลคามากกวา 100 ดอลลารไตหวันใหม  

ดังนั้น การใหบริการของ VeeTime ซ่ึงมีมูลคาบริการมากกวา 100 ดอลลารไตหวันใหม 

เสนอของขวัญซ่ึงเปนการใหบริการเคเบิลทีวีหนึ่งเดือนฟรี ท่ีมีมูลคามากกวาการซ้ือบริการ

อินเตอร เน็ตไฟเบอรออฟติคหนึ่ งเดือนเกินกวารอยละ 50 จึงเปนการฝาฝน Regulations 

Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ดั ง นั้ น 

2Fair Trade Commission จึงลงโทษใหจายคาปรับ 50,000 ดอลลารไตหวันใหม และหยุดการ

กระทําท่ีผิดกฎหมายดังกลาวทันที 

จากการศึกษาพบวาคดีพิพาทท่ีเก่ียวของกับการใหของขวัญของรางวัลท่ีไมเหมาะสมใน

ไตหวันท่ีตัดสินโดย Fair Trade Commission มีเพียงแค 11 คดีเทานั้น โดยสิบคดีแรกเปนขอพิพาท

                                                           
16 Taiwan FTC Newsletter No. 065, FTC, Dec. 2015, https://www.ftc.gov.tw/upload/73e45b1c-1213-4521-8de6-

214588cf2fdd.pdf 
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ท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการออก Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered 

by Businesses ในป ค.ศ. 2015 ซ่ึงหลังจากมีการออกขอบังคับดังกลาว ก็มีเพียงคดี VeeTime 

Could Telecom Co., Ltd. ท่ีถูก Fair Trade Commission ตัดสินลงโทษ แตหลังจากนั้นก็ไมมีคดี

ละเมิดขอบังคับดังกลาวอีกเลยจนกระท่ังถึงปจจุบัน  

ซ่ึงจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ สรุปไดวาสาเหตุในเรื่องนี้ นาจะเปนเพราะไดมี

การยายหนวยงานท่ีดูแลในเรื่องการพิจารณาคดีและบังคับใชขอบังคับเพ่ือควบคุมราคาของขวัญและ

รางวัล ท่ี เสนอโดยผูประกอบธุร กิจมาเปน Department of Fair Trade ภายใต  Fair Trade 

Commission ซ่ึงมีการปรับใชดุลยพินิจท่ีแตกตางไปจากเดิมท่ีมุงปองกันการใชอํานาจทางการตลาด

ไปในทางท่ีผิด มาเปนการมุงปองกันพฤติกรรมการหลอกลวง ดังนั้น หากกิจกรรมสงเสริมการขาย 

ไมไดสอพฤติกรรมการหลอกลวงผูบริโภค เจาหนาท่ีอาจใชดุลยพินิจใหการสงเสริมการขายดังกลาว

ไมตกอยูภายใตขอจํากัด ภายใต Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes 

Offered by Businesses ก็ได 

ยกตัวอยางเชน หากผูประกอบธุรกิจจัดรายการสงเสริมการขายใหผูบริโภคซ้ือหนึ่งแถมหนึ่ง

ฟรี ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว หากมูลคาสินคาเกินกวา 100 ดอลลารไตหวันใหม ผูประกอบธุรกิจจะไม

สามารถเสนอใหของขวัญมูลคาเกินกวาครึ่ งหนึ่งของราคาสินคาได ตามมาตรา 4 (1) ใน 

Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses แตอยางไร

ก็ดี ในมาตรา 317 ในขอบังคับฯดังกลาว ไดกําหนดขอยกเวนใหการสงเสริมการขายดวยการลดราคา 

ไมถือวาเปนการใหของขวัญหรือของรางวัล ดังนั้น เจาหนาท่ีอาจใชดุลยพินิจวาการซ้ือหนึ่งแถมหนึ่ง 

ถือเปนการลดราคาใหกับผูบริโภคซ่ึงอยูภายใตกิจกรรมท่ีไดรับยกเวนตามมาตรา 3 แมวามูลคาของท่ี

ไดแถมจะเกินกวาท่ีไดกําหนดไวในมาตรา 4 (1) ก็ตาม18       

    โดยสรุปแลวจะเห็นไดวาแมประเทศไตหวันจะมีการวางกฎระเบียบและหลักเกณฑท่ีมา

จํากัดการสงเสริมการขายดวยการใหของรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจไวอยางชัดเจน 

                                                           
17 ตามมาตรา 3 ใน Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ไดกําหนดใหกิจกรรม

บางประเภทไมถือวาเปนการใหของขวญัหรือของรางวัลตาม Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered 

by Businesses ไดแก  

๑. การชิมฟรี, ทดลองใชฟรี และการสงเสริมการขายอยางอื่นที่ไมไดมุงหมายเพื่อสรางโอกาสทางการคา หรือการสงเสริมการ

ขายโดยการใหของแถมหรือแจกฟรี ที่ไมไดมีอิทธิพลมากนกัตอตลาดหรือผลประโยชนของคูแขงทางการคา  

๒. การลดราคาสําหรับสินคาหรือบริการชนิดเดียวกัน ถอืเปนเร่ืองปกติเมื่อผูประกอบธุรกิจยอมลดราคาเพือ่แขงขัน ซ่ึงไมได

ขัดตอหลักการแขงขันแตอยางใด  

๓. การเพิ่มปริมาณสินคาหรือบริการชนิดเดียวกัน เมื่อผูประกอบธุรกจิเพิ่มปริมาณใหโดยไมเพิ่มราคา ถือไดวาเปนการลด

ราคาสินคาเชนเดียวกัน  

๔. การสงเสริมกายขายโดยการจัดเปนชุด (แพคเกจ) ซ่ึงอาจรวมทั้งสินคาและบริการที่ตางชนิดกัน  
18 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ Taiwan Fair Trade Commission 
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และเขมงวด แตอยางไรก็ดี เจาหนาท่ีใน Fair Trade Commission อาจใชดุลยพินิจในการบังคับใช

กฎหมายโดยใชเกณฑในการพิจารณาท่ีเจาหนาท่ีเห็นวาเหมาะสมได ซ่ึงเปนการผอนคลาย

กฎระเบียบท่ีเขมงวดไดมากข้ึน 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการออกกฎหมายควบคุมการใหของขวัญและรางวัลของผูประกอบ

ธุรกิจท่ีเหมาะสมในประเทศไตหวันแลว มีหลักเกณฑท่ีประเทศไทยควรนํามาปรับใชเพ่ือใหการวาง

หลักเกณฑในการควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ

ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนคือ เรื่องมูลคาของรางวัลท่ีไตหวันมีการกําหนดชัดเจนใหสัมพันธกับ

ยอดขายในปกอนหนา และไดมีการกําหนดใหมูลคาของรางวัลสูงสุดในทุกกรณีตองไมเกิน 5 ลาน

ดอลลารไตหวันใหม ดั้งนั้น ประเทศไทยซ่ึงยังไมมีหลักเกณฑในการกําหนดมูลคาของรางวัล แตมอบ

ใหเปนดุลยพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเปนผูพิจารณาความเหมาะสม จึงควรออก

หลักเกณฑใหมีความชัดเจน วาของรางวัลควรมีมูลคาเทาใด โดยควรกําหนดมูลคาของรางวัลใหไมสูง

เกินไป จนผูบริโภคมุงหันมาชิงโชครางวัลใหญจากการสงเสริมการขาย อันอาจเปนการมอมเมา

ผูบริโภคได นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดเรื่องมูลคาของรางวัลรวมตลอดท้ังป ใหเปนตัวเลขท่ีแนนอน

ชัดเจน เพ่ือปองกันไมใหมีการจัดกิจกรรมถ่ีมากจนเกินไป แตอยางไรก็ดี การกําหนดตัวเลขมูลคาของ

รางวัลในประเทศไทยนั้น ควรมีการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรอบท่ีมี

ความเหมาะสมโดยตองคํานึงถึงสวนไดเสียของท้ังผูประกอบธุรกิจท่ีตองใชวิธีการสงเสริมการขายโดย

การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคเพ่ือดึงดูดผูบริโภค และผูบริโภคท่ีอาจถูกชักจูงใหเสพยติดการชิงโชค

ของรางวัลท่ีมีมูลคาสูงจนไมเหมาะสมดวย 

นอกจากนี้ ประเทศไตหวันมีองคกรเฉพาะคือ Fair Trade Commission ท่ีทําหนาท่ีวาง

หลักเกณฑ และดูแลในเรื่องการควบคุมการใหของขวัญและของรางวัลของผูประกอบธุรกิจใหอยูใน

ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงยังมีอํานาจในการลงโทษผูประกอบธุรกิจท่ีฝาฝนขอบังคับ 

Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses อีกดวย ซ่ึง

หนวยงานดังกลาวมุงในการสงเสริมใหการใหของขวัญและของรางวัลของผูประกอบธุรกิจอยูในกรอบ

ของการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม ซ่ึงประเทศไทยอาจนํารูปแบบของไตหวันในการจัดตั้ง

องคกรเฉพาะเพ่ือมาดูแลในดานนี้โดยตรง เนื่องจากในปจจุบัน หนวยงานท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแล

และออกใบอนุญาตการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในประเทศไทย

นั้นคือกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงอาจไมไดมีมุมมองทางธุรกิจในการสงเสริมใหเกิดการแขงขันทางการคา

ท่ีเปนธรรม การจัดตั้งองคกรเฉพาะท่ีมีโครงสรางคณะกรรมการมาจากท้ังภาครัฐ และภาคธุรกิจเขา
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มาทําหนาท่ีวางนโยบาย หลักเกณฑ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงกํากับดูแลจึงนาจะ

เหมาะสมกวา 

ดังนั้น ประเทศไทยนาจะนําแนวทางการออกกฎหมายในการควบคุมการสงเสริมการขาย

โดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการกําหนดกรอบ

มูลคาของขวัญและของรางวัล รวมถึงแนวทางการจัดต้ังองคกรเฉพาะท่ีมากํากับดูแลจากประเทศ

ไตหวัน เพ่ือนํามาปรับใชกับหลักเกณฑการควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการ

เสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดยอ 

ประเทศไทยไดปฏิบัติตามพันธกรณีในการเปดเสรีบริการทางการเงินตามท่ีกําหนดในความ

ตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และความตกลงการคาเสรี (FTAs) หลายฉบับท่ีลงนามไว 

แมวาประเทศไทยเปดเสรีในระดับท่ีนอยกวาประเทศสหรัฐอเมริกา แตก็อยูในระดับท่ีใกลเคียงกับ

ประเทศเกาหลีใต ท้ังนี้ประเทศไทยไดนําหลักการของขอบท Prudential Measures ภายใต GATS 

มาใชกับ FTAs เชนเดียวกับหลายประเทศ โดยขอบทดังกลาวถือเปนขอยกเวนในการเปดเสรีบริการ

ทางการเงิน ซ่ึงประเทศไทยควรตีความใหชัดเจนวาหลักเกณฑใดบางควรถือเปน Prudential 

Measure เพ่ือไมใหหลักเกณฑท่ีเสริมสรางเสถียรภาพทางการเงินท่ีประเทศไทยนํามาใชอยูขัดตอ

พันธกรณีตาม GATS หรือ FTAs 

นอกจากนี้ประเทศไทยมีรูปแบบการกํากับดูแลภาคการเงินโดยแบงตามหนาท่ี (Functional 

Approach) กลาวคือ “ธนาคารแหงประทศไทย” (ธปท.) กํากับดูแลของธุรกิจธนาคาร “สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” (คปภ.) กํากับดูแลของธุรกิจ

ประกันภัย และ “คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” (ก.ล.ต.) กํากับดูแลของ

ธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้นการประสานงานตาม FTAs อาจทําไดลาชา โดยรูปแบบดังกลาวแตกตางกับ

รูปแบบการกํากับดูแลแบบรวมศูนย (Integrated Approach)  ของประเทศเกาหลีใตท่ีสามารถ

ประสานงานไดรวดเร็วกวา ดังนั้นเพ่ือใหการประสานงานทําไดรวดเร็วยิ่งข้ึน หนวยงานของไทยท่ี

เก่ียวของกับกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินตาม FTAs ควรกําหนดความรับผิดชอบท่ี

ชัดเจนใหกับหนวยงานยอยของตนเอง  
 

คําสําคัญ:  กลไกเชิงสถาบัน เปดเสรี บริการทางการเงิน ความตกลงการคาเสรี 

                                                           
1 บทความนี้เรียบเรียงมาจากงานวิจยัเร่ือง “การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการคา

และการลงทนุระหวางประเทศ” นําเสนอตอสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน), 2560 
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Abstract 

Thailand complied to commitment on financial services liberalization under 

General Agreement on Trade in Services (GATS) and Free Trade Agreements (FTAs) 

endorsed by Thai government.  Although Thailand has lower level of liberalization when 

comparing with United State, it is closely in the same level as South Korea. Like many 

countries, Thailand has also applied doctrine of “Prudential Measures” under GATS to 

FTAs. As such doctrine is the exemption to commitment on financial services 

liberalization, Thailand should clarify which rules are deemed to be Prudential 

Measures in order to avoid issuance of any measure against liberalization under GATS 

or FTAs. 

Moreover, under functional approach of regulation, Thailand has many 

regulators in financial services sector i.e. Bank of Thailand (BOT) regulating banking 

business, Office of Insurance Commission (OIC) regulating insurance business and 

Securities and Exchange Commission (SEC) regulating securities business. This may 

cause the delay of coordination under FTAs when comparing with integrated approach 

of regulation used by South Korea. Thus, to make better implementation, Thai 

authorities concerning institutional framework for financial services must clearly assign 

their sub-departments in charge of coordination under FTAs. 

 

Keywords: Institutional Framework, liberalization, Financial Services,  

Free Trade Agreements 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ภายหลังจากท่ีประเทศไทยเขาทําความตกลงการคาเสรี (FTAs) กับประเทศคูสัญญาแลว 

ประเทศไทยมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีไดทําความตกลงไว ซ่ึงความตกลงการคาเสรีของ

ประเทศไทยหลายฉบับไดกําหนดใหมีความผูกพันทางดานบริการทางการเงิน อยางไรก็ตามปจจุบัน

การเปดเสรีทางดานบริการทางการเงินของประเทศไทยไมมีความคืบหนามากนัก รวมถึงประเทศไทย

ไดนําหลักการของขอบท Prudential Measures (มาตรการกํากับดูแลเพ่ือความม่ันคง ในระบบ

การเงิน) ภายใต GATS มาใชกับ FTAs เชนเดียวกับหลายประเทศ โดยหลักการดังกลาวมีลักษณะ

เปนขอยกเวนสําหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีการเปดเสรีทางดานบริการทางการเงินตาม GATS ซ่ึง

ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดกําหนดความหมายอยางแนนอนวามาตรฐานทางการเงินระหวาง
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ประเทศใดบางท่ีประเทศไทยนํามาใชและถือเปน Prudential Measure ทําใหเกิดความเสี่ยงจาก

การถูกฟองรองวาใชมาตรการกีดกันการเปดเสรีโดยฝาฝนขอบท Prudential Measure ในกรณีท่ี

ประเทศคูสัญญาเห็นวาประเทศไทยกําหนดมาตรฐานทางการเงินท่ีขัดตอขอบท Prudential 

Measures 

นอกจากนี้เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานกํากับดูแลทางดานการเงินหลาย

หนวยงานท่ีแยกออกจากกันตามประเภทของธุรกิจ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทําใหการประสานงานภายใตความตกลงการคาเสรี

ทางดานบริการทางการเงินไมคลองตัวเทาท่ีควร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือใหทราบถึงพันธกรณีทางดานบริการทางการเงินภายใตความตกลงการคาเสรีใน

ปจจุบันของประเทศไทยและประเทศท่ีเลือกเปนกรณีศึกษา  

2. เพ่ือใหทราบถึงกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินภายหลังความตกลงการคา

เสรีมีผลบังคับใชของประเทศไทยและประเทศท่ีเลือกเปนกรณีศึกษา  

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในกําหนดกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินภายใต

ความตกลงการคาเสรี (FTAs) ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาเอกสาร (document analysis) โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ 

งานวิจัย หนังสือ บทความ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงิน

ภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใชของประเทศไทยและประเทศท่ีเลือกเปนกรณีศึกษา 

ไดแก เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณตัวแทนของหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับความตกลงการคาเสรีทางดานบริการทางการเงิน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลงั เปนตน 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

โดยท่ัวไปกระบวนการจัดทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements: FTAs) 

ระหวางประเทศคูสัญญา สามารถแบงออกไดเปน 4 ชวงเวลา3 ไดแก ชวงท่ี 1 กอนการเจรจาความ

ตกลงการคาการคาเสรี ซ่ึงเก่ียวของกับการตัดสินใจเพ่ือเริ่มเจรจา ชวงท่ี 2 ระหวางการเจรจาความ

ตกลงการคาเสรี ซ่ึงเก่ียวของกับการเจรจาตอรองในประเด็นตางๆ ท่ีตองการทําความตกลงรวมกัน 

โดยในข้ันตอนนี้จะมีหนวยงานตางๆ ของประเทศคูสัญญาเขามาเก่ียวของ และมักจะมีการจัดตั้ง

คณะทํางาน (Joint Study Group) เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการทําความตกลงการคาเสรีรวมกัน 

ข้ันตอนท่ี 3 การรับรองอยางเปนทางการ ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดทําความตกลงการคาเสรีและการทํา

ใหความตกลงมีผลบังคับใชตามกฎหมายของประเทศคูสัญญาแตละฝาย และข้ันตอนท่ี 4 ภายหลัง

ความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช ซ่ึงเก่ียวของกับกลไกเชิงสถาบันเพ่ือดําเนินการตามพันธกรณีใน

ความตกลงการคาเสรี รวมถึงการประเมินผลขอตกลงวามีผลกระทบอยางไรเม่ือนําไปบังคับใช ซ่ึง

อาจนําไปสูการทบทวนแกไขในภายหลัง 

สําหรับบริการทางการเงิน (Financial Services)4 นั้น กลไกเชิงสถาบันเพ่ือดําเนินการตาม

พันธกรณีภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช จะเก่ียวของกับการประสานงานของหนวยงาน

ตางๆ ตาม FTAs และหนวยงานกํากับดูแลภาคการเงิน ท้ังธุรกิจธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย 

เพ่ือใหบรรลุถึงพันธกรณีในการเปดเสรีบริการทางการเงิน ซ่ึงหลักการเปดเสรีบริการทางการเงินท่ี

ปรากฏในความตกลงการคาเสรีมักถูกนํามาจากความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (General 

Agreement on Trade in Services: GATS) ดังนั้นการศึกษากลไกเชิงสถาบันดังกลาว นอกจาก

การศึกษาถึงการประสานงานของหนวยงานตางๆ ในภาคการเงินแลว ยังตองพิจารณาถึงหลักเกณฑ

การเปดเสรีบริการทางการเงินท่ีปรากฏใน GATS รวมถึงมาตรฐานทางการเงินระหวางประเทศซ่ึงถือ

เปนขอยกเวนของการเปดเสรีบริการทางการเงินดวย โดยเฉพาะความสามารถในการประสานงาน

ของหนวยงานตางๆ ในภาคการเงินเพ่ือตอบสนองตอหลักเกณฑการเปดเสรีดังกลาว ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

การเปดเสรีบริการทางการเงินภายใต GATS 

บริการทางการเงินเปนบริการสาขาหนึ่งใน 12 สาขาท่ีมีการเปดเสรีภายใตความตกลงท่ัวไป

วาดวยการคาบริการ (GATS) และถูกกําหนดหลักการเพ่ิมเติมในภาคผนวกแนบทายเก่ียวกับบริการ

ทางการเงิน (Annex on Financial Services) โดยภาคผนวกดังกลาวไดกําหนดหลักสําคัญเพื่อใช

กับการเปดเสรีทางการเงินใน Paragraph 2(a) ซ่ึงเรียกวา “Prudential Measure” (มาตรการกํากับ

                                                           
3 Asian Development Bank. (2008). How to Design, Negotiate, and Implement a Free Trade Agreement in 

Asia. [Online]. Available : https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27974/fta.pdf. [2017, 25 April] 
4 ครอบคลุมบริการดานประกันภยัการธนาคาร ธุรกจิหลักทรัพย และการเงินอื่นๆ 
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ดูแลเพ่ือความม่ันคงในระบบการเงิน)5 ซึ่งอนุญาตใหประเทศสมาชิกมีอิสระในการใชมาตรการดาน

การกํากับควบคุมเพ่ือความม่ันคง รวมท้ังเพ่ือคุมครองผูลงทุน ผูฝากเงิน ผูถือกรมธรรม หรือบุคคล

ซ่ึงผูใหบริการการเงินมีหนาท่ีดูแลทรัพยสินให หรือเพ่ือประกันความม่ันคงและความมีเสถียรภาพของ

ระบบการเงิน ในกรณีท่ีมาตรการดังกลาวไมสอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลง มาตรการเหลานี้

จะตองไมนํามาใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงขอผูกพันหรือพันธกรณีของสมาชิกภายใตขอตกลง6 

ท้ังนี้มีบางประเทศพยายามเจรจาประเด็นเรื่อง Prudential Measure เพ่ือใหมีคําจํากัดความท่ีชัดเจน 

เชน ประเทศสวิตเซอรแลนดเห็นวาการไมมีคําจํากัดความของ Prudential Measures อาจเปดชองใหมี

การนําไปใชอยางผิดๆ เหมือนมีมาตรการปกปองสําหรับภาคบริการดานการเงินโดยเฉพาะ เปนตน 

อยางไรก็ตามประเทศสมาชิก WTO หลายประเทศ ท้ังประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศออสเตรเลีย ตางก็ไมตองการให WTO เขาไปยุงเก่ียวกับ Prudential Measures รวมถึง

ประเทศกําลังพัฒนาโดยท่ัวไปก็ตองการใหมีความยืดหยุนในการใช Prudential Measures ในกรณีท่ี

เกิดปญหาดานการเงินและเงินทุน7 

ปจจุบันจึงยังไมมีการกําหนดความหมายอยางแนนอนวามาตรฐานทางการเงินระหวาง

ประเทศใดบางท่ีถือเปน Prudential Measure ท่ีประเทศตางๆ สามารถนํามาใชกับกฎหมาย

ภายในประเทศของตนโดยไมถือเปนการหลีกเลี่ยงขอผูกพันหรือพันธกรณีของสมาชิกภายใต GATS 

โดยความยืดหยุนของ Prudential Measure ทําใหประเทศสมาชิก WTO อาจนํามาตรฐานทางการเงิน

ระหวางประเทศมาปฏิบัติอยางแตกตางกันได เชน เม่ือพิจารณามาตรฐานกํากับดูแลในภาคธนาคาร 

ประเทศสิงคโปรไมไดเปนสมาชิกของ Committee on Banking Supervision (BCBS)8 ขณะท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต และประเทศไทยเปนสมาชิก BCBS และนําหลักเกณฑของ 

Basel III มาใชกับกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวของกับภาคธนาคาร เปนตน 

                                                           
5 Prudential Measure (หรือที่เรียกวา Prudential Carve-Out หรือ Prudential Exception) ถือเปนเคร่ืองมือในการบริหาร 

เศรษฐกิจมหภาคที่สามารถนาํมาใชเพื่อลดความเส่ียงทางการเงินและจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของเงินทุน

เคล่ือนยายระหวางประเทศ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ประเภทที่ 1 เปนเคร่ืองมือการเงินแบบด้ังเดิม ที่

ประกอบดวยเคร่ืองมือหลักๆ ไดแก 1) การทํา sterilized intervention 2) การปรับอัตราแลกเปล่ียน และ 3) การใชนโยบายการ

คลังแบบเขมงวด และ ประเภทที่ 2 เปนเคร่ืองมือมาตรการเสริม ซ่ึงอิงกับการใชมาตรการสําคัญ เชน 1) มาตรการควบคุมการไหลเขา

ออกของเงินทุนโดยอิงกบัมาตรการทางภาษี 2) มาตรการกันสํารองเงินกูระยะส้ันจากตางประเทศ 3) มาตรการควบคุมการไหลเวียนของ

ทุนโดยตรง 4) มาตรการเสริมเคร่ืองมือ การทํา sterilization (เชน การดํารงอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย) เปนตน 
6 Paragraph 2(a) of Annex on Financial Services, GATS 
7 พิมพชนก วอนขอพร. (2551). การเจรจาการคาบริการใน WTO กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 143. 
8 Group of Thirty. (2008). The Structure of Financial Supervision, Approaches and Challenges in a Global 

Marketplace. 234. [Online]. Available : 

https://group30.org/images/uploads/publications/G30_StructureFinancialSupervision2008.pdf [2017, 20 April]  
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ท้ังนี้มาตรฐานการกํากับดูแลภาคการเงินระหวางประเทศหลายฉบับซ่ึงถูกกําหนดข้ึนโดย

องคการระหวางประเทศ มีหลายประเทศท่ัวโลกไดนํามาตรการดังกลาวไปใช9 เชน ประมวลแนว

ปฏิบัติท่ีดีทางดานความโปรงใสดานนโยบายการเงิน (จัดทําโดย International Monetary Fund: 

IMF) หลักการสํา คัญสําหรับการควบคุมดูแลธุรกิจธนาคาร ค.ศ.  2012 (จัดทําโดย Basel 

Committee on Banking Supervision: BCBS) หลักการควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัย ค.ศ. 2013 

(จั ด ทํา โดย International Association of Insurance Supervisors: IAIS) วัต ถุประสงคและ

หลักการของการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย ค.ศ. 2010 (จัดทําโดย International Organization 

of Securities Commissions: IOSCO) เปนตน 

ดังนั้นการเปดเสรีภายใต GATS และการสรางเสถียรภาพภายใตมาตรฐานทางการเงินระหวาง

ประเทศจึงตองมีการดุลและคานกันอยางเหมาะสม ซ่ึงอาจกลาวไดวา หลักเกณฑของ GATS ถือเปน

ระดับเพดาน (Ceiling) ของการเพ่ิมเติมความเขมงวดของมาตรฐานการเงินระหวางประเทศท่ีไมสามารถ

กาวลวงได เนื่องจากตองใชเทาท่ีจําเปนตามหลักเกณฑ Prudential measure ซ่ึงถาหากเขมงวด

มากเกินไปก็อาจจะขัดแยงตอขอผูกพันการเปดเสรีในภาคการเงินของ GATS สวนมาตรฐานการเงิน

ระหวางประเทศก็ถือเปนระดับพ้ืน (Floor) ของการเปดเสรีทางการเงินภายใต GATS ท่ีไมสามารถ

กาวลวงไดเชนกัน เนื่องจาก GATS ยินยอมใหประเทศสมาชิกมีสิทธิกําหนดกฎระเบียบภายในประเทศ 

(Domestic Regulation) และมีอิสระในการใชมาตรการดานการกํากับควบคุมเพ่ือความม่ันคง 

(Prudential Measure) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยภาพดังนี้ 

 

รูปท่ี 1 ความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงินภายใต GATS และการสรางเสถียรภาพทาง

การเงินภายใตมาตรฐานทางการเงินระหวางประเทศ 

 

ท่ีมา : สรุปโดยผูเขียน 

                                                           
9 Stefan A. Wandel. (2015). Global Financial Standards and Regulatory Reforms. SZW/RSDA 6/2015. 564. 

[Online]. Available : https://www.prager-dreifuss.com/wp-content/uploads/2016/04/SZW_6_2015_Wandel.pdf 

[2017, 25 April] 
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นอกจากนี้ภายใตแนวโนมการทําความตกลงการคาเสรี (FTAs) ในปจจุบัน ประเทศคูสัญญา

มักจะกําหนดความผูกพันกันทางดานบริการทางการเงินไวในความตกลงการคาเสรีดวย โดยอาจมี

การทําตารางขอผูกพันเฉพาะในความตกลงการคาเสรีเทียบเทากับ GATS หรือมากกวา GATS ก็ได 

ข้ึนอยูกับความพรอมของภาคการเงินในประเทศคูสัญญา ท้ังนี้สวนมากแลวประเทศคูสัญญามักจะนํา

หลักเกณฑความผูกพันทางการเงินมาจากภาคผนวกวาดวยการบริการทางการเงินของ GATS รวมถึงนํา

หลักเกณฑเรื่อง Prudential Measure มาใชดวย  

อยางไรก็ตามความคลุมเครือของ Prudential Measure ท่ีหลายประเทศนิยมใชใน

ขอตกลงการคาเสรีก็อาจสรางปญหาได หากวาประเทศคูสัญญาอีกฝายเห็นวามาตรการกฎหมาย

ภายในประเทศไมเขาหลักเกณฑของ Prudential Measure กลาวคือ เปนมาตรการท่ีไมเปนไปเพ่ือความ

ม่ันคงหรือเสถียรภาพของระบบการเงิน ตัวอยางเชน ประเทศปานามาเคยฟองประเทศอารเจนตินา

เก่ียวกับกรณีท่ีใชมาตรการดานบริการทางการเงินกับประเทศท่ีไมใหความรวมมือทางภาษี (Non-

cooperative) โดยประเทศท่ีไมลงนามในขอตกลงการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภาษีหรืออนุสัญญาเพ่ือ

การเวนการเก็บภาษีซอนกับประเทศอารเจนตินาจะมีขอจํากัดบางประการในการเขามาประกอบ

ธุรกิจบริการทางการเงิน เชน ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการเขาสูตลาดหลักทรัพยและธุรกิจประกันภัย

ตอ (Reinsurance) เปนตน ซ่ึงประเทศปานามาเห็นวามาตรการดังกลาวขัดตอแนวทางการเปดเสรี

ทางบริการทางการเงินของ GATS เนื่องจากไมเปนไปตามขอบท Prudential measure อยางไรก็

ตามคณะผูพิจารณาระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Panel: DSP) ไดตัดสินวาการกําหนด

มาตรการดังกลาวของประเทศอารเจนตินาสอดคลองกับขอบท Prudential measure แลว โดยการ

กําหนดเง่ือนไขการเขาสูธุรกิจประกันภัยตอเปนไปเพ่ือความม่ันใจวาผูรับประกันและผูรับประกันตอ

มีความสามารถในการชําระหนี้และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลมละลายของผูรับประกัน สวนการ

กําหนดเง่ือนไขการเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนไปเพ่ือคุมครองนักลงทุน ลดความเสี่ยงตอระบบ รวมถึง

ปองกันการฟอกเงินและการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการกอการราย เปนตน10 

ดังนั้นเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการถูกฟองรองวาใชมาตรการกีดกันการเปดเสรีโดยฝาฝน

ขอบท Prudential Measure ประเทศคูสัญญาจึงควรสรางความชัดเจนวามาตรการภายในประเทศ

หรือมาตรการทางการเงินระหวางประเทศใดบางท่ีประเทศคูสัญญานํามาใชและถือเปน Prudential 

Measure  

 

 

 

                                                           
10 ดูเอกสาร WT/DS453/R and WT/DS453/AB/R in SUNS 8223, 18 April 2016 
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 กลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช 

 สําหรับการศึกษาถึงกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินภายหลังความตกลงการคา

เสรีมีผลบังคับใช ผูเขียนไดเลือกเปรียบเทียบกลไกเชิงสถาบันดังกลาวระหวางประเทศไทยกับ

กรณีศึกษาอีก 2 ประเทศท่ีนาสนใจ ไดแก ประเทศเกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหลี) และประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเหตุผลท่ีเลือกประเทศดังกลาว เนื่องจากประเทศเกาหลีใตมีระดับการเปดเสรี

บริการทางการเงินท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย แมวารูปแบบการกํากับดูแลภาคการเงินจะแตกตางกับ

ประเทศไทยก็ตาม สวนประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แมวาจะมีระดับการเปดเสรีบริการทางการเงินท่ี

มากกวาประเทศไทย แตก็มีรูปแบบการกํากับดูแลภาคการเงินท่ีคลายคลึงกับประเทศไทยในบางสวน 

ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

ประเทศไทย 

ความตกลงการคาเสรีท่ีเกี่ยวของกับประเทศไทย 

ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของ WTO เมื่อป 1994 ทําใหมีพันธกรณีภายใต GATS โดย

ประเทศไทยไดทําตารางขอผูกพันเฉพาะทางดานบริการทางการเงิน (GATS/SC/85) เม่ือพิจารณาตาราง

ขอผูกพันเฉพาะดังกลาว พบวาในภาคธุรกิจธนาคาร สวนใหญเปดเสรี Mode 3 และ 4 ในภาคธุรกิจ

ประกันภัย สวนใหญเปดเสรี Mode 2, 3 และ 4 และในภาคธุรกิจหลักทรัพย สวนใหญเปดเสรี Mode 

3 โดยประเทศไทยไดนําหลักการในภาคผนวกแนบทายเกี่ยวกับบริการทางการเงินของ GATS 

มาใชเปนมาตรฐานในการทําขอผูกพันทางดานบริการทางการเงินในความตกลงการคาเสรีกับ

ประเทศคูสัญญาอ่ืนเชนกัน 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาความตกลงการคาเสรีท่ีเก่ียวของกับประเทศไทยท้ัง 11 ฉบับ ไดแก 

อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต อาเซียน-ญ่ีปุน อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด อาเซียน-อินเดีย 

ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-ญี่ปุน ไทย-เปรู ไทย-อินเดีย และไทย-ชิลี พบวามี 5 ฉบับท่ี

กําหนดใหมีความผูกพันทางดานบริการทางการเงิน11 และมีเพียงฉบับเดียว ไดแก ไทย-ชิลี ท่ีกําหนดใหมี

คณะกรรมการบริการทางการเงิน (Committee on Financial Services) เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการ

ใหบริการทางการเงินใหเปนไปตามกรอบเจรจา โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวมาจากผูแทนของแตละ

ประเทศ โดยผูแทนหลัก ไดแก ผูแทนจากกระทรวงการคลังของท้ังสองประเทศ  

กลไกเชิงสถาบันท่ีเกี่ยวของกับบริการทางการเงินของประเทศไทยภายหลังความตกลง

การคาเสรีมีผลบังคับใช 

ประเทศไทยมีกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการการเงินท่ีอยูในรูปแบบการกํากับดูแลตาม

หนาท่ี (Functional Approach) โดยแบงการกํากับดูแลตามประเภทธุรกิจ ไดแก ธนาคารแหง

                                                           
11 ไดแก อาเซียน-เกาหลีใต อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ญี่ปุน และไทย-ชิลี  
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ประเทศไทย (ธปท.) กํากับดูแลธุรกิจธนาคาร สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กํากับดูแลธุรกิจประกันภัย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) กํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย ซ่ึงแตกตางจากแนวทางกํากับดูแลของประเทศเกาหลีใต

ท่ีเปนรูปแบบการกํากับดูแลแบบรวมศูนย (Integrated Approach)12 โดยมีองคกรกํากับดูแล

สวนกลางเพียงองคกรเดียว 

ภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง

พาณิชย ซ่ึงเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีประสานงานท่ัวไปจะประสานงานใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) เขารวมกับคณะกรรมการบริการทางการเงิน หลังจากนั้นสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซ่ึง

ทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีดูแลประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับบริการทางการเงิน จะประสานงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) ใหรวมประชุมกันเพ่ือกําหนดทาทีของฝายไทย13 โดยการรวมกันกําหนดทาที

ดังกลาว ทําใหไมมีปญหาในอนาคตวาสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะตกลงในสิ่งท่ีขัดแยงกับแนว

ทางการกํากับดูแลทางหนวยงานตางๆ อยางไรก็ตามในกรณีท่ีความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี 

กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการบริการทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงการคลังของ

ท้ังสองประเทศ พบวาปจจุบันยังไมมีความคืบหนาในการจัดประชุมรวมกันของคณะกรรมการชุด

ดังกลาว เนื่องจากประเทศไทยและประเทศชิลีแทบจะไมมีความรวมมือทางดานบริการทางการเงิน

ระหวางกันในทางปฏิบัติ14 

ประเทศเกาหลีใต 

ความตกลงการคาเสรีท่ีเกี่ยวของกับประเทศเกาหลีใต 

ประเทศเกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหลี) ไดทําตารางขอผูกพันเฉพาะทางดานบริการทาง

การเงิน (GATS/SC/48) ภายใต GATS โดยเม่ือพิจารณาตารางขอผูกพันเฉพาะดังกลาว พบวาท้ังใน

ภาคธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจหลักทรัพย สวนใหญเปดเสรี Mode 3 นอกจากนี้

ประเทศเกาหลีใตไดนําหลักการในภาคผนวกวาดวยการคาบริการรวมถึงแนวทางในการแบงประเภท

ของบริการทางการเงินตามท่ีผูกพันตอ GATS มาใชเปนมาตรฐานในการทําขอผูกพันทางดานบริการ

ทางการเงินในความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูสัญญาอ่ืนเชนกัน 

                                                           
12 Group of Thirty. (2008). The Structure of Financial Supervision, Approaches and Challenges in a Global 

Marketplace. 24. [Online]. Available : 

https://group30.org/images/uploads/publications/G30_StructureFinancialSupervision2008.pdf [2017, 21 April] 
13 สัมภาษณตัวแทนจากสํานกังานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 21 เมษายน 2560. 
14 สัมภาษณตัวแทนจากสํานกังานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 21 เมษายน 2560. 
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เม่ือพิจารณาความตกลงการคาเสรีของประเทศเกาหลีใตท้ัง 8 ฉบับ ไดแก Korea-Chile 

FTA, Korea-Singapore FTA, Korea-EFTA FTA, Korea-ASEAN FTA, Korea-India CEPA, 

Korea-EU FTA, Korea-US FTA และ Korea-Peru FTA พบวามีจํานวน 7 ฉบับท่ีมีความผูกพัน

ทางดานบริการทางการเงิน15 และมีจํานวน 4 ฉบับ ไดแก Korea-Singapore FTA, Korea-EFTA 

FTA, Korea-US FTA และ Korea-Peru FTA ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการบริการทางการเงิน 

(Financial Services Committee) ซ่ึงคณะกรรมการบริการทางการเงินดังกลาวมาจากผูแทนของ

แตละประเทศ ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการใหบริการทางการเงินใหเปนไปตามกรอบเจรจา โดย

หนวยงานหลักท่ีเปนผูแทนจากประเทศเกาหลีใตไดแก Ministry of Strategy and Finance (MOSF)  

กลไกเชิงสถาบันท่ีเกี่ยวของกับบริการทางการเงินของประเทศเกาหลีใตภายหลังความตก

ลงการคาเสรีมีผลบังคับใช 

ประเทศเกาหลีใตมีกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการการเงินท่ีอยูในรูปแบบการกํากับดูแล

แบบรวมศูนย (Integrated Approach) ท่ีมีองคกรกํากับดูแลสวนกลางเพียงองคกรเดียว คือ Financial 

Supervisory Commission (FSC) ซ่ึงกํากับดูแลท้ังธุรกิจธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย  

(แตกตางจากแนวทางกํากับดูแลของประเทศไทยท่ีเปนรูปแบบการกํากับดูแลตามหนา ท่ี 

(Functional Approach) ซ่ึงแบงการกํากับดูแลธุรกิจธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย แยกสวน

ออกจากกัน) ท้ังนี้กอนท่ีประเทศเกาหลีใตประสบปญหาวิกฤตการณทางการเงินในป ค.ศ. 1997 หรือ

ท่ีเรียกวา “วิกฤตตมยํากุง” ประเทศเกาหลีใตเคยกํากับดูแลดวยรูปแบบการกํากับดูแลตามหนาท่ี 

(Functional Approach) กลาว คือ Bank of Korea (BOK) กํา กับดูแลธุ ร กิจธนาคารพาณิชย  

Nonbank Insurance Corporation (NBIC) กํ า กับดู แลวา ณิชธน กิจ  Insurance Supervisory 

Board (ISB) กํากับดูแลธุรกิจประกันภัย และ Securities Supervisory Board (SSB) กํากับดูแล

ธุรกิจหลักทรัพย ตอมาภายหลังวิกฤตการณทางการเงินในป ค.ศ. 1997 ประเทศเกาหลีใตไดปรับปรุง

โครงสรางการกํากับดูแล โดยจัดตั้ง Financial Supervisory Commission (FSC) ข้ึนมาเปนองคกร

กลางท่ีมีความเปนอิสระเพ่ือดูแลภาพรวมท้ังหมดในการกํากับดูแล16  

ภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช Ministry of Foreign Affairs (MOF) ซ่ึงเปน

องคกรท่ีทําหนาท่ีประสานงานท่ัวไปจะประสานงานให Ministry of Strategy and Finance 

(MOSF) ไดเขารวมกับคณะกรรมการบริการทางการเงินตามความตกลงการคาเสรี หลังจากนั้น 

                                                           
15 ไดแก Korea-Singapore FTA, Korea-EFTA FTA, Korea-ASEAN FTA, Korea-India CEPA, Korea-EU FTA, Korea-US FTA 

และ Korea-Peru FTA 
16 Donghyun Ji and Jaeha Park, The Korean Bnaking Sector: Current Issues and Future Direction, A Study of 

Financial Markets. 38 - 40. [Online]. Available : 

https://aric.adb.org/pdf/aem/external/financial_market/Republic_of_Korea/korea_bnk.pdf [2017, 22 April] 
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MOSF ซ่ึงทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีดูแลประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริการทางการเงิน จะ

ประสานงานหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับบริการทางการเงินใหรวมประชุมเพ่ือกําหนดทาทีของฝาย

เกาหลีใต ซ่ึงไดแก Financial Supervisory Committee (FSC) เปนหนวยงานหลักท่ีกํากับดูแลและ

จัดทํานโยบายเก่ียวกับบริการทางการเงินของประเทศเกาหลีใต รวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจในการ

กํากับดูแลเชนกันแตอยูภายใตการตรวจตรา (Oversight) ของ FSC เชน Financial Supervisory 

Service (FSS) Bank of Korea (BOK) เปนตน17 แมวาจะมีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน แต

การประสานงานสามารถทําไดรวดเร็วเนื่องจากมี FSC เปนหนวยงานหลักท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ

เพียงหนวยงานเดียว 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความตกลงการคาเสรีท่ีเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําตารางขอผูกพันเฉพาะทางดานบริการทางการเงิน (GATS/SC/90) 

ภายใต GATS โดยเม่ือพิจารณาตารางขอผูกพันเฉพาะดังกลาว พบวาท้ังในภาคธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ

ประกันภัย และธุรกิจหลักทรัพย  สวนใหญเปดเสรี  Mode 1, 2 และ 3 นอกจากนี้ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดนําหลักการในภาคผนวกวาดวยการคาบริการรวมถึงแนวทางในการแบงประเภทของ

บริการทางการเงินตามท่ีผูกพันตอ GATS มาใชเปนมาตรฐานในการทําขอผูกพันทางดานบริการทาง

การเงินในความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูสัญญาอ่ืนดวย 

ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับ

ประเทศอ่ืนท้ังสิ้น 20 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย บาหเรน แคนาดา โคลัมเบีย คอสตาริกา 

สาธารณรัฐโดมิกัน เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส อิสราเอล จอรแดน เกาหลีใต โมรอคโค 

นิการากัว โอมาน ปานามา เปรู และสิงคโปร โดยความตกลงการคาเสรีของสหรัฐอเมริกาสวนใหญมี

ความผูกพันทางดานบริการทางการเงิน และหลายฉบับก็กําหนดใหมีกลไกเชิงสถาบันใน FTA ท่ี

เก่ียวของกับบริการทางการเงิน เชน US-Korea FTA กําหนดใหมี Financial Services Committee 

แ ล ะ  Insurance Working Group, US-Singapore FTA กํ า ห น ด ใ ห มี  Financial Services 

Committee เปนตน ซ่ึงคณะกรรมการทางดานบริการทางการเงินดังกลาวมาจากผูแทนของแตละ

ประเทศ เพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการใหบริการทางการเงินใหเปนไปตามกรอบเจรจา โดย

หนวยงานหลักท่ีเปนผูแทนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก Office of Services and Investment 

ซ่ึงเปนสวนงานหนึ่งของ Office of the United States Trade Representative (สํานักงาน USTR) 

                                                           
17 Republic of Korea. Financial Services. 2017. APEC. [Online]. Available : 

http://www.servicestradeforum.org/RepublicofKorea/tabid/78/ctl/FurtherInfoDetails/mid/524/details/50/summary

/78/Default.aspx [2017, 5 May] 
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ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานทางการเงินอื่นของสหรัฐอเมริกา เชน US Department of 

the Treasury, Financial Stability Oversight Council (FSOC) เปนตน 

กลไกเชิงสถาบันท่ีเกี่ยวของกับบริการทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลัง

ความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช 

ประเทศสหรฐัอเมริกามีกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการการเงินท่ีอยูในรูปแบบการกํากับดูแล

แบบผสม กลาวคือ มีท้ังรูปแบบการกํากับดูแลตามหนาท่ี (Functional Approach) เชน Federal 

Reserve กํากับดูแลธุรกิจธนาคาร Securities and Exchange Commission กํากับดูแลธุรกิจ

หลักทรัพย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กํากับดูแลตลาดซ้ือขายลวงหนา 

เปนตน และรูปแบบการกํากับดูแลแบบรวมศูนย (Integrated Approach) เชน U.S. Department 

of Treasury ดูแลภาพรวมเชิงนโยบาย เปนตน ท้ังนี้ในป ค.ศ. 2010 ภายหลังการเกิดวิกฤตการณทาง

การเงินครั้งใหญในสหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ. 2007-2008 หรือท่ีเรียกกันวา “วิกฤตแฮมเบอรเกอร” 

ไดมีการประกาศใชกฎหมายทางการเงินฉบับสําคัญ คือ Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act (“Dodd-Frank Act”) เพ่ือปฏิรูปภาคการเงินใหมีเสถียรภาพมากข้ึน 

ดวยการเพ่ิมความเขมงวดในการทําธุรกรรมทางการเงินดานตางๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง Financial 

Stability Oversight Council (FSOC) สําหรับทําหนา ที ่ด ูแลความเสี ่ยง เช ิงระบบและสราง

เสถียรภาพใหแกอุตสาหกรรมการเงินท้ังหมด18 ดังนั้น FSOC จึงเปนอีกหนวยงานหนึ่งท่ีสําคัญใน

การกํากับดูแลแบบรวมศูนย  

ภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช สํานักงาน USTR จะทําหนาที่เปนองคกร

หลักในการประสานงานทั่วไป และ Office of Services and Investment ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ

สํานักงาน USTR จะทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักของฝายสหรัฐอเมริกาท่ีเขารวมในคณะกรรมการบริการ

ทางการเงินตามความตกลงการคาเสรี ท้ังนี้ Office of Services and Investment จะหารือกับ

หนวยงานอ่ืนในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภาคการเงิน เชน US Department of the Treasury19 ซ่ึงทํา

หนาท่ีดูแลความม่ันคงทางการเงิน, Financial Stability Oversight Council (FSOC) ซ่ึงทําหนาท่ี

ดูแลความเสี่ยงเชิงระบบในภาพรวม เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกาเนนการ

ประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลภาพรวมของบริการทางการเงิน ทําใหการประสานงานสามารถ

ทําไดรวดเร็ว 

                                                           
18 Managed Fund Association, 2014, Guide to U.S. Oversight of the Hedge Fund Industry. 5. [Online]. Available 

: https://www.slideshare.net/ManagedFunds/us-regulation-101-guide-to-us-oversight-of-the-hedge-fund-industry 

[2017, 5 April] 
19 Financial Stability Oversight Council. 2016. FSOC 2016 Annual Report. 97. [Online]. Available : 

https://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/studies-reports/Documents/FSOC%202016%20Annual%20Report.pdf 

[2017, 15 April] 



 

2078 
 

เปรียบเทียบการเปดเสรีและกลไกเชิงสถาบันท่ีเกี่ยวของกับบริการทางการเงินของ

ประเทศไทยและตางประเทศ 

เม่ือเปรียบเทียบระดับในการเปดเสรีบริการทางการเงินและขอยกเวนในการไมปฏิบัติตาม

พันธกรณีในการเปดเสรี พบวาประเทศไทยเปดเสรีในระดับท่ีใกลเคียงกับประเทศเกาหลีใต และเนน

การเปดเสรี Mode 3 เปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหประเทศอ่ืนไดเขามาถือหุนในบริษัทท่ีใหบริการ

ทางการเงินภายใตเงื่อนไขการจํากัดจํานวนหุน นอกจากนี้ประเทศไทยไดนําหลักการของขอบท 

Prudential Measure ภายใต GATS มาใชกับความตกลงการคาเสรีอ่ืนๆ โดยไมไดตีความใหชัดเจน

วามาตรการใดบางถือเปน Prudential Measure ซ่ึงแนวทางดังกลาวก็คลายคลึงกับประเทศอ่ืน  

ท้ังนี้การกํากับดูแลทางดานการเงินของประเทศท่ีศึกษามีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร

ภายหลังการเกิดวิกฤตการเงิน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดจัดตั้ง FSOC เพ่ือกํากับดูแลความ

เสี่ยงเชิงระบบในภาคการเงิน ภายหลังจากวิกฤตแฮมเบอรเกอรในชวงป 2007-2008 ประเทศ

เกาหลีใตไดจัดตั้ง FSC เพ่ือกํากับดูแลภาคการเงิน ภายหลังจากวิกฤตตมยํากุงในป 1997 เปนตน ทําให

ประเทศดังกลาวมีการกํากับดูแลแบบรวมศูนย (Integrated Approach) ซ่ึงเปนผลดีตอการ

ประสานงานของหนวยงานภายในทางดานการเงิน เนื่องจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามความตกลง

การคาเสรีไมตองประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการเงินหลายหนวยงาน แตสามารถ

ประสานงานเพียงหนวยงานที่กํากับดูแลในภาพรวมได ในขณะที่ประเทศไทยมีการกํากับดูแล

ตามหนาที่ (Functional Approach) ไมไดกํากับดูแลเปนแบบรวมศูนย ทําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ตามความตกลงการคาเสรีตองประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการเงินหลายหนวยงาน และ

อาจทําใหการประสานงานลาชากวาประเทศอ่ืนท่ีมีรูปแบบการกํากับดูแลแบบรวมศูนย 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูเขียนมีขอเสนอแนะสําหรับพัฒนากลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินของประเทศไทย

เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการคาเสรี ดังตอไปนี้ 

1) ประเทศไทยควรเปดเสรีตามหลักการเปดเสรีแบบกาวหนาตามลําดับภายใต GATS 

ดังเชนแนวทางท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือใหการเปดเสรีไมสงผลกระทบตอเสถียรภาพของภาคการเงิน 

ท้ังนี้แมวาในภาพรวมประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเปดเสรีบริการทาง

การเงินมากกวาประเทศไทย โดยเฉพาะการเปดเสรี Mode 1 แตประเทศไทยก็ควรพิจารณาเปดเสรี

ตามความพรอมของท้ังผูประกอบการและผูบริโภคในประเทศไทยเปนสําคัญ เนื่องจากตาม Mode 1 

นั้น ผูใหบริการและผูรับบริการอยูคนละประเทศ ทําใหยากตอการกํากับดูแลและการบังคับใช

กฎหมาย  
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2) ในกรณีของ Prudential Measure ซ่ึงถือเปนขอยกเวนในการปฏิบัติตามพันธกรณี 

หนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานบริการทางการเงินภายในประเทศไทย ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ควรจัด

ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดวากฎหมายการเงินภายในประเทศใดบางและมาตรฐานทางการเงินระหวาง

ประเทศใดบางท่ีประเทศไทยนํามาใช อันควรถือเปน Prudential Measure เพ่ือวางแนวทางการออก

หลักเกณฑท่ีอาจมีลักษณะขัดตอพันธกรณีการเปดเสรีตามความตกลงการคาเสรีไดอยางถูกตอง เนื่องจาก

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการตีความถึงขอบเขตของ Prudential Measure ไวอยางชัดเจน ทําให

เกิดความคลุมเครือในการนําไปใช และอาจเกิดความเสี่ยงท่ีประเทศไทยจะถูกฟองรองคดีในอนาคตวา

หลักเกณฑท่ีเสริมสรางเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศไทยขัดตอพันธกรณีตาม GATS  

3) แมวาประเทศไทยมีรูปแบบการกํากับดูแลตามหนาท่ี (Functional Approach) ทําใหมี

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับบริการทางการเงินหลายหนวยงาน ซ่ึงอาจสงผลใหการประสานงานระหวาง

หนวยงานตางๆ ลาชา ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงการคาเสรี 

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรกําหนดความรับผิดชอบเก่ียวกับการประสานงานภายใตความตกลงการคาเสรี

ใหกับหนวยงานยอยอยางชัดเจน โดยควรกําหนดให “สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ”20 

เปนหนวยประสานงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) “ฝายความรวมมือระหวาง

ประเทศ”21 เปนหนวยประสานงานของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) “สายงานดานกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 
21

22 เปนหนวยประสานงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ “สายธุรกิจ

ตัวกลางและตลาดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”23 เปน

หนวยประสานงานของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  

                                                           
20 ขอ 16 (1) ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานกังานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดให “สํานักนโยบาย

เศรษฐกิจระหวางประเทศ” รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และออกแบบนโยบายและกลยุทธ เพือ่กําหนดทาที

และมาตรการดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ และดานการเงินการคลัง ใหเปนไปตามขอผูกพันและความตกลงระหวางประเทศ รวมทั้ง

เขารวมการเจรจาระหวางประเทศ 
21 ปจจุบัน “ฝายความรวมมอืระหวางประเทศ” ทําหนาที่ประสานงานภายใตความตกลงการคาเสรี (ขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทน

จากฝายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560) 
22 “สายงานดานกํากับของสํานกังานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั” รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

เตรียมพรอมรองรับการเปดเสรี โดยปรับปรุงหลักเกณฑเพื่อเตรียมพรอมรองรับการเปดเสรี ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเสริมสรางศักยภาพ

ของหนวยงานกํากับ ภายใตยุทธศาสตรการเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดานการประกันภัยของ คปภ.ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนพัฒนา

การประกันภัย ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2559 – 2563)  
23 ปจจุบันพบวาไมมีหนวยงานภายในที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการกาํหนดทาทีเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรี อยางไรก็

ตาม เนื่องจากแนวโนมการเปดเสรีในปจจุบันนาจะสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยและธุรกิจตัวกลาง (ธุรกิจหลักทรัพย) เปนสําคัญ 
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ดังนั้นการประสานงานของหนวยงานตางๆ ขางตน จะมีลักษณะดังนี้ 

 

รูปท่ี 2 ขอเสนอแนะกลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงินของประเทศไทยเพ่ือรองรับ

พันธกรณีความตกลงการคาเสรี 
 

 
 

ท่ีมา : จัดทําโดยผูเขียน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของ

นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม  ระดับช้ันปริญญาตรี  

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

Factors Affecting Decision-Making on Working in the Service 

Industry of Bachelor’s Degree Students Majoring in Hotel 

Management Studying in Bangkok and Suburban Areas 
 

ไพลิน บรรพโต0

1และชุติน แกวนพรัตน1 2 

Pailin Banpato1and Justin Kaewnopparat2 

 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพ่ือการศึกษา 1) ปจจัยดานประชากรศาสตรดานภูมิลําเนาท่ีมี

อิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการ

โรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2) ปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอความ

ตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 

ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 3) ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ

เลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้น

ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จากกลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 

ระดับชั้นปริญญาตรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมท้ังสิ้น 400 คน โดยใชแบบสอบถามขอมูล

สวนบุคคล ปจจัยเก่ียวกับประชากรศาสตร ปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพ 

และปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะห คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ T-test และการทดสอบสมมติฐาน Multiple regression ผลการวิจัย

พบวานักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกับนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาตางจังหวัดมี

การเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) 

                                                
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารย ดร., คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานปจจัยภายใน พบวา ปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกประกอบ

อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญ (F = 2.508, p = .000<0.05) และผลการทดสอบ

สมมติฐานปจจัยภายนอก พบวา ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญ (F = .583, p = .000<0.05)  

 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมบริการ, การเลือกอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ, นักศึกษาสาขาการจัดการ

โรงแรม 

 

Abstarct 

The current study has three objectives: 1) to study the demographics of 

participants in terms of their residence regarding decision-making on working in 

the service industry  2) to study internal factors affecting the decision-making in 

hospitality industry of bachelor degree students who study hotel management 

major in the university located in Bangkok and suberb area, and 3) to study 

external factors affecting the decision-making in hospitality industry of bachelor 

degree students who study hotel management major in the university located in 

Bangkok and suberb area. The subjects of the study consisted of 400 bachelor’s 

degree students majoring in hotel management who study in Bangkok and suburb 

areas. A questionnaire was used as the research instrument to collect the data.  

Statistical analyses comprising mean, average, standard deviation, T-Test, and 

multiple regressions were used to analyze the data gained from the questionnaire. 

 The results found that there was no statistically significant difference (p>.05) 

between students living in Bangkok / suburban areas and students living in other 

provinces regarding their decision-making relating to working in the service 

industry. According to the hypothesis test, it revealed that internal factors had an 

effect on the decision-making of the bachelor’s students studying hotel 

management regarding working in the service industry with a statistically significant 
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difference at F = 2.508, p = .000<0.05. Additionally, the hypothesis test regarding 

the research objective item 3 showed that external factors also had an effect on 

the decision-making of the bachelor’s students studying hotel management as 

regards working in the service industry with a statistically significant difference at 

F = .583, p = .000<0.05.  

 

Keywords: Hospitality Industry, Decision-making, hospitality industry, hotel 

management 

 

บทนํา 

ประเทศไทยนับวาเปนประเทศหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีชื่อเสียงดานความ

หลากหลายของแหลงทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวท่ี

มนุษยสรางข้ึน รวมถึงแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะซ่ึงสามารถดึงดูดให

เกิดการนักทองเท่ียวเปนจํานวนมากในแตละป อาจกลาวไดวาการทองเท่ียวเปนกลไกหนึ่งท่ี

สามารถดึงดูดใหเกิดการลงทุนท้ังในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซ่ึงสงผล

โดยตรงตอการจางงานในทุกอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ อาทิอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมขนสง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมดานการบริการและการทองเท่ียว (ประชาชาติธุรกิจรวบรวม

,2560) จากระบบสถิติทองเท่ียวของประเทศไทย สามารถสรุปสถานการณทองเท่ียวระหวาง

ประเทศ ป 2561 พบวามีจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย 

จํานวนมากถึง 38.27 ลานคน และสามารถนํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนถึง 2.00 ลานบาท 

ในขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงความตองการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทย 

สามารถสรุปจากสถานการณการทองเท่ียวชาวไทยภายในประเทศ ป 2561 พบวาตั้งแตเดือน

มกราคมจนถึงเดือนธันวาคม  มีจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมี

จํานวนมากถึง 164.24 ลานคน ซ่ึงทําใหเกิดรายไดหมุนเวียนภายในประเทศมากกวา 1,068.20 

ลานบาท (กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 

2562) จากสถิติตัวเลขการทองเท่ียวท้ังชาวไทย ชาวตางชาติ และรายไดจากการทองเท่ียวขางตน 

อาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการถือเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดใหกับ

ประเทศเปนจํานวนมหาศาลในแตละป และจากการวิเคราะหสถานกราณทองเท่ียวโดยรวมของ
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ประเทศ พบวายังมีความตองการเดินทางทองเท่ียวท้ังของนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆทุกป (กระแสทรรศน 2558) 

 หากพิจารณาถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมทองเท่ียวภายในประเทศ พบวาภาพลักษณของ

การทองเท่ียวในประเทศไทยในมุมมองของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติอยูในเกณฑท่ีดี 

(กาญจนนภา พงศพนรัตน, 2560) เนื่องจากความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว ความคุมคาใน

การใชจาย ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียวและการบริการ รวมถึงความพรอมในการ

รองรับนักทองเท่ียวในแตละพ้ืนท่ี เนื่องจากปริมาณการทองเท่ียวท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ทําให

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ในปจจุบันพบวามีธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวและการบริการในดานตางๆก็เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากเพ่ือรองรับความ

ตองการของนักทองเท่ียว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสปาและธุรกิจจําหนายของท่ี

ระลึกใหกับนักทองเท่ียว ฯลฯ จากขอมูลการประมาณการณความตองการของแรงงานรายภาค 

พบวาภาคบริการจะเปนภาคท่ีมีจํานวนความตองการแรงงานมากท่ีสุด ซ่ึงเนื่องมาจากอัตราการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการเฉลี่ยประมาณรอยละ 1.75 เปนอัตราท่ีมีการขยายตัวมากท่ีสุด 

ซ่ึงจากการประมาณการณความตองการแรงงานในแตละปมีจํานวนดังตอไปนี้ ป 2558 จํานวน 

16.87 ลานคน ป 2559 จํานวน 17.23 ลานคน ป 2560 จํานวน 17.58 ลานคน ป 2561 จํานวน 

17.90 ลานคน ป 2562 จํานวน 18.08 ลานคน (เปดสถานการณจางงานป 61 มติชนออนไลน, 12 

มีนาคม 2562) ซ่ึงพอจะสรุปไดวาภาคการบริการมีความตองการดานแรงงานสูงท่ีสุด ยิ่งธุรกิจการ

ทองเท่ียวยิ่งมีความตองการมาก ไมวาจะเปนดานรานอาหาร รานคา โรงแรม ตางก็มีความตองการ

แรงงานดานการบริการท้ังนั้น 

 กรุงเทพมหานครเปนเมืองทองเท่ียวอันดับ 2 รองจากฮองกง โดยมีนักทองเท่ียวราว 18.7 

ลานคน และในป 2559 สํานักขาวซีเอ็นเอ็น ยกกรุงเทพมหานครเปนอันดับ 1 ใน 23 เมืองท่ีมี

อาหารขางถนนหรือ Street Food ท่ีดีท่ีสุดในโลก (Manager Onlion) ท้ังนี้ดวยความพรอม

ท้ังหมดท่ีกลาวมาจึงทําใหเกิดความตองการของธุรกิจเก่ียวของกับอุตสาหกรรมบริการอีกมากมาย

ตามมา จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาศักยภาพของผูท่ีจะมาประกอบอาชีพทางดานบริการ

เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหตรงกับตลาดแรงงานทางดานบริการเพ่ิมข้ึน จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนนั้นการ

เลือกประกอบอาชีพจึงมีความสําคัญตอบุคคลหนึ่งเปนอยางมาก หากบุคคลนั้นๆเลือกประกอบ

อาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองแลว ยอมกอใหเกิดความสุขในการทํางานและโอกาสความสําเร็จใน
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อาชีพนั้นมีสูง แตในทางตรงกันขามหากบุคคลนั้นๆเลือกประกอบอาชีพไมเหมาะสมกับตนเอง 

ยอมกอใหเกิดความเบื่อหนาย ทํางานอยางไมเปนสุข ทอแท และสุดทายก็จะไมสามารถประสบ

ความสําเร็จในอาชีพนั้น และปญหาตางๆท้ังของตนเองและ และสิ่งแวดลอมและรอบขางก็จะ

ตามมา จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความตองการเลือก

ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพ

และปริมณฑล เพ่ือท่ีท้ังนายจางของสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาท่ีอยูในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล ท่ีกําลังจะขยายตัวอยางมากของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ สามารถ

นํามาใชสรางทัศนคติในเชิงบวกและโนมนาวใหบัณทิตอยากทํางานในสายงานท่ีไดศึกษามา

โดยตรงและผูวิจัยมุงหวังวาผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีสามารถแสดงถึงความ

ตองการของนักศึกษาและการมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพในภาคของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ

บริการ เพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิมบัณทิตเขาสูตลาดอุตสาหกรรมบริการตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาตอความตองการเลือกประกอบ

อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 

 2.เพ่ือศึกษาปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

การบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ไดแก คานิยมทางการงาน, ความรับรูเกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ, ความเขาใจอาชีพท่ี

เก่ียวของกับคน/ขอมูล, ความภูมิใจในอาชีพและทัศนคติท่ีมีตออาชีพ 

         3.เ พ่ือศึกษาปจจัยภายนอกท่ีมี อิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล ไดแก แนวโนมทางการตลาด, ลักษณะงาน, คาตอบแทนและโอกาสใน

ความกาวหนา 
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    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือเปนแนวทางใหสถานประกอบการท่ีมีความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ

ดังกลาว อาทิ โรงแรม บริษัทนําเท่ียว ใชเปนแนวทางในการวางแผนและสรางแรงจูงใจ เพ่ือดึงดูด

ใหเกิดความสนใจและมีความม่ันใจในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการบริการ 

 2. เพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาท่ีเก่ียวของการบริการ ไดใชขอมูลใน

การปรับปรุงหลักสูตรโดยใชความตองการของผูเรียนเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร และ

ผลิตบัณทิตท่ีมีทัศนคติท่ีดีกับงานบริการสูตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต 

 3. เ พ่ือเปนแนวทางให กับหนวยงานภาครัฐท่ีเ ก่ียวกับการวางแผนหลักสูตร อาทิ 

ทบวงมหาวิทยาลัย กรมการทองเท่ียว วางแผนการศึกษา สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผน

นโยบาย และจัดทําหลักสูตรท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการโดยเนนความตองการของผูเรียน และ

แนวโนมของอุตสาหกรรมบริการเปนเกณฑ 

 

   วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

แนวคิด ทฤษฎีดานประชากรศาสตร  

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย 

แนวคิด ทฤษฎีการเลือกประกอบอาชีพ 

แนวคิด ทฤษฎีความตองการ 

แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 สมมติฐานของการวิจัย  

 สมมติฐานของการวิจัย ครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตองการเลือกประกอบ

อาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจดัการโรงแรม ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล โดยมีขอสมมติฐาน ดังนี้ 

 สมมุติฐานท่ี 1นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีความตองการเลือกประกอบอาชีพแตกตางกัน 

 สมมุติฐานท่ี 2 คานิยมทางการงานมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพ 
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 สมมุติฐานท่ี 3 รับรูเกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบ

อาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 4 ความเขาใจอาชีพท่ีเก่ียวกับคน/ขอมูล มีอิทธิพลตอความตองการเลือก

ประกอบอาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 5 ความภูมิใจในอาชีพมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 6 ทัศนคติตออาชีพมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 7 แนวโนมของตลาดแรงงานมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 8 ลักษณะงานมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 9 คาตอบแทนมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 10 โอกาสในความกาวหนามีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพ 

 

วิธีการและอุปกรณ 

การศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survery Research) ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เนื่องจากในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพและเขตปริมณฑลมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 25 สถาบัน โดยแยกเปนภาครัฐ 13 สถาบัน ภาคเอกชน 12 สถาบัน 

(Admission Premium) ท่ีทําการเปดสอนหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรมในระดับปริญญาตรี 

ซ่ึงในการวิจัยครั้งผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก

กลุมเปาหมายเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

บริการของนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาสาขาวิชา

การจัดการโรงแรมในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยทําการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยท้ังของภาครัฐและเอกชนท้ังสิ้น 25 สถาบัน จนเหลือ 5 สถาบัน และไดทําการสุม

กลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลจํานวน 400 คน โดยทําการเลือกแบบโควตา (Quota Sampling) คือ ละ 

80 คน  และใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บขอมูลการวิจัยครั้งนี้

โดยการใชแบบสอบถาม  (Questionnaire) 1 ชุด  และมีการแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 

แบบสอบถามท่ีมีลักษณะคําถามปลายปดหรือเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) และ

ลักษณะคําถามปลายเปด (Open-Ended Questionaire) สวนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปน
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แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ของลิเคอร   การทดสอบเครื่องมือ  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดสอบกับ

นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือนํามาวิเคราะหหาความ

เชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 

(Alpha Coefficient) (สรายุทธ กันหลง, 2556)  ไดผลดังนี้ แบบสอบถามดานขอมูลพ้ืนฐานสวน

บุคคลของนักศึกษา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.88 แบบสอบถามความคิดเห็นดานปจจัยแรงจูงใจ

ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 แบบสอบถามความคิดเห็น

ดานความตองการเลือกประกอบอาชีพ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.83 จากความเชื่อม่ันท่ีไดอยูใน

ระดับสูง จึงนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบขอมูล โดยใหกลุมตัวอยางตอบ

แบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน และนําแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ พบวาแบบสอบถามมีความ

สมบูรณถูกตองและสามารถนํามาใชไดท้ังหมด 100% คือจํานวน 400 ฉบับ จึงนําไปวิเคราะห

ขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

วิเคราะห คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ T-test และการทดสอบ

สมมติฐาน Multiple regression 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการความตองการเลือกประกอบ

อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม  ระดับชั้นปริญญาตรี ใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและนําเสนอผลการวิจัย โดยสรุป

ไดตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 

ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

 

       จํานวน (คน)  รอยละ 

 

 

เพศ 

ชาย        115      28.8 

หญิง        285      71.2 

อายุ 

19        110      27.5 

20       158     39.5 

ระดับปริญญาตรี 

ป 3       231      57.8 

ป 4       169      42.2 
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       จํานวน (คน)  รอยละ 

 

สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       91      22.8 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     111      27.8 

ภูมิลําเนา  

กรุงเทพและเขตปริมณฑล       33        8.3 

ตางจังหวัด        367        91.7 

รายไดขณะศึกษาเฉล่ียตอเดือน (บาท) 

7,500 - 10,000         151       37.8 

10,001 - 12,500          98       24.5 

รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน (บาท) 

30,000 - 35,000          110        27.5 

35,001 - 40,000         126       31.5 
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ตารางท่ี 2 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเก่ียวกับการ

วิเคราะหขอมูลดานปจจัยภายใน  โดยรวมและรายขอ

 
ปจจัยภายใน      ความคิดเห็น 

(Push Factor)                  S.D  แปลผล              ลําดับ   

 
ปจจัยคานิยม     3.50        .71 ระดบัปานกลาง         4 

ปจจัยความรับรูเกียรติและชื่อเสียง   4.40        .58     ระดับมาก         1 

ปจจัยความเขาใจท่ีเก่ียวของกับคน   3.96         .48 ระดับมาก         2 

ปจจัยความภูมิใจในอาชีพ     3.52        .54 ระดับปานกลาง          3 

ปจจยัทัศนคติท่ีมีตออาชีพ     3.38        .82 ระดบัปานกลาง          5 

 
เฉล่ีย       3.75        .62 ระดับสูง 

 

ตารางท่ี 3  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเก่ียวกับการ

วิเคราะหขอมูลดานปจจัยภายนอก โดยรวมและรายขอ 

 
ปจจัยภายนอก     ความคิดเห็น 

(Pull Factor)            S.D           แปลผล    ลําดับ 

 
ปจจัยแนวโนมทางการตลาด 3.32       .67         ระดับปานกลาง      4 

ปจจัยลักษณะงาน  3.53       .59         ระดับปานกลาง      2 

ปจจัยคาตอบแทน  3.57       .42         ระดับปานกลาง      1 

ปจจัยโอกาสในความกาวหนา 3.45       .50         ระดับปานกลาง          3 

 
เฉล่ีย    3.46         .54 ระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 4  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเก่ียวกับการ

วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานความตองการเลือกประกอบอาชีพ 

 
    ความคิดเห็น 

              S.D            แปลผล 

______________________________________________________________ 

ความคิดเห็นดานความตองการเลือกประกอบอาชีพ 3.31      1.17     ระดับปานกลาง 

 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางดังนี้ 

 ตารางท่ี 5 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ภูมิลําเนา n  S.D. t p 

กรุงเทพและเขตปริมณฑล 33 3.288 .534 -.294 .769 

ตางจังหวัด 367 3.317 .555 -.303 .763 

รวม 400     

 *p<.05 
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ตารางท่ี 6 ปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรงุเทพและปริมณฑล 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig 

คาคงท่ี 3.364 .324  10.392 .000 

1.ปจจัยคานิยมทางการทํางาน -.089 .039 -.115 -2.317 .021* 

2.ปจจัยรับรูเกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ .094 .047 .099 1.983 .048* 

3.ปจจัยความเขาใจอาชีพท่ีเก่ียวของกับคน -.077 .051 -.076 -1.513 .131 

4.ปจจัยความภูมิใจในอาชีพ -.017 .054 -.015 -.291 .771 

5.ปจจัยทัศนคติตออาชีพ -.069 .034 -.103 -2.069 .039* 

 Adjusted R2 = .019, F = 2.508, p = 0.30 *p<.05 

 ตารางท่ี 7 ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในกรุงเทพและปริมณฑล 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig 

คาคงท่ี 3.539 .313  11.29

4 

.000 

1.ปจจัยแนวโนมของตลาดแรงงาน -.026 .041 .031 -.627 .531 

2.ปจจัยลักษณะงาน -.009 .046 -.010 -.197 .531 

3.ปจจัยคาตอบแทน -.074 .066 -.056 -1.124 .262 

4.ปจจัยโอกาสในความกาวหนา .018 .055 .016 .323 .747 

 Adjusted R2 = -.004, F = .583, p = .675 *p<.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการเปรียบเทียบท่ีมีตอความตองการเลือก

ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน พบวา นักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและปริมณฑล มีคาเฉลี่ยอิทธิพลท่ีมีตอความตองการเลือกประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมบริการเทากับ  = 3.288 สวนนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด มีคาเฉลี่ยความ

แตกตางตอความตองการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการเทากับ  = 3.317 

ดังนั้นเม่ือทดสอบความแตกตางกันพบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและเขต

ปริมณฑลกับนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดมีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมบริการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต (p>.05) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัยภายในท่ีมี

อิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม 

ระดับชั้นปริญญาตรี  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญ (F = 2.508, p = .30) 

สัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับแกแลว (adj. r2) มีคาเทากับ 0.19 ดังนั้นพอสรุปไดวาปจจัยภายในมี

อิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา  

  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวาปจจัยภายนอกท่ีมี

อิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 

ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญ (F = .538, p = .675) 

สัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับแกแลว (adj. r2) มีคาเทากับ -.004 ดังนั้นพอสรุปไดวาปจจัย

ภายนอกไมมีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา  

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช 

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดหางาน ควรมีการสงเสริมและขยายงานทางดานงานบริการออกสู

ภูมิภาค เพ่ือเปนการขยายรายไดไปสูชุมชนและทองถ่ินอ่ืนท่ีไมใชแคเพียงในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลเทานั้น อีกท้ังยังสามารถชวยลดปญหาอัตราการวางงานกับบัณฑิตท่ีจบใหมในแตละป และ

เม่ือบัณฑิตจบใหมสามารถทํางานในสายอาชีพท่ีเรียนมาไดตรงสาขาอาชีพและเหมาะสมในทองถ่ิน

ภูมิลําเนาของตนได ก็จะสามารถทําใหลดปญหาการยายถ่ินฐานไดอีก  

2. สามารถนําผลการวิจัยนี้มาตอยอดเปนแนวทางใหผูรับผิดชอบหลักสูตรและบุคคลท่ีเก่ียวของ ได
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นําไปปรับปรุง เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธภาพมากยิ่งข้ึน คือ การจัดออกแบบหลักสูตรใหมี

ความรวมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในสงเสริมเก่ียวกับปจจัยภายใน (Push Factor) 

ตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ  

3.สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรมีการแนะแนวอาชีพ เพ่ือเปนการใหความรูหรือ

คุณลักษณะในดานตางๆของอาชีพนั้นๆใหแกนักศึกษากอนท่ีนักศึกษา จะเลือกหรือตัดสินใจเลือกใน

การจะประกอบอาชีพนั้นๆ เพ่ือจะไดเปนแนวทางท่ีดีในอนาคต และเพ่ือเปนแนวทางใหกับหนวยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวกับการวางแผนหลักสูตร อาทิ ทบวงมหาวิทยาลัยกรมการทองเท่ียว วางแผนการศึกษา 

สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนนโบายและจัดทําหลักสูตรท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ โดย

เนนความตองการของผูเรียน และแนวโนมของอุตสาหกรรมบริการเปนเกณฑ 
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ทุนชุมชนของหมูบานฉูฉีใ่นการรับมือตอการทองเที่ยวในพ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

The Community Capital of Chu Chi Village in Coping with The Tourism 

in Don Hoi Lot Wettand 

 

นิพิฐพนธ  โชติวงษ1และกุลวดี แกนสันติสุขมงคล2 

 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทุนชุมชนของหมูบานฉู ฉ่ีในการรับมือตอการ

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดในระดับชุมชนจากหนวยงานในภาครัฐและผูมีสวนเก่ียวของ

จากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดในเรื่องของทุนชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ทุนมนุษย            

ทุนสังคม  ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ โดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล    

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห SWOT ในเรื่องทุนชุมชน พบวาจุดแข็ง คือ มีทุนธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณ มีวัฒนธรรมผสมผสานท่ีหลากหลาย มีการพัฒนาทุนธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมตอ

ยอดเปนธุรกิจการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศ  ชุมชนมีการถายทอดองคความรูพ้ืนบานสู   

คนรุนใหม เปนการสงตอวิถีประมงและเอกลักษณของทองถ่ิน องคกรในทองถ่ินใหความหวงใยดูแล

กิจกรรมการทองเท่ียว แตมีจุดดอย คือ ไมมีการประสานงานระหวางกลุมองคกรท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียว ไมมีการวางแผนหรือกําหนดเปาหมายการพัฒนาการทองเท่ียวรวมกันหรือเฝาระวัง

ผลกระทบจากการทองเท่ียวรวมกัน โอกาส ในการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนเห็นไดจากความพรอม

ของแตละกลุมและองคกรท่ีดําเนินงานดานการสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวในดานทุนมนุษย ทุน

สังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และการรูจักพัฒนาตอยอดทุนธรรมชาติอยางสรางสรรค อุปสรรค 

คือปริมาณนักทองเท่ียวท่ีมากเกินไป ประเมินจากความไมสามารถในการกําจัดขยะ น้ําเสีย อยาง

เพียงพอ รวมถึงผลกระทบตอทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด ขอเสนอแนะในการนํา

ทุนชุมชนมาพัฒนาแหลงทองเท่ียว คือ กลุมตางๆ ควรประสานงานวางแผนการทองเท่ียวและ

กําหนดอนาคตรวมกัน 

 

คําสําคัญ : ทุนชุมชน/หมูบานฉูฉ่ี/การทองเท่ียว/พ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 อาจารยประจํา คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Abstract 

This research aims to study the community capital of Chu Chi village in coping 

with the tourism in Don Hoi Lod wetland , focusing on community capital which 

consists of human, social, financial, physical and natural capitals, by interviewing 

government agencies and tourism related organizations. This study uses in-depth 

interview to collect data. The result from the SWOT analysis revealed the community, 

strength was that the study site had abundant natural capital. There were  a variety 

of mixed cultures. There was a development of natural capital and the cultural way 

to continue as a tourism business that corresponded to the ecosystem. The 

community had transferred the local wisdom to the new generation. It was a transfer 

of fishermen’s lifestyle and local identity. Local organizations were concerned about 

tourism activities, but there was weakness that there was no cooperation between 

groups related to tourism. There was no planning, goal setting for tourism 

development and impact monitoring together. Opportunities for community tourism 

development could be seen from the readiness of each group and organizations that 

were engaged in the promotion of tourism activities in human, social, financial, 

physical and natural capitals. Threat was the excessive amount of tourists, assessed 

by the inability to adequately dispose waste, including the impact on fishery resources 

in Don Hoi Lod wetland. Suggestions for bringing community funds to develop tourism 

destinations were to coordinate various groups, have a joint tourism plan and define 

the future together. 

 

Keywords:  Community Capital/Chu Chi Village/Tourism/Don Hoi Lod Wetland 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การพัฒนาประเทศไทยในชวงหลายปท่ีผานมาไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยมี

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร อุตสาหกรรม ซ่ึงสมัยกอนมีการพัฒนาทางภาค

เกษตรกรรมโดยการประกอบอาชีพแบบการพ่ึงตัวเองภายในครัวเรือน ตอมาเทคโนโลยีเขามา

เปลี่ยนแปลงทําใหวิถีชีวิตของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาทางภาคอุตสาหกรรมแบบการผลิต

เพ่ือการคา และสงออกมากข้ึน ตั้งแต พ.ศ.2510 จนถึงปจจุบัน (บําเพ็ญ เขียวหวาน,2556) 

นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาดานการทองเท่ียว ใหสามารถรองรับกับความตองการของนักทองเท่ียว
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ท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ีมีความตองการสัมผัสทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ อีกท้ัง

ยังเปนการพัฒนาอาชีพของคนในทองถ่ินท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพดั้งเดิมในแตละทองท่ี เชน 

เกษตรกรรม ประมง ฯลฯ เพ่ือตอบสนองกับความตองการดานการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน (ณัฐกานต     

สุวรรณะ,2546) ซ่ึงการพัฒนาตางๆเหลานี้ลวนสงผลใหเกิดการทําลายทรัพยากรอยางรวดเร็ว 

นอกจากปญหาสิ่งแวดลอมแลวยังสงผลถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดวย                   

หลังจากมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในดานตางๆ การทําลายปาชายเลนรวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมน้ํา

ดอนหอยหลอดใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัดสมุทรสงครามแลว สงผลใหชุมชนบริเวณนี้

ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางหลีกเลี่ยงไมได จากสถิติขอมูลนักทองเท่ียวในจังหวัด

สมุทรสงคราม ในป 2559 พบวามีนักทองเท่ียวมาเท่ียวในพ้ืนท่ีจํานวน 601,819 คน ประกอบดวย

ชาวไทย 595,661 คน และชาวตางชาติ 6,158 ราย (กรมการทองเท่ียว, 2560) เปนผลทําใหสภาพ

พ้ืนท่ีดอนหอยหลอดเสื่อมโทรม อีกท้ังยังประสบปญหาดานขยะ คุณภาพน้ํา การปลูกสราง

รานอาหารลงไปในทะเล การถมทะเล  การตัดถนน  การขยายพ้ืนท่ีกอสราง การกระทําดังกลาว

สงผลใหประชากรหอยหลอดและสัตวน้ําอ่ืนๆลดลง และทําใหเกิดการสูญเสียความงดงามตาม

ธรรมชาติ นอกจากนี้การสรางเข่ือนศรีนครินทรในบริเวณตนน้ําแมกลองยังสงผลใหความอุดม

สมบูรณของระบบนิเวศลุมน้ําลดลง ซ่ึงการเปลี่ยนของระบบนิเวศยอมสงผลตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆรวมถึง

พ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดอยางหลีกเลี่ยงไมได จะเห็นไดจากผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอ

สิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ : กรณีศึกษา พ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัด

สมุทรสงคราม (ณัฐวัฒน โตะงาม,2557) พบวาการขยายตัวของเศรษฐกิจ การพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียว และการเพ่ิมข้ึนของประชากรในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด การใชพ้ืนท่ีเปนแหลง

ทรัพยากรในการประกอบอาชีพสงผลตอการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนท่ีต้ัง

ของรานอาหาร บานพัก ปลอยน้ําเสียจากบานเรือนลงสูแมน้ํา สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมี 3 ดาน ไดแก ผลกระทบตอระบบ

นิเวศ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

ผลกระทบตอระบบนิเวศ ระบบนิเวศปาชายเลนซ่ึงทําหนาท่ีเสมือนเข่ือนปองกันคลื่นลมจาก

ทะเล ชวยปองกันความรุนแรงของพายุไมใหเกิดอันตรายแกมนุษยและระบบนิเวศท่ีเปนแหลงท่ีอยู

อาศัยของสัตวน้ําวัยออน เม่ือจํานวนปาชายเลนลดนอยลง สงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง จากในอดีต

ท่ีเคยมีพ้ืนท่ีปาชายเลนมากถึง 90,000 ไร ปจจุบันเหลือเพียง 1,600 ไร (สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย,2561) ทําใหความหลากหลายของสัตวน้ําเปลี่ยนแปลงไปกระทบตอกิจกรรมการทองเท่ียว

ทําใหพ้ืนท่ีขาดความอุดมสมบูรณของปริมาณและชนิดของสัตวน้ําได (ณัฐวัฒน โตะงาม,2557) 
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การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาเรื่องการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา                

ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ตามอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา (สุธาสินี แทนออน ,2550) 

พบวา เดิมบริเวณพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณในระบบนิเวศ มีปาชาย

เลนทําใหชาวบานในบริเวณดอนหอยหลอดประกอบอาชีพจับหอยหลอดและทําประมงเพ่ือใชในการ

เลี้ยงชีพของตนและครอบครัว แตเนื่องจากความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีสงผลกระทบตอการทองเท่ียว

ในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดซ่ึงเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป สิ่งท่ีนักทองเท่ียวตองการมาเท่ียวในพ้ืนท่ี คือ 

การมาเยี่ยมชมธรรมชาติ การหยอดหอยหลอด และรับประทานอาหารท่ีทําจากหอยหลอด  ถาใน

พ้ืนท่ีไมมีหอยหลอดแลว รายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงครามก็จะลดนอยลงมากและ

ยังทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีก็ขาดรายไดจากการทําประมงเนื่องจากปริมาณสัตวน้ํามีนอย ทําใหตอง

เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆแทน  สงผลใหความตองการเก่ียวกับงานบริการรับจางก็มีความจําเปน

เพ่ือรองรับอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงมากข้ึน (ณัฐวัฒน โตะงาม,2557) 

ผลกระทบดานความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด สืบเนื่องจาก

ผลกระทบตอระบบนิเวศแลวยังสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสัตวท่ีอยูในภาวะใกลสูญ

พันธุ เชน นกกระสานวลเหยี่ยวแดง นกนางนวลแกลบเล็ก นกแอนกินรัง อีกท้ังสัตวน้ําประจําถ่ิน

อยางหอยหลอดก็มีปริมาณท่ีลดนอยลงมาก จากความหนาแนนของหอยหลอดตอตารางเมตรในชวง

ท่ีการพัฒนาดอนหอยหลอดใหเปนแหลงทองเท่ียวพบวา ความหนาแนนเฉลี่ยของหอยหลอดลดลง 

ในอดีตเคยมีความหนาแนนเฉลี่ยของหอยหลอดมากถึง 49.50  ตัว/ตารางเมตร  ปจจุบันเหลือเพียง 

3.72 ตัว/ตารางเมตร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2547)สงผล

ใหสถานการณดานความหลากหลายอยูในข้ันวิกฤต นอกจากนี้ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีดอนหอย

หลอดท่ีเกิดจากปญหาการบุกรุกปาชายเลนจนทําใหจํานวนปาชายเลนลดลง น้ําเสียจากบานเรือน 

จากรีสอรท ทําใหคุณภาพน้ําทะเลชายฝงลดลง สงผลเสียตอระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดได 

(ณัฐวัฒน โตะงาม,2557) 

จากปญหาการทองเท่ียวท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหเกิดกรอบแนวคิดในการศึกษาถึงทุน

ชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีในการรับมือตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด ซ่ึงทุนชุมชน

สามารถวัดไดจากทุนมนุษย มาจากความรู การศึกษา รวมถึงภูมิปญญาของชาวบานในชุมชน                

ทุนสังคม  มาจากการรวมมือรวมใจของสมาชิกในกลุมชุมชน  ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ ในการจัดการเรื่องตาง ๆ ในชุมชน  ทุนการเงิน มาจากรายได

จากการประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนท่ีใหดียิ่งข้ึน ทุนธรรมชาติ มาจาก 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน 

และ ทุนกายภาพ มาจากสิ่งท่ีมนุษยไดสรางข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการดําเนินชีวิต หรือเปน

ปจจัยพ้ืนฐานในการผลิตท่ีสนับสนุนการดํารงชีพของประชาชน  (กรมการพัฒนาชุมชน,2553) 
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เพ่ือใหทราบถึงทุนของชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานการทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดและใหคนในชุมชนไดเขาใจถึงธรรมชาติและรวมท้ังวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนในการสรางแหลงอาชีพและรายไดของชุมชน ตลอดจนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามได ดังนั้น

ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาถึงทุนชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีในการรับมือตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอน 

หอยหลอด เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพ่ือศึกษาทุนชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีท่ีมีการรับมือตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางในระดับภาครัฐและชุมชนและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการทองเท่ียว

ของพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด  กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยมีเกณฑเลือกตัวอยาง คือ จะตองมีประสบการณในความรูเก่ียวกับความเปนมาของ

พ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด เพ่ือตองการใหกลุมตัวอยางใหขอมูลไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัยใน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับทุนชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยหนวยงานภาครัฐและชุมชน  

จํานวน 7 คน  ไดแก นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง ผูนําชุมชนของหมูบานฉูฉ่ี ประธานกลุม

บทบาทสตรีของหมูบานฉูฉ่ี  ประธานกลุมสัมมาอาชีพของหมูบานฉูฉ่ี  ประธานกลุมอนุรักษฟนฟู

ดอนหอยหลอด  ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง  ปราชญชาวบานของหมูบานฉูฉ่ี 

และผูท่ีมีสวนท่ีเก่ียวของในการทองเท่ียว  จํานวน 3 คน ไดแก ประธานชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุม

น้ําดอนหอยหลอด หัวหนามูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 

หัวหนากลุมเรือเมลประกอบการทองเท่ียว รวมท้ังหมด 10 คน โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ โดยนําผลท่ีไดจากการศึกษามา

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) และวิเคราะหขอมูลแบบ SWOT analysis 

 

การวิเคราะหผลการศึกษา 

       การวิเคราะหผลการศึกษาเรื่องทุนชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีท่ีมีการรับมือตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุม

น้ําดอนหอยหลอด ผูวิจัยไดวิเคราะห SWOT ในภาพรวม พบวา จุดเดน ในแตละกลุมและองคกรมี

วิถีวัฒนธรรมตอยอดเปนธุรกิจการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศ ชุมชนมีการถายทอดองค

ความรูพ้ืนบานสูคนรุนใหม เปนการสงตอวิถีประมงและเอกลักษณของทองถ่ิน องคกรในทองถ่ินให

ความหวงใยดูแลกิจกรรมการทองเท่ียว แตพบจุดดอย ในเรื่องขาดการประสานงาน วางแผนและ

กําหนดเปาหมายระหวางกลุมองคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว การเฝาระวังผลกระทบจากการ

ทองเท่ียวรวมกัน  โอกาสในการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนจะเห็นไดจากความพรอมของแตละกลุม
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และองคกรท่ีดําเนินงานดานการสงเสริมการการทองเท่ียวครบทุกทุนชุมชน อุปสรรค คือปริมาณ

นักทองเท่ียวท่ีมากเกินไป สงผลใหการกําจัดขยะ น้ําเสียทําไดไมทัน มีผลกระทบตอทรัพยากรประมง

ในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด หากมีการประสานงาน วางแผนรวมกันในกลุมหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ จะทําใหเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีศึกษาตอไป  โดยผูวิจัย

วิเคราะหผลการศึกษาตามทุนชุมชนในแตละดาน ดังตอไปนี้ 

        1. ทุนมนุษย 

        จุดเดน ในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจมากมาย  

สามารถสรางรายไดใหกับคนในพ้ืนท่ีไดทํามาหากินจากภูมิปญญาทองถ่ินโดยบอกตอกันมาใหรุน

ลูกหลานไดเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีดานการประมง ดานอาหารคาวหวาน และดานการกอสราง 

จะเห็นไดวาปราชญชาวบานมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายและรูจักนําสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติมาสรางเปน

ผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณในพ้ืนท่ี โดยมีกลุมสัมมาอาชีพชวยกันถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหกับคน

รุนหลัง เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดชมและซ้ือชิ้นงาน เปนความภาคภูมิใจของคนพ้ืนท่ี กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลบางจะเกร็งจะเนนในเรื่องการผลิตสมุนไพรพ้ืนบาน การสรางผลิตภัณฑ โดยคํานึงใน

เรื่องของการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และลดขยะจากการผลิตใหเหลือนอยท่ีสุด กลุมบทบาท

สตรีมีสวนชวยในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางรายไดใหครัวเรือนโดยการใชดอกกุหลาบท่ี

นักทองเท่ียวนํามาสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาสรางเปนผลิตภัณฑโลชั่นทาผิวและ

กระดาษสา  ในสวนมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไดมีการสงเสริมในเรื่องการขายของท่ีระลึก

เพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีมีรายได และชวยเหลือนักทองเท่ียวในการทํากิจกรรมโดยการใหความรูและแนะนํา

ในการทํากิจกรรมใหกับนักทองเท่ียวเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดมี

บทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยกําหนดแนวเขตอนุรักษเพ่ือใหธรรมชาติไดฟนฟูตัวเอง 

นอกจากนี้กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดไดเขามาประสานกับกลุมเรือเมลประกอบกิจการ

ทองเท่ียวเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานการใชชีวิตทามกลางทะเลและยังใหความรูในเรื่องวิถีชีวิตของ

ชาวประมง นอกจากนี้มีการสงเสริมการทองเท่ียวโดยการรับนักทองเท่ียวไปทํากิจกรรมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากนักทองเท่ียวทํากิจกรรมเสร็จแลว นักทองเท่ียวสวนใหญมาใชบริการ

รานอาหาร ซ่ึงทางชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดไดพัฒนารานอาหารและเมนูอาหาร

ท่ีหลากหลาย  ในระยะหลังเทศบาลตําบลบางจะเกร็งมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหคนใน

พ้ืนท่ีมีอาชีพท่ีม่ันคง อยูดีกินดี ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีชวยติดตอประสานกับทางราชการในเรื่อง

การดูแลสุขภาพ มีการสงเสริมความรูในเรื่องของยาเสพติด โรคติดตอ โรคไขเลือดออก เพ่ือให

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ 

จุดดอย การประสานงานระหวางผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีกับคนในชุมชนในบางเรื่องลาชา ทํา

ใหงานตางๆไมเดินหนาเทาท่ีควร ในกลุมบทบาทสตรี มีเวลาวางไมคอยพรอมกัน เพราะบางคนตางมี
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ความรับผิดชอบเรื่องงานบาน ทําใหการประชุมเพ่ือพัฒนางานของกลุมลาชา กลุมสัมมาอาชีพและ

กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็งขาดการพัฒนาในเรื่องการนําสมุนไพรท่ีมีในพ้ืนท่ีมาใชให

หลากหลาย กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด ปญหาบางเรื่องไมไดแกไขเพราะพ้ืนท่ีบางสวนเปน

พ้ืนท่ีทับซอนกับตําบลอ่ืน จึงอางไดวาไมใชเขตรับผิดชอบ ในสวนกลุมเรือเมลประกอบกิจการ

ทองเท่ียว คนท่ีประกอบอาชีพขับเรือเมลสวนใหญเปนผูสูงอายุยังขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีในการ

ติดตอสื่อสาร เม่ือเกิดปญหาตางๆ อาจทําใหการติดตอประสานงานเปนไปอยางลาชา สวนเทศบาล

ตําบลบางจะเกร็งและมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีเจาหนาท่ีไมเพียงพอกับภาระงานท่ีมีอยู

มาก สงผลใหการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเปนไปอยางลาชา  

โอกาส  เทศบาลตําบลบางจะเกร็งและผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีมีการพัฒนาการศึกษาให

ทัดเทียมกับคนในเมือง เนนในเรื่องการอานออกเขียนได มีการสงเสริมใหเขาถึงการดูแลสุขภาพและ

เขาถึงความชวยเหลือในครัวเรือน หมูบานฉูฉ่ีมีความพรอมในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการ

ประกอบอาชีพในแหลงทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรตําบลบางจะเกร็ง “สงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ยกระดับการศึกษา

พรอมท้ังอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภายใตกลไกประชารัฐ” กลุมสัมมาอาชีพ กลุม

วิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็งและปราชญชาวบานไดสรางกลยุทธและถายทอดความรูดวยการ

รวมกลุมสาธิตทําผลิตภัณฑสงเสริมใหกับคนรุนหลังและนักทองเท่ียวเพ่ือไมใหภูมิปญญาทองถ่ินได

สูญหายไป  สําหรับกลุมบทบาทสตรีมีการพัฒนาศักยภาพของสตรีใหมีบทบาททางสังคม ลดความ

เหลื่อมล้ําทางเพศ  มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิมีการเอ้ือเฟอสถานท่ีใหกับคนในพ้ืนท่ีไดสราง

รายไดจากการคาขายบริเวณรอบๆมูลนิธิโดยไมมีการเก็บคาเชาพ้ืนท่ี  สําหรับชมรมรานอาหารใน

พ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดมีการนําวัตถุดิบท่ีเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ีมาพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือให

อาหารมีรสชาติท่ีหลากหลายเหมาะสําหรับชาวไทยและชาวตางชาติ สวนกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอย

หลอดและกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียว มีโอกาสไดนําเครื่องมือประมงมาใชงานท้ังในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและใชประโยชนในการสรางรายไดเสริมในแหลงทองเท่ียว  

อุปสรรค  ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ี มีการรณรงคใหเด็กในพ้ืนท่ีเรียนหนังสือในโรงเรียนใกล

บาน เพ่ือท่ีจะชวยเหลือครอบครัวหลังเลิกเรียน แตโรงเรียนในพ้ืนท่ีมีการรับนักเรียนจํากัด ทําใหเด็ก

นักเรียนบางสวนตองไปเรียนในโรงเรียนท่ีไกลบาน ทําใหมีคาใชจายสูง และชวยเหลือครอบครัวไดไม

เต็มท่ี คนในหมูบานฉูฉ่ีบางคนยังเขาไมถึงความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เชน บัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ บัตรคนจน เนื่องจากประชาสัมพันธไมท่ัวถึง ขาดประสานงานระหวางผูยื่นคําขอกับเจาหนาท่ี

เทศบาลตําบลบางจะเกร็งในเรื่องเอกสารสําคัญ สวนกลุมสัมมาอาชีพ ปราชญชาวบาน กลุมเรือเมล

ประกอบกิจการนักทองเท่ียว บางกลุมยังขาดความรูทางดานเทคโนโลยีในการสรางชองทางในการ

ผลิตสนิคาและบริการนักทองเท่ียว  สําหรับกลุมบทบาทสตรี สตรีท่ีมีครอบครัวแลวจะใหความสําคัญ
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ในเรื่องภาระทางบานมากกวาการทํางานกลุม สวนมากจะมาทําแบบไมสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีปญหาคลาย

กับกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็งคือพนักงานบางคนจะมีอาชีพหลักทําอยูแลว การทํางานใน

กลุมวิสาหกิจชุมชนจะเปนแคอาชีพเสริมเทานั้น  ชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด คน

ในพ้ืนท่ีไมสนใจประกอบอาชีพรานอาหาร เพราะเปนงานท่ีคอนขางยุงยาก ใชทุนสูง และตองใช

ประสบการณในการทําอาหาร  สวนในเรื่องขยะรอบๆมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันหยุด

มีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวนอย มีขยะลนพ้ืนท่ี กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอย

หลอดรองขอมูลนิธิใหจัดเก็บขยะใหเรียบรอย เพ่ือไมใหขยะปลิวลงสูทะเล ซ่ึงจะเปนอันตรายตอสัตว

น้ํา  

2. ทุนสังคม 

จุดเดน คนในพ้ืนท่ีหมูบานฉูฉ่ีสวนใหญเปนคนดั้งเดิม มีความผูกพันแบบเครือญาติ มีความไว

เนื้อเชื่อใจกัน มีความสามัคคี มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมท่ีลานทํากิจกรรมหนาหมูบานรวมท้ังมี

การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปญญาทองถ่ินโดยมีผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีเปนผู

ประสานใหกับคนในหมูบานฉูฉ่ีเขามารวมกลุมเพ่ือจัดงานประเพณีตางๆ  สําหรับปราชญชาวบาน

และกลุมสัมมาอาชีพ มีการรวมกลุมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมระหวางชาวไทยกับชาวมอญ รวมท้ัง

มีการรวมกลุมสรางงานสรางอาชีพ สวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดมีการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางชาวไทยกับชาวมอญในการประกอบอาหารเพ่ือสรางจุดขายของ

เมนูอาหารใหเปนท่ียอมรับในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง มีการ

รวมกลุมสาธิตวิธีการผลิตสินคาและใหความรูแนะนํากับนักทองเท่ียว สวนกลุมของบทบาทสตรี มี

การเสริมสรางใหสตรีไดมีบทบาททางสังคมในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเพศและเสริมสราง

คุณภาพชีวิตใหสตรีเกิดความภาคภูมิใจในการหารายไดเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  สวนเทศบาล

ตําบลบางจะเกร็งมีสวนรวมในการฟนฟูและสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ นอกจากนี้ยังมี

มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เขามามีสวนชวยสงเสริมการทองเท่ียวโดยเปดศาลกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักด์ิใหนักทองเท่ียวไดเขามาสักการะ ขอพรและแกบนตามความเชื่อของแตละคน 

กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดมีการรวมกลุมทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมรวมท้ังการทําพิธีสืบชะตาดอนหอยหลอด โดยการหยุดการทําประมงในวันทําพิธี ซ่ึง

เปนความเชื่อของคนในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาต้ังแตบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังมีกลุมเรือเมล

ประกอบกิจการทองเท่ียวท่ีมีเรือบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวในการทํากิจกรรม

หยอดหอยหลอดและเยี่ยมชมวิถีชีวิตหมูบานชาวประมงในราคาท่ีไมแพง 

จุดดอย  ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ี กลุมสัมมาอาชีพ กลุมบทบาทสตรี กลุมอนุรักษฟนฟูดอน

หอยหลอด และกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียวเห็นวาคนรุนใหมในพ้ืนท่ีท่ีเรียนหนังสือจบ

มาแลว ไมกลับมาสานตอในอาชีพเดิมของครัวเรือน ทําใหอาชีพท่ีครัวเรือนเคยทํามาหากินเลือน
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หายไป สวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด คนในพ้ืนท่ีเลือกท่ีจะไมทํางานรานอาหาร 

เนื่องจากคาจางแรงงานถูกและมีความยุงยากในการเตรียมวัตถุดิบ รานอาหารจําเปนตองจางแรงงาน

ตางดาวมาทํางาน สวนกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็งในระยะแรกขาดการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑยังไมเปนท่ีรูจักเทาท่ีควร  สําหรับมูลนิธิกรมหลวงชุมพร

เขตอุดมศักดิ์ ผูท่ีประกอบกิจการคาขายในบริเวณรอบๆมูลนิธิบางกลุมไมใหความรวมมือในการ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบของมูลนิธิในการคาขาย เทศบาลตําบลบางจะเกร็งเคยมีหนาท่ีจัดงานสืบชะตา

ดอนหอยหลอด แตตอมาถูกระงับโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมใหงบประมาณในการจัดงาน        

โอกาส มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง และผูนําชุมชนใน

หมูบานฉูฉ่ีมีสวนชวยเปนอยางมากในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยเฉพาะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประชาชนคนไทย คนท่ีประกอบอาชีพประมง รวมท้ัง

ประชาชนท่ัวไปและทหารเรือมีความรัก ศรัทธาและเชิดชูถึงความดีงามของพระองคซ่ึงทรงเปนพระ

บิดาของทหารเรือไทย ประชาชนนับถือและศรัทธาไดนําดอกกุหลาบมาถวายแกพระองค ในแตละวัน

นักทองเท่ียวไดนําดอกกุหลาบมาสักการะเปนจํานวนมากหลังจากนักทองเท่ียวมาสักการะแลวกลุม

บทบาทสตรีไดนําดอกกุหลาบมาทําเปนผลิตภัณฑโลชั่นดอกกุหลาบและกระดาษสาเพ่ือนํารองใน

การสรางผลิตภัณฑ กลุมสัมมาอาชีพ ปราชญชาวบาน และกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็งมี

สวนชวยใหคนในพ้ืนท่ีไดเรียนรูอยูกับธรรมชาติและใชวัสดุจากธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็งไดเชิญชวนคนในพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน นอกสถานท่ีเพ่ือ

กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมของตัวเองใหดียิ่งข้ึน  สวนกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียวคอย

อํานวยความสะดวกในการนําเท่ียวและมีกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด ท่ีคอยใหความสะดวกใน

การทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียวและกลุม

อนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดไดรณรงคใหคนรุนใหมมาชวยสานตอเพ่ือใหบริเวณนี้เปนแหลงทองเท่ียว

ท่ีคงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ ในสวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด มีวัตถุดิบ

ท่ีเปนอาหารทะเลท่ีคงความเปนเอกลักษณ เพ่ือใหนักทองเท่ียวจะไดรับประทานอาหารทะเลท่ีสด

ใหมเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอีกดวย 

อุปสรรค เทศบาลตําบลบางจะเกร็งและผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีมองวาการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีทําใหคนในพ้ืนท่ีมีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อดั้งเดิมลดลง สงผลใหวิถีชีวิตความเปนอยู

จากเดิมท่ีเคยชวยเหลือกันกลายเปนสังคมเมืองท่ีตางคนตางอยู สวนใหญจะใชเทคโนโลยีในการ

ติดตอสื่อสารกัน สวนปราชญชาวบาน ในพ้ืนท่ีมีจํานวนนอยและเปนผูสูงอายุ ในการถายทอดภูมิ

ปญญาทองถ่ินแตละอาชีพจะตองใชเวลานานในการใหความรูในแตละเรื่องและไมสามารถใช

เทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทอด สําหรับกลุมบทบาทสตรี กลุมสัมมาอาชีพ และกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลบางจะเกร็ง การรวมกลุมเปนไปไดยาก สวนใหญจะใหเวลากับครอบครัว ทําใหตองมีการ
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หมุนเวียนคนมาชวยงานในกลุม สวนในมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทางมูลนิธิจะไมรับ

บุคลากรท่ีเปนเครือญาติกันเขามาทํางาน เพราะระบบเครือญาติจะมีการเอ้ือประโยชนใหกับพวก

พองญาติพ่ีนอง ถามีปญหาเกิดข้ึนจะทําใหแกปญหาไดยากข้ึน สําหรับกลุมเรือเมลประกอบกิจการ

นักทองเท่ียว ทางกลุมยังขาดการประชุมปรึกษาหารือแกไขขอบกพรองในการบริการใหกับ

นักทองเท่ียวและขาดการประสานงานกับกลุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด 

ในการทํากิจกรรมในแตละครั้งคนในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวบางกลุมยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง สวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด ผูประกอบ

อาหารจะตองใชเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบนาน และบางรานไมคํานึงในเรื่องความสะอาดในการ

ประกอบอาหาร ทําใหผูบริโภคอาจไดรับอันตรายจากสารพิษท่ีติดมากับวัตถุดิบในการประกอบ

อาหารได 

3. ทุนการเงิน 

จุดเดน เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ี กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด 

กลุมสัมมาอาชีพ กลุมบทบาทสตรี และกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง สงเสริมใหมีการ

รวมกลุมขอทุนในการประกอบอาชีพจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําไปเปนทุนหมุนเวียนใน

การสรางงานสรางอาชีพและรายไดใหกับคนในพ้ืนท่ีโดยใหแตละกลุมจัดการรวมกลุมทํากิจกรรม 

เม่ือครบกําหนดแลวจะตองสงเงินคืนตามเวลาท่ีกําหนด สวนเงินอุดหนุนจากภาครัฐเม่ือครบกําหนด

แลวไมตองสงคืน สามารถนําเงินสวนนั้นไปตอยอดผลิตภัณฑไดอีกโดยใชเงินใหเกิดประโยชนสูงสุดใน

การสรางงานสรางอาชีพตอไป  สําหรับปราชญชาวบานในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินไปสูรุน

ลูกหลานจะอุทิศตนเพ่ือสังคม ไมเนนเรื่องรายได ใชชีวิตเรียบงายแบบพอเพียง สวนใหญจะไดรับ

เงินทุนจากการอุดหนุนในการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียว ในสวนของชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ํา

ดอนหอยหลอด จะไดรับเงินทุนจากการอุดหนุนของนักทองเท่ียวในการซ้ือสินคาและการใชบริการ

ของนักทองเท่ียว โดยนําเงินท่ีไดรับบางสวนมาชวยพนักงานในยามเจ็บปวย ชวยเหลือสังคมในโอกาส

ตางๆ สวนมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไดนําเงินจากมูลนิธิมาชวยอํานวยความสะดวกในเรื่อง

การจราจร ความสะอาดในบริเวณรอบมูลนิธิ  สําหรับกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียว นําเงินท่ี

ไดจากการมาใชบริการของนักทองเท่ียวมาใชในครัวเรือนและซอมแซมเรือเมลใหพรอมท่ีจะบริการ

นักทองเท่ียวตอไป  

จุดดอย ทุนการเงินในหนวยงานภาครัฐมีงบประมาณในการชวยเหลือและมีเงินทุน

หมุนเวียนนอยมาก คนท่ีตองการกูยืมมีจํานวนมาก จํานวนเงินสําหรับการใหกูยืมไมเพียงพอ คนใน

พ้ืนท่ีจําเปนตองไปพ่ึงกูเงินนอกระบบ ซ่ึงเงินกูนอกระบบจะมีดอกเบี้ยสูงมาก การทวงหนี้คอนขาง

รุนแรง ในสวนของกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด และกลุมสัมมาอาชีพ ทุนการเงินจะไมไดรับเปน

ตัวเงิน ทางการจะใหมาเปนวัสดุท่ีใชในแตละอาชีพ สวนของกลุมบทบาทสตรี ก็มีการรวมกลุมขอทุน 
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สวนมากจะใชทุนสนับสนุนการทํามาหากินจากภาครัฐ ซ่ึงไมตองสงเงินคืน จะตองนําไปตอยอด

ผลิตภัณฑในชิ้นงานตอไปและใชเงินทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงในแตละครั้งจะตองรอการอนุมัติ

จากหนวยงานตามลําดับข้ัน ในสวนของปราชญชาวบาน ชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอย

หลอด ไมมีเงินทุนกูยืม สวนใหญจะไดรับจากการอุดหนุนสินคาจากนักทองเท่ียวและเงินทุนของ

ตัวเองหรือเงินกูนอกระบบ  

โอกาส กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด กลุมสัมมาอาชีพ จะไดรับวัสดุท่ีจําเปนท่ีตองใชใน

การประกอบแตละอาชีพและสามารถนําวัสดุมาตอยอดเปนอาชีพเสริมได เชน หลักไมสําหรับ

เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู กลาไมสําหรับปลูกปาชายเลน กระดาษท่ีใชในการทําพวงมโหตรของปราชญ

ชาวบาน เพ่ือเปนการใชวัสดุใหเกิดประโยชนเหมือนกับการนําดอกกุหลาบจากท่ีไดจากมูลนิธิกรม

หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาสรางเปนผลิตภัณฑโลชั่นดอกกุหลาบและกระดาษสาของกลุมบทบาท

สตรี ในสวนของกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง ปราชญชาวบาน และกลุมเรือเมลประกอบ

กิจการทองเท่ียว จะไดรับโอกาสจากท่ีนักทองเท่ียวไดเขามาอุดหนุนสินคาและการมาใชบริการใน

แหลงทองเท่ียวเชนเดียวกับมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีการนําเงินจากมูลนิธิมาพัฒนาและ

อํานวยความสะดวกในรอบๆมูลนิธิ สวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด ไดรับเงินจาก

นักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการในรานอาหาร ซ่ึงทางชมรมรานอาหารจะนําเงินรายไดบางสวนมา

รวมกันเปนกองทุนเพ่ือชวยเหลือพนักงานในยามท่ีเจ็บปวยและชวยเหลือสังคมในโอกาสตางๆ 

อุปสรรค กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดและกลุมสัมมาอาชีพ ในเรื่องการขอทุนเพ่ือซ้ือ

วัสดุอุปกรณจะตองเสนอโครงการตอหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงตองใชเวลานาน ไดมาเปนวัสดุอุปกรณ

สําหรับการประกอบอาชีพ ซ่ึงในแตละครั้งมีไมเพียงพอกับความตองการภายในกลุมจึงตองแบงกันใช 

กลุมวิสาหกิจชุมชนในตําบลบางจะเกร็ง หนวยงานเอกชนไมไดสงเสริมในเรื่องทุนการเงินแตจะเปน

การสงเสริมความรูในเรื่องสมุนไพร ทําใหคนในกลุมตองยืนดวยลําแขงของตัวเอง  สําหรับผูนําชุมชน

ในหมูบานฉูฉ่ี เงินกองทุนสําหรับใหคนในพ้ืนท่ีใหกูยืมถาไมสงตามกําหนดจะถูกลดเงินกูในการ

ประกอบอาชีพในครั้งตอไป ในสวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด บางรานยังเขาไม

ถึงเงินกูของรัฐบาล ทําใหตองพ่ึงเงินกูนอกระบบท่ีมีดอกเบี้ยสูง สงผลใหมีการทวงหนี้อยางรุนแรง  

สวนของมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทางมูลนิธิไมมีการใหทุนสําหรับผูท่ีประกอบอาชีพใน

บริเวณท่ีมูลนิธิอนุญาตใหเขามาคาขาย กลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียวสวนมากมาขับเรือเมล

เพียงแคอาชีพเสริม คนในกลุมตองไปเนนในอาชีพหลักเพ่ือใหมีรายไดท่ีแนนอน ในระยะหลังเทศบาล

ตําบลบางจะเกร็งมีงบประมาณนอย เพราะงานในเทศบาลจะแบงออกมาหลายฝาย ทําให

งบประมาณถูกกระจายไปตามฝายตางๆ ทําใหการชวยเหลือเปนไปอยางลาชา เทศบาลตําบลบางจะ

เกร็งมีการสงเสริมในการรวมกลุมขอทุนเพ่ือสรางงานสรางอาชีพแตก็จะไดเพียงบางสวน ทําใหผู

ประกอบอาชีพตองใชเงินทุนของตัวเองเปนสวนใหญเพ่ือสรางงานสรางอาชีพ  
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4. ทุนกายภาพ 

จุดเดน เทศบาลตําบลบางจะเกร็งมีการสงเสริมในเรื่องสาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียว 

รวมท้ังสงเสริมในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในแหลงทองเท่ียว

เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดระเบียบพ้ืนท่ีในแหลงทองเท่ียวท่ีทางมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ไดจัดข้ึนและใหใชพ้ืนท่ีในบริเวณมูลนิธิมีการสรางลานกิจกรรมเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับคนใน

พ้ืนท่ีและนักทองเท่ียว สวนการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการในการพัฒนาสาธารณูปโภค

ในแหลงทองเท่ียวเปนหนาท่ีของผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีเพ่ือยกระดับพ้ืนท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียว  

สําหรับกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดจัดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเปนท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับการทํา

กิจกรรมสําหรับคนในทองถ่ินและนักทองเท่ียวรวมท้ังกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียวมีการ

ประสานงานกับกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดในเรื่องชวยกันเก็บสิ่งของท่ีเปนอันตรายแก

นักทองเท่ียว สําหรับทางกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง มีการสงเสริมใหมีการทําแปลงสาธิต

และโรงเรือนเพ่ือท่ีจะปลูกพืชสมุนไพรทองถ่ินเพ่ิม เพ่ือท่ีจะนําวัตถุดิบมาสรางเปนผลิตภัณฑและให

นักทองเท่ียวไดมีโอกาสเขามาเยี่ยมชม ในสวนกลุมบทบาทสตรีและกลุมสัมมาอาชีพ ทางกลุมไดมี

การออกแบบรานใหดูสวยงามเปนท่ีนาสนใจใหกับนักทองเท่ียว สําหรับปราชญชาวบาน ไดนํา

ภาพวาดการใชชีวิตในสมัยกอนของชุมชนเพ่ือยอนอดีตและมีการใหความรูเก่ียวกับประวัติความ

เปนมาของพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดใหกับนักทองเท่ียวไดรับทราบ สวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุม

น้ําดอนหอยหลอด มีการตกแตงรานอาหารโดยการนําวัตถุดิบท่ีเปนสัตวน้ําตัวเปนๆมาโชวเพ่ือให

ลูกคาไดเลือกวัตถุดิบในการทําอาหาร  

จุดดอย เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง มีสภาพพ้ืนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีคอนขางลึก เดินทางเขาออก

ลําบาก ทําใหคนในพ้ืนท่ีไมสะดวกในการติดตอราชการ อีกกลุมหนึ่งคือกลุมวิสาหกิจชุมชนในตําบล

บางจะเกร็ง มีสภาพพ้ืนท่ีคลายกับเทศบาลตําบลบางจะเกร็ง ไมมีรถโดยสารสาธารณะเขามาในพ้ืนท่ี

ทําใหนักทองเท่ียวเดินทางไมสะดวกในการเขาชมผลิตภัณฑสมุนไพร สําหรับเทศบาลตําบลบางจะ

เกร็ง มีเจาหนาท่ีในการจัดเก็บขยะนอย การแกปญหาน้ําเสียของเทศบาลตําบลบางจะเกร็งในพ้ืนท่ี

ยังไมเปนรูปธรรม มีการแกไขเฉพาะหนาอยางเดียว สวนกลุมบทบาทสตรีและกลุมสัมมาอาชีพ การ

ประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมการขายผลิตภัณฑยังไมตื่นตัวเทาท่ีควร สําหรับปราชญชาวบานยัง

ไมคลองในเรื่องของการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาในเรื่องการหาชองทางตลาดออนไลน ชมรม

รานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด รานอาหารบางรานยังไมไดสรางสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูพิการ เด็ก และผูสูงอายุ มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในชวงวันหยุดมีนักทองเท่ียว

เขามาใชบริการเปนจํานวนมากทําใหใหเกิดการลาชาในการเขาเยี่ยมชม สวนกลุมเรือเมลประกอบ

กิจการนักทองเท่ียว มีขอจํากัดในเรื่องการจัดนักทองเท่ียวลงเรือเพ่ือทํากิจกรรม  
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โอกาส กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็งมีการปลูกพืชสมุนไพรเปนไมประดับโดย

จัดเปนสวนหยอมเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรูจักสมุนไพรของทองถ่ิน กลุมสัมมาอาชีพและกลุมบทบาท

สตรี ไดประชาสัมพันธและสาธิตวิธีในการทําผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริมการขายใหกับนักทองเท่ียว ใน

เรื่องการดูแลสุขภาพ ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีไดรวมมือและประสานงานกับสถานีอนามัยในเรื่อง

สวัสดิการชุมชน มีการออกไปเยี่ยมบาน  ดูแลเด็กเล็ก  ผูปวยติดเตียง ผูปวยท่ีเปนเอดสและสงเสริม

ใหมีสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร ชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดไดพัฒนา

เมนูอาหารใหหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาแตละชวงวัย กลุมอนุรักษฟนฟู

ดอนหอยหลอด มีการพัฒนาและปรับสภาพพ้ืนท่ีใหมีความอุดมสมบรูณในเรื่องทรัพยากรสัตวน้ํา ให

เหมาะท่ีจะพัฒนาไปเปนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนและเชิงอนุรักษ สําหรับมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักดิ์ ไดนําเทคโนโลยีใหมๆ มาอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว ในสวน

กลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียว มีการกําหนดนักทองเท่ียวสําหรับทํากิจกรรม เพ่ือให

นักทองเท่ียวมีความปลอดภัยและเชื่อม่ันตอการบริการของกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียวใน

โอกาสตอไป 

อุปสรรค ในพ้ืนท่ีไมมีสถานท่ีฝงกลบขยะ ทําใหเทศบาลตําบลบางจะเกร็งมีคาใชจายในการ

นําขยะไปฝงกลบท่ีจังหวัดอ่ืน สภาพพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอดมีลําคลองหลายสายตัดผานตองใชเรือ

ในการสัญจรและบางสวนจะตองเดินเทาซ่ึงมีสะพานไมทอดยาวเขาไปยังบานเรือน ในบางชวง

สะพานผุพัง หัก ซ่ึงอาจเกิดอันตรายกับผูสัญจรไปมาได กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง มี

ปญหาในเรื่องการสงสินคาทางไปรษณียอาจทําใหสินคาเสียหาย ชํารุดได  สวนของชมรมรานอาหาร

ในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด ในวันหยุดจะมีนักทองเท่ียวเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ทําใหการ

บริการลาชาและท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

5. ทุนธรรมชาต ิ

จุดเดน กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด มีการพัฒนาและปรับสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ําดอน           

หอยหลอดใหมีความอุดมสมบูรณ สามารถรับนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวไดตลอดป เพราะพ้ืนท่ีบริเวณ

นี้เสมือนเปนกลไกทางธรรมชาติท่ีสามารถฟนฟูตัวเองได มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความพรอมในการ

ตอนรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง พ้ืนท่ีแหงนี้มีปราชญ

ชาวบานท่ีมีความรูความสามารถในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความ

เปนอยูตั้งแตสมัยกอน กลุมบทบาทสตรีและกลุมสัมมาอาชีพเปนผูถายทอดกรรมวิธีการผลิตเพ่ือ

สรางเปนผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี นอกจากนี้กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง มีการสงเสริมใหคนใน

พ้ืนท่ีนําพืชสมุนไพรท่ีมีในพ้ืนท่ีมาทําเปนผลิตภัณฑในครวัเรือน ตอมาเทศบาลตําบลบางจะเกร็งและ

ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ี มีการประสานงานและสงเสริมใหมีการทองเท่ียวในชุมชนและเชิงอนุรักษ 

โดยมีกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียวบริการนักทองเท่ียวในการทํากิจกรรมจับหอยหลอดท่ี          
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ถูกวิธีรวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนของมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์มีการปรับภูมิทัศนในแหลงทองเท่ียว 

จุดดอย เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ี และ กลุมอนุรักษฟนฟูดอน

หอยหลอด มองวาคนในพ้ืนท่ีบางกลุมไมใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและนํา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูมาใชแบบไมถูกวิธี ในสวนของการเรียนรูจากปราชญชาวบาน จะตอง

ติดตามและรับรูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ สําหรับชมรม

รานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด สถานท่ีตั้งรานอาหารในบางรานมีการรุกล้ําพ้ืนท่ีปาชายเลน

และตัดปาชายเลน ถมท่ีทําเปนลานจอดรถ สงผลใหทรัพยากรในพ้ืนท่ีลดลง สวนกลุมเรือเมล

ประกอบกิจการทองเท่ียว สรางมลพิษทางเสียงและทางอากาศจากการขับเรือ สงผลใหรบกวนความ

เปนสวนตัวของคนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี 

โอกาส เทศบาลตําบลบางจะเกร็งและผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีมองวาสภาพพ้ืนท่ีทองเท่ียวมี

ความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชนตอการทํามาหากินและการประกอบ

อาชีพ จะเห็นไดจาก กลุมสัมมาอาชีพ กลุมบทบาทสตรี และปราชญชาวบาน คนในกลุมไดนําสิ่งท่ีมี

อยูตามธรรมชาติและวัสดุท่ีเหลือใชมาสรางเปนผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพใหคนใน

กลุมมีงานทํา มีรายไดจากนักทองเท่ียวเขามาอุดหนุนสินคาในพ้ืนท่ี กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะ

เกร็ง มีการรับซ้ือวัตถุดิบจากคนในพ้ืนท่ีมาทําเปนผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงปจจัยของวัตถุดิบ 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา ขนาด และคุณภาพของวัตถุดิบ สําหรับกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด 

มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียว มีการสงเสริมในเรื่อง

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 

เปนสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวมารับประทานอาหารหลังจากการทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว 

อุปสรรค เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง ผูนําชุมชนในหมูบานฉูฉ่ี กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอย

หลอด และปราชญชาวบาน มองวาสภาพพ้ืนท่ีมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนในเชิง

พาณิชย สําหรับมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และกลุมเรือเมลประกอบกิจการทองเท่ียว มี

ความเห็นตรงกันวานักทองเท่ียวบางคนไมมีจิตสํานึกท่ีดีในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

กลุมบทบาทสตรีและกลุมสัมมาอาชีพเห็นวาคนในกลุมบางคนยังขาดความรูความเขาใจในการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบางจะเกร็ง ตองคัด

สรรการซ้ือวัตถุดิบจากคนในพ้ืนท่ี เพราะยังมีคนนําสมุนไพรท่ีไมไดขนาด และเวลาในการจัดการเก็บ

มาขาย ทําใหท่ีผลิตไมไดคุณภาพท่ีดี สวนชมรมรานอาหารในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด พบวา

วัตถุดิบในรานอาหารท่ีใชในการประกอบอาหารบางครั้งไมเพียงพอกับนักทองเท่ียวท่ีเขามา จึง

จําเปนตองหาวัตถุดิบจากแหลงอ่ืนเขามาเสริม 



 

2112 
 

จากการวิเคราะหและตรวจสอบผลการศึกษาพบวาคนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนจากการสรางงานสรางอาชีพ มีการปรับตัวเพ่ือสรางทางเลือกเพ่ือรับมือตอการ

ทองเท่ียวบนฐานของตนทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการบริหาร

จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน เนนในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความพรอมในการ

ดําเนินการทองเท่ียว 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทุนชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีท่ีมีการรับมือตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

ชุมน้ําดอนหอยหลอด ดังนี้ 1.ทุนมนุษย คนในพ้ืนท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องการถายทอดภูมิ

ปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในแหลงทองเท่ียวมาถายทอดความรูใหกับคนรุนหลังในการประกอบอาชีพ               

2.ทุนสังคม คนในหมูบานฉูฉ่ีเปนคนดั้งเดิม มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย อยูดวยกันแบบเครือญาติ  มีการ

รวมกลุมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อท่ีดีงาม 3.ทุนการเงิน หมูบานฉูฉ่ีมีการสงเสริม

ใหมีการรวมกลุมขอทุนในการประกอบอาชีพจากหนวยงานรัฐบาลและเอกชนมาสรางเปนรายได

ใหกับชุมชนและกลุมอาชีพท่ีมีความเขมแข็งในแหลงทองเท่ียว 4.ทุนกายภาพ คนในพ้ืนท่ีมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีครบครันเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวไดยิ่งข้ึน และ                

5.ทุนธรรมชาติ สภาพพ้ืนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชีพ คนในพ้ืนท่ีมีความ             

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและนําสิ่งท่ีมีอยูในธรรมชาติมาสรางเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดประโยชนใน

ทองถ่ิน จากวิเคราะห SWOT พบวา จุดแข็ง คือ ทุนธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ มีการผสมผสาน

วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เพ่ือตอยอดเปนธุรกิจการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศ ชุมชน

มีการถายทอดองคความรูสูคนรุนหลัง องคกรในทองถ่ินมีความหวงใยในการดูแลกิจกรรมการ

ทองเท่ียว แตมีจุดดอย คือ ขาดการประสานงานและไมมีการวางแผนรวมกันระหวางกลุมองคกรท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวหรือเฝาระวังผลกระทบจากการทองเท่ียวรวมกัน โอกาสในการพัฒนาการ

ทองเท่ียวชุมชนเห็นไดจากความพรอมของแตละกลุมและองคกรท่ีชวยสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 

อุปสรรคคือ ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีมากเกินไป สงผลใหการกําจัดขยะ น้ําเสียทําไดไมทัน มีผลกระทบ

ตอทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด หากคนในหมูบานฉูฉ่ีไดนําทุนชุมชนท้ัง 5 ทุนมา

ปรับใชในพ้ืนท่ีจะสงผลใหหมูบานฉูฉ่ีมีการพัฒนาการทองเท่ียวไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน จะเห็นไดจาก

ชุมชนมีการใชทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีอยูในทองถ่ิน มาใชเปนทุนในการจัดการทองเท่ียวท่ี

เหมาะสมกับชุมชน โดยคํานึงถึงศักยภาพในการรองรับของชุมชน เพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

รักษาสภาพแวดลอม ตลอดจนเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรมในชุมชนและยังชวยเก้ือหนุนให

ทุนชุมชนในหมูบานมีความเขมแข็งและเปนรากฐานในการพัฒนาการทองเท่ียวตอไป 
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อภิปรายผลการศึกษา 

        การศึกษาทุนชุมชนของหมูบานฉูฉ่ีท่ีมีการรับมือตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด

พบวาทุนชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีมี 5 ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และทุน

ธรรมชาติ ซ่ึงทุนท่ีมีอยูถานํามาจัดการอยางมีประสิทธิภาพจะชวยพัฒนาการทองเท่ียวไดดียิ่งข้ึน ทํา

ใหหมูบานฉูฉ่ีมีความเขมแข็ง จะเห็นไดจากสภาพพ้ืนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการทํามาหากิน

และสรางรายได ซ่ึงเปนความภาคภูมิใจของคนในพ้ืนท่ี แตยังมีบางประเด็นท่ีจะตองปรับปรุง แกไข

เพ่ิมเติมในทุนสังคม เชน การมีสวนรวมของชุมชนในหมูบานฉูฉ่ีและการรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

จากการทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของวันวิสาข พลอยอินสวาง (2553) ท่ีไดศึกษาการมี

สวนรวมของชุมชนและผลกระทบจากการพัฒนาการทองเท่ียวตอพ้ืนท่ีเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดย

ผลการศึกษาพบวาการทองเท่ียวสงผลใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนไมวาจะเปน

ผลกระทบทางบวกและทางลบท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

สงผลตอวิถีชีวิตของชุมชน แตคนในชุมชนมีความเต็มใจท่ีจะใหการทองเท่ียวเขามาเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินชีวิต นอกเหนือจากนี้หมูบานฉูฉ่ียังพบปญหาเก่ียวกับการติดตอ ประสานงานระหวางผูนํา

ชุมชนกับคนในกลุมลาชาเกินไป ทําใหไมสามารถดึงศักยภาพมาพัฒนาการทํางานใหดีเทาท่ีควร ซ่ึง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของพิฑูรย ทองฉิม (2558) ท่ีไดศึกษาการจัดการความรวมมือดานการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยผลการศึกษาพบวา ชุมชนเกาะลันตาสามารถ

จัดการทองเท่ียวไดดีระดับหนึ่งแตพบปญหาผูนําชุมชนขาดการประสานงานในกลุมมาใชในการ

ทํางานรวมกันและคนในพ้ืนท่ีไมใหความรวมมือในการมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวในชุมชน

เทาท่ีควร ทําใหตองมีการประสานงานในกลุมตางๆ เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียว

รวมกัน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ควรมีการประสานงานในกลุมตางๆ โดยกําหนดแนวทางในการวางแผนการทองเท่ียวและ

กําหนดอนาคตในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวรวมกัน 
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พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดดานบริการสายการบินของไทย 

ในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีน 

Behavior and Service Marketing Mixes of Thai Airlines for the Route of 

Kunming-Bangkok: A Case Study of Chinese Students 
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Panadda Srijam1 Chen Qin Qin2  and Krit Witthawassamrankul3 

 

บทคัดยอ 

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและศึกษาปจจัยสวนประสม

การตลาดดานบริการสายการบินของไทยของนักศึกษาชาวจีน โดยใชเครื่องมือในการศึกษาเปน

แบบสอบถาม ประชากรในการศึกษาไดแก นักศึกษาชาวจีนท่ีกําลังศึกษาอยูในประเทศไทย กลุม

ตัวอยางในการศึกษาคือ นักศึกษาชาวจีน 385 คน จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามคําแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใชการสุมแบบเจาะจงและสะดวก 

ตัวแปรในการศึกษาไดแก ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใชสายการบิน และปจจัยสวนประสม

การตลาดดานบริการ ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุชวง 20-23ป สวนใหญเปน

นักศึกษาท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีเงินเดือนนอยกวา10001บาท และสวนใหญมี

จุดประสงคในการเดินทางเพ่ือการศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการพบวา นักศึกษาสวน

ใหญเลือกใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชีย ความถ่ีท่ีเลือกใชสายการบินคือ 1-2 ครั้งตอป ผูมี

อิทธิพลตอการเลือกใชบริการสายการบิน สวนใหญคือ ตัดสินใจเอง คาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยตอ

เท่ียว คือ 2,500-5,000 บาทตอครั้ง และสวนใหญเลือกซ้ือตั๋วของสายการบินจาก APP ตางๆ การ

จองตั๋วบนมือถือ เลือกชําระเงินออนไลน  

คําสําคัญ: พฤติกรรม สวนประสมการตลาดดานบริการ สายการบิน เสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ  

ชาวจีน 

  

 

                                                                        
1,2,3 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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Abstract 

This research aimed to study behavior and service marketing mixes of Thai 

airlines for the routes of Kunming-Bangkok. The research instrument was 

questionnaire. Population in the study was the Chinese students who are studying in 

Thailand. The samples were 385 Chinese students from Kasem Bundit University, 

Ramkhamhaeng  University, Dhurakij Bundit University and Bangkok University. The 

research applied purposive and convenient sampling. The variables in the study 

included personal factors, behaviors and service marketing mixes. The results found 

that the most respondents were females, age around 20-23 years old, mostly Kasem 

Bundit University students, earning income less than 10,000 Baht per month and have 

educational objectives of using airline. Analyzing behavior found that mostly the 

students used Air Asia, the frequency of using around 1-2 times per year, the 

influencer was themselves, expense per time was 2,500-5,000 Baht and mostly buy 

the airline tickets from application on mobiles phones and pay online.  

Keywords: Behavior, Service Marketing Mixes, Airline, Kunming-Bangkok Route, 

Chinese 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 การใชบริการสายการบินเพ่ือเดินทางมายังประเทศไทยของชาวจีนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน

เนื่องจากจากจํานวนประชากรท่ีมีรายไดสูงข้ึน การมีวัฒนธรรมท่ีเนนการพักผอนโดยการทองเท่ียว

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีจุดหมายเขาถึงไดงาย เดินทางสะดวก คาใชจายไมแพง ท้ังนี้ จาก

การศึกษาของ Tourism Economics พบวา กรุงเทพฯ อยูในจุดหมายปลายทาง 5 อันดับแรกท่ีชาว

จีนตองการไปในป พ.ศ.2556-2566 จากสถิติในป 2558 นักทองเท่ียวชาวจีนจัดเปนนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติท่ีมาประเทศไทยมากท่ีสุดถึงรอยละ 26.55 ทําใหมีสายการบินตนทุนต่ําท่ีเดินทางจาก

จีนมายังประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ นักทองเท่ียวชาวจีนสวนใหญยังเนนคาใชจายในการ

เดินทางราคาถูก (ไทยพับลิกา, 2559) 

 นอกจาก นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีใชบริการสายการบินของไทยเพ่ือจุดประสงคการทองเท่ียว

แลว นักศึกษาชาวจีนท่ีมาศึกษาตอในประเทศไทยก็เปนคนอีกกลุมหนึ่งท่ีใชบริการสายการบินของ

ไทยเพ่ือเดินทางในการมาศึกษาตอยังประเทศไทย ท้ังนี้ เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศ
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จีนไมเพียงพอตอการรองรับนักศึกษาในประเทศ อีกท้ัง ผูปกครองไมตองการใหบุตรหลานตองเผชิญ

ความกดดันในการสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยในประเทศและมองถึงการสรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจในอนาคต ครอบครัวนักศึกษาชาวจีนสวนใหญจึงเลือกสงบุตรหลานมาเรียนตอตางประเทศ 

โดยประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมบางอยางท่ีคลายคลึงกัน มีความสัมพันธทางธุรกิจและ

การคาระหวางประเทศ และทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยซ่ึงเปนศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสูประเทศท่ีสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตได ปจจุบันนี้ มีนักศึกษาชาวจีน

เขามาศึกษาตอในประเทศไทยถึง 30,000 ราย ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท้ังนี้ 

นักศึกษาจีนท่ีเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของไทยมักเลือกศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศ

ศาสตร และคณะการทองเท่ียวและการโรงแรม (วรรณโชค ไชยสะอาด, 2561)  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดมุงเนนศึกษานักศึกษาชาวจีน คุนหมิง-ยูนนานซ่ึงเปนนักศึกษากลุม

ใหญท่ีมาศึกษาตอมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เนื่องจากบางสวนมีพ้ืนฐานความรูภาษาไทยจากการ

เรียนมัธยมปลายในหลักสูตรศิลป-ภาษาไทย การเดินทางโดยเครื่องบินซ่ึงมีความสะดวกสบายและ

คาใชจายท่ีถูกข้ึน โดยอาจถูกกวาการเดินทางภายในประเทศ เชน ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ใช

เวลาเดินทางเพียง 1.5 -2 ชั่วโมง นอกจากนี้ วัฒนธรรมท่ีใกลเคียงกันจึงทําใหนักศึกษาชาวจีนคุนห

มิง-ยูนนานท่ีมาศึกษาตอในประเทศไทยไมรูสึกแปลกแยก เพราะคุนเคยกับการใชชีวิต อาหารการกิน  

          ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมการตลาดดานบริการของสายการบินในเสนทาง           

คุนหมิง-กรุงเทพฯ ของนักศึกษาชาวจีนจึงนาสนใจ เนื่องจากเปนผูท่ีใชบริการสายการบินไทยจํานวน

มาก แตยังมีผูวิจัยนอย การทราบขอมูลพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดดานบริการสาย

การบินของไทยในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ ของนักศึกษาชาวจีนจึงสําคัญเพ่ือใชในการกําหนดและ

พัฒนาสวนประสมการตลาดดานบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูโดยสารหรือลูกคาซ่ึงเปน

นักศึกษาชาวจีน เนื่องจากมีพฤติกรรมและสวนประสมการตลาดดานบริการท่ีแตกตางจากผูโดยสาร

ประเภทอ่ืน ๆ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสายการบินของไทยของนักศึกษาชาวจีนในเสนทาง                   

คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานบริการของนักศึกษาชาวจีนใชสายการบินของ

ไทยในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ 
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ขอบเขตของการวิจัย  

         ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมการตลาดดาน

บริการของนักศึกษาชาวจีนท่ีใชสายการบินของไทยในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ: กรณีศึกษาการบิน

ไทยและไทยแอรเอเชีย 

         ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ในการวิจัยครั้ง ผูวิจัยไดเลือกพ้ืนท่ีเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนแกนักศึกษา

ชาวจีนจํานวน 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัย

รามคําแหง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

         ขอบเขตดานระยะเวลา คือ ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

          

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทราบพฤติกรรมการใชบริการสายการบินของไทยของนักศึกษาชาวจีนในเสนทาง 

คุนหมิง-กรุงเทพฯ และนําผลจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคไปใชในการพัฒนาการตลาดให

สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาชาวจีนได   

         2. ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบริการของนักศึกษาชาวจนีใชบริการสายการ

บินของไทยในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ และพัฒนาสวนประสมการตลาดดานบริการท่ีผูบริโภค

ตองการได 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

           การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดดานบริการของนักศึกษาชาวจีนท่ีใชสาย

การบินของไทยในเสนทาง คุนหมิง-กรุงเทพฯ กรณีศึกษาการบินไทยและไทยแอรเอเชีย ผูศึกษาได

รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีสวนประสม

การตลาดดานบริการ ขอมูลเก่ียวกับสายการบินเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ดังนี้ 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การท่ีผูบริโภคนั้นเลือกซ้ือ หรือเลือกใชสินคาตางๆ และ

เกิดปฏิกิริยา เชน การพอใจหรือไมพอใจหลังการใช โดยเรียกเหตุการณดังกลาววา การประเมินหลัง

การใชและลงความเห็นการตัดสินใจ วาควรจะซ้ือสินคาหรือบริการนี้ตอไปหรือไม (จิตราพร ลดาดก, 

2559) 
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กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใชหรือการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการ

ของผูบริโภค ซ่ึงจะมีผลตอการซ้ือสินคาหรือบริการครั้งตอครั้งตอไปท้ังในปจจุบันและอนาคต 

(ปยวรรณ ไกรเลิศ.2556) และมีประโยชนในแงของการตลาดคือเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแก

ผูบริโภค การหาความตองการ และความจําเปนของผูบริโภคมาเปนตลาดเปาหมาย เพ่ือไดวางแผน

กลยุทธทางการตลาด และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดและเพ่ือใหผูบริโภคไดรับ

ความพึงพอใจอยางสูงสุด (ฉลองศรี พิมลสมพงศ.2548) ดังนั้น นักการตลาดจึงควรจะทราบขอมูล 

บุคคลท่ีมีความตองการซ้ือ หรือใชสินคาและบริการ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจการซ้ือ หรือการใช

สินคาและบริการ โดยการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค

เพ่ือท่ีจะทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการตั้งคําถามและคําตอบท่ีไดจะชวยให

นักการตลาดสามารถจัดภาพลักษณท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง

เหมาะสม คําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดวย 

Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where?, How? (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546)                  

ทฤษฎสีวนประสมการตลาดดานบริการ  

          Lovelock และ Wirtz (2012) ไดใหแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุร กิจ

บริการ วาเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงเปนธุรกิจท่ีแตกตางสินคาอุปโภคและบริโภค

ท่ัวไป จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด 7 อยางเปนเครื่องมือในการทําการตลาดดานบริการซ่ึง

ประกอบดวย 

          ดานผลิตภัณฑ เปนสิ่งซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งท่ีผูขาย

ตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น โดยท่ัว ไปแลว 

ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองไดและ ผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได  

          ดานราคา หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของ

บริการกับราคาของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น การกําหนดราคาการ

ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการท่ี

ตางกัน 

          ดานชองทางการจัดจําหนายเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกระจายสินคาและบริการ การ

ขนสงและสงมอบสินคาและบริการ ท้ังนี้ชองทางการจัดจําหนายอาจพิจารณาในดานท่ีตั้งหรือชอง

ทางการขายอ่ืน ๆ ท่ีไมใชทําเลท่ีตั้งแบบหนารานท่ัวไป เชน การขายทางออนไลน เฟสบุค เว็บไซต 

เปนตน 

 ดานการสงเสริมการตลาดเปนเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารใหแกผูรับบริการโดยมีจุดประสงค

เพ่ือแจงขาวสารขอมูล การชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การกระตุนยอดขายและการรักษา
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ลูกคา ตัวอยางการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย 

พนักงานขาย 

 ดานบุคลากรและพนักงานมีความสําคัญเนื่องจากการบริการตองใชบุคลากรและพนักงานให 

บริการ โดยพนักงานและบุคลากรตองมีความรู ความสามารถและมีจิตบริการเพ่ือใหเกิดความพึง

พอใจแกผูรับบริการ ตัวอยางการบุคลากรและพนักงานของสายการบิน ไดแก พนักงานตอนรับ 

นักบิน เปนตน 

          ดานกระบวนการใหบริการ  โดยตองอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือท่ีทันสมัย 

เพ่ือใหเกิดกระบวนการท่ีสามารถสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพใหกับผูบริโภค โดยผูบริโภคไดรับความ

สะดวก รวดเร็วและไมยุงยาก การใหบริการประกอบดวยหลายข้ันตอน ซ่ึงในแตละข้ันตอนจะตองมี

การประสานเชื่อมโยงกันอยางดี เพ่ือใหการบริการเปนท่ีประทับใจของผูบริโภค  

          ดานลักษณะทางกายภาพ เปนสิ่งแรกท่ีสรางความประทับใจในการใชบริการครั้งแรก เปน

สวนประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผูใชบริการ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณๆ ท่ีใชในการ

ใหบริการ เชน การตกแตงสถานท่ี ลานจอดรถ หองน้ํา บรรยากาศภายในสํานักงาน ตลอดจน

แบบฟอรมตางๆ ท่ีมีไวบริการลูกคา สิ่งตางๆ ในมุมมองของลูกคาสิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งดู

หรูหราและสวยงามเพียงใดบริการนาจะมีคุณภาพตามไปดวย  

 

ขอมูลเกี่ยวกับสายการบินเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ 

 สําหรับสายการบินท่ีใหบริการเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯตองการศึกษา มี 2 สายการบิน 

ไทยแอรเอเชียและการบินไทย  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม ดําเนิน

กิจการในดานการบินพาณิชยในประเทศ และระหวางประเทศ ในฐานะสายการบินแหงชาติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนรัฐวิสาหกิจของชาติ ท่ีดําเนินกิจการแขงขันกับตางประเทศ ในธุรกิจการบิน

โลก และเปนรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถทํากําไรตอเนื่องเรื่อยมา ท้ังยังไดรับการยกยองในดานตางๆ ใหอยู

ในระดับสายการบินชั้นนําของโลกเสมอมา ท้ังนี้ สายการบินไทยมีการใหบริการเสนทางการบินคุน 

หมิง-กรุงเทพฯ ดังนี้ 

เท่ียวบิน เมืองตนทาง เมืองปลายทาง เวลาออกเดินทา เวลาถึงท่ีหมาย 

TG613 KMG BBK 15:20 16:35 

TG612 BBK KMG 10:55 14:05 

                    (ท่ีมา: www.thaiairways.com, 2562)  
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  บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด กอตั้งเม่ือ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบิน ราคา

ประหยัดของประเทศไทยภายใตชื่อ ไทยแอรเอเชีย ภายใตการรวมมือระหวาง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

ซ่ึงเปนบริษัทท่ีอยูในประเทศไทยถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 และ AirAsia Berhad (ผาน Air Asia 

Investment ท่ีถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีอยูในประเทศมาเลเซียถือหุนในสัดสวน

รอยละ 49 ตอมาสัดสวนการถือหุนของ AirAsia Berhad จะลดลงเปนรอยละ 45 ท้ังนี้เนื่องจากมี

การขายหุนเพ่ิมแกประชาชน  สายการบินไทย แอรเอเชียมีการใหบริการเสนทางการบินคุนหมิง-

กรุงเทพฯ ดังนี้ 

เท่ียวบิน เมืองตนทาง เมืองปลายทาง เวลาออกเดินทา เวลาถึงท่ีหมาย 

FD585 KMG DMK 02:00 03:15 

FD583 KMG DMK 12:30 13:50 

FD582 DMK KMG 08:05 11:25 

FD584 DMK KMG 21:35 01:00 

 

 (ท่ีมา: www.airasiaticket.com, 2562) 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 

          ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นปท่ี

เรียนมหาวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาอยู รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจุดประสงคในการเดินทาง พฤติกรรม

การใชบริการสายการบินของนักศึกษาชาวจีน ไดแก สายการบินท่ีเลือกใช ความถ่ีท่ีใชบริการ ผูมี

อิทธิพลตอการเลือกใชบริการสายการบิน คาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยตอเท่ียว สวนประสม

การตลาดดานบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด บุคลากรและพนักงาน กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ การ

เลือกใชบริการสายการบินเสนทางคุนหมิง-ยูนนานของนักศึกษาชาวจีนท่ีมาศึกษาระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

 

 

 

http://www.airasiaticket.com/
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           ประชากร คือ นักศึกษาชาวจีน(ชาวยูนนานหรือคนมณฑลอ่ืนท่ีเลือกเสนทางนี้) ท่ีเลือกใช

สายการบินของไทยในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ 

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูโดยสารนักศึกษาชาวจีนท่ีเลือกใชสายการบิน

ของไทยในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Cochran กรณีท่ีไม

ทราบขนาดของประชากรท่ีแนนอน โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยาง

เปน 384.16 คน ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดแจกแบบสอบถามจํานวน 385 คน (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 

2543) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา   

          เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบบตัวเลือกและประเภทใหผูตอบกรอกเอง 

โดยแบบสอบถามไดสรางข้ึนจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 พฤติกรรมในการใชบริการสายการบินของไทย สวนท่ี 3 สวน

ประสมทางการตลาดดานบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชสายการบินของไทย และสวนท่ี 4 ความคิดเห็น

อ่ืนๆ (ถามี) 

การตรวจสอบคุณภาพและเครื่องมือการวิจัย 

   การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยประกอบดวยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) และความเท่ียง (Reliability) ดังนี้ 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

 

สวนประสมการตลาดท่ี

เลือกใชบริการสายการบิน

เสนทางคุนหมิง-ยูนนานของ

นักศึกษาชาวจีน 
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   ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจาก

กรอบแนวคิดในการวิจัยแลวจึงนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการตลาดท่ีมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกอีก 3 ทาน โดยผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบเนื้อหาในแงของความครบถวน

ในตัวแปร จุดประสงคและคําถามในการวิจัย ท้ังนี้ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบตรงของเนื้อหาดวย

การศึกษาคาความสอดคลอง IOC (Item-Objective-Congruence) และปรับแกไขตามความเห็น

ของผูเชี่ยวชาญแลวจึงนําไปแปลเปนภาษาจีนโดยอาจารยผูสอนบริหารธุรกิจภาษาจีน  

   หลังจากนั้น จึงไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (Reliability) โดย

การทดลองแจก (Tryout) กับกลุมตัวอยางท่ีมีความใกลเคียง คือ นักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัย

อ่ืน จํานวน 40 ชุด คิดเปน 10.38% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีจะแจกเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช 

แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการวิเคราะหความเชื่อม่ัน (Reliability Analysis) 

พบวา มีคามากกวา 0.87 ซ่ึงอยูในเกณฑดี จึงนําแบบสอบถามไปแจกจริง 385 ชุดได  

 

การสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 

          ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดสุมตัวอยางโดยใชวิธีไมใชความนาจะเปนไดแก การสุมตัวอยาง

แบบสะดวก (Convenient Sampling) และเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยท่ีมีนักศึกษาชาวจีนเรียนจํานวน 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และมหาลัยกรุงเทพ โดยใชแบบสอบถามท่ีแปล

เปนภาษาจีนและไดรับการตรวจสอบคุณภาพ แลวไปแจกแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แหง

จํานวน 385 ชุด โดยผูวิจัยไดเลือกแจกแบบสอบถามนักศึกษาชาวจีนในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยท้ังหมดในเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาเขต

หลักของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ท้ังนี้กอนแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสอบถามนักศึกษาชาวจีนวาเคย

ใชบริการสายการบินเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ มากอนหรือไมเพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางมีมี

ประสบการณเก่ียวของกับการศึกษาครั้งนี้  

 

การวิเคราะหขอมูล 

          ในการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS จะนําขอมูลจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยวิธีวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 
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               การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมในการใชบริการสายการบินของไทยใช

คาความถ่ี และคารอยละ และการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของนักศึกษา

ชาวจีนท่ีใชบริการสายการบินของไทยเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพ ใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถนําเสนอในรูปตารางไดเปนขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรหรือ

ขอมูลขอผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมของผูใชบริการสายการบิน และสวนประสมการตลาดดาน

บริการของผูใชบริการสายการบินเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนนักศึกษาชาวจีนท่ีกําลังศึกษาอยู

ในประเทศไทย  

    ตารางท่ี 4.1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1.เพศ 

                 1.1 ชาย 161 41.8 

                 1.2 หญิง 224 58.2 

รวม 385 100 

2.อายุ 

          2.1 ต่ํากวา20ป 5 1.3 

                 2.2 20-23 ป 262 68.1 

                 2.3 มากกวา23 ป 118 30.6 

รวม 385 100 

3.ชั้นปท่ีกําลังศึกษา 

                3.1 ปท่ี1 19 4.9 

                3.2 ปท่ี2 58 15.1 

                3.3 ปท่ี3 169 43.9 

                3.4 ปท่ี4 28 7.3 

                3.5 ปริญญาโท 111 28.8 

รวม 385 100 

4.มหาวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษา 

    4.1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 169 43.9 
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    4.2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 148 38.4 

    4.3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 46 11.9 

    4.4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 22 5.7 

รวม 385 100 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

        5.1 นอยกวา 10,001 บาท 266 69.1 

        5.2 10,001-20,000 บาท 18 4.7 

        5.3 20,001-30,000 บาท        55 14.3 

        5.4 30,001-40,000 บาท           35 9.1 

        5.5 มากกวา 40,000 บาท     11 2.9 

รวม 385 100 

6.จุดประสงคในการเดินทาง 

               6.1 การศึกษา 309 80.3 

               6.2 ทองเท่ียว 37 9.6 

               6.3 เยี่ยมญาติ   39 10.1 

               6.4 อ่ืน ๆ      0 0 

รวม 385 100 
         

    ตารางท่ี 4.2 พฤติกรรมของผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ 

1. สายการบินท่ีจะเลือกใช 

                1.1 การบินไทย                                     117 30.4 

                1.2 ไทยแอรเอเชีย 268 69.6 

รวม 385 100 

2. ความถ่ีท่ีทานใชบริการสายการบินของไทย 

                2.1 ไมเคยใช                              10 2.6 

                2.2 ปละ1-2ครั้ง                          297 77.1 

                2.3 ปละ3-4ครั้ง  64 16.6 

                2.4 มากกวา 4ครั้ง 14 3.6 

รวม 385 100 
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3. ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสายการบินของทาน 

                 3.1 ตัดสินใจเอง 368 95.6 

                 3.2 เพ่ือน 5 1.3 

                 3.3 พอแม 8 2.1 

          3.4 ตัวแทนชองทางจําหนายตั๋วโดยสาร 4 1.0 

                 3.5 สื่อตาง ๆ 0 0 

รวม 385 100 

4. คาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยตอเท่ียว (เท่ียวเดียว) 

                4.1 ต่ํากวา 2,500 บาท                 3 0.8 

                4.2 2,500-5,000 บาท                     282 73.2 

                4.3 5,001-7,500 บาท 84 21.8 

                4.4 7,501บาทข้ึนไป 16 4.2 

รวม 385 100 

5. ทานเลือกซ้ือตั๋วของสายการบินจากชองทางใด 

                 5.1 เว็บไซต 145 37.7 

                 5.2 ตัวแทนจัดจําหนาย               3 0.8 

                 5.3 โทรจองผานศูนยบริการลูกคา 0 0 

                 5.4 หองบัตรโดยสารของสายการบิน               5 1.3 

                 5.5 จากAPPตางๆการจองตั๋วบนมือถือ 232 60.3 

รวม 385 100 

6. สวนใหญทานชําระเงินผานชองทางใด 

                 6.1 เงินสด                                 1 0.3 

                 6.2 บัตรเครดิต                            7 1.8 

                 6.3 โอนเงินผานธนาคาร 5 1.3 

                 6.4 จายออนไลน (เชนwe chat)                       369 95.8 

                 6.5 เคานเตอรเซอรวิส            3 0.8 

รวม 385 100 
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ตารางท่ี 4.3 พฤติกรรมของผูบริโภค 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานบริการ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน ความหมาย 

ดานผลิตภัณฑ 3.74 0.546 มาก 

ดานราคา 3.69 0.514 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.02 0.571 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.62 0.406 มาก 

ดานบุคลากรและพนักงาน 4.00 0.443 มาก 

ดานกระบวนการใหบริการ 3.52 0.531 มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.04 0.473 มาก 

  

สรุปผลการวิจัย 

          ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางของการศึกษามีจํานวน 385 คน มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

เพศหญิงจํานวน 224 คน เพศชายจํานวน 161 คน สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 20-23 ป คิดเปน

รอยละ 68.1 นักศึกษาในกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนนักศึกษาป 4 คิดเปนรอยละ 43.9 และ

นักศึกษาในกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนนักศึกษาท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คิดเปนรอย

ละ 43.9 ลงรองมาคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คิดเปนรอยละ 38.4 นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง คิดเปนรอยละ 11.9 นักศึกษาท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คิดเปน

รอยละ 5.7 กลุมตัวอยาง รอยละ 69.1 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,001 บาท กลุมตัวอยางรอยละ 

80.3 มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือการศึกษา จุดประสงคเพ่ือเยี่ยมญาติ รอยละ 10.1 จุดประสงค

เพ่ือทองเท่ียว รอยละ 9.6  

           ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักศึกษาชาวจีนท่ีใชบริการสายการบินของไทยในเสนทาง                

คุนหมิง-กรุงเทพฯ กรณีศึกษาการบินไทยและไทยแอรเอเชีย ผลการศึกษาพบวา ในเสนทาง คุนห

มิง-กรุงเทพฯ กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชไทยแอรเอเชีย มีจํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 69.6 

กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชการบินไทยมีจํานวน 117 คน โดยคิดเปนรอยละ 30.4 ความถ่ีในการเดินทาง

โดยใชสายการบินของไทยของกลุมตัวอยาง สวนใหญใชสายการบินของไทย 1-2 ครั้งตอป จํานวน 

297 คน คิดเปนรอยละ 77.1 ผูมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสายการบินของกลุมตัวอยาง สวน

ใหญ คือ ตัดสินใจเอง มีจํานวน 368 คน โดยคิดเปนรอยละ 95.6 คาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยตอ

เท่ียว(เท่ียวเดียว) สวนใหญคือ 2,500-5,000 บาทตอครั้ง มีจํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 73.2 

กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือตั๋วของสายการบินจาก APP ตางๆการจองตั๋วบนมือถือ มีจํานวน 232 
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คน คิดเปนรอยละ 60.3 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกชําระเงินออนไลน (เชนwe chat) มีจํานวน 369 

คน โดยคิดเปนรอยละ 95.8  

          ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอการเลือกใช

บริการสายการบนิของไทยพบวา ผูใชบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายอยู

ในระดับมาก ซ่ึงคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ผูใชบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับ

มากซ่ึงคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ผูใชบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก ซ่ึงคาเฉลี่ย

เทากับ 3.69 ผูใชบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ซ่ึง

คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ผูใชบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรและพนักงานอยูในระดับมาก 

ซ่ึงคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ผูใชบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับ

มาก ซ่ึงคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ผูใชบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 

ผลการอภิปรายพบวา ผูมีอิทธิพลในการซ้ือบัตรโดยสารคือตัวของผูใชบริการ ท้ังนี้พบวา ใน

การเลือกจองบัตรโดยผูโดยสารนิยมใช Application ในการเลือกซ้ือบัตรโดยสารและการชําระเงิน

โดยระบบออนไลน (เชน WeChat) ท้ังนี้จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการมี

ความสําคัญมากเปนลําดับแรก รองลงมาคือปจจัยดานราคา และการสงเสริมการตลาด ท้ังนี้เพ่ือ

พิจารณาดานรายไดของนักศึกษาและอายุของผูตอบแบบสอบถามจึงสรุปไดวา ปจจัยดานรายได 

และอายุของผูโดยสารหรือลูกคาของสายการบินมีผลใหผูซ้ือซ่ึงเลือกซ้ือบัตรโดยสารพิจารณาดาน

ราคาและการสงเสริมการตลาดในระดับมาก นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบวา ผูโดยสารสวนใหญ

เลือกใชบริการ APP และ WeChat เนื่องจากสะดวกและสามารถสื่อสารใหขอมูลไดดีตามความ

ตองการของผูโดยสารซ่ึงเปนนักศึกษา ดังนั้น สายการบินของไทยซ่ึงตองการทําการตลาดสวนประสม

การตลาดควรจะพิจารณาถึงประเด็นเหลานี้  

           

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1. เนื่องจากกระบวนการใหบริการ การสงเสริมการตลาดและราคามีคาเฉลี่ยคะแนนท่ีนอย

ท่ีสุด 

ตามลําดับ ผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจสายการบินจึงควรศึกษาปญหาและแกไขปญหาจากปจจัยท้ัง 3 ดาน  
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        2. ควรขยายขอบเขตการศึกษา โดยศึกษาการใชบริการสายการบินของไทยในเสนทางบินอ่ืนๆ

ระหวางไทย-จีน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการวางแผนการใหบริการกับผูใชบริการทุกมณฑล 
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บทคัดยอ 

 ในปจจุบันตลาดการทองเท่ียววิถีมุสลิมเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง สรางเม็ดเงินมหาศาลเขาสู

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวโลก บทความวิชาการนี้จึงมุงเนนนําเสนอการทองเท่ียววิถีมุสลิม ซ่ึง

ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดาน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยกับภูมิภาคอาเซียน โดยไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

แลวทําการวิเคราะห  โดยจะกลาวถึงสถานการณการทองเท่ียววิถีมุสลิม ซ่ึงมีการเติบโตอยางรวดเร็ว 

อีกท้ังพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียวกลุมนี้มีสัดสวนสูงข้ึนทุกป  ปจจัยท่ีสงผลตอการเติบโต

ของตลาดทองเท่ียวมุสลิมท่ัวโลก สะทอนใหเห็นถึงการบริบทท่ีสงผลในดานตางๆ ในขณะเดียวกัน 

แนวโนมการเติบโตของการทองเท่ียววิถีมุสลิมในประเทศไทย ก็ถูกจับตามองถึงความโดดเดนของ

สถานท่ีทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อยางไรก็ตาม ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ทองเท่ียวกลุมมุสลิมในประเทศไทย จําเปนตองสรางความรูความเขาใจในรายละเอียดของหลัก

ศาสนาอิสลามแกผูท่ีเก่ียวของในภาคสวนตางๆ เพ่ือสามารถจัดการทองเท่ียวไดสอดคลองกับความ

ตองการของนักทองเท่ียวมุสลิม พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวมุสลิม โดยเฉพาะชาว

มุสลิมกลุมมิลเลนเนียล (Muslim Millennial Travelers : MMTs) สอดคลองกับการสื่อสารทาง

การตลาดในเครือขายสื่อสังคมออนไลน ท่ีใชสื่อสังคมออนไลนในการสืบคนขอมูล ทางการทองเท่ียว  

ตลาดการบริการและการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอมุสลิม (Muslim-friendly Tourism)  

อยางไรก็ตาม โอกาสทางการแขงขันของภาคสวนตางๆ ของธุรกิจทองเท่ียวฮาลาล ควร

มุงเนนสงเสริมและใหความสําคัญตอการสื่อสารขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียววิถี

มุสลิมในประเทศไทยท่ีเปนมิตรตอชาวมุสลิม พรอมประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพ่ือสรางการรับรู

และดึงดูดความสนใจนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมและผูประกอบการธุรกิจฮาลาลใหสนใจมากข้ึน  

คําสําคัญ: การทองเท่ียววิถีมุสลิม, การสื่อสารการตลาด, อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 
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Abstract 

 In the past few years, Muslim Tourism growth rate has been risen rapidly. This 

has drawn a great amount of income into the tourism industry in Thailand.  

  This research is focusing on “Muslim Tourism” in Thailand’s policies of both 

public and private sectors. There will be the studies of the core elements which can 

increase capability to compete with other coutries in the area of “Halal Tourism”. 

 This research began with the literature review, the analysis and the trend of the 

current environment of “Muslim Tourism” in Thailand. Which was rapidly growing. 

Moreover, the spending behavior of tourists was increasing every year. Factors affecting 

of the growth of the Muslim tourism market around the world were. Reflecting the 

context that results in various aspects. 

  Meanwhile, the growing trend of Muslim trajectory in Thailand was watched 

for the outstanding attractions and various facilities. Anyhow, problems and obstacles 

in tourism management of Muslim groups in Thailand needed to create knowledge 

and understanding in the details of Islamic principles for those involved in various 

sectors which could been able to manage tourism in accordance with the needs of 

Muslim tourists. 

Especially Muslim Millennial Travellers (MMTs) who used social media 

platforms as the main search engines for general tourism information, tourism services 

and Muslim-friendly Tourism contents. Related to marketing communication in social 

media networks. 

 The research result found that the capability of Muslim tourism needs to focus 

more on Advertisement and Public Relations policies on “Halal Tourism”, in order to 

create the awareness and perception of Muslim tourists for both Muslim tourists, and 

especially for Thai entrepreneurs who are in the tourism industry. 

 

Keywords: Muslim Tourism, Marketing Communication, Thailand Tourism Industry 
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บทนํา 

บทความเรื่องนี้เปนการอธิบายถึงสถานการณการทองเท่ียววิถีมุสลิมท่ีกําลังเติบโตและถูก

จับตามอง ซ่ึงประเทศไทยติดอันดับประเทศท่ีนักทองเท่ียวมุสลิมใหความสนใจมาพักผอนและใช

บริการการทองเท่ียว โดยมีจุดขายดานธรรมชาติท่ีสวยงามและเอกลักษณความเปนไทยท่ีโดดเดน 

(กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2560) อันนําไปสูการสงผลตอธุรกิจทองเท่ียวในมิติตางๆ  

สามารถสรางรายไดเขาสูประเทศ เพราะพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียวกลุมนี้มีสัดสวนท่ีสูง

มาก ดังนั้น ถาผูประกอบการหรือภาคสวนตางๆ ทําความเขาใจในพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมุสลิม

ไดสอดคลองกับความตองการและถูกตองความหลักศาสนา จะเปนการสรางความเขาใจในการ

จัดการทองเท่ียวไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดท่ีถูกตองและเผยแพร

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและการใหบริการดานตางๆ ของประเทศไทย สูกลุมนักทองเท่ียว

มุสลิมท่ัวโลก โดยสะทอนถึงการจัดการทองเท่ียววามีความเขาใจในหลักปฏิบัติทางศาสนามุสลิม  

ยอมสงผลตอกลุมธุรกิจทองเท่ียวและผูท่ีเก่ียวของสามารถพัฒนาและวางแนวทางไดอยางชัดเจน 

รองรับนักทองเท่ียวมุสลิมท้ังในประเทศและตางประเทศไดมากข้ึน ผูประกอบการสามารถสราง

ทิศทางและกลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือเผยแพรขอมูลการทองเท่ียววิถีมุสลิมผานสื่อแขนงตางๆ 

โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สถานการณการทองเท่ียววิถีมุสลิม 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากการ

สรางรายไดดานการทองเท่ียวเขาสูประเทศ กอใหเกิดการลงทุนในธุรกิจการทองเท่ียวและการบริการ 

จนสามารถสรางอาชีพใหกับประชากรของประเทศ และสรางรายไดกับชุมชน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในปจจุบัน  ซ่ึงหนึ่งในตลาดใหญและมีนักทองเท่ียวท่ีมีสถิติการ

เติบโตอยางตอเนื่องคือกลุมนักทองเท่ียวมุสลิม ท่ีมีประชากรมุสลิมโลกมากกวา 1,600 ลานคน คิด

เปน 1 ใน 4 ของจํานวนประชากรโลกท้ังหมด (ศราวุฒิ อารีย, 2558) 

 ในขณะท่ีตลาดทองเท่ียวมุสลิมเติบโตอยางรวดเร็ว มีสถิตินักทองเท่ียวมุสลิมเติบโตอยาง

ตอเนื่อง สอดคลองกับขอมูลจาก ฮาลาลไลฟ (2560) กลาวถึงสัดสวนนักทองเท่ียวชาวมุสลิมเพ่ิมข้ึน

ตั้งแตป ค.ศ. 2015 จํานวน 117 ลานคน จนในป ค.ศ.2016 เพ่ิมข้ึนเปน 121 ลานคน และคาดการณ

แนวโนมภายในป 2020 จะมีจํานวนมากข้ึนถึง 168 ลานคนท่ัวโลก นอกจากนี้รายงานจากศูนยขาว 

Reuters ในป ค.ศ.2014 ระบุวานักทองเท่ียวกลุมมุสลิมมีสถิติเปนอันดับท่ี 3 ในการจับจายใชสอย

เพ่ือการทองเท่ียวและพักผอนมากถึง 1,420 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

ในป ค.ศ. 2016 ขอมูลดัชนีการทองเท่ียวของชาวมุสลิมท่ัวโลก (GMTI) มีการใชจายถึง 1,550 

ลานดอลลาร คิดเปน 13% ของคาใชจายเพ่ือการทองเท่ียวโดยรวมของประชากรท่ัวโลก ซ่ึงสรางเม็ด
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เงินมหาศาล อันนําไปสูการถูกจับตามองในการพัฒนามาตรการตางๆ เพ่ือรองรับรูปแบบการ

ทองเท่ียวมุสลิมใหตอบสนองกลุมนักทองเท่ียวมุสลิมไดตรงความตองการ  

 

ปจจัยการจัดอันดับ GMTI 

ป พ.ศ. 2559 

 
ไทย 

 
สิงคโปร 

ความเปนมติรตอครอบครัว 60.9 53.6 

ความปลอดภัย 68.0 100.0 

การเยือนของนักทองเท่ียวมุสลมิ 31.2 44.0 

อาหารฮาลาล 45.0 80.0 

สถานท่ีประกอบศาสนกิจ 50.0 70.0 

บริการสนามบิน 93.3 66.7 

ท่ีพัก 42.6 42.6 

ความสะดวกในการสื่อสาร 49.9 78.2 

การรับรูตอตลาดการทองเท่ียวกลุมมุสลิม 63.8 51.3 

การเดินทางทางอากาศ 81.8 58.1 

วีซา 81.7 74.5 

คะแนนรวม 59.2 68.4 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนน Global Muslim Travel Index พ.ศ. 2559 ของไทยและสิงคโปร 

(ท่ีมา: Mastercard-Crescentrating, 2016: ออนไลน) 

 

 จากตารางท่ี 1 ขอมูลป 2559 ไดแสดงคะแนนปจจัยในการจัดอันดับขอมูลการทองเท่ียว

ของกลุมนักทองเท่ียวมุสลิม สะทอนใหเห็นถึงขอไดเปรียบเสียเปรียบระหวางประเทศคูแขงในกลุม

ประเทศท่ีไมใชมุสลิม (Non-OIC) ซ่ึงประเทศไทยครองความนิยมเปนอันดับสอง รองจากประเทศ

สิงคโปร 

ดังนั้น การสงเสริมและผลักดันนโยบายการทองเท่ียวรองรับกลุมชาวมุสลิมจึงกลายเปน

แนวทางท่ีไดรับความสนใจของธุรกิจทองเท่ียวขณะนี้  ซ่ึงการทําความเขาใจในคํานิยามของการ

ทองเท่ียวกลุมมุสลิมสามารถเรียกไดหลากหลายและมีขอบเขตหลากหลายรูปแบบ เชน การ

ทองเท่ียววิถีอิสลาม (Islamic Tourism) การทองเท่ียวฮาลาล (Halal Tourism) หรือการทองเท่ียว

ท่ีเปนมิตรตอมุสลิม (Muslim-friendly Tourism) ดังท่ี Henderson กลาวไววา การทองเท่ียวมุสลิม

คือความพยายามทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑทุกอยางท่ีมีเปาหมายไปยังกลุมคนมุสลิม

เปนสําคัญ แมวาผูประกอบการท่ีเก่ียวของจะไมไดมีแรงจูงใจในศาสนามุสลิมก็ตาม (Henderson, 
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J.C. 2010)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Nursanty (2013) ท่ีไดอธิบายความหมายของการ

ทองเท่ียวเชิงฮาลาล คือการเสนอโปรแกรมการทองเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับการออกแบบ

ใหสอดคลองกับความตองการของชาวมุสลิม   

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเติบโตของตลาดทองเท่ียวมุสลิม 

จากสถานการณการเติบโตของตลาดทองเท่ียวมุสลิมท่ัวโลกท่ีกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง มี

ปจจัย ท่ี เ ก่ียวของหลายประเด็น อ างจากรายงานเรื่ อง  Global Muslim Travel ป  2017 

(Mastercard-Crescentrating, 2017: online) 

1. จํานวนประชากรชาวมุสลิมมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วมากท่ีสุดในโลก 

2. การเติบโตของคนระดับกลาง สวนใหญมีการศึกษาดี มีรายไดสูงจนถึงระดับปานกลาง  

3. เขาถึงแหลงขอมูลการทองเท่ียวไดมากข้ึน ใชสมารทโฟนในการเขาถึงแหลงขอมูลการ

ทองเท่ียวไดงาย อีกท้ังมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขาย

บน Platform ตางๆ ไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. การขยายตัวของแหลงทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับมุสลิมท้ังสินคาและการบริการ โดย

ผูประกอบการใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือตอบรับการเติบโตของการ

ทองเท่ียวมุสลิม ทําใหงายและสะดวกสบายกวาเดิม  

5. การทองเท่ียวชวงเดือนรอมฎอน หรือชวงถือศีลอด เปนชวงท่ีชาวมุสลิมจะออกเดินทาง

แสวงบุญ ทําอุมเราะห รวมถึงเดินทางกลับไปเฉลิมฉลองวันอีดกับคนในครอบครัว 

6. การเดินทางเพ่ือทําธุรกิจสูงข้ึน ตลาดคาขายสินคามุสลิมเติบโตอยางรวดเร็วในกลุม

ประเทศเศรษฐกิจมุสลิมท่ีกําลังขยายตัว เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี ไมวาจะเปนความรวมมือรัฐ

อาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) การจัดประชุม (MICE)  

7. ประชากรรุนเยาวมีสัดสวนมากท่ีสุดในโลก อายุเฉลี่ยของประชากรท้ังหมดอายุเพียง 23 

ป ซ่ึงกลุมนี้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางตลาดทองเท่ียวอนาคต  

 

แนวโนมการไดรับความนิยมของประเทศไทยในกลุมนักทองเท่ียวมุสลิม 

 ความโดดเดนของประเทศไทยสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวเปนอันดับตนๆ ของประเทศท่ีมี

แหลงทองเท่ียวนาสนใจ เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวของภูมิภาคมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานการทองเท่ียวครบครัน อีกท้ังมีสนามบินท่ีรองรับธุรกิจการทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

สะทอนจากผลสํารวจดัชนีการทองเท่ียวของชาวมุสลิมท่ัวโลก ประจําป 2018 (The 

Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index หรือ GMTI 2018) ระบุวา ประเทศ
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ไทยขยับข้ึนสองอันดับมาอยูท่ีอันดับท่ี 16 ในการสํารวจท้ังสิ้น 130 ประเทศ และอยูในอันดับท่ี 2 

ของกลุมประเทศท่ีไมใชมุสลิม (Non-OIC) โดยมีการสงเสริมรานอาหารฮาลาลเปนจุดขายดานการ

ทองเท่ียวของประเทศไทย  (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (มหาชน), 2561: ออนไลน) 

ในขณะท่ีประเทศไทย โดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

สินคาและบริการทองเท่ียว พ.ศ.2558-2560 กําหนดกลยุทธการพัฒนารายสาขา ซ่ึงประกอบดวย

การทองเท่ียวกลุมมุสลิม เพ่ือมุงสูการเปนเมืองทองเท่ียวฮาลาลระดับนานาชาติ โดยมีมาตรการ

สําคัญ คือ การพัฒนาธุรกิจภาคบริการท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามหลักการอิสลามท่ีถูกตองและได

มาตรฐาน ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา ไดแก พัฒนาการทองเท่ียวในธุรกิจภาคบริการท่ีเก่ียวของ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวมุสลิมใหเปนไปตามหลักการอิสลามท่ีถูกตองและไดมาตรฐาน

สําหรับนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมโดยเฉพาะ แนะนําแนวทางการใหบริการแกนักทองเท่ียวมุสลิมแก

ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558 : ออนไลน) 

 

 

แอลกอฮอล 

ไมอนุญาตใหบริโภค จําหนาย ซื้อ 
 

เดินทางเปนครอบครัว 

นิยมเดินทางพรอมหนาท้ัง

ครอบครัว 

 

อาหารฮาลาล 

บริโภคเฉพาะอาหารท่ีรับรองตาม

มาตรฐานฮาลาล และงดเวนเน้ือสกุร 
 

แตงกายถูกหลัก 

ปกปดมิดชิดสําหรับผูหญิง และ 

แตงกายสุภาพสําหรับผูชาย 

 

แบงแยกชายและหญิง 

ตามสถานท่ีตางๆ จะมีการแบงแยก

ผูชายและผูหญิงท่ีไมใชสมาชิกครอบครัว

เดียวกัน  
 

เดือนรอมฎอน (Ramadan) 

เดือนท่ีมีการทองเท่ียวและ

เดินทางนอย เพราะตองการลด

การเผชิญกับสิ่งยั่วยตุางๆ 

 

ละหมาดและพิธกีรรมทางศาสนา 

มีมัสยดิและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ

ใชในการทําละหมาด  

การทําความสะอาด 

วิถีชาวมุสลิมจะใชนํ้าในการทํา

ความสะอาดซึ่งเปนสิ่งสําคญั 

 

ภาษา 

ชาวมุสลิมจะใชการสื่อสาร ไดแก ภาษาอังกฤษ  

ภาษามลายู และภาษาอาหรับ เปนตน 

 

ภาพท่ี 1 : ลักษณะการทองเท่ียววิถีมุสลิม (Mastercard-CrescentRating, 2016: online) 
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ถึงแมวารูปแบบการทองเท่ียววิถีมุสลิมจะมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงเปนไปตามหลักศาสนาอิสลาม 

โดยมีศรัทธาและความเชื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงหากผูประกอบการหรือภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจทองเท่ียวมีความรูและความเขาใจในกรอบแนวคิดดังกลาว จะชวยใหเกิดการจัดการบริการ

ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวกลุมนี้ไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 1 และเม่ือทําการสื่อสารการตลาดภายใตขอสังเกตในแตละประเด็น จะ

เพ่ิมความนาสนใจใหแกนักทองเท่ียวกลุมนี้เขามาทองเท่ียวภายในประเทศไทยไดมากข้ึน 

 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเท่ียวกลุมมุสลิมในประเทศไทย 

ในการทองเท่ียวของชาวมุสลิม หากมองแลวอาจจะดูเหมือนวาไมแตกตางจากกลุม

นักทองเท่ียวท่ัวไป ซ่ึงสามารถเดินทางไปไดทุกท่ีโดยไมมีความสลับซับซอน แตแทจริงแลวการ

ทองเท่ียวของชาวมุสลิมมีรายละเอียดในเรื่องของศาสนาท่ีมีกฎบัญญัติท่ีเขมงวดในดานของหลัก

ปฏิบัติศาสนกิจ ซ่ึงตองปฏิบัติอยางเครงครัด อาทิ ละหมาดหาเวลา ถือศีลอดเดือนรอมฎอนและการ

รับประทานอาหารท่ีฮาลาล โดยใหความสําคัญกับเครื่องหมายตราฮาลาล ซ่ึงมีความหมายวาถูกตอง

ตามกฎหรือการอนุญาตตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและสอดคลองกับมาตรฐานสากลท่ีชาวมุสลิม

สามารถบริโภคได  

นอกจากนี้ การทองเท่ียวของชาวมุสลิมยังคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในเรื่องของสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีตองการในเวลาเดินทาง เชน โรงแรมท่ีมีเครื่องหมายกิบลัต (บอกทิศทางของมักกะฮ) ผาปู

ละหมาด หองน้ําท่ีสะดวกในการชําระลาง เปนตน (วรรณดี  มหรรณพกุล, 2556 อางใน มัทนี คํา

สาํราญ, ณัฐนุช วณิชยกุล, 2559) 

 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวของชาวมุสลิม 

ดานผลิตภัณฑ 

- รานอาหารมีบริการอาหารฮาลาล แหลงทองเที่ยวมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับชาวมุสลิม เชน หองน้ํามีสายฉีดชําระ ที่สําหรับการ

ละหมาด ฯลฯ  

- สถานที่พักมีการจัดเตรียมสําหรับชาวมุสลิม เชน เคร่ืองหมายกิบลัตใน

หองพัก หองละหมาดที่จัดทําอยางถูกตอง ฯลฯ 

- การจัดทําโปรแกรมหรือแพ็คเกจทองเที่ยวของมุสลิมโดยเฉพาะ 

ดานราคา 

- ราคาพิเศษสําหรับชาวมุสลิม 

- ราคาของสถานที่พัก 

- คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว 

- ราคาของรานอาหาร 
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- ราคาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยว 

- ความสะดวกในชองทางการชําระเงิน เชน บัตรเครดิต เงินสด ฯลฯ 

ดานสถานที ่

- ความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว เชน การหยุดพักละหมาด

ระหวางทาง มีรานอาหารฮาลาลระหวางทาง ฯลฯ 

- สถานที่พักตั้งอยูใกลมัสยิดหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

- สภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเปนไปตามระเบียบและบทบัญญัติ

ของศาสนาอิสลาม 

ดานการสงเสริม

การตลาด 

- การจัดมหกรรมการทองเที่ยวของมุสลิม 

- การลดราคาที่พักหรือแหลงทองเที่ยวสําหรับชาวมุสลิม 

- โฆษณาประชาสัมพันธโปรแกรมหรือแพ็คเกจทองเที่ยวของมุสลิมทาง

สื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ และสื่อ

สังคมออนไลน ฯลฯ 

ตารางท่ี 2 แสดงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพฯ จําแนกตาม 

สวนประสมทางการตลาด (4Ps) (มันที คําสําราญ, ณัฐนุช วณิชยกุล, 2559) 

 

จากตารางท่ี 2 ขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจทองเท่ียวของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานสถานท่ี และดานการสงเสริมการตลาด และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (4Ps) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการทองเท่ียวของชาวมุสลิม 

เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางสําหรับผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาปรับปรุงปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดเพ่ือดึงดูดชาวมุสลิมใหตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน (มัทนี คําสําราญ และณัฐ

นุช วณิชยกุล, 2559) ซ่ึงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการทองเท่ียววิถีมุสลิมในแตละดานไปยัง

ชองทางสื่อแขนงตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน อันเปนการสะทอนความพรอมและความเขาใจ

ท่ีมีตอนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมไดอีกทางหนึ่ง 

 อยางไรก็ตาม ชาวมุสลิมมีความเครงครัดตามหลักศาสนาอิสลามท่ีแตกตางกัน สามารถแบง

นักทองเท่ียวมุสลิมได 3 รูปแบบตามความเครงครัดและศรัทธาในหลักศาสนา (Faith-Based 

Needs) ไดแก Need to have, Good to have และ Nice to have รายละเอียดตามภาพท่ี 2 

 

  กลุมมุสลิมที่เครงครัดในหลักศาสนาอิสลามในขณะเดินทาง 

 ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนมิตรกับชาวมุสลิมทุกดาน 

 มีกิจกรรมที่เปนฮาลาลเทานัน้ 

 

Need to have 

รอยละ 20 
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 กลุมมุสลิมที่เครงในหลักศาสนาอิสลามพอสมควรขณะเดินทาง 

 ประนปีระนอมกวากลุม Need to have ในความตองการดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

 ความตองการหลักคือเร่ืองอาหารและสถานที่ละหมาดที่ถูกตอง 

 

  กลุมมุสลิมทีไ่มเครงในหลักศาสนาอิสลามในขณะเดนิทาง 

 มีความเครงครัดนอย ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปน

มิตรกับมุสลิมไมสูง 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการแบงประเภทนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมตามความเครงครัดและศรัทธาใน 

หลักศาสนาอิสลาม ( COMCEC, 2016: online) 

 

นอกจากมุงเสริมสรางศักยภาพการทองเท่ียวกลุมมุสลิม ท้ังการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมท่ี

เก่ียวโยงความสนใจ เชน เชื่อมประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมุสลิมได  และสุดทายการสงเสริมตลาด

และประชาสัมพันธการทองเท่ียวกลุมมุสลิมจะตองเนนเชิงรุกมากข้ึน เชน พัฒนาคียเวิรดใหแหลง

ทองเท่ียวไทยติดอันดับเม่ือนักทองเท่ียวมุสลิมใชเสิรชเอ็นจิ้นคนหา, การประชาสัมพันธการรับรูไทย

ในฐานะ “ฮาลาลประเทศไทยท่ีหนึ่งในโลก” (Thailand Diamond Halal to the world) การทํา

โครงการผานชองทางสื่อสังคมออนไลน ผลักดันการสรางคลิปวิดีโอนําเสนอแหลงทองเท่ียวท่ี

แสดงออกถึงความเปนมิตรตอกลุมมุสลิม และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจัด 

Familiarization Trip (FAM Trip)รวมกับบริษัทนําเท่ียว ดึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางสังคมทางออนไลน

ในประเทศมุสลิมมาเยือนไทย ทําใหเกิดความตองการมาไทยเพ่ิมข้ึน (ขาวสด, 2560: ออนไลน) 

  

รายงานยุทธศาสตรการทองเท่ียวมุสลิม 2560 พบวา นักทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียน

นิยมการทองเท่ียวตามแหลงวัฒนธรรมมุสลิมมากข้ึน  นอกจากนี้ยังมีนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมจาก

ประเทศตะวันออกกลาง นักทองเท่ียวกลุมประเทศมุสลิมในจีน อีกเปนจํานวนมากท่ีใหความสนใจ

การทองเท่ียว กอปรกับประเทศไทยมีแหลงวัฒนธรรมชุมชนไทยมุสลิมหลายแหลงท่ีมีศักยภาพใน

การรองรับ นักทองเท่ียว ท้ังไทยและตางประเทศใหเขามาศึกษาเรียนรู (กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา, 2558: ออนไลน) 

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดิจิทัลจะผลักดันใหธุรกิจตางๆ เปลี่ยนกล

ยุทธดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารท่ีมุงเนนดานตลาดดิจิทัลผานการเลาเรื่องราวและการ

Good to have 

รอยละ 60 

 

Nice to have 

รอยละ 20 
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พูดคุยกับบรรดานักทองเท่ียวชาวมุสลิมท่ีมีประสบการณท่ีบอกเลาท้ังในมิติการทองเท่ียวและมิติ

ศาสนา การฟงเสียงของนักทองเท่ียวเหลานี้ท่ีอยูในโลกโซเชียล (Social Listening) จะมีบทบาท

สําคัญโดยท่ีนักทองเท่ียวชาวมุสลิมจะถูกกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจผานสวนแบงของเสียงออนไลน 

(การบอกปากตอปากในตลาดออนไลน) ท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ผูท่ีมีอิทธิพล (Influencer) ในสื่อสังคม 

(Social Media) มุสลิม (ทักษิณา แสนเย็น และคณะ, 2561) 

  

พฤติกรรมนักทองเท่ียวมุสลิม 

ลักษณะการทองเท่ียววิถีอิสลามหรือการทองเท่ียวแบบฮาลาล มีลักษณะการทองเท่ียวท่ี

ตอบสนองความตองการของกลุมคนมุสลิม โดยรูปแบบไมขัดกับหลักศาสนาอิสลาม อีกท้ังยังควรเอ้ือ

ตอการประกอบศาสนกิจประจําวันของชาวมุสลิม จากการสํารวจของ Crescent Rating พบวา

แรงจูงใจการทองเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจ ไดแก  

-  การเดินทางเพ่ือเท่ียวชมเมือง เลือกซ้ือสินคา และรับประทานอาหาร ปจจุบันการ

ทองเท่ียวลักษณะดังกลาวเปนเหตุผลหลักและกําลังเติบโตในกลุมนักทองเท่ียวมุสลิมท่ีมีฐานะปาน

กลาง ซ่ึงอาจรวมไปถึงการพักผอนริมทะเลดวยเชนกัน โดย 2 ใน 3 ของนักทองเท่ียวชาวตะวันออก

กลางเลือกเดินทางในชวงฤดูรอนและชวงระหวางปดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 

- การเดินทางเพ่ือเยี่ยมเพ่ือนและคนรูจัก เปนหนึ่งในการเดินทางท่ีนิยมท่ัวโลก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกลุมสังคมผูนับถือศาสนาอิสลาม 

- การเดินทางเพ่ือไปฮันนีมูน ปจจุบันคูรักชาวมุสลิมนิยมเดินทางไปฮันนีมูนกันมากข้ึน 

- การเดินทางเพ่ือคนหาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรทางศาสนาอิสลาม 

ไดรับความสนใจมากข้ึนจากนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมรุนใหมท่ีอยากยอนไปศึกษาประวัติศาสตร

อิสลาม 

- การเดินทางทองเท่ียวแบบผจญภัย นักทองเท่ียวมุสลิมท่ีชื่นชอบการผจญภัย ยังมีอยู

จํานวนนอย แตสามารถเติบโตไดเนื่องจากประชากรมุสลิมท่ีอายุนอยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 ในขณะเดียวกัน กลุมคนรุนใหมชาวมุสลิมท่ีโดดเดนและมีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเปน

อยางมาก จัดอยูในกลุมนักทองเท่ียวชาวมุสลิมกลุมมิลเลนเนียล (Muslim Millennial Travelers: 

MMTs) ถือเปนกลุมตลาดแรงงานเปาหมายหลักในอนาคต เปนผูท่ีเกิดใน ค.ศ. 1980-2003 มีอายุ

ระหวาง 18-37 ป คนกลุมนี้ใหความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลนมาก ซ่ึงคาดวาจะเปนตัวขับเคลื่อน

หลักท่ีกอใหเกิดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท้ังในตลาดผูบริโภคมุสลิมและตลาดการทองเท่ียวมุสลิมหรือ

การทองเท่ียวฮาลาล  
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ดวยพฤติกรรมของนักทองเท่ียวกลุมนี้ใชพ้ืนท่ีออนไลนในการสืบคนขอมูลเพ่ือสรางแรง

บันดาลใจในการออกเดินทางทองเท่ียว และยังใชพ้ืนท่ีออนไลนในการแบงปนประสบการณท่ีไดจาก

การเดินทางทองเท่ียว พ้ืนท่ีออนไลนจึงถือไดวาเปนสื่อท่ีพลังท้ังตอผูบริโภคและผูใหบริการตางๆ การ

เติบโตของตลาดการทองเท่ียวมุสลิมหรือการทองเท่ียวฮาลาลจะสงผลตอความตองการดาน

การศึกษาเพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวมุสลิมท่ีจะเพ่ิมข้ึน และการพัฒนา

ปญญาประดิษฐท่ีสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวกลุมนี้ไดอยางสะดวก ถูกตอง 

รวดเร็วและนาเชื่อถือ (ทักษิณา แสนเย็น และคณะฯ, 2561) 

การปรับตัวของภาคธุรกิจตาง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมซ่ึงนักทองเท่ียวตองพํานักเสมือนเปนบานท่ีสอง ผูประกอบ

จําเปนตองมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของชาวมุสลิมท่ีมีวิถีในการดําเนินชีวิตผูกพันกับ

บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม การใหบริการตางๆ จึงตองมีความสอดคลองและไมขัดตอขอหามทาง

ศาสนา (วุฒิชัย ปูเตะ, 2560) 

 

การส่ือสารการตลาดบนเครือขายส่ือสังคมออนไลน 

 องคกรธุรกิจเอกชนในประเทศไทยใชสื่อสังคมออนไลนในการเผยแพรขาวสารเพ่ือ

ประชาสัมพันธองคกร ซ่ึงลักษณะของสื่อสังคมออนไลนเปนการใชการจัดการดวยเทคโนโลยีของ

ขาวสารท่ีรวบรวมและจัดเก็บเปนดิจิทัล สามารถสรางสรรคและออกแบบขอมูลไปสูกลุมเปาหมายได

อยางรวดเร็วและจํานวนมาก  อีกท้ังยังแลกเปลี่ยนและสงตอผานเครือขายระบบ (Networkable) 

สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางกันไดอยางกวางขวาง (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2560)  

ดังนั้น บริบทของเทคโนโลยีการสื่อสารบนเครือขายสื่อสังคมออนไลนไดสรางการ

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวขององคกรธรุกิจในปจจุบันใหมีความทันสมัย โดยใชหลักการสื่อสารทางการ

ตลาดขับเคลื่อนกระบวนการเผยแพรขอมูลตาง ๆ  ท้ังนี้  สิทธิ์   ธีรสรณ (2555) ไดกลาวถึง

วัตถุประสงคการสื่อสารทางตลาดท่ีจะสงผลตอการทําใหเกิดความตระหนักรูในสินคาหรือบริการ

เพ่ือใหเกิดการรับทราบขอมูล อีกท้ัง ยังเปนการสรางภาพลักษณเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

นักทองเท่ียวมุสลิมท่ีตองการสื่อสารขอมูลเฉพาะ  นอกจากนี้ยังเปนเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดจาก

คูแขง กระตุนใหนักทองเท่ียวมุสลิมตองการมาทองเท่ียว ในประเทศไทยดวยการเผยแพรขอมูลผาน

สื่อไดสอดคลองกับความสนใจ 

อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2560) ไดกลาวถึงองคประกอบของการสื่อสารทางการประชาสัมพันธไว 4 

องคประกอบ คือ  

1. ผูสงสาร คือ ภาครัฐหรือองคกรธุรกิจทองเท่ียว หรือนักประชาสัมพันธ หรือนักการตลาด

ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจทองเท่ียว มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลขอมูลดานตางๆ เพ่ือเผยแพรผานระบบ
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อินเทอรเน็ต และการสื่อสารเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Media) อีกท้ังมีความสามารถ

หรือทักษะในการใชเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน 

2. ขาวสาร คือ ขอมูลหรือเนื้อหาสารท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียววิถีมุสลิม โดยใชภาษาท่ี

เขาใจงาย สั้นกระชับ โดยเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของตัวอักษร ภาพถาย 

วิดีโอภาพเคลื่อนไหว แผนภาพ กราฟค เปนตน 

3. สื่อ คือ ชองทางการสื่อสารไปยังกลุมนักทองเท่ียวมุสลิม ไดแก  

3.1 สื่อองคกร (Owned Media) โดยองคกรธุรกิจสามารถกํากับดูแลการเผยแพร

และงบประมาณการผลิตได เชน เว็บไซต (Websites) อีเมล (E-mail) เฟซบุค (Facebook) บล็อก 

(Blog) อินสตาแกรม (Instragram) และไลน (Line) 

3.2 สื่อสังคม (Earned Media) องคกรไมสามารถควบคุมดูแลการเผยแพรเนื้อหา

ได เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีถูกสรางข้ึนจากเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ อีกท้ังผูใชสื่อสามารถผลิต

เนื้อหาและเผยแพรตอบโตขอมูลตามความสนใจของบุคคลหรือกลุมท่ีสนใจเรื่องเดียวกันได เชน ทวิต

เตอร  (Twitter)  กระดานสนทนาออนไลน  ( Internet forum)  บทสนทนาในสื่ อออนไลน  

(Conversations in online media) 

 4. ผูรับสาร คือ กลุมเปาหมายขององคกร เปนกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับธุรกิจ

องคกร เชน บุคลากร ผูบริหาร เจาหนาท่ี ลูกจาง หรือกลุมเปาหมายภายนอกองคกร ไดแก ผูบริโภค 

นักทองเท่ียว สื่อมวลชน ชุมชน และประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ผูรับสารในกลุมนี้มีทักษะการสื่อสารผาน

เครือขายสื่อสังคมออนไลน โดยเปดรับขอมูลท่ีสนใจ มีการติดตามเนื้อหาอยางตอเนื่อง มีปฏิสัมพันธ

โตตอบแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน 

 ท้ังนี้ นวัตกรรมการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนไดสรางความนาสนใจของขอมูลท่ีใช

เผยแพรประชาสัมพันธ ถือไดวาเปนการขยายโอกาสทางการตลาดใหกับธุรกิจทองเท่ียววิถีมุสลิมให

เขาถึงกลุมนักทองเท่ียวรุนใหม กลุมมิลเลนเนียล (Muslim Millennial Travelers) ซ่ึงสอดคลองกับ

พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนในการสืบคนขอมูลแหลงทองเท่ียวและการบริการไดอยางรวดเร็วและ

เขาถึงกลุมเปาหมาย อีกท้ังองคกรธุรกิจยังสามารถประชาสัมพันธความพรอมในการรองรับการจัดการ

ทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับความตองการตามหลักศาสนาอิสลามในรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

บทสรุป 

 เม่ือแนวโนมจํานวนนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมมีมากข้ึนทุกป (First Visit) และสามารถสราง

รายไดใหกับประเทศเพ่ิมข้ึน อีกท้ังถานักทองเท่ียวมีประสบการณท่ีดีตอประเทศไทยและกลับมา

เท่ียวใหม (Revisit) ซ่ึงลวนเปนผลมาจากหลายปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียววิถีมุสลิม โดย

ผูประกอบการหรือภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของมีความรูเก่ียวกับการตอนรับนักทองเท่ียวและการใหบริการ
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ท่ีเปนมิตรตอชาวมุสลิม ก็จะแกปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเท่ียวกลุมมุสลิมได อันจะเปน

การสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียวไทยสูมาตรฐานสากาล  

การสื่อสารทางการตลาดในเครือขายสื่อสังคมออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึง

นักทองเท่ียวกลุมมิลเลนเนียล (Muslim Millennial Travelers : MMTs) จะชวยสงเสริมการตลาด

และการประชาสัมพันธการทองเท่ียววิถีมุสลิมในเชิงรุก สอดแทรกขอมูลกิจกรรมแคมเปญการตลาด

ตางๆ ไดอยางตอเนื่อง ควบคูกับการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวกท่ีเปนมิตร

กับนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมผานสื่อสังคมออนไลน ท้ังในรูปแบบของเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่นทางการ

ทองเท่ียววิถีมุสลิม   

อยางไรก็ตาม หลักการสื่อสารทางการตลาดยังตองคํานึงถึงทักษะความพรอมและศักยภาพ

ของผูสงสารในการใชเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน เพ่ือนําเสนอขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธเนื้อหา

สารท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียววิถีมุสลิมท่ีถูกตองและมีความนาสนใจ โดยใชสื่อหรือชองทางการ

สื่อสารไปยังกลุมนักทองเท่ียวมุสลิมไดทุกแพลตฟอรม สามารถสรางเครือขายกับผูรับสาร ซ่ึงเปน

นักทองเท่ียวมุสลิมท่ีมีความพรอมในการเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนในรูปแบบ

ตางๆ  อีกท้ังยังใชเปนชองทางการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) แลกเปลี่ยนขอมูล

และสงตอหรือแชรไปยังนักทองเท่ียวมุสลิมท่ัวโลก  

ดังนั้น การใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือชวยโฆษณาประชาสัมพันธและเปนฐานขอมูลแหลง

ทองเท่ียวในประเทศไทย ผานแพลตฟอรมตางๆ จะยิ่งชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมรุนใหม

สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สืบคน และกระตุนความสนใจใหตัดสินใจมาเท่ียวประเทศไทยไดงายข้ึน 

อีกท้ังยังเปนการสรางแรงจูงใจใหกับกลุมผูประกอบการไดปรับตัว พรอมกับดึงดูดความสนใจของ

กลุมนักทองเท่ียวมุสลิมควบคูกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ภาครัฐควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีเอกภาพและงายตอการสืบคน 

วิเคราะห โดยภาคสวนท่ีเก่ียวของสามารถรวบรวมมาใชประโยชนเพ่ือการวางแผนงาน และกําหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหารจัดการเพ่ือการทองเท่ียววิถีมุสลิมไดอยางครบวงจร อีกท้ังเปน

ขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว รวมถึงยังเปนศูนยใหบริการแก

นักทองเท่ียวมุสลิมเพ่ือประโยชนตอการทําการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกตอไปได 
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Abstract 

          The object of the study is to find out the men’s perspective toward men 

makeup of different nationalities men, includes Thai, Korean and Japanese, who are 

living in Bangkok, Thailand. The method applied to conduct the research is semi-

structured interview using convenience sampling. The results are from 23 

interviewees, includes 10 Thais, 8 Japanese and 3 Koreans, living in Wattana District 

in Bangkok. Mostly, majority of all nationalities interviewed has similar opinion 

toward men makeup- makeup is freedom of choice. However, there are different 

among nationalities. Thai men and Korean mostly do not think that makeup is only 

for women while Japanese men mostly think that makeup is created for women. 

 

Keywords: Men Makeup, Men Cosmetic 

 

Introduction 

      Since 2018 Chanel, giant French fashion and beauty brand, had launched a 

new product line namely “Boy De Chanel” which is the makeup collection for men 

(Leigh, 2018), it marked the significant change in beauty and grooming industry. 

Therefore, it a rise of new trend which reflect the changing of men’s perspectives 

toward makeup. By this second decade of twenty-first century, there are a new 

consumer behavior of men starting to use cosmetic in their usual daily life. Regarding 

to this rising trend, many beauty and grooming businesses are potentially can gain 
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advantages out of this situation. Thus, it is important to understand thoroughly about 

the actual men’s attitude upon the makeup using as a part of regular grooming. From 

this cause, it has inspired this research initiation which to seek to describe the 

potential market for men cosmetic among major orient nationalities: Thai, Japanese, 

and Korean which residing in Asia, specifically in Thailand. This research aims for the 

sake of clarification to international businesses that might need to know more of the 

local men’s perspectives for them to make decision on doing cosmetic for male 

consumer. 

 

Literature Review of male makeup 

 Euromonitor (2018) reported the world fastest growth rate over 2011 to 2016 

in men’s grooming value sales to be Asia Pacific region. Sale in men’s grooming 

product from 2012 to 2017 in Thailand increased for 31 percent while it was increased 

by 8 and 18 percent in Japan and South Korea respectively due to slow-moving local 

economies and aging population that limit the interest in men’s grooming product. 

However, Japan and South Korea still potentially impact the grooming market to the 

Asia Pacific region by their product innovation and localization. Moreover, Korean 

wave which includes wide range spectrum of Korean cultures such as film and food 

(Osmond, 2017), also has capability to influence consumers in Asia and outside Asia 

markets (Gordon, 2015). 

The market space for men’s grooming products to grow depends on the 

different cultures; men in some regions favor a masculine appearance while other 

regions favor metrosexual appearance (Kwek, 2018), for example, millennial men in 

South Korea favor metrosexual appearance; a Korean man prefer more femininity for 

his looks (Kang, 2016) and Japanese women and men are more likely to prefer 

androgynous men (Foulk, 2007). 

According to gender stereotype theory, men are mostly perceived as more 

masculine than women, whereas women are mostly perceived as more feminine than 

men (Kachel et al., 2016). However, apart from completely distinguish the gender 

stereotype into masculinity and femininity, there are other stereotypes such as 

metrosexual. Metrosexual means a man who is attracted to women sexually but who 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/attract
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sexually
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is also interested in fashion and his appearance (Cambridge). Men who consider 

himself as metrosexual is heterosexual men but also pay attention to his own 

appearance as women did interest in it.     

On the authority of Human Evolution, the reason why more women use 

makeup than men could be different in mate attraction tactics. David M. Buss (1988) 

has studied about “The Evolution of Human Intrasexual Competition; Tactics of Mate 

Attraction” and found that women would altering appearance or wearing makeup 

while men would display his resources to attract potential mate. The tactics applied 

by both sexes are correspond with what Buss (1987) had found in his study about 

mate selection criteria that men prefer mate who is physically attractive while women 

prefer mate whose earning power is high or has a good financial status.  

 Women wear makeup to supports in 2 functions-camouflage and seduction- 

to appear less noticeable or to be noticeably more attractive (Korichi, 2008). the most 

influencing factor that drive Chinese and Thai male customers to purchase cosmetics 

product is self-image (Khan, 2017; Sorachat, 2017). 

 

 

Materials and Methodologies 

Types 

The purpose of this research is to get insight of “what the Japanese, Korean 

and Thai males’ perceptions are on wearing” make which is study of people’s 

perspective and social phenomena. Emic perspective or point of view from natives 

from a specific culture is what ethnographer seeking for. (Hammersley and Atkinson, 

2007). Plus, open-ended approach for semi-structured interviewing is needed to 

acquire characteristics of ethnographic and qualitative research (Tony L. Whitehead, 

2005). Therefore, this research will employ qualitative research, specifically ethnology 

research using semi-structured interview. 

 

Population and Sample 

 Population 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interested
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fashion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/appearance
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 In this research, Asian men, specifically only Japanese, Korean and Thai, living 

in Wattana District, Bangkok as a representative of men living in Thailand. 

   The population is all Asian men living in Wattana and Klongtoei District, 

Bangkok 

Sample 

   Results from interviewing significantly be similar after six interviewees (Guest 

G., 2006). Therefore, six men from each Asian nation, namely Japanese, Korean and 

Thai selected from non-probability sampling, which is convenience sampling 

Interview Method 

The interview will be interview using semi-structured interviews in English. The 

semi-structured interview questions are as follow: 

Demographic questions: 

Where are you from? 

How old are you? 

How long have you been staying in Thailand? 

What is your psychological/inner gender (Do you consider yourself as 

LGBT)?  

Cosmetic/make up related questions: 

Have you ever worn make-up/use cosmetics products (skin care not 

included)? 

Separated questions: 

For people who answer ‘yes’ 

1. How often do you wear makeup? 

2. What item do you use to make up? 

3. How much do you spend on buying make up per month? 

4. Why do you use makeup and why is it important for you? 

5. How do you feel when you wear makeup? 

6. How much cosmetics/make does up affects your own perception 

about your self-image, appearance and self-confidence? 

7. Will you recommend your friends to try makeup? 

8. Do you think make up has gender constraint? 
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9. Do you think the society are open to male wearing makeup in 

Thailand? 

10. How much are you concerning about others’ perception of you 

purchasing and using make up? 

11. How do you perceive your sexual orientation? 

Separated questions: 

For people who answer “not really” or “no” 

1. What is the reason that you are not willing to wear makeup? 

2. How about in special occasions, do you wear makeup? 

3. How did you feel when you were wearing makeup in that occasion? 

4. Is gender constraint a reason that stop you from trying makeup? 

5. Would you like to try make up once and why?  

6. How do you perceive other males that wear makeup? 

7. How do you perceive your sexual orientation? 

Result and Conclusion 

 There are answers from 23 male-interviewees includes 10 Thai, 10 Japanese 

and 3 Korean who are living at Watthana and Klongtoei district, Bangkok -Terminal21, 

DONKI Mall Thonglor and Phrom-Phong Street.  

Thai  

 The age of the interviewees is range from 24 to 40 years old with the mean of 

29 and median at 26.2. 4 of 10 interviewees are using makeup regularly meanwhile 

the another 6 do not use makeup in their daily life. Plus, 3 out of 4 interviewees who 

uses makeup and 1 out of 6 interviewees who do not use makeup are homosexual 

or LGBTQ+.                                                                                                     

Four interviewees who are generally wearing makeup give a similar reason of 

why they wear makeup in their daily life which is to make them become more 

confident. One of the interviewees said that he needs cosmetic such as concealer or 

powder to hide his tired face before he could leave from home. Moreover, one 

interviewee said that he hopes every men could be more open-minded and try 

wearing makeup, plus, there are many alternative makeup for men existing that can 
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answer what men need for better appearance; another interviewee told that makeup 

is unisex product that every gender can use, plus, makeup is the important tool that 

make everyone look better, for positive image to create impressive first impressions 

to anyone. Lastly, one of them had also shown his interest in men makeup market 

by mentioned about growing interest of Thai men in men makeup, especially in young 

generation, and men makeup market share in Thailand. 

The interviewees who do not use makeup gives 3 reasons - they think it is 

unnecessary to them which is the major reason, wasting of time and opinion that 

makeup would make them feel uncomfortable with their face due to hot weather in 

Thailand. However, 3 of 6 accept to wear makeup for special events such as friend’s 

wedding ceremony and the other threes would try to wear makeup in the future if 

they get offered the makeup. 

Additionally, all of interviewees think it is individual own freedom of choice to 

use makeup as well as they also think that other men who wear makeup are just 

taking care of themselves; they have no perspective that makeup is only for women. 

One of them added that he thinks that men must put on makeup in natural look for 

it not too much for masculinity.  

 

Japanese  

 The age of the interviewees is range from 43 to 45 years old with the mean of 

41 and median at 44. All of them are heterosexual and do not use makeup in their 

daily life.   

 Majorly, 8 out of 10 gave a similar reason of why they do not wear makeup 

which it is because they think it is not necessary and not important in their daily living. 

The other one said that he personally dislikes using cosmetics, and another one said 

that it is because of his fixed perspective on makeup that it is created just for women 

and men are not supposed to use it. 4 interviewees agreed that they use makeup for 

special events and 3 interviewees would not mind trying on makeup if they get 

offered the makeup. 
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 About their opinion toward men wearing makeup, 7 interviewees feel neutral 

because it is freedom of choice and it is normal thing to see men using makeup; 

specifically, one of them mentioned that wearing makeup is acceptable since it does 

not cause harm to other people. On the other hand, another two men were strongly 

saying that they do not care nor have any opinion on males who wear makeup, while 

the last one said that he feels uncomfortable with men wearing makeup in a sense 

that it is likely to cross the line of his belief that cosmetics are only for women. 

However, there is a contrast in the interviewees’ answers; even 7 of them said that 

using makeup is personal freedom and feel neutral toward men who use makeup, 5 

out of 7 do also have opinion that makeup is not unisex and only for women. The 

rest thinks that makeup is for any gender depending on each individual cause such as 

interest, environment, career and subculture.  

Additionally, there were 3 interviewees mentioned that men’s behavior of 

using cosmetic is becoming normal in Japan’s society and it is a rising new culture 

among the young generation to have more focus on masculine beauty; men grooming 

is an important thing that men must pay attention to but must not be over-

concentrated.  

 

Korean 

 Only 3 Korean males were interviewed; they are all heterosexual. The age of 

interviewees ranges from 22 to 29 with mean of. 2 out of them are using makeup in 

daily life while the other one had never used before. 

 For 2 interviewees who are using makeup, the reasons of using makeup are 

various includes confidence boosting, looks and appearance modification, career 

obligation, and skin protection. On the opposite, the one who does not use makeup 

said that he personally does not like the idea of putting on makeup as well as he 

does not think makeup suits him, plus, he does not willing to put on makeup for any 

occasion even the makeup is given for free. 
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In asking them on their opinions toward men that using cosmetic, the first one 

was stating that men who use cosmetic are motivated by the eager to be looked 

handsome, stylish, and smart; the second person was stating that he is happy to see 

more men using cosmetic because it implies that men are aware more of the 

importance of grooming; and the last man was stating that men wearing makeup is 

not just about to showing off the refined looks but it is also to taking care of personal 

skin, health, posture, and reputation.  

Furthermore, they are all agree that men cosmetics are becoming the regular 

part of living in South Korea’s society. One of makeup user added that he wishes 

people, especially the heterosexual men, would be more open-minded for the usage 

of makeup that it is not gender or sexual orientation. Another interviewee who use 

makeup said that makeup should not be limited by gender boundary because even 

for women, not everyone is using makeup, and this does not mean that those women 

are LGBTQ+. While the opposite point-of-view, the interviewee who does not use 

makeup believes makeup is not a man's thing. Therefore, it has no necessity for men 

to use the makeup.  

 

Discussion 

        The results of the acceptance rate for Thai male wearing makeup is the highest 

among the all nationalities that had been interviewed, however, due the lack of data 

from Korean interviews, we can only make the conclusion that Thailand has much 

higher acceptance rate of using make up than males from Japan. From the 3 

interviewees, Korean males have a relatively high acceptance for cosmetics as well 

since 2 out of 3 are wearing cosmetics. The results may be different with big sample 

size. 

      The overall results revealed that 23 males from different countries have different 

perceptions about cosmetics, which lead to an assumption that culture is a factor 

that influence males’ perception about using cosmetics since different results were 

received from each nationality. As mentioned in literature review, the market space 

for men’s grooming products to grow depends on the different cultures; men in some 

regions favor a masculine appearance while other regions favor metrosexual 
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appearance (Kwek, 2018). Additionally, the other reason, apart from favor toward 

masculine appearance, could be acceptance on metrosexual and gender borderless 

as the results shows that men tend to wear makeup more when they see that makeup 

is unisex and not only for women. 

       However, the sample from Thai and Korean tend be to younger generation while 

Sample from Japan tend to be older generation, respectively Thai and Korean 

interviews have higher using, and acceptance rate of cosmetics products and Japanese 

interviewees have lower using and acceptance rate of cosmetics products. In 

conclusion, Age might be an important factor in term of cosmetics using and accepting 

which related to the literature review that sale in men’ grooming product from 2012 

to 2017 in Thailand increased for 31 percent while it was increased by 8 and 18 

percent in Japan and South Korea respectively due to slow-moving local economies 

and aging population that limit the interest in men’s grooming product. Nevertheless, 

according to the Korean interviewees, makeup and cosmetic for men are becoming 

the regular part of living in South Korea’s society.  

         This research findings may stand for only short term; it is clear to see that there 

are more and more males start using cosmetics. Further future research can be 

conducted for a deeper understanding about the changes of males’ perception. 

         In the further research, more samples from wider range of location and ages 

should be collected in order to represent the population. And the topic may need to 

be changed to Asians not only Thai, Japanese and Korean living in Thailand, since 

living in Thailand means Thai culture may have some influence on their perceptions. 

Thus, a more accurate data should be collected from each country respectively 

(conduct the research locally in each country for each nationality). 

 

Limitation 

The major limitation of our data collecting attempt was the rejections from 

many of our potential sample interviewees, especially the Korean male. The foremost 

cause of rejection is the limitation from language barrier to which many of our target 

sample interviewees are not having enough English or Thai proficiency to 
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communicate with our interviewer, and this made them deny participating in our 

interview.  

Aside from the cause of rejection, the way of interviewing process which is to 

randomly approach the men who have the eligibility which matched to our targeted 

categories is itself a bottleneck to our operation. Factually, it is difficult to ask people 

to pay a participation without having anything to compensate their time and 

cooperation. Thus, it quite a challenge for us to scout out and obtain the interviewees 

in public.  

As well as the time constraints that we have only few weeks to conduct the 

whole research, which leads to inadequate interview amount.  

The age group for the nationalities were different which may have affected 

the results.  The interviewees from Thailand and Korean mainly are in an age range 

of 20 to 30 years old which are the youngest age groups in the overall research 

sample, while the sample from Japanese are aged from 40 to 50 years old. It might 

cause the uneven of preparing between nationalities since their ages are different as 

the subculture for different aged people are different.  

With doubt, error data was collected which results in that 1 data had to be 

removed and useful samples size become smaller. This error data comes from a 

Japanese male in the research that he seems didn’t tell the truth about his gender 

preference which may lead to research result inaccuracy, so this data has been 

removed from the results.  

Furthermore, the sample size that we collected is only 23 males. This small 

sample may not be able to represent all. 
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ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

Potential of Community Product through the process of 

community participation in Nong-or Community, Pa Sang  

Sub-district Maechan District Chiang Rai Province 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีศักยภาพโดยผานกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) กลุมประชากร

ท่ีใชในการศึกษา คือ ผูนําชุมชน และผูนําพรอมสมาชิก 9 กลุมอาชีพผลิตภัณฑ จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชเครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสํารวจผลิตภัณฑชุมชน แบบสัมภาษณการคัดเลือก

ผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และการจัด เ วทีป ระชุม ร ะดม

ความเห็น และนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษา พบวา ชุมชน

บานหนองออมีผลิตภัณฑท่ีเกิดจากรวมกลุมจากผูท่ีมีความรู ทักษะ เชี่ยวชาญและมีความสนใจ  

โดยชุมชนมีการรวมกลุมดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีชีวิต

ของชุมชน โดยใชวัตถุดิบในชุมชน ทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ีมีเพียงพอ ซ่ึงถือวาชุมชนบานหนองออ 

มีผลิตภัณฑ ท่ี มี ศักยภาพท้ังด านความพรอมผลิตภัณฑ  ด านบุคลากรผู มีความรู  ทักษะ  

ดานทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเ อ้ือตอการสรางสรรคผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑอุปกรณเครื่อง 

จักสาน ตุง ไกพ้ืนเมือง เตาหูถ่ัวเหลือง ไกไข ดอกคําฝอย ผลิตผลทางการเกษตร (ผักและผลไม) 

สินคาทักถอ และ การเลี้ยงกบในนาขาว ซ่ึงเปนผลิตภัณฑมีความสอดคลองกับอัตลักษณ ภูมิปญญา  

วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน มีความสวยงาม เปนท่ีรูจักของคนในชุมชนและประชาชนภายนอก 

                                                                        
1,2,3,4,5,6 อาจารยประจาํสาขาวิชาการบริหารโรงแรม สํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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สามารถสรางรายไดตอคนในชุมชน และสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึกใหกับ

นักทองเท่ียวได  

 

คําสําคัญ: ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชน กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน การสงเสริมการทองเท่ียว

ชุมชน 

 

Abstract 

This research article aims: to select potential community products through the 

community participation process for tourism in Nong-Or community, Pa Sang 

Subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai Province. This research is a qualitative 

research method. Population groups used in the study are community leaders and 

leaders, with 9 members, occupation groups, products of 30 people. Tools that use 

research tools are community product surveys. Interview form for selecting 

community products through the community participation process. And organizing a 

forum for brainstorming sessions and the content analysis was used to analyze the 

content. The results of the study showed that Nong-Or community had products from 

groups from people who have knowledge, skills, expertise, and interest. The 

community has a group of community product development that is caused by local 

wisdom and community life. By using raw materials in the community sufficient 

resources in the area which is considered Nong-Or community. There are products 

that have potential in terms of product availability. The people who have knowledge 

and skills. Natural resources that are conducive to product creation, including 

equipment products such as Tung, native chicken, tofu, soy, chicken, egg, safflower, 

agricultural products (Fruits and vegetables) Products say goodbye and frog farming 

in rice fields which is a product that is consistent with wisdom identity. The way of 

life and culture of the community is beautiful, known to the people in the community 

and outside people. Therefor can generate income for people in the community and 

can develop as a souvenir product for tourists 

Keywords: Potential of community product, the process of community participation,  

 promoting community tourism 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการเดินทางทองเท่ียวและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไดเปลี่ยนไปจากเดิม นักทองเท่ียว

ตองการมีสวนรวมกับกิจกรรมการทองเท่ียวมากข้ึน ท้ังนี้รวมกับปญหาดานการจัดการทรัพยากรการ

ทองเท่ียว ไมวาจะเปนในเรื่องของทรัพยากรการจัดการบุคลากรทองเท่ียว จึงเกิดรูปแบบการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวและชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการ

ทองเท่ียวรวมกัน ประเทศไทยมีทรัพยากรดานการทองเท่ียวซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ จึงมีโอกาสท่ีจะ

พัฒนาเปนการทองเท่ียวชุมชน ท้ังนี้การทองเท่ียวชุมชนยังถือวาเปนเรื่องใหมการทองเท่ียวสําหรับ

ประเทศไทย ท้ังผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวและนักทองเท่ียวยังขาดความรูและ ความ

เขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวชุมชนแตเม่ือวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทยดานองคประกอบของ 

การจัดการทองเท่ียวตามกรอบแนวคิดของการจัดการทองเท่ียวชุมชนนั้นพบวา ประเทศไทยมีปจจยั

สนับสนุน หลายประการในการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวไปสูการทองเท่ียวชุมชนซ่ึงการศึกษาเพ่ือ

สรางองคความรูจะชวยใหการจัดการทองเท่ียวในรูปแบบนี้ใหมีศักยภาพ ใหมีแบบแผนท่ีชัดเจน เปน

รูปธรรม และยังสามารถเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงสามารถนํารายไดใหกับประเทศ และ

นําไปสูการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมทองเท่ียวแบบยั่งยืนได 

จากการศึกษาทบทวนสภาพท่ัวไปของจังหวัดเชียงราย พบวา จังหวัดเชียงรายเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตร

ดานการทองเท่ียวของประเทศแหงหนึ่ง มีทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ินท่ีมีคุณคา และยังมีศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเสนทางเชื่อมโยงกับประเทศ สปป.ลาว เมียนมาร และ

ประเทศจีน สามารถสรางกิจกรรมการทองเท่ียวโดยอาศัยฐานของวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมงานและอาชีพ

ใหแกคนในทอง ถ่ินไดตามเปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic 

community (AEC) คือการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใตการเคลื่อนยายสินคาและ

ปจจัยการผลิตเสรี  สอดรับกับแนวคิดการทองเท่ียวท่ีรัฐบาลสงเสริมการเพ่ิมมูลคาของสินคาและ

บริการจากทุนทรัพยากรในทองถ่ิน โดยการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับ

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีตางๆ ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรูและการทดลอง เพ่ือให

นักทองเท่ียวไดประสบการณจากวิถีชีวิตรวมถึงความเปนอยูของชุมชนท่ีแทจริง และมีเปาหมายวา

นักทองเท่ียวจะตองไมเปนเพียงนักทองเท่ียว แตจะเปนสมาชิกท่ีไดมีโอกาสเขาไปใชชีวิตรวมกันกับ

ชุมชน (องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก) พ้ืนท่ีชุมชนตําบล

ปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายเปนชุมชนหนึ่งท่ีมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีความอุดม

สมบูรณ รวมถึงมีวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบานในชุมชนท่ีเปนวัฒนธรรมการถายทอดจากรุนสูรุน แต
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ชุมชนตําบลปาซางยังขาดการนําทรัพยากรท่ีมีอยูภายในทองถ่ินบูรณาการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดมูล

คาเพ่ิม หรือประโยชนสูงสุด ท้ังๆ ท่ีภายในชุมชนตางมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย เชน กลุมปลูก

ผักปลอดสารพิษเพ่ือบริโภคในครัวเรือน กลุมจักสาน กลุมทอผาพ้ืนเมืองและทอตุงนักษัตร 12 ราศี 

กลุมกิจกรรมเยาวชน กลุมปลูกดอกคําฝอย กลุมเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมือง และกลุมพัฒนาสตรีบานหนองออ 

ดังนั้น ประเด็นท่ีมุงเนนการคัดเลือกผลิตภัณฑของชุมชนใหเปนสินคาและผลิตภัณฑทางการ

ทองเท่ียวบนฐานการใชทรัพยากรทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 

สงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูและนันทนาการเชิงสรางสรรค ภายใตการจัดการของชุมชนใน

แนวทางการมีสวนรวมของชุมชน อาศัยความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน เพ่ือชวยประหยัดตนทุนในการ

ผลิตสินคาของชุมชน รวมท้ังตอบสนองตอผูประกอบการในการนําไปใชงาน และสรางความพึงพอใจ

ใหแกผูบริโภคและนักทองเท่ียวได 

 จากประเด็นดังกลาวนี้ ทําใหคณะผูวิจัย สนใจศึกษาการคัดเลือกศักยภาพผลิตภัณฑชุมชน

ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย   ท้ังนี้เนื่องดวยการคัดเลือกผลิตภัณฑของชุมชนท่ีมี

ศักยภาพโดยการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางมีประสิทธิภาพท่ีคํานึงถึงการตอบสนองตอกระแส

ของผูบริโภคในปจจุบันท่ีใหความสําคัญกับสินคาท่ีเปนแสดงความเปนทองถ่ินและอัตลักษณของ

พ้ืนท่ีนั้นๆ มีเพ่ิมข้ึนพรอมท้ังศักยภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ซ่ึงประเทศไทย

ตางตื่นตัวและมุงพัฒนาธุรกิจในแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนดวยเชนกัน และผลการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนสามารถสรางคุณคา และสรางผลิตภัณฑใหมเพ่ือรองรับความตองการของภาคธุรกิจใน

พ้ืนท่ีและขยายตลาดสูประเทศเพ่ือนบานไดเปนอยางดี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีศักยภาพโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการ

ทองเท่ียวชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย ซ่ึงชุมชนบานหนองออเปนชุมชนท่ีมีผลิตภัณฑสินคาชุมชนท่ีมีเอกลักษณสะทอนถึง

วิถีวัฒนธรรม ภูมิปญญา และสามารถสงเสริมใหเปนผลิตภัณฑชุมชนทางการทองเท่ียวได 
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ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 30 คน ประกอบดวย 1) ผูนําชุมชนบานหนองออ 

จํานวน 1 คน 2) ผูนําและสมาชิกกลุมจักสาน จํานวน 5 คน 3) ผูนําและสมาชิกกลุมทอตุง  

จํานวน 6 คน 3) ผูนําและสมาชิกกลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง จํานวน 4 คน 4) ผูนําและสมาชิกกลุมเตาหูถ่ัว

เหลือง จํานวน 3 คน 5) ผูนําและสมาชิกกลุมเลี้ยงไกไข จํานวน 2 คน 6) ผูนําและสมาชิกกลุมดอก

คําฝอย จํานวน 3 คน 7) ผูนําและสมชิกกลุมผลิตผลทางการเกษตร จํานวน  3 คน 8) ผูนําและ

สมาชิกกลุมทักถอ จํานวน  2 คน และ 9) ผูนํากลุมเลี้ยงกบในนาขาว จํานวน 1 คน  
 

เครื่องมือท่ีใชวิจัย 

คณะผูวิจัยไดออกแบบเครื่องมือท่ีใชเครื่องมือวิจัยครั้งนี้  ไดแก  

  1) แบบสํารวจผลิตภัณฑชุมชน  

  2) แบบสัมภาษณการคัดเลือกผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

  3) การจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น 

วิธีการสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังศึกษา

รูปแบบวิธีการสรางแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือเพ่ือการศึกษา 

 2. ออกแบบและสรางเครื่องมือ โดยออกแบบเครื่องมือการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัยและกรอบแนวคิด 

 3. นําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดําเนินการประเมินหาคาความสอดคลอง

ภายในของเครื่องมือในการวิจัย (Content Validity) โดยประเมินเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสรางของ

เครื่องมือใหสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  

 4. ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือความถูกตอง สมบูรณและ

ความเชื่อถือของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 5.  คณะผูวิจัยจัดทําเครื่องมือการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูล

กับกลุมเปาหมายตอไป  
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วิธีการเก็บรวบรวม 

การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนการศึกษา 2 ข้ันตอน ไดแก  

  ข้ันตอนท่ี 1  สํารวจศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน บาน

หนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  

  ข้ันตอนท่ี 2 คัดเลือกผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวโดยชุมชน ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายโดยการจัดประชุมระดมความ

คิดเห็น เ พื ่อคัด เลือกผลิตภัณฑชุมชนจากผู นําชุมชนและสมาชิกกลุ มผลิตภัณฑช ุมชน 

ท้ังสิ้น 9 กลุมอาชีพผลิตภัณฑ จํานวน 30 คน 

การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ใชการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

พรอมบรรยายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและเครื่องมือท่ีเก่ียวของ 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

       ขอบเขตดานเนื้อหา   

การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาประเด็นเนื้อหา แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ และการคัดเลือก

ผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวการตลาดทางการทองเท่ียว แนวคิดท่ี

เก่ียวของกับอัตลักษณ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว 

แนวคิดการทองเท่ียวโดยชุมชนแนวคิดการมีสวนรวมและกระบวนการมีสวนรวม  

ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา   

 กลุมประชากรท่ีศึกษา  ไดแก  ผูนําชุมชน และผูนําพรอมสมาชิก 9 กลุมอาชีพผลิตภัณฑ 

จํานวน 30 คน ในชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  

ขอบเขตดานสถานท่ีศึกษา   

การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย โดยเลือกศึกษาชุมชนตําบลปาซางท่ีมีผลิตภัณฑชุมชนท่ีแสดงถึงภูมิปญญาและวิถีชีวิตของ

ชุมชน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย   

1. ผลของการวิจัย สามารถนําผลิตภัณฑของชุมชนสูการสรางงาน สรางรายได ใหแกชุมชน 

สามารถสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของชุมชนในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. ผลการวิจัยสามารถเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑของชุมชนท่ีมีความเหมาะสมกับความ

ตองการของผูบริโภค 

สรุปผลการวิจัย  

ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวชุมชนตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ขอมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมระดมความคิดเห็นชุมชนและผูท่ีเก่ียวของจากการ

สัมภาษณและการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน

การศึกษาท้ังหมด 2 ข้ันตอน ผลการศึกษาพบวา  

ข้ันตอนท่ี 1  สํารวจศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสํารวจศักยภาพของ

ผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงจากการสํารวจศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน โดยการจัดประชุมระดมความ

คิดเห็นรวมกับชุมชนและผูเก่ียวของ พบวา ชุมชนบานหนองออมีผลิตภัณฑท่ีเกิดจากรวมกลุมจากผู

ท่ี มีความรู  ทักษะ เชี่ ยวชาญและมีความสนใจ ท้ังสิ้ น  9 กลุ มผลิตภัณฑ  ประกอบดวย 

 1.กลุมจักสาน 2. กลุมทอตุง 3.กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 4.กลุมเตาหูถ่ัวเหลือง 5.กลุมไกไข 6.กลุม 

ดอกคําฝอย 7.ผลิตผลทางการเกษตร : ผักและผลไม 8.กลุมทักถอ และ 9.กลุมเลี้ยงกบในนาขาว 

ซ่ึงกลุมผลิตภัณฑดังกลาวไดรวมตัวกันกอตั้งเปน 9 กลุมอาชีพ มีสมาชิกรวมท้ังสิ้น 30 คน โดยชุมชน

มีการรวมกลุมดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีชีวิตของชุมชน 

โดยใชวัตถุดิบในชุมชน ทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ีมีเพียงพอมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงถือวาชุมชนบานหนองออ 

มีผลิตภัณฑ ท่ี มี ศักยภาพท้ังด านความพรอมผลิตภัณฑ  ด านบุคลากรผู มีความรู  ทักษะ  

ดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการสรางสรรคผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังพบปญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสงผล

ตอการสงเสริมใหผลิตภัณฑชุมชนเปนผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน คือ คนในชุมชนขาด

ความรู ความเขาใจการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเก่ียวกับการสรางตราสินคา การพัฒนาบรรจุภัณฑ  

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด รวมถึงการสงเสริมการตลาด 

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชนใหเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวและประชาชนภายนอก และการใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมชองทางการตลาดกระจายผลิตภัณฑของชุมชนเพ่ือสรางรายได

ใหกับคนในชุมชน  

  ข้ันตอนท่ี 2 คัดเลือกผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวโดยชุมชน ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยการจัดประชุมระดมความ

คิดเห็นเก่ียวกับการคัดเลือกผลิตภัณฑชุมชนกับผูนําชุมชน ผูนําและสมาชิกกลุมอาชีพในชุมชนบาน

หนองออ โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาการคัดเลือก 5 เกณฑ คือ 1) ผลิตภัณฑสอดคลอง

กับอัตลักษณ ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน 2) ผลิตภัณฑมีความสวยงาม 3) ผลิตภัณฑ

เปนท่ีรูจักของคนในชุมชนและประชาชนภายนอก 4) ผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดตอคนในชุมชน 

5) เปนผลิตภัณฑท่ีสามารถพัฒนาเปนสินคาของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว ซ่ึงผลการคัดเลือก

ผลิตภัณฑชุมชนตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกท้ัง 5 เกณฑ พบวา ผลิตภัณฑของชุมชนบาน         

หนองออผานเกณฑการคัดเลือกท้ังสิ้น จํานวน 9 กลุมผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

1.กลุมจักสาน เปนการรวมตัวของกลุมผูสูงอายุในชุมชนบานหนองออ ซ่ึงเปนกลุมท่ีมี ทักษะ

ในการจักสาน ผลิตภัณฑมีความสวยงามและมีความประณีต เปนท่ีรูจัก แสดงถึงการดําเนินชีวิต วิถี

ชีวิต และภูมิปญญาของชุมชนบานหนองออ โดยสวนใหญจักสานเครื่องมือท่ีใชในการเกษตรท้ังนี้

วัตถุดิบในการจักสานเปนวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดงายในชุมชน ผลิตภัณฑจักสานสวนใหญ

ประกอบดวย หวดขาวเหนียว หรือ เครื่องมือท่ีใชจับปลา ไซหัวหมู-สานตาหาง ตะกราสานไมไผตาถ่ี 

ตะกราสานไมไผตาหาง แซะ-จับสัตวน้ําขนาดเล็ก ยอจับสัตวน้ํา ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถพัฒนา

เปนสินคาของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว และยังสามารถสรางรายไดใหกับคนในชุนชน  

2. กลุมทอตุง การทอตุงในหมูบานหนองออ ใชวัตถุดิบท่ีเกิดข้ึนภายในหมูบานเชน ไผ และ

ภูมิปญญาในการทอตุงของหมูบานท่ีสืบทอดความรูจากบรรพบุรุษอีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงความ

เปนลานนา ท้ังนี้ยังเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในฝมือการทอตุงของชุมชุนบานหนองออ มีหลายแบบ 

ข้ึนอยูกับลูกคาท่ีสั่งทําโดยสวนใหญ จะทอตามประเพณีในการใชตุงเพ่ือเปนสัญลักษณของการเคารพ

สักการะ และเพ่ือความสวยงามตามเทศกาลของลานนา การใชสีทอสวนใหญใชสีท่ีเปนมงคล เชน 

ขาว แดง เหลือง น้ําเงิน เปนตน สวนราคาของตุงข้ึนอยูกับขนาดในการทอ ความยากงายในการทอ 

และความนิยมของตุง มีราคาท่ีแตกตางกันออกไป โดยชุมชนไดรวมกลุมกันผลิตเม่ือมีการสั่งซ้ือ

จํานวนมากเกินกําลังการผลิตของตน โดยกลุมทอตุงมีการทอในรูปแบบตางๆ ท้ังนี้ยังเปนผลิตภัณฑท่ี

สามารถพัฒนาเปนสินคาของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียวไดอีกดวย 
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3.กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงกันอยูในปจจุบันมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนของ

บานหนองออ มีวัตถุประสงคการเลี้ยงท่ีเหมือน ๆ กันคือ เลี้ยงเพ่ือเอาไขและกินเนื้อ โดยปลอยใหไก

เหลานั้นหาอาหารกินเองตามธรรมชาติตามใตถุนบาน และพ้ืนท่ีโลงของบาน จึงมีการเสริมอาหารให

บางเล็กนอย เปนท่ีรูจักเก่ียวกับขอดีของไกพ้ืนเมืองคือ หาอาหารเกง ทนตอสภาพภูมิอากาศ เนื้อ

ของไกพ้ืนเมืองมีรสชาติถูกปากคนไทยมากกวาเนื้อของไกท่ีผลิตเปนอาหารโดยเฉพาะ และเปน

ผลิตภัณฑท่ีสามารถพัฒนาเปนสินคาของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียวไดอีกดวย 

4.กลุมเตาหูถ่ัวเหลือง การรับประทานเตาหูถ่ัวเหลืองเปนเมนูอาหารท่ีวิถีชีวิตในการกินของ

คนท่ีอาศัยอยูในภาคเหนือรูจักกันอยางแพรหลาย คือ ถ่ัวเนา และปจจุบันเองก็ไดมีการนําเอาเตาหู

มาใสสวนผสมชนิดตางๆ จนเกิดเปนเตาหูหลากหลายประเภท ท่ีสามารถเลือกนํามาใชปรุงอาหารกัน

มากมาย รวมไปถึงยังใหรสสัมผัสท่ีแตกตางกันแมวาจะเรียกเตาหูเหมือนกันดวย แตดวยความท่ีเตาหู

มีวัตถุดิบท่ีทํามาจากถ่ัวเหลืองทําใหมีคุณประโยชนสูง อาหารหลายชนิดจึงเลือกนําเอาเตาหูมาเปน

สวนประกอบหรือเนื้อสัตว มีรูปทรงสี่เหลี่ยมสวยงาม สามารถสรางรายไดเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถ

พัฒนาเปนสินคาของฝากไดอีกดวย กลุมเตาหู ถ่ัวเหลืองของชุมชนบานหนองออนี้จะมีโปรตีน 

แคลเซียมและไขมันสูงกวาประเภทอ่ืนๆ เหมาะกับการนํามาทําเปนอาหารหลากหลายชนิด  

 5.กลุมไกไข สํานักงานปศุสัตว จังหวัดเชียงรายนําแมพันธุไกไขมาใหชุมชนไดทดลองเลี้ยงโดยมีการ

รวมกลุมเพ่ือเลี้ยงไกไขปรากฏวาในการเลี้ยงระยะแรกประสบผลสําเร็จไดดีในระดับพอใจ เนื่องจาก

ไกไขมีสุขภาพดีทําใหออกไขทุกวัน จึงไดทําการขยายจํานวนไกและพ้ืนท่ีเลี้ยงเพ่ิมข้ึน และนําไขไกมา

ขาย สามารถกอใหเกิดรายไดใหกับคนในชุมชนและยังสามารถเปนสินคาของฝาก กลุมไกไขนําไขมา

ขายตามตลาดหมูบานและใกลเคียงทําใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย แตยังขาดการสงเสริมการขาย 

และชองทางการจัดจําหนายท่ีจะชวยขายไขใหไดมากกวานี้ 

6.กลุมดอกคําฝอย กลุมดอกคําฝอย เปนกลุมเกษตรกรท่ีมีการปลูกดอกทานตะวันในชางฤดู

หนาว หลังจากการปลูกขาว ในฤดูฝน และเก็บเก่ียวภายในเดือนมกราคมของทุกป โดยกลุมจะทํา

การเก็บเก่ียว และตากแหงดอกคําฝอยเองทุกข้ันตอน เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีท่ีสุดและจัดจําหนายเอง 

โดยนําไปจําหนายในตลาดเองสวนใหญ มีพอคาคนกลางมารับซ้ือท่ีชุมชน ซ่ึงมีราคาขาย 60 บาท ตอ 

1 ขีด หรือ ขายโดยใชลิตรของการตวงขาว ทําใหชุมชนมีรายไดและพัฒนาเปนสินคาของท่ีระลึกของ

ชุมชนได  
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7.ผลิตผลทางการเกษตร : ผักและผลไม ประชากรในหมูบานหนองออ ตําบลปาซาง จังหวัด

เชียงราย สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ปลูกผักและผลไมตามฤดูกาลเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและ

จําหนายไปยังทองตลาดในจังหวัดเชียงราย สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนเปนอยางมาก ผัก

และผลไมท่ีนิยมปลูกในหมูบานหนองออ ไดแก บวบเหลี่ยม ถ่ัวฝกยาว มะเขือยาว กะหล่ํา พริก ฝก

ปลัง แตงกวา ผักข้ีหูด กระเจี๊ยบเขียว ผัดกาด ฝกทอง ฝกเขียว (ฝกหมน) และเสาวรส และพัฒนา

เปนสินคาของท่ีระลึกของชุมชนได  

8.กลุมทักถอ เปนการรวมกลุมของแมบานท่ีวางเวนจากการทําเกษตรมาถัก และทอใหเกิด

ผลิตภัณฑท่ีมีความสวย ประณีตท่ีใชในชีวิตประจําวัน เปนภูมิปญญาของชุมชนบานหนองออ เชน ท่ี

รองแกวถักโครเชต ตุกตาแมวกันชื้นทําจากถุงเทา พวงกุญแจถัก สายเข็มขัดถักทํามือ กระเปาสาน

พลาสติก เปนตน ทําใหชุมชนมีรายไดเสริมและพัฒนาเปนสินคาของท่ีระลึกของชุมชนได  

9.กลุมเลี้ยงกบในนาขาว โดยเฉพาะนาขาวท่ีปลูกดวยระบบอินทรีย จะดีและไดประโยชน

หลายประการ นับตั้งแต ไดผล ผลิตขาวท่ีมีคุณตอสุขภาพ มีกบเปนตัวชวยในการกําจัดแมลงศัตรูพืช 

และกบนั้นก็สามารถนํามาเปนอาหารและจําหนายสรางรายไดเสริมใหกับเกษตรกรได เปนการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายไดของชาวไดไดเปนอยางดี และสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอดี 

พ่ึงตนได และสงเสริมใหชุมชนเขมแข็งสามารถยืนหยัดดวยตนเองได 

 จากผลการคัดเลือกผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวโดยชุมชน ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยผูวิจัยไดมีกําหนดเกณฑการ

พิจารณาการคัดเลือก 5 เกณฑ ดังกลาวขางตน เพ่ือสามารถพัฒนาตราสินคาใหกับผลิตภัณฑชุมชน

บานหนองออ ออกแบบบรรจุภัณฑใหกับผลิตภัณฑชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหเปนท่ีรูจัก 

ท้ังนี้สามารถจัดทําเปนฐานขอมูลผลิตภัณฑชุมชนบานหนองออเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน และ

เพ่ิมชองทางการจําหนายใหกับผลิตภัณฑชุมชนบานหนองออ ท้ังนี้สงเสริมการตลาดออนไลน (E-

Commerce)ใหกับผลิตภัณฑชุมชนได 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเรื่อง ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวชุมชน มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ จากการสํารวจศักยภาพ

ของผลิตภัณฑชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา ชุมชนบาน

หนองออมีผลิตภัณฑท่ีเกิดจากรวมกลุมจากผูท่ีมีความรู ทักษะ เชี่ยวชาญและมีความสนใจ ท้ังสิ้น 9 
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กลุมผลิตภัณฑ โดยชุมชนมีการรวมกลุมดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีเกิดจากภูมิปญญา

ทองถ่ินและวิถีชีวิตของชุมชน โดยใชวัตถุดิบในชุมชน ทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ีมีเพียงพอมาอยางตอเนื่อง

ซ่ึงสอดคลองกับ การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เปนการจัดการการ

ทองเท่ียวท่ีชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางการทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนโดย

คํานึงถึงความยั่งยืนในประเด็นสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (สินธุ สโรบล,2546) ซ่ึงตั้งอยูบนฐานคิดวา

ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเท่ียว เอาทรัพยากรการ

ทองเท่ียวท่ีมีอยูในทองถ่ินท้ังดานธรรมชาติประวัติศาสตรวัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังวิถีชีวิตความ

เปนอยูและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนปจจัยหรือตนทุนในการจัดการ การทองเท่ียวอยาง

เหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอคนในทองถ่ิน อีกท้ังผลการศึกษาการคัดเลือกผลิตภัณฑชุมชน

บานหนองออยังคนพบขอโดดเดนในเรื่องของการรวมกลุมอาชีพ 9 กลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชนท่ีมี

ความสวยงาม สอดคลองกับอัตลักษณ วิถีชีวิต ภูมิปญญาของคนในชุมชน และยังเปนท่ีรูจักของคน

ในชุมชนและประชาชนภายนอก สามารถสรางรายไดและพัฒนาเปนสินคาของท่ีระลึกใหกับ

นักทองเท่ียวเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Saaty (2008) อางใน

เกษม กุณาศรี และคณะ(2560) วากระบวนการการตัดสินใจเลือกเอกลักษณชุมชนท่ีเหมาะสมจะ

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนได 

ขอเสนอแนะ  

ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความรู และความเขาใจในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

การสรางแบรนดของชุมชนเอง 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความรู และความเขาใจดานการตลาดใหกับผลิตภัณฑ

ชุมชนของตัวเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการตลาด 

3.  
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พฤติกรรมการเลือกซื้อและปจจัยดานการสงเสริมการตลาดบริการที่มีผลตอความ

ตองการซื้อสินคายี่หอไนกี้ (Nike) กับ อดดิาส (Adidas)  

ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี 

Buying Behavior and Service Marketing Promotion Factors Affecting 

Consumer Demanding for Products between Nike and Adidas among 

Consumers in Chonburi Province 

 

ชุติมณฑน พุมสุวรรณ1 สุรัชวด ีจันทรปา² อัจฉรา ปญญานุกุลวงศ³ สุพัตรา ครองยุติ4 

           สรลัรัตน คชเสนีย5 พนา เสมรสุต6 ภานรินทร อินทรตะ7 และสมพงษ อัศวริยธิปติ8

Chutimon Phumsuwan¹ Surachawadee Junpa² Atchara Panyanukunwong³              

Supattra Krongyut4 Sarunrat Kotchasenee5 Pana Smerasuta6 Phanarin Inta7  

and Sompong Aussawariyathipat8 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคายี่หอไนก้ี 

(Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความคิดเห็นสวน

บุคคลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) 

กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยเปน

ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) ท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรจีํานวน 

400 คน โดยการใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถามแบบ

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบใชคา t-test และ F-test ผลการศึกษาพบวา 

 ผูบริโภคท่ีมีเพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการ

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) โดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ: ไนก้ี อดิดาส พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

                                                           
1,2,3,4,5,6,7 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  8อาจารยประจาํ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยกีารบิน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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Abstract 

 The Objective of this research were to study and personal factors affecting 

buying of brand Nike and Adidas of consumers in Chonburi Province and compare 

personal opinions to marketing mixed factors that affect the decision of buying brand 

Nike and Adidas of consumers in Chonburi province. The samples used in the research 

were consumers who bought Nike and Adidas brand products in the area of Chonburi 

province, with 400 people using accidental random methods. The instrument used in 

the research was a 5 level rating scale questionnaire. The statistics used in data 

analysis were frequency values, percentage values, mean, standard deviation. The 

test statistics used t-test and F-test.  

 The results showed that Consumers with gender and the average income per 

month is different. These factors affect the buying decision of Nike and Adidas 

products, with statistical significance at 0.05. 

 

Keywords: Nike, Adidas, Buying behavior 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 กระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยเปนท่ีนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน 

เห็นไดจากการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพและการออกกําลังกาย มุงหวังท่ีจะมีรูปลักษณท่ี

ดี มีหุนท่ีสวยงาม และมีบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือเปนการเสริมสรางความม่ันใจในตัวเอง ทําให

ประชาชนหันมาสนใจและใสใจการออกกําลังกายเพ่ิมมากข้ึน 

 อยางไรก็ตามแมกระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยจะกําลังเปนท่ีนิยมแต

ดวยพ้ืนท่ีและการใชชีวิตและมีเวลาท่ีจํากัดประกอบกับสภาพภูมิอากาศท่ีรอนและอบอาวทําให

รูปแบบการออกกําลังกายท่ีสามารถทําไดอยางสะดวกมีนอย สงผลใหผูบริโภคหันมาใชบริการฟตเนส 

อยางมากมาย เพราะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ยิ่งไปกวานั้นกระแสการออก

กําลังกายยังไดสรางโอกาสใหกับธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ธุรกิจเครื่องแตงกายและอุปกรณกีฬา 

เพราะแนนอนวาเม่ือผูบริโภคสนใจการออกกําลังกายมากยิ่งข้ึนแลว ก็ยอมท่ีจะหาซ้ืออุปกรณและชุด

กีฬามากข้ึนตาม เพ่ือเปนตัวสนับสนุนใหการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและสนุกสนานมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้แนวโนมในการแตงกายของผูบริโภคใน ปจจุบัน ท้ังเพศหญิงและเพศชาย ก็หันมานิยม

สวมใสรองเทาผาใบ และการใชอุปกรณกีฬา การซ้ือชุดกีฬาอยางแพรหลายมากยิ่งข้ึนจะเห็นไดวา 

ท้ังนักแสดง และนักรองของประเทศไทยก็เริ่มหันมาสวมใสรองเทาผาใบและแฟชั่นชุดกีฬามากมาย
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ทําใหรูปแบบการแตงกายดวยรองเทาผาใบเปนท่ีนิยม หนึ่งในนั้น ก็คือยี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส 

(Adidas) ซ่ึงไดรับความนิยมเปนอยางมาก (ศรสวรรค สิริวัฒนเศรษฐ, 2558) 

 หากกลาวถึงตราสินคาของ เสื้อผาและรองเทากีฬาท่ีเปนท่ีรูจักในตลาดระดับโลกท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ท่ีบุคคลนิยมก็คือไนก้ี (Adidas) และ อดิดาส (Nike) ซ่ึงท้ังสองยี่หอมี

สินคาออกมาจําหนายในทองตลาดเหมือนกันทุกประเภท ถายี่หอไหนผลิตสินคาออกมาใหม อีกยี่หอ

ก็จะปลอยสินคาใหมตามออกมาเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาดสินคาท่ีท้ังสองแบรนดผลิตออกมา

จําหนายมีตั้งแต เสื้อกีฬา เสื้อยืด กางเกง รองเทาผาใบ หมวก กระเปา และอุปกรณสําหรับเลนกีฬา

ทุกประเภท ถึงแมวาจะมีคูแขงรายอ่ืนข้ึนมาแยงสวนแบงทางตลาดอยูบาง แตวาไนก้ี (Nike) และ  

อดิดาส (Adidas) ก็ยังคงเปนแบรนดท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด ซ่ึงในชวง 3 ป ท่ีผานมา (Adidas) มี

ยอดขายมากกวา (Nike) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาคนไทยนิยมแบรนดไหนมากกวากัน เม่ือดูจากรายได

และกําไรจะเห็นวา (Adidas) ทํายอดขายไดดีกวา (Nike) บริษัท (Adidas) (ประเทศไทย) จํากัดมี

รายไดรวมในป 2559 อยูท่ี 2.73 พันลานบาท มีกําไรสุทธิ 291 ลานบาท แตในชวง 3 ป รายได

เพ่ิมข้ึนเทาตัวอยูท่ี 5.39 พันลานบาท จากเหตุผลเหลานี้ทําใหธุรกิจท่ีเก่ียวกับอุปกรณกีฬาเปนท่ีนิยม

มากข้ึน จะเห็นไดวาในทุกๆป ตลาดของอุปกรณกีฬาตางๆ ท้ังในสวนของเครื่องแตงกายกีฬา และ

รองเทากีฬา มียอดขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ต้ังแตป 2556-2559 เนื่องจากการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนเปนท่ีนิยมอยางตอเนื่อง ประกอบกับธุรกิจตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพหรือการออก

กําลั งกาย ก็ขยาย เ พ่ิมมาก ข้ึนส งผลให มูลค าตลาด อุปกรณ กีฬาย อม เ ติบโต ข้ึน เช น กัน 

[www.money2know.com 2562, 21 มกราคม] 

 ในสวนของรองเทา เครื่องแตงกายตางๆ และอุปกรณกีฬาถือเปนปจจัยหลักปจจัยหนึ่งใน

การออกกําลังกายโดยสามารถสวมใสเพ่ือปองกันการบาดเจ็บ และยังชวยใหสามารถออกกําลังกาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เม่ือกระแสการออกกําลังกายเปนท่ีนิยมเปนอยางมากยอมทําให

ความตองการซ้ือเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย ในสวนของสินคากีฬายี่หอไนก้ี (Nike) ถือวาเปนยี่หอท่ีไดรับ

ความนิยมเปนอยางมากในระดับโลก แตเม่ือมาสํารวจสวนแบงการตลาดของสินคากีฬาใน    

ประเทศไทย กลับพบวาสวนแบงการตลาดของไนก้ี นั้นกลับอยูในอันดับท่ี 3 รองจาก Lacoste และ 

Adidas  ดวยศักยภาพของตลาดสินคากีฬาท่ีดีเปนท่ีนิยมและมีแนวโนมในการเติบโตอยางตอเนื่อง

สงผลใหตลาดสินคาเก่ียวกับกีฬามีการแขงขันกันสูงโดยเฉพาะรองเทากีฬาท่ีเปนยี่หอสินคาระดับ

สากล  (ศรสวรรค สิริวัฒนเศรษฐ, 2558) 

 จากท่ีมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง

พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยท่ีมีผลตอความตองการสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) 

ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ท้ังนี้ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ือชวยใหผูบริโภคทราบถึงขอมูลประกอบ

ในการตัดสินใจซ้ือ และผูประกอบการสามารถนําไปเปนแนวทางและขอมูลเพ่ิมเติมในการพัฒนา
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สินคา และพัฒนากลยุทธตางๆ ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึนเพ่ือท่ีจะสงผลให

ผูบริโภคพึงพอใจในสินคา และกลับมาซ้ือสินคาซํ้าอีกอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส 

(Adidas) ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นสวนบุคคลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ี

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของการเกิดพฤติกรรมผูบริโภค  

 ราช ศิริวัฒน (2560: 24) กลาวไววามีลักษณะดังนี้  

  1. เกิดจากการจูงใจ การแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคมักมีจุดมุงหมายคือ 

ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง เชน แรงจูงใจเกิดจากความสะดวกสบาย

ในการเดินทางไปทํางานดวยการซ้ือรถยนตนั่ง จะแสดงพฤติกรรมดวยการขยันทํางานเก็บเงินหรือ

สรรหาแหลงเงินผอนมาซ้ือ เพ่ือใหไดสิ่งของท่ีตองการ ลักษณะการแสดงพฤติกรรมอาจมีลักษณะท่ี

แตกตางกัน  

  2. เกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล บุคคลแตละคนจะมีความแตกตางกันใน

หลายๆ ลักษณะ เชน บุคลิกภาพ วิถีการดําเนินชีวิต สถานภาพ เพศ อายุ ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้จะมี

ผลตอการแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคแตกตางกันดวย เชน บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน จะใฝหา

ความสะดวกสบายท่ีมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนมากกวาบุคคลอ่ืนๆ 

    ธงชัย สันติวงศ (2557: 107) ไดกลาวถึง การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือใหทราบถึง

สาเหตุท้ังปวงท่ีมีอิทธิพลทําใหผูบริโภค ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการซ่ึงการเขาใจถึงสาเหตุตางๆท่ีมี

ผลในการจูงใจหรือกํากับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั่นเองท่ีจะทําใหนักการตลาดสามารถ

ตอบสนองผูบริโภคไดสําเร็จผลดวยการสามารถชักนําและหวานลอมใหลูกคาซ้ือสินคาและมีความ

จงรักภักดีท่ีจะซ้ือซํ้าในครั้งตอไปเรื่อยๆ 

 2. แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2556: 117) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ของสินคานั้นโดยพ้ืนฐานจะมีอยู 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาด จะมีความแตกตางจากสวนผสมทางการตลาดของสินคาท่ัวไป กลาวคือ จะตองมีการเนน

ถึงพนักงาน กระบวนการในการใหบริการและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ังสามสวนประสมเปน



 

2172 
 

ปจจัยหลักในการสงมอบบริการใหแกผูบริการเพ่ือทําใหเกิดความประทับใจมากยิ่งข้ึน ดังนั้น สวน

ประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดวย 7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัด

จําหนาย การสงเสริมการตลาดพนักงาน กระบวนการในการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

 สุวิมล แมนจริง (2550: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด 

ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ 

สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 เสรี วงษมณฑา (2542: 93) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงบริษัทนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย โดยสวนประสมทางการตลาดเปนแนวคิดท่ีสําคัญทางการตลาด 

สมัยใหมเม่ือกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ถือวาเปน การรวมการตัดสินใจทางการตลาดท้ังหมด

เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานสวนประสมทางการตลาดแบงออกเปนกลุมได 7 กลุม ดังท่ีเรียกกันวา 

“7Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม 

การตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และ 

กระบวนการ (Process) จะทําหนาท่ีในการสื่อสารขาวสารทางการตลาดใหแกผูรับสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคาและคุณคาตราสินคา 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2556: 93) ไดใหคํานิยามของคุณคาตราสินคาในใจของผูบริโภคไววาเปน

ผลอันเนื่องมาจากความรูเก่ียวกับตราสินคา (Brand Knowledge) ของผูบริโภคท่ีตอบสนองตอ

กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Response) ของแตละตราสินคาซ่ึงแตกตางกันออกไป คุณคา

ตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคนั้นเปนผลมาจากการท่ีผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีและแข็งแกรงเก่ียวกับ

ตราสินคาโดยท่ีทัศนคติหมายถึง การเชื่อมโยงระหวางสิ่งๆ ใดสิ่งหนึ่งท่ีเก่ียวพันธกับตราสินคาและ

การท่ีผูบริโภคประเมินสิ่งๆ นั้นแลวเก็บไวในความทรงจํา ดังนั้นการวัดคุณคาตราสินคาจึงตองการวัด

ถึงความแข็งแกรงของทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคาซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคาของผูบริโภค คุณคาเพ่ิมท่ีผูบริโภคท่ีไดรับจากตราสินคาจะชวยเพ่ิมความม่ันใจในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาเพราะการซ้ือสินคาจากตราสินคาท่ีรูจักจะชวยลดความเสี่ยงในการซ้ือลง

นอกจากนั้นคุณคาตราสินคายังชวยเพ่ิมระดับความพอใจในการใชสินคา และชวยในการตีความ   

การจัดระเบียบ และการประมวลผลขอมูลจํานวนมากเก่ียวกับตัวสินคาของผูบริโภคเปนไปไดงายข้ึน

ดวย อยางไรก็ดีคุณคาของตราสินคาในมุมมองของกิจการและมุมมองของรานคาท่ีกลาวมาขางตนนี้
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จะไมมีความหมายหรือไมมีความสําคัญใดๆเลย ถาหากวาตราสินคานั้นไมมีความหมายในสายตาของ

ผูบริโภค เพราะตราสินคาจะเพ่ิมคุณคาใหแกกิจการ ผูผลิต และรานคาปลีกไดหรือไม นั้นข้ึนอยูกับ

วาตราสินคานั้นไดใหคุณคาเพ่ิมแกผูบริโภคหรือไมนั่นเอง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูบริโภคท่ีซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส 

(Adidas) ท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี  

 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูบริโภคท่ีซ้ือสินคายี่หอ ไนก้ี (Nike) และ      

อดิดาส (Adidas) พ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดชลบุรี โดยผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงไดใช

สูตรการคํานวณแบบ W.G.cochran กรณีไมทราบจํานวนประชากรไดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 

โดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวยวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในหัวขอเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยท่ีมีผลตอ

ความตองการสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 สําหรับเครื่องท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามคณะผูวิจัยไดแบงขอมูลท่ี

ศึกษาออกเปน 4 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas)  

 สวนท่ี 3 เก่ียวกับปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทา

กีฬาไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas)  

 สวนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด 

 ท้ังนี้ผูวิจัยไดมีการประเมินความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยวิจารณและใหขอเสนอแนะเพ่ือให

ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยหลังจากนั้นนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญใน

สาขาท่ีเก่ียวของประเมินความเท่ียงตรงซ่ึงขอคําถามไดมากกวา 0.60 ทุกขอ ซ่ึงถือวาสามารถใชเปน
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ขอคําถามได หลังจากนั้นดําเนินการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 

ตัวอยาง ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.942 

4. การวิเคราะหขอมูล 

  4.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการ

ใชคาความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน เพ่ืออธิบายใหเห็นลักษณะของขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยดานการสงเสริมการตลาดบริการท่ีมี

ผลตอความตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี 

 4.2 การวิเคราะหของขอมูลเชิงเปรียบเทียบดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใน

การทดสอบสมมติฐานแตละขอใชสถิติ t- test และ One-way ANOVA (F- test) เพ่ือทดสอบความ

แตกตางในการวิเคราะหเก่ียวกับความคิดเห็นสวนบุคคลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขต

จังหวัดชลบุรี 

สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยท่ีมีผลตอความตองการสินคายี่หอ 

(Nike) กับ (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี สามารถนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได 

ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 63.75 รองลงมาเปนเพศชาย คิด

เปนรอยละ 36.25 ในสวนของอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากมีอายุ 20-30 ป คิดเปน

รอยละ 71.00 รองลงมามีอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 20.00 สําหรับระดับการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา สวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 81.25 สวนสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนโสด คิดเปนรอยละ 87.75 สวนอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา สวนใหญเปน นักเรียน/นักศึกษา คิดรอยละ 84.50  รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิด

เปนรอยละ 6.00 สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมา ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000-15,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ 

2. ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขตจังหวัด

ชลบุรี 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือสินคายี่หอ อดิดาส คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมา

เปนไนก้ี คิดเปนรอยละ 49.50 ชนิดสินคาท่ีเลือกซ้ือสวนใหญ พบวา เปนรองเทาผาใบแฟชั่น คิดเปน

รอยละ 29.00 รองลงมาเปนรองเทากีฬา คิดเปนรอยละ 26.50 สําหรับบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกซ้ือสินคาของผูตอบถาม พบวา สวนมากตัดสินใจดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 53.80 รองลงมาเปน

เพ่ือน คิดเปนรอยละ 30.50 ความถ่ีในการซ้ือสินคาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมาก 1-2 

เดือนตอครั้ง คิดเปนรอยละ 35.80 รองลงมาคือ 5-6 เดือนตอครั้ง คิดเปนรอยละ 28.50 สวน

แหล งขอ มูลของสินค า ท่ี ทํา ให เ กิดการรู จั กของผู ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เ กิดจาก 

Facebook/Line/Instagram คิดเปนรอยละ 78.50 รองลงมาเปนการบอกกลาวจากบุคคล คิดเปนรอย

ละ 12.00 สวนคาใชจายในการซ้ือสินคาตอครั้งของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก 1,000-1,500 บาท 

คิดเปนรอยละ 25.25 รองลงมา 1,501-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.25 สวนรานคาท่ีผูตอบ

แบบสอบถามนิยมซ้ือมากท่ีสุด ไดแก แผนกกีฬาในหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 30.75 รองลงมา

เปนรานคาออนไลน คิดเปนรอยละ 28.50 และวัตถุประสงคท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือสินคา 

สวนใหญพบวา เพ่ือไปเท่ียว/พักผอน คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาเพ่ือเลนกีฬา/ออกกําลังกาย 

ตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคใน

เขตจังหวัดชลบุรี สามารถนําเสนอไดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขตจังหวัด

ชลบุรี 

  (n = 400) 

พฤติกรรมผูบริโภค Nike Adidas 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สินคาท่ีทานเลือกซ้ือเปนสินคาชนิดใด 

   หมวก 

   รองเทาแตะ 

   รองเทาผาใบแฟช่ัน 

   รองเทากีฬา 

   เสื้อ 

 

17 

16 

58 

54 

27 

 

8.6 

8.1 

29.3 

27.3 

13.6 

 

17 

41 

58 

52 

20 

 

8.4 

20.3 

28.7 

25.7 

9.9 
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พฤติกรรมของผูบริโภค Nike Adidas 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สินคาท่ีทานเลือกซ้ือเปนสินคาชนิดใด 

   กางเกง 

   กระเปา 

   อ่ืนๆ 

 

6 

18 

2 

 

3.0 

9.1 

1.0 

 

6 

7 

1 

 

3.0 

3.5 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

   เพ่ือน 

   บุคคลในครอบครัว 

   พนักงานขาย 

   ตัดสินใจดวยตัวเอง 

   อ่ืนๆ 

 

68 

9 

19 

99 

3 

 

34.3 

4.5 

9.6 

50.0 

1.6 

 

54 

20 

10 

116 

2 

 

26.7 

9.9 

5.0 

57.4 

1.0 

ความถี่ในการซ้ือสินคา 

   1-2 เดือนตอครั้ง 

   3-4 เดือนตอครั้ง 

   5-6 เดือนตอครั้ง 

   อ่ืนๆ 

 

59 

65 

58 

16 

 

29.8 

32.8 

29.3 

8.1 

 

84 

48 

56 

14 

 

41.6 

23.8 

27.7 

6.9 

แหลงขอมลูของสินคา 

   โทรทัศน 

   การบอกกลาวจากบุคคล 

   Facebook/Line/Instagram 

   ประชาสัมพันธ/โปสเตอร 

 

6 

35 

151 

3 

 

3.0 

17.7 

76.3 

1.5 

 

15 

13 

163 

8 

 

7.4 

6.4 

80.7 

4.0 

0.5 
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   อ่ืนๆ 3 1.5 3 1.5 

คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซ้ือสินคา 

   นอยกวา 1,000 บาท 

   1,000 - 1,500 บาท 

   1,501 - 2,000 บาท 

   2,001 - 2,500 บาท 

   2,501 - 3,000 บาท 

   มากกวา 3,000 บาท 

 

21 

40 

40 

38 

22 

37 

 

10.6 

20.2 

20.2 

19.2 

11.1 

18.7 

 

27 

61 

33 

33 

17 

31 

 

13.4 

30.2 

16.3 

16.3 

8.4 

15.3 

รานคาท่ีนิยมซ้ือสินคา 

   แผนกกีฬาในหางสรรพสินคา 

   รานขายรองเทา 

   รานคาออนไลน 

   รานเฉพาะแบรนด 

   รานขายอุปกรณกีฬา 

 

67 

19 

52 

56 

4 

 

33.8 

9.6 

26.3 

28.3 

2.0 

 

56 

29 

62 

48 

7 

 

27.7 

14.4 

30.7 

23.8 

3.5 

วัตถุประสงคท่ีเลือกซ้ือสินคา 

   เพ่ือเลนกีฬา/ออกกําลังกาย 

   เพ่ือไปเท่ียว/พักผอน 

   เพ่ือไปเรียน/ทํางาน 

   อ่ืนๆ 

 

63 

88 

42 

5 

 

31.9 

44.4 

21.2 

2.5 

 

52 

102 

42 

6 

 

25.7 

50.5 

20.8 

3.0 
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เหตุผลสําคัญท่ีเลือกซ้ือสินคา 

   ช่ืนชอบตราสินคา 

   หาซื้อไดงาย 

   รูปแบบไมเหมือนใคร 

   คุณภาพของสินคา 

   ความสวยงามของรูปแบบสินคา 

   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

   การจัดรายการสงเสริมการขาย  

   อ่ืนๆ 

 

40 

12 

15 

45 

52 

24 

7 

3 

 

20.2 

6.1 

7.6 

22.7 

26.3 

12.1 

3.5 

1.5 

 

34 

12 

10 

51 

62 

22 

9 

2 

 

16.8 

5.9 

5.0 

25.2 

30.7 

10.9 

4.5 

1.0 

 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขต

จังหวัดชลบุรี สามารถนําเสนอไดตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภค

ในเขตจังหวัดชลบุรี ดานผลิตภัณฑโดยรวมและรายดาน      

ขอท่ี ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาย่ีหอ ไนกี้ (Nike) และ 

อดิดาส (Adidas) 

 

M 

 

S.D. 

ระดับปจจัยท่ีมี

ผลตอการซ้ือ

สินคา 

 

อันดับท่ี 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.37 0.50 มาก 1 

2 ดานราคา 4.16 0.61 มาก 5 

3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.28 0.53 มาก 2 

4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.15 0.57 มาก 6 

5 ดานบุคคล 4.13 0.62 มาก 7 

6 ดานกระบวนการบริการ 4.22 0.55 มาก 3 
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7 ดานลักษณะทางกายภาพ 4.18 0.60 มาก 4 

 รวม 4.21 0.45 มาก 

 ตารางท่ี 2 แสดงวา ระดับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (M = 4.21) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (M = 4.37) ดานชองทางการจัดจําหนาย (M = 4.28) 

ดานกระบวนการบริการ (M = 4.22) ดานลักษณะทางกายภาพ (M = 4.18) ดานราคา (M = 4.16) 

ดานการสงเสริมการตลาด (M = 4.15) ดานบุคคล (M = 4.13) ตามลําดับ  

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

ความตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาระหวาง

ย่ีหอ Nike และ Adidas 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

 

t 

 

Sig. 

 

F 

 

Sig. 

 

F 

 

Sig. 

ดานผลิตภณัฑ 1.55 0.12 2.146 0.074 1.159 0.315 

ดานราคา 3.55 0.00* 1.578 0.179 0.331 0.718 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

2.11 0.03* 2.499 0.042* 0.513 0.599 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.23 0.81 0.477 0.752 0.168 0.845 

ดานบุคคล 1.82 0.06 0.779 0.539 0.304 0.738 

ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

1.63 0.10 1.723 0.142 0.342 0.711 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.87 0.38 1.620 0.168 0.086 0.918 

รวม 2.09 0.03* 1.703 0.148 0.053 0.948 

*  P <0.05 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

บริการท่ีมีผลตอความตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัด

ชลบุรี การทดสอบสมมติฐานคา t-test คือ คาของตัวแปรท่ีมีคาไมเกิน 2 คา ไดแก เพศ สวนคา    

F-test คือ คาของตัวแปรท่ีมีคาตั้งแต 2 คา ข้ึนไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา พบวา 

 1. ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกันมีปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล 

ดานกระบวนการในการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 2. ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอความ

ตองการซ้ือสินคาระหวางยี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ในภาพรวมแตกตางกันอยางไม

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล 

ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีผลการเปรียบเทียบความแตกตางทางปจจัยดาน

สวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

ความตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา

ระหวางย่ีหอ Nike และ 

Adidas 

สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

F 

 

Sig. 

 

F 

 

Sig. 

 

F 

 

Sig. 

ดานผลิตภณัฑ 1.467 0.223 2.668 0.032* 2.072 0.068 

ดานราคา 0.904 0.439 1.024 0.394 2.482 0.031* 
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ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

0.313 0.816 1.697 0.150 2.694 0.021* 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.740 0.529 1.086 0.367 2.403 0.036* 

ดานบุคคล 0.633 0.594 0.777 0.541 3.786 0.002* 

ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

0.353 0.787 1.043 0.384 1.398 0.224 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.353 0.787 1.153 0.331 0.690 0.631 

รวม 0.479 0.697 1.305 0.267 2.749 0.019* 

จาก 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดบริการท่ีมี

ผลตอความตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี 

การทดสอบสมมติฐานคา F-test คือ คาของตัวแปรท่ีมีคาตั้งแต 2 คาข้ึนไป ไดแก สถานภาพ อาชีพ 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 

 1. ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกันมีผลการเปรียบเทียบความแตกตางทางปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกันมีปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอความ

ตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดบริการ ท่ีมี

ผลตอความตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ

ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด และดานบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

* P <0.05 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยดานการสงเสริมการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอความตองการซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี ซ่ึง

พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) 

และ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (M = 4.21) และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานซ่ึงอธิบายไดวา ผูบริโภคยอมคํานึงถึง

ประโยชนทางดานผลิตภัณฑเปนหลัก เชน คุณภาพของสินคา สินคาท่ีซ้ือตองมีความทนทานมีอายุ

การใชงานท่ีนาน ไมเสื่อมสภาพไดงาย อีกท้ังการท่ีไนก้ี และ อดิดาส มีรูปแบบของสินคาท่ีสวนใหญมี

ความทันสมัย มีสีสันลวดลายและรูปแบบท่ีหลากหลายใหผูบริโภคเลือก ทําใหรูปลักษณของสินคามี

โอกาสตอบสนองความตองการของผูบริโภคซ่ึงมีลักษณะความชอบท่ีแตกตางกันไดมากข้ึน 

นอกจากนี้ผูบริโภคยังใหความสนใจกับวัสดุอีกดวย โดยวัสดุท่ีใชตองเปนวัสดุท่ีมีคุณภาพมี

คุณลักษณะตางๆ เชน รองเทากีฬามีน้ําหนักเบา มีการระบายอากาศไดดี ทําใหการเดินหรือวิ่งมี

ความสบายมากข้ึน  อีกท้ังนวัตกรรมการปองกันการบาดเจ็บก็เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีผูบริโภคใหความ

สนใจ เนื่องจากปจจุบันกระแสรักสุขภาพกําลังเปนท่ีนิยมนวัตกรรมดังกลาวสามารถเพ่ิมความ

ปลอดภัยในการออกกําลังกายไดดียิ่งข้ึน ปจจัยทางดานราคา ผูบริโภคยอมคํานึงถึงราคาของสินคาวา

มีความเหมาะสมกับคุณภาพท่ีไดรับมากนอยเพียงใด และการกําหนดราคาของไนก้ี และ อดิดาส ก็มี

ความหลากหลายทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือไดตามความเหมาะสมของรายได สวนปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด ไนก้ี และ อดิดาส มีการจัดรายการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เชน การให

สวนลดกับสมาชิกท่ีมีบัตรสะสมแตม เปนตน จึงทําใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจในการซ้ือ และในปจจุบัน

กระบวนการใหบริการของ ไนก้ี และ อดิดาส มีระบบการทํางานท่ีทันสมัย จึงงายตอการใหบริการ 

ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(2540: อางถึงใน เฉลิมพล นิรมล, 2560: 72) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 

Behavior) เปนพฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหาการซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอย

ผลิตภัณฑ และการบริการซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขาและยังกลาวอีกวา พฤติกรรม

ผูบริโภคเปนการตัดสินใจและการกระทําของคนท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใชสนิคา และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชฏาพร อรชุน (2557) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังในองคประกอบของผลิตภัณฑ

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา

พบวา ดานรูปลักษณผลิตภัณฑซ่ึงประกอบดวยการใชวัสดุท่ีนุมมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกมี

ความสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือสินคา และในเรื่องความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑมีความ  

ทันตอสมัยนิยม ความหลากหลายของสีสันลวดลาย และวัสดุท่ีใชทําสินคา มีความสําคัญกับการ

ตัดสินใจซ้ือ 
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 ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา     

ผูบริโภคท่ีมี เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงอธิบายไดวาเนื่องจากรสนิยมและวตัถุประสงคในการซ้ือสินคาของเพศชาย

และเพศหญิงนั้นมีความแตกตางกัน โดยเพศหญิงจะมีวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาท่ีหลากหลายกวา 

เชน ซ้ือเพ่ือออกกําลังกาย ซ้ือสวมใสเพ่ือความสวยงาม ซ้ือตามแฟชั่นการแตงกายในปจจุบัน เปนตน 

โดยดูท่ีภาพลักษณของสินคาเปนสิ่งสําคัญ สวนเพศชายก็มีวัตถุประสงคในการซ้ือท่ีแตกตางกัน

ออกไปจากเพศหญิง เชน การคํานึงถึงความทนทาน และคุณภาพของสินคา ในสวนของผูบริโภคท่ีมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซ่ึงอาจเนื่องมาจากในปจจุบัน สินคายี่หอ ไนก้ี และ อดิดาส มีสินคาหลายรูปแบบหลาย

ประเภท สินคานั้นๆจึงมีราคาท่ีแตกตางกันออกไปตั้งแตราคาท่ีผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงายและ

ราคาท่ีผูบริโภคบางกลุมไมสามารถเขาถึงได ซ่ึงรายไดของผูบริโภคในแตละระดับมีผลตอพฤติกรรม

การซ้ือท่ีแตกตางกัน รวมถึงความแตกตางของระดับรายไดทําใหการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา

ยี่หอไนก้ี และ อดิดาส แตกตางกัน ในสวนของผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีปจจัยดานสวนผสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) โดยรวม

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอธิบายไดวา เนื่องจากสินคาของไนก้ี และ อดิดาส เปน

สินคาท่ีผูบริโภคทุกชวงอายุสามารถใชงานได เชน เสื้อผา หมวก รองเทากีฬา และรองเทาผาใบ

แฟชั่น ซ่ึงแตละชวงอายุก็จะมีความชอบและรสนิยมท่ีตางกัน แตดวยสินคาท่ีมีความหลากหลาย ทํา

ใหผูบริโภคในแตละชวงอายุสามารถเลือกใชสินคาไดตรงตามความตองการของตัวผูบริโภคเองในสวน

ของผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส (Adidas) โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซ่ึงอธิบายไดวา เนื่องจากผูบริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถซ้ือสินคายี่หอ ไนก้ี และ อดิดาส 

มาใชไดไมวาจะเปนการซ้ือรองเทากีฬาเพ่ือออกกําลังกาย หรือการซ้ือรองเทาผาใบแฟชั่นเพ่ือไป

เรียน ซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน ในสวนของผูบริโภคท่ีมีอาชีพ และสถานภาพ ตางกัน มีปจจัย

ดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคายี่หอไนก้ี (Nike) และ อดิดาส 

(Adidas) โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอธิบายไดวา ถึงแมผูท่ีมีอาชีพและ

สถานภาพท่ีแตกตางกันนั้น จะมีความชอบ ความสนใจ คานิยม แรงจูงใจในการซ้ือตางๆ ท่ีอาจจะ
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แตกตางกันออกไป แตเนื่องดวยสินคาของ ไนก้ี และ อดิดาส นั้นมีสินคาหลากหลายประเภท 

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดในหลายกลุม และเปนสินคาท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือได

ตามความตองการและวัตถุประสงคการใหงานของตนเอง เชน รองเทากีฬาก็เปนสินคาท่ีสามารถสวม

ใสไดในหลากหลายวัตถุประสงคดังนั้น อาชีพและสภานภาพ จึงมีปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการซ้ือไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. ผูประกอบการสามารถนําขอมูลพฤติกรรมสวนบุคคล และขอมูลปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของผูบริโภค มาปรับใชในการวางแผนสงเสริมกลยุทธทางการตลาดและกิจกรรมทางการ

ตลาด เพ่ือตอบสนองใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากข้ึน และสามารถนําเอาจุดแข็งท่ีมี 

และเปนจุดแข็งท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ มาบริหารปรับเปนกลยุทธท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงไดก็จะ

ทําใหสามารถกระตุนยอดขายไดมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 2. ผูประกอบการธุรกิจควรใหความสําคัญการบริการของพนักงาน เนื่องจากคะแนนเฉลี่ย

ดานพนักงานนั้นอยูในระดับนอยท่ีสุด ซ่ึงพนักงานเปนผูท่ีสัมผัสลูกคาโดยตรง ดังนั้นจะตองมีความ

สุภาพ มนุษยสัมพันธดี และการบริการท่ีรวดเร็ว รวมถึงมีความรูในการใหขอมูลและคําแนะนําในตัว

สินคาไดดี 

 3. ผูประกอบการควรออกสินคารูปแบบใหมๆ และมีสีสันลวดลายท่ีสวยงามออกมาอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการซ้ือสินคาไดตรงตามกับความชอบของตนเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

สําหรับสินคายี่หอไนก้ี และ อดิดาส รูปลักษณภายนอกเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ จึงเปนสิ่ง

ท่ีผูประกอบการควรใหความสําคัญเปนอยางมาก 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงเรื่องแรงจูงใจและสิ่งกระตุนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ไนก้ี และ 

อดิดาส เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจซ้ือเพ่ือตอบสนองความตองการตางๆ ของ

ผูบริโภค เชน ปจจัยดานจิตวิทยา เปนตน 

 2. นอกจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัยอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณเจาะลึก หรือการสนทนากลุมยอย เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

หลากหลายและลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน 

 3. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬายี่หออ่ืนๆ รวมดวย

เพ่ือท่ีจะทําการเปรียบเทียบคูแขงไดมากข้ึน และเห็นถึงความแตกตางในการเลือกซ้ือสินคาของ
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ผูบริโภค ทําใหสามารถวิเคราะหคูแขงไดดีมากยิ่งข้ึน และสามารถสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major 

Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ี

บางพระ และ 2) ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ

โรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ จํานวน 400 คน โดยการใชวิธีการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ f-test ผลการศึกษาพบวา 

นักศึกษาท่ีมีรายไดเฉลี่ยท่ีไดรับตอเดือน และสังกัด/คณะตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การเลือกรับชมโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนผูใชบริการท่ีมี เพศ อายุ และระดับชั้นปการศึกษาแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

คําสําคัญ:  พฤติกรรมของผูใชโรงภาพยนตร เมเจอรซีนีเพล็กซ  เอสเอฟ ซีนีมา 

                                                                        

1,2,3,4,5,6 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
7อาจารยประจาํหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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Abstract 

  This study aims to 1) behavior of users of Major Cineplex and SF Cinema of 

student Rajamangala University of Technology Tawan-ok Bang Phra area.  2) Study 

and compare factors affecting the behavior of choosing to use Major Cineplex and SF 

Cinema for students of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Bang Phra 

area. The sample size used in the study was student Rajamangala University of 

Technology Tawan-ok, Bang Phra area, 400 persons, using multi-stage random 

sampling. The instrument used in this study had the 5-level questionnaire (Rating 

Scale). Statistics used for data analysis include frequency, percentage, average, 

standard deviation t-test and F-test. The research findings were: 

 Students had difference average income per month and faculty had factors 

affecting the behavior of users of Major Cineplex and SF Cinema had differed 

significantly at the 0.05 level. Students had difference gender age and academic year 
had factors affecting the behavior of users of Major Cineplex and SF Cinema no 

significant differences were found. 

 

Keywords:  Cinema user's behavior, Major Cineplex, SF Cinema 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินชีวิตของประชาชนในปจจุบัน ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ พบวามีการใช

ชีวิตแบบเรงรีบ เนื่องจากสภาพการแขงขันในสังคมท่ีคอนขางรุนแรง ท้ังในดานการดําเนินชีวิตและ

การทํางาน รวมท้ังการพบเจอเก่ียวกับปญหาของการทํางาน เพ่ือนรวมงาน และผลพวงตาง ๆ ท่ีทํา

ใหเกิดภาวะความเครียด ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลท้ังทางดานรางกายและดานจิตใจ โดย

มีใหประชาชนท่ีประสบปญหากลุมนั้น ๆ หาแนวทางในการผอนคลาย เพ่ือลดภาวะความตึงเครียดท่ี

เกิดข้ึนกับตัวบุคคล โดยการเลือกออกไปพักผอนในตางจังหวัด การสรรหาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ี

มีอากาศบริสุทธิ์ การพักผอนโดยการใชบริการของสถานบันเทิงตาง ๆ เชน การเขาไปชมภาพยนตร 

ณ โรงภาพยนตร การนวดสปา เปนตน 

ธุรกิจภาพยนตรในปจจุบันมีบริษัทเปนท่ีรูจักของประชาชนไดแก Major Cineplex , SF 

Cinema, EGV, เครือเอเพ็กซ, เซ็นจูรี่, อารซีเอ-เฮาส รามา และรวมถึงโรงภาพยนตรในทองถ่ินตาม
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จังหวัดตาง ๆ โดยภาวะการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรมีการแขงขันท่ีรุนแรงอยางตอเนื่อง โดย

สวนใหญ จะเปนการแขงขันของผูประกอบการรายใหญ 2 รายในตลาด ไดแก Major Cineplex และ 

SF Cinema โดยท้ัง 2 ราย  ตางไดมีการปรับปรุงและสรางความแตกตางในโรงภาพยนตรของตนให

มีความโดดเดนเหนือกวาของคูแขง  ท้ังทางดานภาพลักษณท่ีดูหรูหราทันสมัยของสถานท่ีภายในและ

ภายนอกของโรงภาพยนตร และความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดานภาพและเสียง ท้ังนี้เพ่ือเปน

จุดขายและดึงดูดผูบริโภคใหเขามาชมภาพยนตร  นอกจากนั้นผูประกอบการยังมีการขยายสาขา

อยางตอเนื่อง โดยเนนทําเลท่ีตั้งสาขาใหอยูในแหลงชุมชนใจกลางเมือง เปนแหลงรวมของยานธุรกิจ 

สถานศึกษา และสถานบันเทิงตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูบริโภคในเขตพ้ืนท่ี

ดังกลาว ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือคอนขางสูงใหไดมากท่ีสุด โดยในปจจุบัน ผูประกอบการตางหันมา

เปดสาขาในรูปแบบของสาขาใน หางสรรพสินคาและสาขาในโมเดิรนเทรด แทนการเปดสาขาใน

รูปแบบ Stand Alone  

[http://oknation.nationtv.tv/blog/hellojay/2007/08/21/entry-3 [2562, 23 มกราคม]]  

โดยการดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตรในปจจุบันยังเนนสวนประสมทางการตลาดและการตลาด

แบบแบบบูรณาการเขามาชวยในการพัฒนาธุรกิจ ในดานการสงเสริมการตลาดโดยกลยุทธดานราคา

ยังคงเปนกลยุทธท่ีผูประกอบการใชอยูอยางตอเนื่อง ท้ังการจัดระบบสงเสริมการขายโดยการลด

ราคาต๋ัวชมภาพยนตร  และการออกต๋ัวชมภาพยนตรในรูปแบบ Package ราคาประหยัด ท้ังนี้เพ่ือ

การเพ่ิมความถ่ีในการเขาชมภาพยนตร และเพ่ิมรายไดในชวงท่ีมีคนเขาชมภาพยนตรนอย  

โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงวันธรรมดาและชวงรอบดึก ท่ีมีอัตราการเขาชมภาพยนตรคอนขางนอย โดย

อัตราการเขาชมภาพยนตรของคนไทยนั้น สวนใหญกระจุกอยูในชวงวันหยุดคอนขางมาก ท้ังยังมีการ

อํานวยความสะดวกแกผูบริโภคในการซ้ือและจองตั๋วชมภาพยนตร โดยมีการพัฒนาชองทางการจัด

จําหนายต๋ัวชมภาพยนตรในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนเชน การจําหนายตั๋วชมภาพยนตรผาน

ระบบอินเทอรเน็ต และระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี จากการศึกษาของฐิติภูมิ บํารุงไทยชัยชาญ (2559) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงภาพยนตรในเครือเอสเอฟ 

ซีเนมา ซิตี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงภาพยนตรในเครือ เอสเอฟ ซีเนมา ซิตี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ ปจจัยดานราคาและคุณภาพของอาหาร ปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและจํานวนสาขา สําหรับลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการท่ีมี

อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายไดตอเดือนแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการโรง

ภาพยนตรในเครือเอสเอฟ ซีเนมา ซิตี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแตกตางกัน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/hellojay/2007/08/21/entry-3%20%5b2562,%2023%20%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%5d%5d
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จากท่ีมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย

ดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major 

Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ี

บางพระ ท้ังนี้ผลท่ีคาดวาจะไดรับทําใหทราบถึงพฤติกรรมนักศึกษาในการเลือกใชบริการโรง

ภาพยนต Major Cineplex และ SF Cinema รวมถึงการนําผลการวิจัยมาปรับกลยุทธทางการตลาด 

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการของธุรกิจในอนาคต   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ  

2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ

โรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)   

       เสรี วงษมณฑา (2558) IMC จะใชการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมนั้น 

หรือเปนสิ่งท่ีผูบริโภคเปดรับ (Exposure) ทุกรูปแบบ รูปแบบตาง ๆ ของ IMC ซ่ึงตัวอยาง รูปแบบ

เหลานี้อาจจะไมครบถวนตามรูปแบบของ IMC แตเปนรูปแบบท่ีนิยมใชกันมาก เพราะวาความคิด

ทางวิชาการใหม ๆ จะเกิดข้ึนเสมอโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1.1 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบของการสรางการติดตอสื่อสารดานตราสินคา 

(Brand contact) การโฆษณาใชในกรณีตอไปนี้ 

           1. ตองการสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ (Differentiate Product) อยางรวดเร็วและ

กวางขวาง 

            2. ตองการยึดตําแหนงครองใจสินคา (Brand Positioning) ตัวอยาง ตองการสราง 

Positioning วาโพรเทคสเปนสบูปองกันแบคทีเรีย รีจอยสเปนแชมพูท่ีมีตําแหนงผลิตภัณฑวาเปน 2 

in 1  

            3. ใชการโฆษณาเม่ือตองการสรางผลกระทบ (Impact) ท่ียิ่งใหญ ตัวอยาง โครงการบาน

จัดสรร ทายาทเศรษฐีมีกลุมเปาหมายนอย แตเพ่ือใหโครงการมีความยิ่งใหญถือวาเปนการโฆษณาให

มีผลกระทบท้ังดานภาพลักษณ (Image) และผลกระทบ (Impact) ทางดานการพูดคุยในกลุมลูกคา 

           4. ถาสินคาเปนท่ีรูจักดีอยูแลวไมตองใหความรูกับคน (Educated) ตองการย้ําตําแหนง

สินคา (Brand Positioning) ตองการสรางความแตกตาง (Differentiation) ลูกคามีพฤติกรรมท่ีไม

ตองเปลี่ยนความคิดของลูกคา ก็ควรใชการโฆษณา เชน แชมพูซันซิล หมากฝรั่งล็อตเต โฆษณาบาน
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ธรรมดา คุณสมบัติบานไมมีแนวความคิดใหม ๆ เหลานี้ไมตองเปลี่ยนโครงสรางความคิดของผูบริโภค

ใด ๆ ท้ังสิ้น เพียงสรางการรูจัก (Awareness) และแสดงจุดขาย (Selling Point) ตําแหนงผลิตภัณฑ 

(Positioning) ท่ีชัดเจน 

        1.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนสิ่งสําคัญมาก ซ่ึงจะใชพนักงานขาย

ในกรณี ตอไปนี้ 

              1. เม่ือสินคานั้นเหมาะสมกับการขายโดยใชพนักงาน เชน สินคาประเภทท่ีขายตามบาน 

(Door to Door Selling) ไมวาจะเปนการประกันชีวิต เครื่องใชไฟฟา รวมถึงเครื่องสําอาง 

               2. เม่ือลักษณะสินคาตองมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Product Knowledge) เปน

ผลิตภัณฑท่ีมีความสลับซับซอนซ่ึงไมสามารถจายผานสื่อมวลชน (Mass Media) ได สินคาพวกนี้

ไดแก เครื่องดูดฝุน เครื่องทําน้ําแข็ง สินคาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จึงตองอาศัยพนักงานขายชวยอธิบาย 

เพราะไมสามารถใชสื่อโฆษณาอธิบายไดชัดเจน 

 3. หนวยงานขายจําเปนตองใชในกรณีท่ีสินคานั้นตองการบริการท่ีดี (Good Sales 

Services) ซ่ึงจําเปนจะตองใชคนใหบริการประกอบการขายสินคานั้นดวย โดยพนักงานขายจะเปนผู

บริการแนะนําติดตั้งซอมบํารุงซ่ึงพนักงานขายมีบทบาทสําคัญมากข้ึน 

         1.3 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) มีวัตถุประสงคของการวางแผน ดังนี้ 

1. การดึงลูกคาใหม (Attract New Users) การท่ีจะดึงลูกคาใหมาซ้ือสินคานั้นจะตองลด

อัตราเสี่ยงจากการใชสินคาใหมใหกับผูบริโภค การลด แลก แจก แถม เปนวิธีหนึ่งท่ีจะลดความเสี่ยง

ได เปนสิ่งท่ีจะเอาชนะความเฉ่ือยชา (Inershier) ของการคิดเปลี่ยนแปลง 

2. การรักษาลูกคาเกาไว (Hold Current Customer) ในกรณีท่ีคูแขงมีการออกสินคา

ใหมลูกคาอาจจะเกิดความสนใจและมีความคิดอยากจะทดลองใชสินคาใหม ดังนั้นจะตองแกไขโดย

ทําใหไมเปนไปตามความคาดหมาย (Off Set หรือ Dilute) ซ่ึงเปนการลดความเขมขนลงดานการ

สงเสริมการขายลูกคามีความสนใจในสินคาใหมแตยังไมแนใจในคุณภาพของสินคา ซ่ึงตราสินคาเกาท่ี

ใชจนแนใจในคุณภาพแลวมีการสงเสริมการตลาดในกรณีการ เปลี่ยนใจจะยากมาก 

3. การสงเสริมลูกคาในปจจุบันใหซ้ือสินคาในปริมาณมาก (Load Present User) กรณี

นี้อาจจะไมเก่ียวของกับคูแขงขัน แตเกิดข้ึนเพราะไมแนใจวาลูกคา จะกลับมาซ้ือสินคาอีกหรือไม 

เชน น้ํายาลางจานเม่ือผูบริโภคใชหมดแลว ไมแนใจวาจะกลับมาซ้ือสินคาอีกหรือไม สิ่งนี้จึงเปน

ปญหาท่ีตองแกไขโดยทําอยางไรลูกคาจึงจะซ้ือสินคาในจํานวนมาก  

4. การเพ่ิมอัตราการใชผลิตภัณฑ (Increased Product Usage) เกิดข้ึนเม่ือตองการ

ใหผูบริโภคใชสินคามากข้ึนกวาเดิมหรือใชอยางตอเนื่อง  

5. การสงเสริมการขายทําใหผูบริโภคเกิดการยกระดับ (Trade Up) โดยใหซ้ือสินคาท่ีมี

มูลคาสูงข้ึน มีขนาดใหญข้ึน หรือมีคุณภาพดีข้ึน  
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6. การเสริมแรงการโฆษณาในตราสินคา (Reinforce Brand Advertising) เม่ือโฆษณา

ไปแลวควรใชการสงเสริมการตลาด เชน โปสเตอร โมบาย ปายแขวน แผนพับ ใบปลิว ชัน้วางท่ีพูดได 

(Shelf Talker) เม่ือผูบริโภคเดินผานก็จะพูดคุยกับผูบริโภค เปนการเพ่ิมการรูจัก (Increased 

Awareness) และสรางผูรับขาวสาร (Audience Ship) เกิดความไดเปรียบบนชั้นวาง (Shelf 

Advantage) สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

         1.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation)  

              1. ใชการใหขาวและประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณ (Image) วาเหนือกวาคูแขง ซ่ึง

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ไมสามารถสรางไดเหนือกวาคูแขง คุณสมบัติตาง ๆ ของผลิตภัณฑเทาเทียมกับคูแขง 

ภาพลักษณจะเปนสิ่งเดียวท่ีจะสรางความแตกตางในผลิตภัณฑได ดี เ ม่ือสิ่ง อ่ืนเทากันหมด 

ภาพลักษณจึงเปนสิ่งเดียวท่ีเหลืออยูเพ่ือใชในการตอสูได โดยใชเรื่องราวและตํานาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ี

คูแขงขันจะเลียนแบบกันไดยากมาก  

             2. การใหขาวและประชาสัมพันธจะใชเม่ือตองการใหความรูกับบุคคล สินคาบางชนิดจะ

ประสบความสําเร็จได เม่ือคนมีความรูในตราสินคานั้นจึงตองอธิบายถึงคุณสมบัติเก่ียวกับสินคา  

             3. เม่ือมีขอมูลขาวสารจํานวนมากท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิม (Values Added) ใหกับผลิตภัณฑ

และขาวสารนั้นไมสามารถบรรจุเขาไปในการโฆษณาได เพราะการโฆษณามีเวลาเพียง 30 วินาที

เทานั้น ดังนั้นจึงใสขอมูลเขาไปในโฆษณามาก ๆ  

         1.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  

              หมายถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing) การขายทางแคตตาล็อก (Catalogue 

Sales) การสั่งซ้ือทางไปรษณีย (Mail Order) การตลาดทางตรง ใชกรณีตาง ๆ ดังนี้ 

1. เม่ือมีฐานขอมูล (Database) ท่ีดีพอในกรณีนี้ถาทราบวากลุมเปาหมายเปนใครอยูท่ี

ไหนจะเปนการประหยัดกวาการใชสื่อถากลุมเปาหมายมี 8,000 คน คาแสตมปคนละ 2.50 บาท จะ

เห็นวาคาใชจาย 20,000 บาท ซ่ึงถูกกวาท่ีเราจะไปลงในสื่อสิ่งพิมพท่ีราคาสูงถึงประมาณ 700,000 

บาท 

2. เม่ือตองการสรางการตลาดท่ีมีความเปนสวนตัว (Personalized Marketing) ตองการ

ใหกลุมเปาหมายเกิดความรูสึกวาเปนการตลาดแบบสวนตัวเม่ือผูบริโภคไดรับจดหมายแลวจะรูสึกวา

เปนลูกคาสําคัญเปนลูกคาท่ีประธานบริษัทรูจัก ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดี และภาคภูมิใจวาตนเปน

บุคคลหนึ่งท่ีไดรับเลือกเปนกลุมเปาหมาย  

3. ใชเพ่ือเปนกลยุทธติดตามผล (Follow Up Strategy) สมมติโครงการอสังหาริมทรัพย

เปนธุรกิจคอนโดมิเนียมมีคนมาเยี่ยม 200 คนแตวามีคนท่ีสนใจเกิดความตองการ 20 คน สวนอีก 

180 คนนั้นเปนกลุมท่ีเรียกวารอและดูไปกอน เปนกลุมท่ีจะตองติดตามตอไป ดังนั้นรอบสองอาจไม

จําเปนตองโฆษณาผานสื่อมวลชนหรือสื่อสิ่งพิมพ  
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4. เปนการเตือนความทรงจํา (Remind) การใชตลาดทางตรงเพ่ือติดตอสื่อสารกับกลุม

ลูกคาเดิมและสรางความสัมพันธท่ีดี เชน ตออายุนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ เม่ือใกลหมดอายุ

สมาชิกแลว 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

1. รูปแบบการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง ปจจัยดานการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    2.1 ประชากรการวิจัย 

         ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใน

พ้ืนท่ีบางพระในการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema 

    2.2 กลุมตัวอยาง 

         ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พ้ืนท่ีบางพระในการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema จึงไดใชสูตร

การคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane จํานวน 2,890 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 351 คน 

แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 400 คน ดวยวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ทําการเลือกกลุมเปาหมายจากพ้ืนท่ี 4 วิทยาเขตท่ีอยูในสังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซ่ึงจากการจับสลากไดพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาในเขตบางพระ จังหวัด

ชลบุรี 

 ข้ันตอนท่ี 2 คณะผูวิจัยกําหนดคณะท่ีทําการศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษา

กับนักศึกษาจํานวน 4 คณะ  1 สถาบันไดแก คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะ

วิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีการ

บิน 

 ข้ันตอนท่ี 3 ทําการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยการใชสัดสวนของกลุมตัวอยางท่ีเทากัน

ซ่ึงในการศึกษานี้ไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเก็บจากแตละคณะจํานวนคณะละ 80 ตัวอยางรวม 

400 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามขนาดของจํานวนท่ีไดกําหนดไวโดยใช

วิธีการสุมแบบไมใชหลักความนาจะเปนดวยวิธีการแบบบังเอิญ 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

สําหรับเครื่องท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามฉบับนี้คณะผูวิจัยไดแบง

ขอมูลท่ีศึกษาออกเปน 4 สวน ไดแก 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2. พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema 

      3. ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรง

ภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema  

     4. ขอเสนอแนะ 

4. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      4.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ “ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ” เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัย 

      4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามประเภทตาง ๆ จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ รวมถึง

แบบสอบถามในงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวของ แลวนํามาพัฒนาและสรางเปนแบบสอบถาม

สําหรับใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ 

      4.3 การหาความเท่ียงตรง (Validity) ซ่ึงหลังจากไดสรางแบบสอบถามเสร็จแลวจึงไดนํา

แบบสอบถามไปปรึกษาท่ีปรึกษางานวิจัย และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

ในการใชถอยคําสํานวนภาษา การจัดลําดับของคําถามและความสมบูรณของเนื้อหาแลวนํา

ขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพ่ือใหสมบูรณ โดยคาความเท่ียงตรงท่ี

คํานวณไดมีคามากกวา 0.60 ทุกขอ 

      4.4 ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) เปนการทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (a- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) 

คาอัลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.709 

 

5. การรวบรวมขอมูล 

       5.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับ

กลุมตัวอยางท่ีอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ จํานวน 400 ตัวอยาง 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  



 

2195 
 

      6.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการ

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบาย

ใหเห็นลักษณะของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบถามสอบ และขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema  

      6.2 การเปรียบเทียบขอมูลดานประชากรศาสตรดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

เปนการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ T- test และ One-way ANOVA (F- test) เพ่ือทดสอบความ

แตกตางเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหท่ีไดจากการศึกษา

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.2 มีอายุ 20-

22 ป จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 68.8 โดยศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 3 จํานวน 119 คน คิดเปน

รอยละ 29.8 มีรายไดเฉลี่ยท่ีไดรับตอเดือนสวนใหญอยูในชวง 5,000-7,000 บาท จํานวน 84 คน คิด

เปนรอยละ 21 และเปนนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 89 คน คิดเปน

รอยละ 22.3   

2. ขอมูลดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

            ในการใชบริการโรงภาพยนตรมีพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex 

และ SF Cinema ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรับชมโรง

ภาพยนตรในเครือ Major cineplex จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 ชองทางในการเลือกซ้ือ

บัตรชมภาพยนตรลวงหนา จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 71.5 โปรโมชั่นตั๋วหนังมีผลตอการเลือก

โรงภาพยนตร จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.3 เลือกชมภาพยนตรประเภทแอคชั่น / ผจญภัย 

จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.3 ความถ่ีในการรับชมภาพยนตร 1-3 ครั้ง / เดือน จํานวน 322 

คน คิดเปนรอยละ 80.5 ชวงเวลาในการเลือกชมภาพยนตร 20.00 น. เปนตนไป จํานวน 120 คน 

คิดเปนรอยละ 30.0 

3. พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ สามารถนําเสนอได ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ  



 

2196 
 

พฤติกรรมของผูใชบริการ Major Cineplex SF Cinema 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชองทางการเลือกซ้ือบัตร 

    หนาโรงภาพยนตร 

    ลวงหนา/ออนไลน 

 

147 

        53 

 

73.5 

26.5 

 

139 

  61 

 

69.5 

30.5 

ปจจัยท่ีผลการเลือกโรงภาพยนตร 

    ปอบคอรน/เครื่องดื่ม/Bucket 

    โปรโมช่ันตั๋วหนัง 

    การบริการของพนักงาน 

    อ่ืนๆ 

 

 52 

103 

 39 

  6 

 

26.0 

51.5 

19.5 

 3.0 

 

87 

72 

35 

 6 

 

43.5 

36.0 

17.5 

 3.0 

ประเภทของภาพยนตร 

    สยองขวัญ 

    คอมเมดี ้

    โรแมนติก/ดรามา 

    แฟนตาซี/Sci-fi 

    แอคช่ัน/ผจญภัย 

    สืบสวน 

 

44 

43 

26 

38 

37 

12 

 

22.0 

21.5 

13.0 

19.0 

18.5 

 6.0 

 

40 

38 

29 

31 

52 

10 

 

20.0 

19.0 

14.5 

15.5 

26.0 

  5.0 

ความถี่ในการเลือกชมภาพยนตร 

    1-3 ครั้ง/เดือน 

    4-5 ครั้ง/เดือน 

    มากกวา 5 ครั้ง/เดือน 

 

139 

 36 

  5 

 

79.5 

18.0 

 2.5 

 

161 

 31 

  8 

 

80.5 

15.5 

 4.0 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

พฤติกรรมของผูใชบริการ Major Cineplex SF Cinema 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชวงเวลาในการเลือกชมภาพยนตร 

    10.00 – 12.00 น. 

    12.00 – 15.00 น. 

    15.00 – 18.00 น. 

    18.00 – 20.00 น. 

    20.00 น. เปนตนไป 

 

19 

46 

33 

47 

55 

 

 9.5 

23.0 

16.5 

23.5 

27.5 

 

15 

34 

45 

41 

65 

 

 7.5 

17.0 

22.5 

20.5 

32.5 

รวม 200 คน 200 คน 

 

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของนักศึกษาตอปจจัยดานการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex 

และ SF Cinema ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยดานการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ 

 

ปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการ 

 

เพศ 

 

อายุ 

ระดับชั้นป

การศึกษา 

สังกัด/คณะ รายไดเฉลี่ยที่

ไดรับตอเดือน 

 

t Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

ดานโฆษณา -1.06 0.28 1.33 

 

0.26 

 

0.18 0.90 

 

2.89 

 

0.00* 

 

3.43 0.00* 

ดานการขายโดยใช

พนักงาน 

-1.37 0.17 1.33 0.22 0.54 0.65 1.92 

 

0.07 

 

2.31 0.05 
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ดานการสงเสริมการ

ขาย 

0.35 0.72 1.15 0.31 0.54 0.65 1.15 

 

0.33 

 

7.28 0.00* 

ดานการใหขาวและ

การประชาสัมพนัธ 

-1.37 0.17 0.84 0.43 0.42 0.73 0.78 

 

0.58 

 

4.67 0.00* 

ดานการตลาด

ทางตรง 

-2.41 0.01* 2.17 0.11 0.63 0.59 0.64 

 

0.69 

 

7.62 0.00* 

ในภาพรวม -1.38 0.37 1.57 0.20 0.46 0.70 1.22 

 

0.29 

 

5.80 0.00* 

* P < 0.05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของนักศึกษาตอปจจัยดานการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด/คณะ และรายไดเฉลี่ยท่ีไดรับตอเดือน 

นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวม

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการตลาดทางตรง แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานโฆษณา ดานการขายของพนักงาน ดานการ

สงเสริมการขาย ดานการใหขาวและการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   นักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวม

และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นปการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   นักศึกษาท่ีมีสังกัด/คณะตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ใน

ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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   นักศึกษาท่ีมีรายไดเฉลี่ยท่ีไดรับตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของ

ผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ ซ่ึงพบวาปจจัยการสื่อสารการตลาดบรูณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC) 5 ดาน ไดแก 1. การโฆษณา 2. การขายโดยใชพนักงาน 3. 

การสงเสริมการขาย 4.การใหขาวและการประชาสัมพันธ 5. การตลาดทางตรง เปนปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema โดยรวมอยูในระดับมาก (M 

= 4.07) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานซ่ึงอธิบายไดวา ผูท่ีมาใชบริการ

โรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ยังคํานึงถึงปจจัยดานโฆษณาเปนหลักโดยโรง

ภาพยนตรไดมีการนําปจจัยดานโฆษณาเขามาเปนตัวท่ีชวยสรางความแตกตาง เชน โรงภาพยนตรมี

การใชความถ่ีในการนําเสนอโฆษณาผานชองทางตาง ๆ บอยข้ึน จึงทําใหเกิดการดึงดูดการตัดสินใจ

ในการเลือกชมภาพยนตรของผูใชบริการ ทําใหผลการวิจัยอยูในระดับมากโดยถือเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

การใชบริการในการเขาชม อีกท้ังการท่ีโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema มีรูปแบบ

ในการโฆษณาท่ีหลากหลายใหแกผูใชบริการ ทําใหมีการตอบสนองความตองการของผูบริโภคซ่ึงมี

ลักษณะความตองการท่ีจะเลือกชมโฆษณาท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ ผูใชบริการยังใหความสนใจกับ

การทําปายโฆษณาภาพยนตรใหม ๆ ท่ีเขาฉายอยูตลอด ปจจัยดานการขายโดยใชพนักงาน 

ผูใชบริการยอมคํานึงถึงการใหบริการของพนักงานนั้นเหมาะสมกับท่ีผูใชบริการไดรับ และการ

ใหบริการของพนักงานโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ก็มีการขายท่ีหลายหลาย 

ไมวาจะเปนการใหคําแนะนําจากพนักงาน อีกท้ังพนักงานนั้นมีบุคลิกภาพท่ีดีทําใหผูใชบริการเห็น

ครั้งแรกนั้นประทับใจ ปจจัยดานการสงเสริมการขาย โรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF 

Cinema มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีหลายหลายเพ่ือเปนการ สรางความผูกพันใหกับผูใชบริการโรง

ภาพยนตร เชน ลูกพาแมดูหนังฟรี เม่ือซ้ือบัตรชมภาพยนตร 1 ท่ีนั่ง ฟรี 1 ท่ีนั่ง เปนตน จึงทําให

ผูใชบริการเกินแรงจูงใจในการซ้ือบัตรชมภาพยนตร  สวนปจจัยดานการใหขาวและประชาสัมพันธ 

ผูใชบริการยอมคํานึงถึงการใหขาวและประชาสัมพันธของขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว และเขาถึงไดงาย

ของผูใชบริการโรงภาพยนตร เชน Facebook Line Instagram YouTube การรับสวนลดในชวง

วันหยุด เปนตน จึงทําใหผูใชบริการไดรับขาวสารท่ีรวดเร็วและสะดวกตอการเขาถึงขอมูล ไมวาจะ

เปนภาพยนตรท่ีเขามาใหมและการรับสวนลด และปจจัยดานการตลาดทางตรง ผูใชบริการยอม
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คํานึงถึงชองทางตาง ๆ เพ่ือใหไดเลือกซ้ือบัตรชมภาพยนตรท่ีหลากหลาย เชน ชองทางออนไลน ขาย

ผานเคาทเตอร หรืออาจจะใชพนักงานเดินขาย โรงภาพยนตรมีระบบท่ีทันสมัยมากข้ึน จึงงายตอการ

ใหบริการ ทําใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบายในการซ้ือไดมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

วชิราภรณ มงคลนาวนิ และ ไกรชิต สุตะเมือง (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการ

ใหบริการของโรงภาพยนตร ในเครือเมเจอร ซีนีเพ็ลกซ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลจาก

การวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานอายุและระดับการศึกษา ปจจัยพฤติกรรม การชม

ภาพยนตร ดานการเลือกโรงภาพยนตรอ่ืน มีผลตอความพึงพอใจในการ ใหบริการสวนปจจัยดาน

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการประชาสัมพันธ ปจจัยคุณภาพการใหบริการ มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใหบริการของ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ ใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นักการตลาดใชการโฆษณาในการเขาถึงกลุมผูรับสารเปาหมายท้ัง

การสุมใหญหรือเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะการโฆษณาเปนเครื่องมือท่ียืดหยุนเชนการใช

เว็บไซตและนิตยสารสามารถเขาถึงตลาดเปาหมายตามความสนใจของกลุมเปาหมายไดชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึนเชนกลุมเปาหมายท่ีสนใจการทําสวนหรือจัดสวนสุขภาพกีฬาแฟชั่นสัตวเลี้ยง  

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้ืนท่ีบางพระ 

ผูใชบริการท่ีมีเพศตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกรับชมโรงภาพยนตร Major 

Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอธิบายไดวา 

เนื่องจากวามีการนําปจจัยการตลาดแบบบูรณาการ ไมวาจะเปนความถ่ีในการโฆษณาของโรง

ภาพยนตร มีการขายโดยใชพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีใหบริการท่ีเหมาะสมแกผูใชบริการ มีการสราง

จุดสงเสริมการขายท่ีใหผูใชบริการมาเปนอยางดี มีการใชการตลาดทางตรงเขามาชวยในเรื่องตาง ๆ 

ซ่ึงเปนไปตามความตองการของผูใชบริการ โดยปจจุบันความตองการท่ีจะพักผอนหรือวาการลด

ความตึงเครียดจากการทํางานของผูใชบริการเพศชายและเพศหญิงท่ีมีความตองการท่ีเหมือนกัน 

ดังนั้นการท่ีโรงภาพยนตรใชปจจัยการตลาดแบบบูรณาการทําใหผูใชบริการโรงภาพยนตร Major 

Cineplex และ SF Cinema ท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรท่ีเหมือนกัน ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ฐิติภูมิ บํารุงไทยชัยชาญ (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงภาพยนตรในเครือเอสเอฟ ซีเนมา ซิตี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาเพศท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยในการตัดสินใจใชบริการโรง

ภาพยนตรเอสเอฟ ซีเนมา 

ผูใชบริการท่ีมีอายุและระดับชั้นการศึกษาตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือก

รับชมโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ ซ่ึงอธิบายไดวา เนื่องจากผูใหบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema 

ยอมคํานึงถึงความผอนคลาย หรือลดความตึงเครียดจากการทํางาน ซ่ึงเปนไปตามความตองการของ

ผูใชบริการ โดยถึงแมผูใชบริการจะมีอายุท่ีตางกัน แตเหตุผลสําคัญในการเลือกรับชมภาพยนตในโรง

ภาพยนตนั้นเพ่ือเปนการพักผอนกับครอบครัว หรือเปนการพักผอนหลังเลิกงาน ซ่ึงเม่ือผูใหบริการ

สามารถสื่อสารขอมูลรายละเอียดในการใหบริการไดอยางครบถวน ในชองทางท่ีเหมาะสมจึงเปน

เหตุผลใหผูใชบริการโรงภาพยนตนั้นมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลไมแตกตางกัน ในดานระดับชั้นปการศึกษาก็

เชนเดียวกัน โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1-4 ซ่ึงเปนวัยท่ีใกลเคียงกัน โดยความ

ตองการท่ีใชบริการโรงภาพยนตยอมมีความคลายคลึงกันตามปกติของชวงวัยอยูแลว โดยสอดคลอง

กับการศึกษาวิจัยของ ฐิติภูมิ บํารุงไทยชัยชาญ (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความพึง

พอใจในการใชบริการโรงภาพยนตรในเครือเอสเอฟ ซีเนมา ซิตี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงภาพยนตรในเครือ เอสเอฟ 

ซีเนมา ซิตี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและ ดาน

กระบวนการ ปจจัยดานราคาและคุณภาพของอาหาร ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัย ดาน

บุคลากร ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑและจํานวนสาขา (เรียงลําดับจาก 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจมากไปหานอย) สําหรับในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร 

ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใช

บริการโรง ภาพยนตรในเครือเอสเอฟ ซีเนมา ซิตี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแตกตาง

กัน 

ผูใชบริการท่ีมีสังกัด/คณะตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกรับชมโรงภาพยนตร 

Major Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ซ่ึงอธิบายไดวา โดยธรรมชาติลักษณะพ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีศึกษาในคณะท่ีตางกันยอมมีความคิด 

ความชอบ ลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันดังนั้นจึงมีผลทําใหมีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการท่ีแตกตางกันโดยสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ จิระภา วรกิตติโสภณ และ สุมนา ธีรกิตติ

กุล(2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตรไทยท่ีมีผลตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด บริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคจะให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยูใน ระดับมากสวนการทดสอบ

สมมติฐาน พบวาผูบริโภคท่ีมีอายุและระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยสวนประสม ทางการตลาด

บริการในการเลือกชมภาพยนตรไทยแตกตางกัน สวนความถ่ีในการชมและประเภทของแนว

ภาพยนตร ท่ีแตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกชมภาพยนตรไทย

แตกตางกัน 
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    ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยท่ีไดรับตอเดือนตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือก

รับชมโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงอธิบายไดวา ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผูใชบริการมีปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม

การเลือกรับชมภาพยนตแตกตางกันคือรายไดท่ีไดรับ เนื่องจากผูใชบริการท่ีมีรายไดสูงความตองการ

และความคาดหวังในการไดรับบริการยอมมีมากกวาผูใชบริการท่ีมีรายไดต่ํากวา สิ่งเหลานี้เกิดข้ึน

เนื่องจากความสามารถในการชําระคาบริการท่ีตางกัน ดังนั้นความตองการของผูใชบริการท่ีมีรายได

เฉลี่ยท่ีไดรับตอเดือนสงผลพฤติกรรมของผูใชบริการเลือกรับชมโรงภาพยนตรแตกตางกัน โดย

สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ จุฑามาส อมรรัตนศิริกุล (2559)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรเอสเอฟ ซีเนมา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตร พบวา เพศ และอาชีพท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยใน

การตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรเอสเอฟ ซีเนมา ของกลุมตัวอยาง แตพบวาอายุ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลการตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรเอสเอฟ ซีเนมา 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

    1.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. ผูประกอบการโรงภาพยนตรอาจมุงเนนและใหความสําคัญในดานการขายโดยใชพนักงาน

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธการขายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมีการสรางเสริมทักษะ

ท่ีดีในการขายใหกับพนักงานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว เนื่องจาก

พนักงานเปนสวนสําคัญ ท่ีสามารถเขาถึงผูใชบริการไดมากท่ีสุด สามารถใหคําแนะนําและตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุด และยังถือเปนกลไกสําคัญในการสรางสัมพันธภาพท่ีดี

ระหวางผูใชบริการและองคกรอีกดวย 

2. ผูประกอบการโรงภาพยนตรสามารถนําขอมูลในดานพฤติกรรมสวนบุคคลของผูใชบริการ

มาทําการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปญหา โดยอาจนําเอาขอมูลท่ีไดจากการประเมินปจจัยทางดาน

การตลาดแบบบูรณาการในแตละดานท่ีผูใชบริการประเมินมาเปนตัวประกอบการตัดสินใจในการ

วิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมสวนบุคคล จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาทําการกําหนดกลยุทธเพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการไดมากยิ่งข้ึน 

3. ขอมูลท่ีไดเปนแนวทางใหกับ ธุรกิจบริการประเภทตาง ๆ อาทิเชนรานอาหารราน ธุรกิจ

ท่ีมีสวนรวมกับโรงภาพยนตร เปนตนนําขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางกําหนดกลยุทธการสงเสริมการขาย
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รวมถึงการสงเสริมการตลาด เพ่ือชวยพัฒนาการใหบริการเพ่ิมข้ึน และสามารถสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูใชบริการและนํามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดีข้ึนดวย 

              

   1.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

         1. เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใช

บริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ SF Cinema กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  พ้ืนท่ีบางพระ ควรเพ่ิมเติมการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) 

ควบคูกับการแจกแบบสอบถาม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนท้ังในภาพกวางและเชิงลึก ซ่ึง

จะสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการไดอยางแทจริง 

          2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการเลือกใชบริการโรง

ภาพยนตรวมถึงปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร Major Cineplex และ 

SF Cinema เพ่ือใหผูประกอบการโรงภาพยนตรสามารถนําขอมูลไปวิเคราะห ปรับใชในการวางแผน

กลยุทธทางธุรกิจเพ่ือแขงขันกับคูแขงขันไดในอนาคต 

3. ควรมีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามผานชองทางอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนการเขาถึง

กลุมผูใชบริการท่ีมีความแตกตางกันในลักษณะอ่ืน ๆ เชน พ้ืนท่ีท่ีเลือกรับชมภาพยนตร หรือลักษณะ

ขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันเชน อาชีพ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหผูประกอบการโรงภาพยนต

จะไดมีขอมูลท่ีเหมาะสมครวบคลุมสําหรับนําไปใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสรางความ

แตกตางและความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดีเนื่องดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษา 

การใหความรู การแนะนําในการแกไขปญหาขอมูลและดูแลระหวางการดําเนินงานการศึกษาวิจัย

จาก ดร.สมพงษ อัศวริยธิปติ ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยฉบับนี้ทําใหคณะผูวิจัยเกิดความรูในการ

ทําวิจัย และแนวคิดในดานตาง ๆ จากการศึกษาครั้งนี้รวมท้ังขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ ท่ีทําการ

ตรวจสอบแบบสอบถาม ดร.ปรีชา คํามาดี ดร.มนษิรดา ทองเกิด และ ดร.ภิญญาพัชญ ภาคยพิริยะ

กุล ซ่ึงสละเวลาอันมีคาชวยตรวจสอบ ชี้แนะและใหคําแนะนําในการแกไขงานวิจัยใหสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน 

คณะผูวิจัยหวังอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ พันธมิตรทาง

ธุรกิจหรือผูท่ีตองการศึกษาวิจัยตลอดจนผูท่ีมาใชบริการโรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีแพล็กและ 
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ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชีย 

Factors Affecting Thai AirAsia Airlines Image 
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Nuttanon Muenruksa3 Sarayut Phueksachat4 Mahasak Baonoi5  

Sakonpat Chanpen6 and Preecha Khammadee7 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณ

สายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยเปนผูท่ีใชบริการสายการบิน

ไทยแอรเอเชียในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 ชุด โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา One way ANOVA และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One way Analysis of Variance) ผลการศึกษาพบวา  

 1. ปจจัยสื่อโฆษณา และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยรวมอยูในระดับมากและ

ภาพลกัษณของสายการบินไทยแอรเอเชียโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย 

พบวา ผูใชบริการท่ีมีการรับรูสื่อโฆษณาตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอร

เอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูใชบริการท่ีมีการรับรูสวนประสมทาง

การตลาดบริการตางกันสงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ภาพลักษณสายการบิน สายการบินไทยแอรเอเชีย ปจจัย 
 

 

 

 

                                                                        

1,2,3,4,5,6 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยกีารบิน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 
7 อาจารย ดร. สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก  
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Abstract 

  This study aims to study and compare factors affecting the image of Thai 

AirAsia Airlines by using a questionnaire in Data collection with passengers using Thai 

AirAsia In Chonburi province, 400 sets of statistics were used. The statistics used were 

mean, percentage, standard deviation, One way ANOVA test and One-way analysis of 

Variance. The research found that 

 1. Advertise factor and Service Marketing Mix, overall and specifically ware 

at the high level. The image of Thai AirAsia Airlines were at the high level. 

 2. A comparison of factors affecting the image of Thai AirAsia Airlines, The 

research found that passenger with different advertise factor and service marketing 

mix factor were overall statistically significant at the 0.05 

 

Keywords: Airlines Image, Thai Air Asia Airlines, Factors 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในยุคปจจุบันอุตสาหกรรมการขนสงของโลกไดมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ไมวาจะการ

ทําธุรกิจตางๆ หรือแมแตอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ทําใหอุตสาหกรรมการขนสงตองคํานึงถึงการ

พัฒนาเพ่ือตอบสนองตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตามความตองการของลูกคาเพราะ

อุตสาหกรรมการขนสงเปนปจจัยหลักท่ีสามารถชวยกระจายรายไดไดอยางกวางขวางและสามารถ

สรางอาชีพใหแกผูคนได โดยเฉพาะการขนสงทางอากาศ ซ่ึงในปจจุบันไดรับความนิยมอยางมาก

เนื่องจากเปนการขนสงท่ีรวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา จึงทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจการ

ขนสงทางอากาศสูงมากข้ึน ซ่ึงในประเทศไทยก็มีการแขงขันทางดานอุตสาหกรรมการขนสงทาง

อากาศท่ีรุนแรงมากข้ึนเห็นไดชัดจากขอมูลสถิติท่ีผานมา สนามบินดอนเมืองมีผูโดยสารเฉลี่ย 26 

ลานคนตอป และสนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีผูโดยสารเฉลี่ย54ลานคนตอป (สํานักงานการบินพลเรือน

แหงประเทศไทย, 2562) ในปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูง โดยการสรางการรับรูผานชองทางการ

สื่อสารดวยการโฆษณาผานสื่อตางๆ เปนเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจ ทําใหธุรกิจตางๆ ตอง

พัฒนาการโฆษณาสื่อโฆษณาตางๆ ใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางดีและมีความทันสมัย 

เพ่ือท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายรับรูตราสินคาไดเปนอยางดีผานการสื่อโฆษณาตางๆ รวมท้ังการโฆษณา

ยังสามารถชวยสรางภาพลักษณใหสินคาเกิดการรับรู จดจํา นําไปสูการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ

หรือบริการนั้นๆ  
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การสรางกลยุทธขององคการในปจจุบันไดมีการนําเอาสวนประสมทางการตลาดบริการมาเปน

เครื่องมือในการใหบริการกับผูบริโภค เพราะสวนประสมทางการตลาดบริการเปนเครื่องมือท่ีสามารถ

จัดการ และสื่อสารกับผูบริโภคไดเปนอยางดี และการพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ

นี้ยังสามารถสงผลตอภาพลักษณในการบริหารธุรกิจสมัยใหม เนื่องจากชวยสนับสนุนใหองคกร

ดําเนินธุรกิจไปไดอยางกาวหนาและม่ันคง โดยเม่ือผลิตภัณฑหรือบริการนสรางภาพลักษณท่ีดีก็

สามารถชวยใหผูบริโภคตองการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการนั้น สงผลใหยอดจําหนายเพ่ิมข้ึนอีกท้ังยัง

กอใหเกิดความเชื่อถือ ความไววางใจ ความชื่นชม และศรัทธา จึงมีผลตอความจงรักภักดีในตรา

สินคา ทําใหธุรกิจอยูในตลาดไดอยางยั่งยืน และมีสวนครองตลาดท่ีสูงข้ึน (ณัฐิยาภรณ ภูทอง, 2558)   

จากท่ีมาและความสําคัญดังกลาวขางตนจึงทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องปจจัยท่ีสงผล

ตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชีย โดยผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพของสายการบินใหมีประสิทธิภาพตรงตอพึงพอใจของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี1 ผูใชบริการท่ีมีการรบัรูสื่อโฆษณาตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการ

บินไทยแอรเอเชียแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี2 ผูใชบริการท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการตางกันมีความคิดเห็น

ตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรตน (Independent Variables)         ตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของงานวิจัย 

    1) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากรท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูโดยสารท่ีใชบริการของสายการบินไทยแอร

เอเชียในจังหวัดชลบุรี ซึงผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

     กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย ใน

จังหวัดชลบุรีซ่ึงผูวิจัยไมทราบจํานวนท่ีแนนอน จึงไดใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Cochran, 

W.G. (1953) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95เปอรเซ็นต ยอมรับความคลาดเคลื่อนท่ี 5 เปอรเซ็น ไดกลุม

ตัวอยางเทากับ 384 คน แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุม

อยางงาย 

 สวนประสมทางการตลาดบริการ   

- ดานผลิตภณัฑ/บริการ     

- ดานราคา  

- ดานชองทางการจัดจําหนาย   

- ดานสงเสริมทางการตลาด    

- ดานพนักงาน    

- ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

    

 สื่อโฆษณา  

- สื่อวิทยุ   

- สื่อสิ่งพิมพ   

- สื่อปายโฆษณา   

 สื่ ิ  ็  ภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชีย 

- ภาพลักษณบริษัท   

- ภาพลักษณตราสินคา 

- ภาพลักษณบริการ 
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     2) ขอบเขตพ้ืนท่ีการวิจัย ไดแก จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก 

เนื่องดวยขอบเขตระยะเวลาการศึกษาวิจัยท่ีมีจํากัด จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะในจังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท่ีคณะผูวิจัยศึกษา 

     3) ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม 2562  

2. ประเภทของขอมูล  

          ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ การจัดหาขอมูลและรวบรวมขอมูล ซ่ึงประกอบไปดวย            

     1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีผูศึกษาวิจัยสรางข้ึนมาโดยอาศัยความเหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม  

    2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหลงท่ีมีความนาเชื่อถือและ

สามารถอางอิงได ไดแก (1) หนังสือตํารา (2) วารสารและสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีใชในระบบ

เอกสารและระบบออนไลน และ (3) เอกสารท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยและมีความเก่ียวของกับ

งานวิจัยในครั้งนี้ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

           ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดการ

สรางแบบสอบถามดังนี้   

           1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ   

           2) สรางแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้ [1.] ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ผูตอบแบบสอบถาม [2.] ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการ [3.] ขอมูลเก่ียวกับสื่อโฆษณา [4.] 

ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ [5.] ขอมูลเก่ียวกับภาพลักษณ 

           3) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและ 

เสนอแนะปรับปรุงแกไข   

           4) ปรับปรุงแกไขและนําเสนอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้ง   

           5) แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะใหถูกตอง   

           6) นําแบบสอบถามไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน ไดคา

ความเชื่อม่ันรวมท้ังฉบับเทากับ 0.906 

           7) แจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย  

            การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชีย” ผูวิจัยไดสรุป

ผลการวิจัยดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

รายการ คิดเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศชาย 55.0 

2.อายุ 21-30 ป 42.3 

3.ระดับการศึกษาปริญญาตรี 66.3 

4.อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง 32.8 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 40.0 

    

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูใชบริการสายการบินแอรเอเชียในชลบุรี สวนใหญเปนเพศชาย คิด

เปนรอยละ 55.0 อายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 42.3 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 66.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 32.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001-30,000 บาท 

 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการ 

รายการ คิดเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เสนทางการบินภายในประเทศ 68.5 

2. เดินทางเพ่ือการทองเท่ียว 53.3 

3. ใชบริการ 1-2 ครั้ง/ป 76.0 

4. ซ้ือตั๋วผานเว็ปไซตของสายการบิน 87.5 

5. รับรูสื่อโฆษณาผานทางอินเทอรเน็ต 75.0 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูโดยสารในจังหวัดชลบุรีสวนใหญมีเสนทางการบินภายในระเทศ คิด

เปนรอยละ 68.5 มีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือการทองเท่ียว 53.3 มีความถ่ีในการใชบริการ 1-2ครั้ง/ป 

คิดเปนรอยละ 76.0 ชองทางในการซ้ือบัตรโดยสารผานเว็ปไซตของสายการบิน คิดเปนรอยละ 87.5 

และผูโดยสารรับรูสื่อโฆษณาของสายการบินผานสื่อโฆษณาทางอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 75.0 

 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอการรับรูส่ือโฆษณาประเภท

ตางๆ  

ส่ือโฆษณา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

สื่อวิทยุ 3.74 0.697 มาก 

สื่อสิ่งพิมพ 3.89 0.680 มาก 

สื่อปายโฆษณา 4.00 0.538 มาก 

สื่ออินเทอรเน็ต 4.25 0.539 มากท่ีสุด 

รวม 3.97 0.465 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดตอการรับรูสื่อประเภทตางๆ ของผูโดยสารสาย

การบินไทยแอรเอเชียประเภทตางๆ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา ผูโดยสารมีความคิดเห็นตอการรับรูสื่ออินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.25 รองลงมา คือผูโดยสารมีความคิดเห็นตอสื่อปายโฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผูโดยสารมี

ความคิดเห็นตอสื่อสิ่งพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และผูโดยสารมีความคิดเห็นตอสื่อวิทยุ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.74 

 

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด

บริการ  

สวนประสมทาง

การตลาดบริการ 

x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ผลิตภัณฑ/บริการ 3.98 0.562 มาก 
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ราคา 4.17 0.580 มาก 

ชองทางการจัดจําหนาย 4.32 0.504 มากท่ีสุด 

การสงเสริมการตลาด 4.20 0.505 มาก 

พนักงาน 4.40 0.509 มากท่ีสุด 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 4.32 0.520 มากท่ีสุด 

กระบวนการบริการ 4.20 0.534 มาก 

รวม 4.23 0.333 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดตอสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานพนักงานมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.40 รองลงมาคือ 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.32 ดานกระบวนการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และดาน

ผลิตภัณฑ/บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

ผูโดยสารมีความคิดเห็นตอการรับรูสื่ออินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.25 รองลงมา 

คือผูโดยสารมีความคิดเห็นตอสื่อปายโฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผูโดยสารมีความคิดเห็นตอสื่อ

สิ่งพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และผูโดยสารมีความคิดเห็นตอสื่อวิทยุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณของสายการบิน

ไทยแอรเอเชีย 

ภาพลักษณของสายการ

บินไทยแอรเอเชีย 

x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ภาพลักษณบริษัท 4.21 0.478 มาก 

ภาพลักษณตราสินคา 4.41 0.479 มากท่ีสุด 

ภาพลักษณการบริการ 4.38 0.432 มากท่ีสุด 

รวม 4.33 0.362 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 5 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชีย

ประเภทตางๆโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา

ผูโดยสารมีความคิดเห็นตอภาพลักษณตราสินคามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.41 รองลงมา คือผูโดยสาร

มีความคิดเห็นตอมีภาพลักษณการบริการคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 มีความคิดเห็นตอภาพลักษณบริษัทมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.21  

 

ตารางท่ี 6 ตารางผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชีย 

จําแนกตามส่ือโฆษณา 

ภาพลักษณของ

สายการบินไทย

แอรเอเชีย 

ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา ส่ืออินเทอรเน็ต 

F Sig F Sig F Sig F Sig 

ภาพลักษณบริษัท 4.49* 0.00 3.09* 0.01 6.47* 0.00 4.09* 0.00 

ภาพลักษณตรา

สินคา 

3.03* 0.01 1.15 0.33 2.16* 0.03 5.75* 0.00 

ภาพลักษณการ

บริการ 

3.33* 0.00 3.63* 0.00 5.69* 0.00 4.43* 0.00 

ในภาพรวม 4.98* 0.00 2.13* 0.03 5.97* 0.00 7.21* 0.00 

หมายเหตุ *=<0.05 

 

จากตารางท่ี 6 ตารางผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอร

เอเชีย จําแนกตามสื่อโฆษณา พบวา 

 1.ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีรับรูสื่อโฆษณาสื่อวิทยุตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2.ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีรับรูสื่อโฆษณาสิ่งพิมพตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน 

ดานภาพลักษณตราสินคาท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
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 3.ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีรับรูสื่อโฆษณาทางปายโฆษณาตางกัน มีความ

คิดเห็นตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 4.ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีรับรูสื่อโฆษณาอินเทอรเน็ตตางกัน มีความคิดเห็น

ตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 7 ตารางผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชีย 

จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดบริการ สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอปจจัย

ภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชีย  

หมายเหตุ *=<0.05 

 

 จากตารางท่ี 7 ตารางผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอร

เอเชีย จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา 

 1. ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

ผลิตภัณฑ/บริการตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

ราคาตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพลักษณ

ของสาย

การบินไทย

แอรเอเชีย 

ดาน

ผลิตภัณฑ/

บริการ 

ดานราคา ดานสถานที่จัด

จําหนาย 

ดานสงเสรมิ

การตลาด 

ดานพนักงาน ดาน

สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ 

ดาน

กระบวนการ

บริการ 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

ภาพลักษณ

บริษัท 

7.83* 0.00 8.81* 0.00 9.66* 0.00 9.92* 0.00 9.73* 0.00 6.06* 0.00 2.92* 0.05 

ภาพลักษณ

ตราสินคา 

3.47* 0.00 7.18* 0.00 10.03* 0.00 6.28* 0.00 5.04* 0.00 3.38* 0.02 3.33* 0.02 

ภาพลักษณ

การบริการ 

5.19* 0.00 5.64* 0.00 7.37* 0.00 5.90* 0.00 5.72* 0.00 5.91* 0.00 5.19* 0.00 

ในภาพรวม 8.20* 0.00 10.06* 0.00 13.60* 0.00 10.92* 0.00 11.54* 0.00 7.29* 0.00 3.93* 0.00 
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 3. ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

สถานท่ีจัดจําหนายตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

สงเสริมการตลาดตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5. ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

พนักงานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 6. ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 7. ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียท่ีมีการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

กระบวนการบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินไทยแอรเอเชีย พบวา ปจจัยสื่อ

โฆษณา และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก และภาพลักษณของสาย

การบินไทยแอรเอเชียโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ ณัฐิยาภรณ ภูทอง (2558) ปจจัยท่ี

สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบิน กรณีศึกษาสายการบินบางกอกแอรเวย พบวา สวนประสม

ทางการตลาดบริการ สื่อโฆษณา และภาพลักษณสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมอยูในระดับ

มาก 

ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย ซ่ึง

พบวา ผูใชบริการท่ีมีการรับรูตอสื่อโฆษณาตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณสายการบินไทยแอร

เอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ ชนันพร แกวโสฬส (2557) 

ไดศึกษาเรื่อง การรับรูโฆษณาผานสื่อโทรทัศนสงผลตอภาพลักษณสินคาและคุณภาพท่ีรับรูของ

เครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูโฆษณาเครื่องปรับอากาศผาน

สื่อโทรทัศนสงผลตอภาพลักษณของสินคาประเภทเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และภาพลักษณของสินคาประเภทเครื่องปรับอากาศ

ท่ีมีผลตอคุณภาพสินคาท่ีรับรูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
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ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย ซ่ึง

พบวา ผูใชบริการท่ีมีการรับรูตอสวนประสมทางการตลาดบริการตางกันมีภาพลักษณสายการบิน

ไทยแอรเอเชียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ ฤดีรัตน สิทธิบริบูรณ 

(2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณท่ีสงผลตอความพึง

พอใจของลูกคารานอาหารวอเตอรไซด รีสอรท พบวา สวนประสมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกตอ

ความพึงพอใจของลูกคารานอาหารวอเตอรไซด โดยตัวแปรอิสระท้ังสองรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของความพึงพอใจไดรอยละ 66.90 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

 1. เนื่องจากผลการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมผูใชบริการท่ี พบวา ผูใชบริการสายการบินไทย

แอรเอเชียสวนใหญมีเสนทางการบินภายในประเทศ มีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียว 

มีความถ่ี 1-2 ครั้งตอปในการใชบริการ ผูโดยสารซ้ือบัตรโดยสารผานเว็บไซตของสายการบิน และมี

การรับรูสื่อโฆษณาจากอินเทอรเน็ต ดังนั้นสายการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวของดานธุรกิจการทองเท่ียว

ควรใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของการสายการบินเพ่ือใหบริการ

แกผูโดยสารไดอยางเหมาะสม โดยควรการสรางการรับรูจัดรายการสงเสริมการขายท่ีเนนเสนทาง

การบินภายประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการเดินทางของผูโดยสาร อีกท้ัง สรางการรับรู

ขอมูลขาวสารการสงเสริมการขายผานชองทางออนไลน รวมท้ังพัฒนาระบบออนไลนในการซ้ือบัตร

โดยสารใหทันสมัยมากข้ึน เพ่ือใหผูโดยสารสามารถใชบริการไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

 2. การรับรูสื่อโฆษณาดานสื่ออินเทอรเน็ต จากผลการศึกษาผูใชบริการใหความสําคัญกับสื่อ

อินเทอรเน็ต จึงควรมีการใชสื่ออินเทอรเน็ตกระจายขาวสารขอมูลของสายการบินใหผูโดยสารรับรู

ไดมากท่ีสุดและควรแอดมินท่ีสามารถตอบปญหาของผูโดยสารท่ีไดรับผลกระทบและสามารถนํามา

แกไขปญหาไดทันทวงท่ี เชน เฟสบุก ไลน ทวิตเตอร เนื่องจากปจจุบันผูใชบริการสามารถแสดงความ

คิดเห็นผานสื่อออนไลนไดรวดเร็ว ซ่ึงอาจจะจะทําใหสายการบินมีความนาเชื่อถือลดลงหรืออาจทําให

ภาพลักษณของสายการบินเสียหายได 

  3. สวนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาผูใชบริการสายการบินใหความสําคัญ

กับ ดานพนักงาน สายการบินควรพัฒนาความสามารถของพนักงาน เชน เม่ือลูกคามีปญหาตองการ

สอบถามพนักงานควรมีความรูและสามารถตอบคําถามเพ่ือชวยเหลือผูโดยสารไดเปนอยางดี 

พนักงานควรใหการบริกาดวยความสุภาพ ออนนอม ตอผูโดยสาร 

 4. ภาพลักษณของสายการบิน จากผลการศึกษาผูใชบริการสายการบินใหความสําคัญกับ

ดานภาพลักษณตราสินคา สายการบินจึงควรพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยสรางตราสินคาท่ี

สามารถสื่อถึงความเปนเอกลักษณของสายการบินสามารถเปนตราสินคาสัญญาลักษณท่ีผูโดยสาร
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สามารถจดจํางาย และสรางคุณคาท่ีแตกตางเหนือคูแขง นําไปสูความสามารถทางการแขงขันของ

สายการบิน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

 1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณสายการบิน

ไทยแอรเอเชีย เชิงคุณภาพเพ่ือทําใหทราบถึงขอมูลเชิงลึกของปจจัยตอภาพลักษณสายการบินไทย

แอรเอเชียโดยตรงและขอมูลสามารถเชื่อถือไดสูงกวาเชิงปริมาณ 

 2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรเก็บขอมูลจากผูโดยสารชาวตางชาติเพ่ือใหทราบขอมูลการ

บริการและปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียจากประสบการณเดินทางจาก

ผูโดยสารชาวตางชาติดวย 

3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอสายการบินไทยแอรเอเชีย

เปรียบเทียบกับสายการบินนกแอร เพ่ือใหทราบถึงปจจัยหลักท่ีสงตอภาพลักษณและนํามาพิจารณา

ชองวางในการใหบริการแกผูโดยสารมากยิ่งข้ึน 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอความจงรักภักด ี

ของสายการบินไทยสมายล 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING BRAND LOYALTY  

OF THAI SMILE AIRWAYS 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ี

สงผลตอความจงรักภักดีของสายการบินไทยสมายล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยสมายลในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชใน

การศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาสถิติ

รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบใชคา One-way ANOVA และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ผลการศึกษาพบวา 

 1. สวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยสมายล โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

และความจงรักภักดีของสายการบินไทยสมายล โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของสาย

การบินไทยสมายล พบวา ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาด

บริการท่ีตางกัน มีความจงรักภักดีตอสายการบินไทยสมายล โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  

คําสําคัญ: สวนประสมการตลาดบริการ ความจงรักภักดี สายการบินไทยสมายล 

 

 

                                                           
1,2,3,4,5,6,7 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยกีารบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
* E-mail: Panatornfirst@hotmail.com 
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Abstract 

 The research aims to study and compare service marketing mix factors 

influencing brand loyalty to Thai Smile Airways. The sample group used in study is 

400 passengers in Chonburi Province. Five leveled estimation questionnaires have 

been used as the data gathering tool. The statistic measurements which have been 

used are frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-

test, and one way analysis of variance. The research found that 

 1. Service marketing mix factors influencing brand loyalty to Thai Smile 

Airways, overall was at the high level and brand loyalty to Thai Smile Airways, and 

overall was at the high level 

 2. A comparison of service marketing mix factors influencing brand loyalty to 

Thai Smile Airways found that passenger’s users in Thai Smile Airways different service 

marketing mix factors had, overall and specifically was with statistical significance at 

the 0.05  

 

Keywords: Service Marketing Mix, Brand Loyalty, Thai Smile Airways 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

     อุตสาหกรรมการบินในปจจุบันนั้นมีการแขงขันคอนขางสูง มีสายการบินใหมๆท่ีเปด

ใหบริการการเดินทางท้ังภายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะภายในประเทศท่ี

ตองแขงขันกับสายการบินตนทุนต่ําหรือ Low-cost Airlines ท่ีเนนในเรื่องของราคาตั๋วเปนหลัก สาย

การบินตนทุนต่ําหรือ Low-cost Airlines ไดเขามามีบทบาทในธุรกิจการบินและมีอัตราการ

เจริญเติบโตตอเนื่อง เพราะมีคาโดยสารท่ีถูกกวาสายการบินระดับพรีเม่ียมหรือ Full Service ท่ี

ใหบริการแบบเต็มรูปแบบและเรียกเก็บคาโดยสารในราคาสูง โดยสายการบินตนทุนต่ําจะมุงเนนการ

ทําใหตนทุนของสายการบินตํ่าทีสุด ลดการบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไมจําเปนออกไป ทํา

ใหสายการบินตนทุนต่ํามีตนทุนท่ีนั่งตอหนึ่งหนวยระยะทางตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของสายการบินท่ี

ระดับพรีเม่ียม จนสามารถกําหนดอัตราคาโดยสารในราคาต่ํากวามากๆ ไดและเม่ือเปรียบเทียบอัตรา

คาโดยสารนี้กับการเดินทางในรูปแบบอ่ืนพบวามีอัตราคาโดยสารดวยสายการบินตนทุนต่ํานี้มีคา

โดยสารใกลเคียงกับการโดยสารในรูปแบบอ่ืนแตมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยกวา จึงเปน

ปจจัยกระตุนใหผูโดยสารเขามาใชบริการมากข้ึน ทําใหสายการบินตนทุนต่ําเปนทีนิยมและประสบ

ความสําเร็จเปนอยางมาก (สิทธิโชค พราหมณแกว, 2559) 
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ธุรกิจใดท่ียิ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากเทาไหร ก็จะยิ่งสรางใหเกิด

ความจงรักภักดีของลูกคาตามมามากข้ึนเทานั้น ซ่ึงจะเห็นไดวาสิ่งท่ีธุรกิจแสวงหาสูงสุด และเปน

หัวใจสําคัญ ก็คือ ความจงรักภักดีของลูกคา อยางไรก็ตาม การสรางความพอใจและความจงรักภักดี

ในยุคปจจุบันท่ีความตองการลูกคาในธุรกิจบริการมีความซับซอนทามกลางการแขงขันท่ีสูง (หัทญา 

คงปรีพันธุ, 2557) ดังนั้นในปจจุบันการแขงขันท่ีรุนแรงในธุรกิจการบินทําใหธุรกิจการบินตอง

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดวยการสรางสินคาหรือบริการใหเกิดคุณคากับผูโดยสาร

มากข้ึน ดวยการนํากลยุทธสวนประสมการตลาดบริการเขามาจัดการ พัฒนาการใหบริการท่ีสามารถ

สรางความแตกตางใหกับผูโดยสาร คนหาความตองการท่ีแทจริง รวมท้ังการใหบริการท่ีสามารถสราง

ประสบการณการเดินทางท่ีประทับใจ สงผลทําใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ

นั้นๆ เพราะสายการบินสามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสารไดเหนือกวาคูแขง ในการใช

บริการครั้งตอไปในอนาคตผูโดยสารก็จะกลับมาใชบริการซํ้า และเกิดเปนความจงรักภักดีตอสายการ

บิน 

 จากท่ีมาและความสําคัญดังกลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ี

สงผลตอความจงรักภัคดีในตราสินคาของผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท้ังนี่ผลท่ีคาดวาจะไดรับจะ

ทําใหผูใชบริการสายการบินไทยสมายลยินดีใชบริการซํ้า หรือมีความภักดีตอตราสินคาของสายการ

บินไทยสมายลอีกท้ังทราบถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจของผูใชบริการสายการบินไทยสมายล และเพ่ือ

เปนประโยชนตอองคกรธุรกิจท่ีเก่ียวของในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสายการบินไทย

สมายลในระยะยาวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูโดยสารสายการบินไทย

สมายล 

2.เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูโดยสารสายการบิน

ไทยสมายล 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผูโดยสารท่ีมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดบริการตางกันสงผลตอความจงรักภักดี

ของสายการบินไทยสมายลแตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                    ตัวแปรตน                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

      1) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยสมายล 

ท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

       กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูใชบริการสายการบินไทยสมายล ท่ีอาศัยอยูในเขต

จังหวัดชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงไดใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง

ของ Cochran, W.G. (1953) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต ยอมรับความคลาดเคลื่อนท่ี 5 

เปอรเซ็น ไดกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 

     2) ขอบเขตพ้ืนท่ีการวิจัย ไดแก จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก 

เนื่องดวยขอบเขตระยะเวลาการศึกษาวิจัยท่ีมีจํากัด จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะในจังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท่ีคณะผูวิจัยศึกษา 

     3) ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม 2562 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

สวนประสมการตลาดบริการ 

1.ดานผลิตภัณฑ 

2.ดานราคา 

3.ดานสถานท่ี 

4.ดานการสงเสริมการตลาด 

5.ดานบุคลากร 

6.ดานลักษณะทางกายภาพ 

7   
 

 

 

 

ความภักดีของ 

สายการบินไทยสมายล 

1.ดานความเชื่อม่ัน  

2.ดานการเขาไปอยูกลาง

ใจผูบริโภค  

3.ความงายในการเขาถึง 
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 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคําถามเปน

แบบเลือกอบ (Check list) เพ่ือเลือกตอบตามระดับการวัดจํานวนตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูโดยสารของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคําถาม

เปนแบบเลือกตอบ (Check list) เพ่ือเลือกตอบตามระดับการวัดจํานวนตาม เสนทางท่ีทานเลือกใช 

วัตถุประสงคท่ีทานเลือกเดินทาง ความถ่ีในการใชเดินทาง ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

สายการบินของทานมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการ ซ่ึงมีท้ังหมด 7 ดาน ไดแกดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ 

และดานกระบวนการ ซ่ึงลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดเพียงคําถามเดียวและใชมาตร

สวนแบบประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร

ภาคชั้น (Interval Scale) แบงคําถามออกเปน 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความจงรักภักดี ซ่ึงมีท้ังหมด 3 สวน ไดแกความเชื่อม่ัน การเขาไป

อยูกลางใจผูบริโภค และความงายในการเขาถึง ซ่ึงลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดเพียง

คําถามเดียวและใชมาตรสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยใชระดับการ

วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบงคําถามออกเปน 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด 

 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

     1.  การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบถึงคามเหมาะสมในประเด็นท่ีศึกษาโดย

นําเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน โดยการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Item- Objective 

congruence Index: IOC) ของ Rovinelli and Hambleton (อางอิงในอินทิรา, 2552) จากนั้นนํา

คะแนนของผูทรงคุณวุฒิในแตละขอมารวมกันเพ่ือหาคาความสอดคลอง อยูระหวาง 0.60-1.00 

แสดงวาแบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหาทุกขอ 

     2. จากการตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) คณะผูวิจัยนํา

แบบสอบถามฉบับรางท่ีไดผานการแกไขจากผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมตัวอยางท่ี

มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาจํานวน 30 ชุด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคา

ความเท่ียงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach, 1954) ไดคาความเชื่อม่ันรวมท้ังฉบับเทากับ 

0.897 

 4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการแจกแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางอยางนอย 400 คน ชวงเวลา

ในการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลอยูในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2562  

 5. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

     5.1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

       5.1.1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก 

เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เฉลี่ยตอเดือน โดยใชคารอยละ 

(Percentage) 

                  5.1.2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด กับระดับความจงรักภักดี

ตอตราสินคาของสายการบินไทยสมายล โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

     5.2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

      วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบวาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการท่ีแตกตางกัน สงผลความตอความจงรักภักดีในตราสินคาของสายการบิน

ไทยสมายลท่ีแตกตางกันหรือไม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของสาย

การบินไทยสมายล” ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

รายการ รอยละ 

1. เพศหญิง 53.8 

2. อายุ 21-30 ป 

3. สถานภาพโสด 

4.ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

5. อาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน 

6. รายได 15,000-30,000 บาท 

49.3 

66.8 

70.8  

40.0 

37.5 

 

จากผลตารางท่ี 1 พบวาผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยสมายล จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 53.8 สวนใหญมีอายุต้ังแต 21-
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30 ป คิดเปนรอยละ 49.3 สถานภาพสวนใหญเปนโสดคิดเปนรอยละ 66.8 เปนคนท่ีมีการศึกษาสวน

ใหญระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 70.8  มีอาชีพเปนพนักงานหรือลูกจาง

บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40.0 และสวนใหญมีรายได 15,000-30,000  บาท คิดเปนรอยละ 37.5 

 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการ 

รายการ รอยละ 

1. เสนทางท่ีเลือกใชโดยสารภายในประเทศ 59.3 

2. วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว 

3.ความถ่ีในการเดินทาง 1-2 ครั้งตอป 

4.ผูท่ีตัดสินใจดวยตัวเองในการเลือกใชสายการบิน 

62.3 

59.5 

43.5 

 

จากผลตารางท่ี 2 พบวาผู โดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยสมายลจํานวนผูตอบ

แบบสอบถามท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเลือกใชเสนทางโดยสารภายในประเทศคิดเปนรอยละ 59.3 

โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวคิดเปนรอยละ 62.3 ซ่ึงมีความถ่ีในการเดินทาง 

1-2 ครั้งตอปคิดเปนรอยละ 59.5 และตัดสินใจเดินทางโดยสายการบินไทยสมายลดวยตนเองคิดเปน

รอยละ 43.5  

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ีย (𝒙𝒙�)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนประสมทางการตลาดบริการ

  

ขอท่ี 
ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอการเลือกใชสายการบินไทยสมายล  S.D. 

ระดับปจจัยท่ีมี

ผลตอความ

จงรักภักดี 

อันดับ

ท่ี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร 

ดานกระบวนการบริการ 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

4.27 

4.13 

4.17 

4.07 

4.50 

4.27 

4.34 

0.48 

0.59 

0.53 

0.58 

0.52 

0.50 

0.66 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

3 

6 

5 

7 

1 

4 

2 

 รวม 4.25 0.55 มากท่ีสุด  

X
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  จากตารางท่ี 3 แสดงวา ระดับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอความ

จงรักภักดีของสายการบินไทยสมายล โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   ( = 4.25) เม่ือพิจารณาเปน

รายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ไดแก 

ดานบุคคล (  𝑥𝑥�= 4.50) ดานลักษณะทางกายภาพ (�̅�𝑥= 4.34) ดานผลิตภัณฑ ( = 4.27) ดาน

กระบวนการบริการ ( = 4.27) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( = 4.17) ดานราคา ( = 4.13) 

ดานการสงเสริมการตลาด ( = 4.07) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉล่ีย (𝒙𝒙�)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความจงรักภักดีของสายการบิน

ไทยสมายล  

ขอท่ี 
ความจงรักภักดีตอตราสินคาของสายการบิน

ไทยสมายล  S.D. 

ระดับปจจัยท่ีมี

ผลตออความ

จงรักภักดี 

อันดับท่ี 

1 

2 

3 

ดานความเชื่อม่ัน 

ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค 

ดานความงายในการเขาถึง 

3.89 

3.88 

4.34 

0.60 

0.80 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 

2 

3 

1 

 รวม 4.04    

                                  

 จากตารางท่ี 4 แสดงวา ความจงรักภักดีตอตราสินคาท่ีมีผลตอความจงรักภักดีสายการบิน

ไทยสมายลท่ีอยูในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥= 4.04) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ไดแก ดาน

ความงายในการเขาถึง (�̅�𝑥= 4.34) ดานความเชื่อม่ัน (�̅�𝑥= 3.89) และดานการเขาไปอยูกลางใจ

ผูบริโภค (�̅�𝑥= 3.88) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนผสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของสาย

การบินไทยสมายล 

X

X

X X X

X

X

ความ

จงรักภักด ี

ดานผลิตภณัฑ ดานราคา ดานสถานที่จัด

จําหนาย 

ดานสงเสรมิ

การตลาด 

ดานบุคลากร ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 

ดานกระบวน 

การบริการ 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

ดานความ

เชื่อมั่น 

6.91* 0.00 8.99* 0.00 9.79* 0.00 8.35* 0.00 3.99* 0.00 4.35* 0.00 8.32* 0.05 
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* < 0.05 

  

จากตารางท่ี 5.1 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอความจงรักภักดีของ

สายการบินไทยสมายล 

1. ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑตางกันมีความจงรักภักดี

ตอสายการบินไทยสมายลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีท่ีมีความคิดเห็นดานราคาตางกันมความจงรักภักดีตอ

สายการบินไทยสมายลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีความคิดเห็นดานสถานท่ีตางกันมีความจงรักภักดีตอ

สายการบินไทยสมายลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาดตางกันมีความ

จงรักภักดีตอสายการบินไทยสมายลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5. ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีความคิดเห็นดานบุคลากรตางกันมีความจงรักภักดี

ตอสายการบินไทยสมายลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6. ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีความคิดเห็นดานลักษณะทางกายภาพตางกันมีความ

จงรักภักดีตอสายการบินไทยสมายลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

7. ผูโดยสารสายการบินไทยสมายลท่ีมีความคิดเห็นดานกระบวนการตางกันมีความ

จงรักภักดีตอสายการบินไทยสมายลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของสายการบินไทย

สมายล ซ่ึงพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ 

เจนจิรา นาทองคํา และสุดาพร กุณฑลบุตร (2561) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปจจัยทางการตลาด

ตอความตั้งใจในการใชบริการซํ้าของสายการบินตนทุนต่ํา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุระหวาง 25-29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

ดานเขาไป

อยูกลางใจ 

5.70* 0.00 8.88* 0.00 7.77* 0.00 10.33* 0.00 1.68* 0.11 4.12* 0.02 6.32* 0.02 

ความงาย

ในการ

เขาถึง 

9.99* 0.00 13.49* 0.00 12.42* 0.00 16.31* 0.00 8.99* 0.00 15.53* 0.00 19.14* 0.00 

ในภาพรวม 10.70* 0.00 14.81* 0.00 12.76* 0.00 15.38* 0.00 5.15* 0.00 9.83* 0.00 13.71* 0.00 
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มีความตั้งใจในการใชบริการซํ้า โดยรวมอยูในระดับมาก และความจงรักภักดีของสายการบินไทย

สมายล โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ เสาวคนธ ศรีทองกุล (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผูโดยสารชาวไทยท่ีมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอบริษัท

การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก โดยมีความพึงพอใจจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการสรางความม่ันใจได (Assurance) ดานการ

สรางการตอบสนองตอความตองการ (Responsiveness) ดานการสรางการดูแลเอาใจใสผูใชบริการ 

(Empathy) ดานการสรางความเชื่อถือได (Reliability) และดานการสรางบริการท่ีเปนรูปธรรม 

(Tangibles) ตามลําดับ และความภักดีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก 

จากการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของสายการบิน

ไทยสมายล ซ่ึงพบวา ผูโดยสารท่ีมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดบริการตางกันสงผลตอความ

จงรักภักดีของสายการบินไทยสมายล โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลองกับ โดยสอดคลองกับงายวิจัยของภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา สวนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของผูใชบริการ

บัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยไทยท่ีมีอิทธิพลตอกลยุทธการสรางความภักดีตอตราสินคา ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ผูใชบริการท่ีมีสวนประสมการตลาดบริการท่ีตางกัน มีอิทธิพลตอกลยุทธ

การสรางความภักดีตอตราสินคาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยไทยท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับ 

สุภัชชา วิทยาคง (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีตอตราสินคาของสายการบินตนทุนต่ํา

ของผูใชบริการชาวไทย ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอตราสินคาของสาย

การบินตนทุนต่ําของผูใชบริการชาวไทย โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลท่ีสงผลตอความภักดีจากมากไป

นอย ไดแก ปจจัยดานเครื่องแตงกายของพนักงานและลักษณะทางกายภาพของเครื่องบิน ปจจัยดาน

ราคาสินคาและบริการเสิรม ปจจัยดานพนักงานและความเชื่อม่ันในสายการบิน ปจจัยดานชองทาง

และกระบวนการในการจัดจําหนายตั๋วโดยสารและชําระเงิน ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการ

สงเสริมทางการตลาด 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน   

 1. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูโดยสารใหความสําคัญในดานบุคลากร เนื่องจาก

บุคลากรหรือพนักงานเปนหัวใจของคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการ โดยตองเลือก

พนักงานท่ีรักในการบริการ มีมนุษยสัมพันธดี และมีไหวพริบปฏิพานในการแกปญหา สายการบิน

ควรดูแลเอาใจใสพนักงานเพ่ือใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรและรักองคการ รวมท้ังควรมี

การฝกอบรมพนักงานใหความรูในดานการบริการและสงเสริมทักษะในการใหบริการ 
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 2. ความจงรักภักดีในตราสินคา ผูโดยสารใหความสําคัญในเรื่องของความงายในการเขาถึง

ขอมูลของสายการบิน ดังนั้นสายการบินควรพัฒนาข้ันตอนการใหบริการของสายการบิน ใหมีความ

สะดวกรวดเร็วในการคนหาและจองเท่ียวบิน รวมถึงความคลองตัว ไมเกิดความซับซอนในการ

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 1.ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรทําการเก็บขอมูลกับผูใชบริการชาวตางชาติ เนื่องจากใน

ปจจุบันมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาใชบริการสายการบินไทยสมายลมากข้ึน และเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ขอมูลท่ีชัดเจน ในเรื่องของปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของสายการบินไทยสมายล 

 2.ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา

ของสายการบินไทยสมายล เพ่ือใหทราบถึงความตองการของผูใชบริการและนําไปสูความจงรักภักดี

ในตราสินคา ทําใหเกิดจากความเชื่อม่ันและการนึกถึง ซ่ึงทําใหเกิดการใชบริการครั้งตอไป 

 3.ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของ

สายการบินไทยสมายลกับสายการบินอ่ืนๆ และนําขอมูลมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ

แตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา ทําใหสามารถวิเคราะหคูแขง และสามารถ

ทําใหผูใชบริการเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาไดมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ กลยุทธสวนประสมทางการตลาด

บริการของสายการบินไลออนแอรโดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนผูโดยสารในเขตอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรีจํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 

ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคา t-test การทดสอบคา One way ANOVA และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance) ผลการวิจัยนี้พบวา 

1. กลยุทธสวนประสมทางการบริการสายการบินไทยไลออนแอร โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร 

กรณีศึกษาผูโดยสารในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูโดยสารท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตางกัน ผูรวมเดินทาง และการตัดสินใจในการเลือกใชบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอ

กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร โดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คําสําคัญ: กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ สายการบิน ไทยไลออนแอร 

 

 

 

                                                           
1,2,3,4,5,6 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยกีารบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลตะวันออก 
7อาจารย ดร. สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลตะวันออก 
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Abstract  

 This research aims to study and compare service marketing mix strategy of 

Lion Air Airlines. The sample group used in the study is 400 passengers in Chonburi 

Province. Five leveled estimation questionnaires have been used as the data gathering 

tool. The statistic measurements which have been used are frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test and one way analysis of variance. The research found 

that 1. Service marketing mix strategy of Lion Air Airlines, overall and specifically was 

at the high level.  

 2. A comparison of Service marketing mix strategy of Lion Air Airlines: A case 

study of passengers in Sriracha district, Chonburi Province found that service marketing 

mix strategy of Lion Air Airlines passenger with different age, education, career, 

income, traveling companion, decision making was overall statistically significant at 

the 0.05 

 

Keywords: Service Marketing Mix Strategies, Airlines, Thai Lion Air 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยในปจจุบันมีสายการบินที่เปนสัญชาติไทยที่ใหบริการการเดินทางทางอากาศ

ในเสนทางบินภายในประเทศเปนจํานวนหลายสายการบิน สงผลใหประชาชนชาวไทยมีอัตราการ

ใชบริการการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นมากทุกป โดยแตละสายการบินจะมีการบริการภาคพ้ืนดิน 

การบริการบนอากาศยาน รวมถึงราคาบัตรโดยสารที่มีความหลากหลายแตกตางกันออกไป เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของผูโดยสารชาวไทยในทุกระดับ (จิรายุ อักษรดี, 2554) 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2556 ไทยแอรเอเชีย มีเครื่องบิน 28 ลํา เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 

เพิ่มเปน 59 ลํา อันดับ 2 คือ ไทยไลออนแอร ซึ่งเปดใหบริการหลังไทยแอรเอเชีย เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2557 มี 5 ลํา แตวันที่ 30 เมษายน 2561 เพิ่มเปน 32 ลํา นกแอรที่เคยอยูในอันดับ 2 

ปจจุบันมีเครื่องบินมากเปนอันดับ 3 จากวันที่ 30 เมษายน 2556 มี 14 ลํา ปจจุบันมี 28 ลํา ไทย

แอรเอเชีย เอ็กซ เปดใหบริการในป 2558 มี 3 ลํา นกสกูตมี 2 ลํา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 

ปจจุบันมี 5 ลํา ไทยเวียตเจ็ต เมื่อ 30 เมษายน 2558 มี 1 ลํา ปจจุบันมี 5 ลํา การเพิ่มขึ้นของ

เครื่องบิน เพราะตองรองรับผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ท้ังในประเทศ และระหวางประเทศ โดยจํานวน

ผูโดยสารในประเทศเพิ่มขึ้น 3 เทา จากป 2555 จํานวน 11 ลานที่นั่ง เพิ่มเปน 33 ลานที่นั่งในป 

2560 เพราะเศรษฐกิจเติบโต กลุมผูบริโภครายไดปานกลางเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของสายการบิน
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ตนทุนต่ําจนเกิดการแขงขันกันสูง ราคาโดยเฉลี่ยของตั๋วโดยสารถูกลง หลายคนจึงเปลี่ยนมานั่ง

เครื่องบินแทนนั่งรถโดยสารและรถไฟ (ไทยรัฐออนไลน, 2561) 

จากแนวโนมการเติบโตของธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน

ไทยที่มีแนวโนมนิยมเดินทางภายในประเทศโดยเครื่องบินมากขึ้น และสภาวะการแขงขันที่รุนแรง 

ประกอบกับในปจจุบันผูใชบริการไมไดคํานึงถึงราคาถูก เพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังคํานึงถึง

คุณภาพการใหบริการ และมีความตองการที่จะไดรับบริการในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้นดวย จึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีสายการบินตนทุนต่ําตางๆ ตองศึกษาอยางจริงจังวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลทํา

ใหผู ใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดการใชบริการซํ้าอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนา

บริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการโดยสาร (เสาวภา ลีลานุวงศ, 2558) 

จากที่มาและความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัย

ความสําเร็จตอการใหบริการสายการบินไลออนแอรครั้งนี้ผลที่คาดวาจะไดรับเพื่อเปนแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการผูโดยสารของสายการบินไลออนแอรใหมีประสิทธิภพมาก

ยิ่งขึ้นและเพื่อเปนประโยชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจสายการบินที่สนใจไดทราบถึงปจจัย

ความสําเร็จตอการใหบริการผูโดยสารซึ่งสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายหรือวางแผนการใหบริการใหบริการใหตรงตอความตองการของผูใชบริการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร กรณีศึกษา

ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร 

กรณีศึกษาประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผูโดยสารท่ีมีลักษณะสวนบุคคลท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาด

บริการของสายการบินไทยไลออนแอร แตกตางกัน 

2. ผูโดยสารท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมทาง

การตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)              ตัวแปรตาม(Dependent 

Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร 

กรณีศึกษาผูโดยสารในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” มีจุดประสงคท่ีจะศึกษากลยุทธสวนประสม

การตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร กรณีศึกษาประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี  

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

1) ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผูโดยสารท่ีใชบริการของสายการบินไทยไลออน

แอร ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดบริการ 

(7P’s) 

1.ดา้นผลติภณัฑ ์

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นสถานที ่ 

4.ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

5.ดา้นบุคลากร 

6.ดา้นกระบวนการ 

 

ลกัษณะส่วน

บคุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชพี 

ไ  ้

พฤติกรรมการใช้บริการ  

1. วตัถุประสงคใ์นการใช้

บรกิาร  

2. ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 

3.  ช่องทางการซือ้บตัร

โดยสาร 

4 ้ ่ ิ  
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2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผูโดยสารท่ีเคยใชบริการสายการบิน ไทยไลออน

แอร ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน คณะผูวิจัยจึงไดใช

สูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Cochran, W.G. (1953) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

ยอมรับความคลาดเคลื่อนท่ี 5 เปอรเซ็น ไดกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 

 เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมี

คําถามชนิดปลายเปดและปลายปด โดยแบงโครงคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูล

ลักษณะของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ(Check list) เพ่ือเลือกตอบ

ระดับการวัดจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนท่ี 2 ขอมูล

พฤติกรรมการใชบริการสายการบินไทยไลออนแอร (Thai Lion Air) ประกอบดวย วัตถุประสงคใน

การใชบริการ ความถ่ีในการใชบริการ ชองทางการซ้ือบัตรโดยสาร ผูรวมเดินทาง และการตัดสินใจ

ในการเลือกใชบริการ     สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

ผลตอความความสาํเร็จในการใหบริการสายการบินไทยไลออนแอร (Thai Lion Air) ซ่ึงลักษณะของ

คําถามเปนแบบใหเลือกชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุดกําหนดตัวเลขระดับ

ความคิดเห็น สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะ โดยเปนคําถามแบบ

ปลายเปด 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (1)ศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับกับเรื่องกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของ

สายการบินไทยไลออนแอร กรณีศึกษาประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2)ศึกษาวิธีการสราง

แบบสอบถามประเภทตาง ๆ จากแบบสอบถามเก่ียวกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของแลวนํามาสรางเปน

แบบสอบถามสําหรับใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ (3)นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเหมาะสม

ของเนื้อหา และทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองจากนั้นนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ

เหมาะสมตามเนื้อหา (4)ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามอีกครั้งแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

แกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (5)นําแบบสอบถามไปให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือหาความเท่ียงตรง (Validity) ซ่ึงหลังจากสรางแบบสอบถามเสร็จแลวจึงได

นําแบบสอบถามไปปรึกษา ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองการใชถอยคําสํานวนภาษา การ

จัดลําดับของคําถามและความสมบูรณของเนื้อหา แลวจากนั้นจึงนําขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดมาปรับปรุง

แกไขแบบสอบถามใหสมบูรณครบถวน โดยคาความเท่ียงตรงท่ีคํานวณไดมากกวา 0.60 ทุกขอ (6) 

ทดสอบความเชื่อม่ัน สถิติท่ีใชหาคาคสามเชื่อม่ันของแบบสอบถามไดแก ความเชื่อม่ัน (Reliability) การ
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ทดสอบหาคาความเชื่อม่ันชองแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา (α – Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) คาอัลฟาท่ีไดจะแสดงถึง ระดับของความคงท่ีของ

แบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 มีสูตรดังนี้ (Cronbach, 1990, p. 204) ไดคาความเชื่อม่ัน

รวมท้ังฉบับเทากับ 0.919 

 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ (1)สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ีคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉลี่ยตอเดือน และพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก วัตถุประสงคในการใชบริการ ความถ่ีในการใชบริการ 

ชองทางการซ้ือบัตรโดยสาร ผูรวมเดินทาง และการตัดสินใจในการเลือกใบริการ (2)สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานแตละขอใชสถิติ t - test และ One way ANOVA (F 

- test) เพ่ือทดสอบความแตกตางในการวิเคราะหความแตกตางดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก วัตถุประสงคในการใช

บริการ ความถ่ีในการใชบริการ ชองทางการซ้ือบัตรโดยสาร ผูรวมเดินทาง และการตัดสินใจในการ

เลือกใชบริการ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการสายการบินไทยไลออนแอร 

กรณีศึกษาผูโดยสาร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันของ

การวิจัย เพ่ือใหการวิจัยมีความสมบูรณและสะดวกตอการนําผลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยแสดงถึงวัตถุประสงคของการวิจัย สรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 

 

ผลวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรมการใชบริการ 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ จํานวน 
คิดเปนรอยละของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 เพศหญิง 201 50.3 

 อายุต่ํากวา 25 ป 272 68.0 

 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตร ี 223 55.8 

 นักเรียน / นักศึกษา 268 67.0 

 รายไดนอยกวา 10,000 บาท 160 40.0 

  

 จากตารางท่ี 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงจํานวน 201 คน       

คิดเปนรอยละ 50.3 อยูในชวงอายุท่ีต่ํากวา 25 ป มีจํานวนท้ังสิ้น 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0  มีระดับ

การศึกษา อยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 223 คน คิดเปนรอยละ 55.8 ประกอบอาชีพ

นักเรียน /นักศึกษา มีจํานวนท้ังสิ้น 268 คน คิดเปนรอยละ 67.0  และมีระดับรายไดตอเดือน สวนใหญมี

ระดับรายไดนอยกวา 10,000 บาท มีจํานวนท้ังสิ้น 160 คน คิดเปนรอยละ 40.0 

 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ จํานวน 
คิดเปนรอยละของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 วัตถุประสงคในการทองเท่ียว 201 52.4 

 ความถ่ีในการใชบริการ 2-5 ครั้ง/ป 205 51.3 

 ชองทางในการสํารองท่ีน่ังหรือซื้อบัตรโดยสารโดย โทรศัพท / 

แอพพลิเคช่ัน 
264 66.0 

 ผูรวมเดินทางสวนใหญเดินทางกับครอบครัว / ญาต ิ 176 44.0 

 การตัดสินใจในการเลือกใชบริการดานราคา 138 34.4 

  

 จากตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการ

ทองเท่ียว มีจํานวนท้ังสิ้น 210 คน คิดเปนรอยละ 52.4 มีความถ่ีในการใชบริการ 2-5 ครั้ง ตอป มีจํานวน
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ท้ังสิ้น 205 คน คิดเปนรอยละ 51.3 มีชองทางในการสํารองท่ีนั่งหรือซ้ือบัตรโดยสารโดย โทรศัพท / 

แอพพลิเคชั่น มีจํานวนท้ังสิ้น 264 คน คิดเปนรอยละ 66.0 ผูรวมเดินทางสวนใหญเดินทางกับครอบครัว / 

ญาติ มีจํานวนท้ังสิ้น 176 คน คิดเปนรอยละ 44.0 และการตัดสินใจในการเลือกใชบริการพบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญใชบริการเหตุผลเพราะราคา มีจํานวนท้ังสิ้น 138 คน คิดเปนรอยละ 34.4 

 

ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ 

 

กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ 

n = 400 

แปลผล 

x̅ S.D. 

 ดานกระบวนการ 4.49 0.46 มาก 

 ดานบุคลากร 4.42 0.66 มาก 

 ดานชองทางการจัดจาํหนาย 4.37 0.55 มาก 

 ดานการสรางและการสงเสริมลักษณะทางกายภาพ 4.36 0.48 มาก 

 ดานสงเสริมการตลาด 4.36 0.45 มาก 

 ดานราคา 4.34 0.48 มาก 

 ดานผลติภณัฑ 4.30 0.45 มาก 

รวม 4.37 0.35 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของสายการบินไทยไลออนแอร ตามความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̅ = 4.37, 

S.D. = 0.35) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานกระบวนการ (x̅ = 4.49, S.D. = 0.46) ดานบุคลากร (x̅ = 4.42, S.D. = 

0.66) ดานชองทางการจัดจําหนาย (x̅ = 4.37, S.D. = 0.55) ดานการสรางและการสงเสริมลักษณะ

ทางกายภาพ (x̅ = 4.36, S.D.= 0.48) ดานสงเสริมการตลาด (x̅ = 4.36, S.D.= 0.45) ดานราคา (x̅ 

= 4.34, S.D.= 0.48) และดานผลิตภัณฑ (x̅ = 4.30, S.D. = 0.45)  ตามลําดับ 
 

ผลการเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร ในเขต

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร 

ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

 

กลยุทธสวนประสม

ทางการตลาดบริการ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ดานผลิตภณัฑ 1.57 0.78 4.22* 0.00 5.67* 0.00 1.10 0.35 4.09* 0.00 

ดานราคา -0.33 0.83 7.24* 0.00 1.12 0.33 0.03* 0.01 4.15* 0.00 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 
1.01 0.43 4.41* 0.00 1.33 0.26 1.98 0.10 6.77* 0.00 

ดานสงเสริมการตลาด -0.51 0.96 3.02* 0.03 2.52 0.08 2.84* 0.02 2.21* 0.00 

ดานบุคลากร 0.68 0.93 3.70* 0.01 2.19 0.11 1.19 0.31 3.72* 0.00 

ดานการสรางและการ

สงเสริมลักษณะทาง

กายภาพ 

1.34 0.31 2.87* 0.03 2.26 0.10 0.99 0.41 2.28* 0.04 

ดานกระบวนการ 0.14 0.20 4.46* 0.00 1.63 0.20 0.94 0.44 3.03* 0.01 

ในภาพรวม 0.77 0.19 7.50* 0.00 3.57* 0.02 2.55* 0.04 6.49* 0.00 

 

จากตารางท่ี 4 ผลจากการเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไล

ออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา 

1.  ผูโดยสารท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการ

บินไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

2.  ผูโดยสารท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการ

บินไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

* < 0.05 
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3.  ผูโดยสารท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของ

สายการบินไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

4.  ผูโดยสารท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการ

บินไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

5.  ผูโดยสารท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ

ของสายการบินไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร 

ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ 

กลยุทธสวนประสมทาง

การตลาดบริการ 

วัตถุประสงค

ในการใช

บริการ 

ความถี่ในการ

ใชบริการ 

ชองทางการ

ซ้ือบัตร

โดยสาร 

ผูรวมเดินทาง 

การตัดสินใจ

ในการเลือกใช

บริการ 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ดานผลิตภณัฑ 0.39 0.76 2.29 0.08 1.04 0.38 1.57 0.18 4.18* 0.00 

ดานราคา 0.60 0.61 2.47 0.06 0.82 0.51 3.69* 0.00 5.61* 0.00 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 
2.78 0.04 2.53 0.06 0.97 0.42 1.51 0.20 1.21 0.30 

ดานสงเสริมการตลาด 1.77 0.15 1.77 0.15 1.66 0.16 1.57 0.18 1.93 0.18 

ดานบุคลากร 2.43 0.06 0.97 0.40 1.31 0.26 1.68 0.15 1.68 0.15 

ดานการสรางและการ

สงเสริมลักษณะทาง

กายภาพ 

1.27 0.28 0.40 0.75 0.51 0.73 1.05 0.38 1.05 0.38 

ดานกระบวนการ 1.98 0.11 0.94 0.42 0.12 0.31 1.37 0.23 1.37 0.23 

ในภาพรวม 2.19 0.09 1.83 0.14 1.15 0.33 2.67* 0.03 2.67* 0.03 

* < 0.05 
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 จากตารางท่ี 5  ผลจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน

แตกตางกันตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี พบวา 

1.  ผูโดยสารท่ีมีวัตถุประสงคในการใชบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสม

การตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

2.  ผูโดยสารท่ีมีความถ่ีในการใชบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาด

บริการของสายการบนิไทยไลออนแอร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.  ผูโดยสารท่ีมีชองทางการซ้ือบัตรโดยสารตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาด

บริการของสายการบินไทยไลออนแอร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4.  ผูโดยสารท่ีมีผูรวมเดินทางตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของ

สายการบินไทยไลออนแอร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.  ผูโดยสารท่ีมีการตัดสินใจในการเลือกใชการใชบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวน

ประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการสายการบินไทยไลออนแอร ในเขต

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา กลยุทธสวนประสมทางการบริการสายการบินไทยไลออนแอร 

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราพร ลดาดก (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลตอการเลือกใชสายการบินตนทุนต่ําของผูโดยสารชาวไทย

ท่ีใชบริการ ณ ทาอากศยานดอนเมือง ผลจากการศึกษา พบวา ผูโดยสารสวนใหญท่ีใชบริการสาย

การบินตนทุนต่ํา ใหความสําคัญดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการบริการ (7Ps) โดยภาพรวม

อยูในระดับท่ีมีความสําคัญมาก และสงผลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา โดยภาพรวม

อยูในระดับท่ีมีความสําคัญคอนขางมาก  

จากการเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร 

กรณีศึกษาผูโดยสารในอําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ซ่ึงพบวา ผูโดยสารท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบิน

ไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สอดคลองกับ จิตราพร ลดาดก (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) ท่ีมีผลตอการเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่าของผูโดยสารชาวไทยท่ีใชบริการ ณ ทาอากศยา
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นดอนเมือง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลทางดานเพศ อายุ อาชีพ รายได ท่ี

แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกตางกัน โดยผูใชบริการสวนใหญ

เนนการสงเสริมการตลาดเปนอันดับหนึ่ง ปจจัยสวนบุคคลทางดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มี

ผลตอการตั้งใจใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าท่ีแตกตางกัน โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ

ของสายการบินแอรเอเชีย ในดานการสงเสริมตลาด ดานบุคลากร สายการบินไลออนแอร ในดาน

สงเสริมการตลาด และสายการบินนกแอรในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ

ตั้งใจซ้ือบริการสายการบินท่ีแตกตางกัน 

จากการเปรียบเทียบกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสายการบินไทยไลออนแอร 

กรณีศึกษาผูโดยสารในอําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ซ่ึงพบวา ผูโดยสารท่ีมีผูรวมเดินทาง และการ

ตัดสินใจในการเลือกใชบริการ ตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสาย

การบินไทยไลออนแอร ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ พุทธินันท ปญญาพุฒินันท (2560) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประเภทท่ีพักในเขาหลัก จังหวัดพังงาของนักทองเท่ียวชาว

ไทย โดยผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกันและพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวตางกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ตอการเลือกใช

บริการท่ีพักตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อีกท้ังพบวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการท่ีพัก ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

1. กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการสายการบินไทยไลออนแอร ตองใหความตองให

ความสนใจในดานผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑ เปนสินคาบริการเปนภาพลักษณท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยการท่ีสามารถเลือกท่ีนั่งไดตามความตองการ สามารถ

เปลี่ยนแปลงเท่ียวบินไดตามความตองการ และมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีตรงตามความตองการของ

ผูใชบริการ 

2. กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการสายการบินไทยไลออนแอร ตองใหความตองให

ความสนใจในดานราคา เนื่องจากการตัดสินใจในการเลือกใชบริการของผูใชบริการสวนใหญเปน

ราคาท่ีมีความเหมาะสมกับการไดรับบริการ และบริการเสริมอ่ืน ๆ เชน ราคาอาหาร / ของวาง / 

เครื่องดื่มและของท่ีระลึกบนเครื่องท่ีมีความเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
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1. สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้เพ่ือให

ไดขอมูลท่ีมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึนรวมท้ังสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ

ในระยะยาวตอไป 

2. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอกลยุทธสวนประสมทาง

การตลาดบริการ เพ่ือใหทราบถึงความตองการของผูใชบริการและเปนทางการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงทํา

ใหเกิดการใชบริการครั้งตอไป 
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ความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง 

Domestic Flight Passengers requirement for  

Development Tourism Secondary City 
 

กฤษณะ ดาปาน1  ปองพล สมดี2  สรวิศ แกวศรหีา3 ทยากร รัตนกุล4 พีรพัฒน พูนชวย5    

ชวนากร โสสุวรรณ6 และปรีชา คํามาด7ี 

Kritsana Dapan1 Pongphol Somdee2 Soravis Keawsriha3 Thayakorn rattanakol4 

Peerapat Poonchuay5 Chawanakorn Sosuwan6 and Preecha Khammadee7 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตองการของผูโดยสารท่ีใช

บริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียงเมืองรอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

วิจัยเปนผูใชบริการสายการบินภายในประเทศ จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิตคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test การทดสอบคา One way ANOVA 

และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  

 ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาการทองเท่ียวเมืองรองโดยรวมแตละดานอยูในระดับมาก ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ

ตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง 

พบวา ผูโดยสารท่ีมีขอมูลทางประชากรศาสตรตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และผลการศึกษาเปรียบเทียบความตองการของผู โดยสารท่ี ใชบริการสายการบิน

ภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง พบวา ผูโดยสารท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการ

ตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานเสนทางการบิน วัตถุประสงคการเดินทาง 

ความถ่ีในการใชบริการ และผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ สวนดานความถ่ีในการใชบริการ ไม

แตกตางกัน 

คําสําคัญ: ความตองการ ผูโดยสารสายการบินในประเทศ การทองเท่ียวเมืองรอง 

                                                           
1,2,3,4,5,6นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจดัการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
7อาจารย ดร. สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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Abstract 

 This research aimed to study and compare domestic flight passenger’s 

requirement for development tourism secondary city. The sample group used in the 

study is 400 domestic flight passenger. Five leveled estimation questionnaires have 

been used as the data gathering tool. The statistic measurements which have been 

used are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one way analysis 

of variance. 

 The research found that domestic flight passengers requirement for 

development tourism secondary, overall and specifically was at the high level. The 

results of a comparative study domestic flight passenger’s requirement for 

development tourism secondary city with different demographic information, there is 

a requirement for development tourism secondary city, overall, the differences were 

statistically significant at the level of 0.05 and the results of a comparative study of 

requirement for development tourism secondary city, found that passengers with 

different service behavior, there is a requirement for development tourism secondary 

city, differing significantly at the level of 0.05, in the flight routes, Travel purpose, and 

those influencing the selection of services. As for the frequency of service usage not 

different 

 

 Keywords: Requirement, Domestic Flight Passenger, Tourism Secondary City 
 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากผานการทองเท่ียว โดยเปด

แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เท่ียวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต” สอด

รับนโยบายรัฐบาลปลุกกระแสทองเท่ียวเมืองรอง หลังคณะรัฐมนตรีประกาศลดหยอนภาษีทองเท่ียว

เมืองรอง 15,000 บาทตลอดป 2561 หวังเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวสูเมืองรองและชุมชน สรางรายได

สูเศรษฐกิจฐานรากไมต่ํากวา 10,000 ลานบาท การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดกําหนดแนวทาง

ดานการตลาดเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง โดยกระตุนการทองเท่ียวในทองถ่ิน ภายใต

แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เท่ียวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต” 

เพ่ือกระจายโอกาสในเชิงพ้ืนท่ี คือ การเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวเขาสูเมืองรองและชุมชนไมนอยกวา 
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10 ลานคน โดยจะเปนการปรับสัดสวนนักทองเท่ียวท้ังคนไทยและคนตางชาติในพ้ืนท่ีเมืองหลักตอ

เมืองรอง จาก 70:30 เปน 65:35 ในป 2561 อีกท้ังกระจายโอกาสในเชิงรายไดจากการทองเท่ียวให

ลงสูเศรษฐกิจฐานรากไมตํ่ากวา 10,000 ลานบาท การสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองดังกลาวจะ

สรางบรรยากาศการเดินทางทองเท่ียวไปยังเมืองรองและชุมชนอยางคึกคักและตอเนื่อง เพ่ือให

การตลาดเปนเครื่องมือกระตุนใหเกิดการเตรียมความพรอมและพัฒนาพ้ืนท่ีสูการเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีความสมดุลในทุกมิติ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2561) 

 การสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองสงผลใหกรมทาอากาศยานเดินหนาพัฒนาสนามบิน

ภูมิภาครองรับนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง ท้ังนี้กระทรวงคมนาคมมีงบประมาณอุดหนุน 

7,000 ลานบาทในระยะ 10 ป เพ่ือรองรับมาตรการสงเสริมผูประกอบการสายการบินใหเขามาเปด

เสนทางในเมืองรองมากข้ึนเพ่ือโปรโมทการทองเท่ียวไทยและสรางจุดหมายปลายทางใหมกับการ

ทองเท่ียวตามนโยบายรัฐบาล (โพสตทูเดยออนไลน, 2561)  

 จากปรากฏการณดังกลาวขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความตองการของ

ผูโดยสารสายการบินในประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง ท้ังนี้ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับทําใหธุรกิจสายการบินสามารถนําผลจากการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายหรือวางแผนพัฒนาการใหบริการเพ่ือสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียงเมืองรอง ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 

  ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

 1. ผูโดยสารท่ีมีขอมูลทางประชากรศาสตรตางกันมีความตองการโดยสารสายการบินใน

ประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง แตกตางกัน 

 2. ผูโดยสารท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการตางกันมีความตองการโดยสารสายการบินใน

ประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง แตกตางกัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนผูโดยสารภายในประเทศ ท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จํานวน จํานวน 400 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนผูโดยสารภายในประเทศ ท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงไดใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ 

Cochran, W.G. (1953) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต ยอมรับความคลาดเคลื่อนท่ี 5 

         ขอมูลทางประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

่  
ความตองการของผูโดยสารสายการบินใน

ประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการ

ทองเท่ียวเมืองรอง           พฤติกรรมการใชบริการ 

- เสนทางในการเดินทาง 

- วัตถุประสงคในการเดินทาง 

- ความถ่ีในการใชบริการ 

- ผท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ 
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เปอรเซ็น ไดกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 5 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับคําถามเก่ียวกับขอมูลทางประชากรศาสตรโดยลักษณะคําถามเปน

แบบเลือกตอบ (Checklist) เพ่ือเลือกตอบตามระดับการวัด จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูโดยสารของผูตอบแบบสอบถามในดานการเสนทาง

การบินภายในประเทศท่ีทานโดยสาร ดานวัตถุประสงคท่ีทานเลือกเดินทาง ดานความถ่ีในการใช

เดินทาง  และดานผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ่ึงลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดเพียง

คําตอบเดียวและใชมาตรสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยใชระดับการ

วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น(Interval Scale) แบงคําตอบออกเปน 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอความตองการของผูโดยสาร

สายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง โดยใชปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจําหนายและบริการ ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ ซ่ึง

ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวและใชมาตรสวนแบบประมาณคา 

(Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 

Scale) แบงคําตอบออกเปน 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศไทยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง ดังนี้ 1.ทานสนใจการทองเท่ียวเมืองรอง 2.ทานตองการ

ใชบริการสายการบินท่ีมีเสนทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 3.ทานตองการ การทองเท่ียวเสนทาง

ใหมๆ 4.ทานมีความตองการในการใชสนามบินเมืองรอง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมือง

รอง 5.ทานตองการใชบริการสายการบินท่ีมีเสนทางการทองเท่ียวเมืองรองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงลักษณะ

ของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวและใชมาตรสวนแบบประมาณคา (Rating 

Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบง

คําตอบออกเปน 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ ลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด 

 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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     3.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบถึงความเหมาะสมในประเด็นท่ีศึกษาโดย

นําเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence 

Index: IOC) ของ Rovinelli and Hambleton (อางใน อินทิรา จันทรัฐ, 2552) จากนั้นนําคะแนน

ของผูทรงคุณวุฒิในแตละขอมารวมกันเพ่ือหาคาความสอดคลอง อยูระหวาง 0.60-1.00 แสดงวา

แบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหาทุกขอ 

    3.2 การตรวจสอบความเชื่อ ม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) คณะผู วิ จั ยนํา

แบบสอบถามฉบับรางท่ีไดผานการแกไขจากผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมตัวอยางท่ี

มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา จํานวน 30 ชุด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหา

คาความเท่ียงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach, 1954) และมีคาความเชื่อม่ันรวมท้ังฉบับ

เทากับ 0.691 

 

 4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียงเมืองรอง” ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลทางประชากรศาสตร 
   

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

เพศชาย 266 66.5 

อายุ 21 - 30 ป 169 42.3 

สถานภาพ โสด 179 44.8 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 215 53.8 

อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา 122 30.5 

รายไดเฉลี่ย 15,000 - 30,000 บาท 97 24.3 
 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 66.50 มีอายุอยู

ระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.30 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือ
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เทียบเทา จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา 122 คน คิดเปนรอย

ละ 30.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,000 - 30,000 บาท มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 

24.30 

 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมผูโดยสาร 

พฤติกรรมผูโดยสาร จํานวน รอยละ 

เสนทางภาคตะวันตกและภาคใต 163 40.70 

พักผอน/ทองเท่ียว 195 48.80 

ความถ่ีในการเดินทาง 1-2 ครั้งตอป 224 56.01 

ครอบครัว 168 42.00 
 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเสนทางภาคตะวันตกและภาคใต จํานวน 163 คน คิดเปนรอย

ละ 40.70 มีวัตถุประสงคในการเดินทางคือพักผอน/ทองเท่ียว เปนจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 

48.80ความถ่ีในการใชเดินทางคือ 1-2 ครั้งตอป เปนจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.01 และ

สวนใหญครอบครัวเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสายการบินเปนจํานวน 168 คน คิดเปน

รอยละ 42.00  

ความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง 

ตารางท่ี 3 แสดงลําดับคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอความตองการของ

ผูโดยสารสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง จําแนกตามสวน

ประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด 
n = 400 

แปลผล 
x̅ S.D. 

ดานการสรางและสงเสริมลักษณะทางกายภาพ 4.44 0.47 มาก 

ดานบุคลากร 4.39 0.54 มาก 

ดานกระบวนการ 4.38 0.42 มาก 

ดานราคา 4.36 0.50 มาก 

ดานชองทางการจัดจาํหนาย 4.35 0.43 มาก 

ดานผลติภณัฑ 4.31 0.44 มาก 

ดานสงเสริมการตลาด 4.27 0. 54 มาก  

รวม 4.37 0.35 มาก 
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 จากการศึกษาความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง ตามความตองการของผูใชสายการบินภายในประเทศ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก    (  x̄= 4.37, S.D. = 0.35) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการสรางและการสงเสริมลักษณะทาง

กายภาพ (x̄ = 4.44, S.D. = 0.47) ดานบุคลากร (x̄= 4.39, S.D. = 0.54) ดานกระบวนการ (x̄= 

4.38, S.D. = 0.42) ดานราคา (x̄= 4.36, S.D. = 0.50) ดานชองทางการจัดจําหนาย (x̄= 4.35, 

S.D.= 0.43) ดานผลิตภัณฑ (x̄= 4.31, S.D. = 0.44) ดานสงเสริมการตลาด (x̄= 4.27, S.D.= 0.54) 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงลําดับคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอความตองการของ

ผูโดยสารสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง  

ความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศไทยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง 

n = 400 
แปลผล 

x̅ S.D. 

ทานตองการทองเท่ียวเมืองรอง 4.36 0.62 มาก 

ทานตองการสายการบินท่ีมเีสนทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 4.21 0.58 มาก 

ทานตองการทองเท่ียวเสนทางใหมๆ  4.28 0.74 มาก 

ทานมีความตองการในการใชสนามบินเมืองรอง  

        เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง 
4.28 0.74 มาก 

ทานตองการสายการบินท่ีมเีสนทางทองเท่ียวเมืองรอง 

        ท่ีมีคุณภาพ 
4.27 0.82 มาก 

รวม 4.37 0.50 มาก 

 

 จากการศึกษาความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง ตามความตองการของผูใชสายการบินภายในประเทศ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก     (x̄= 4.37, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ทานตองการทองเท่ียวเมืองรอง (x̄= 4.37, 

S.D. = 0.50)  ทานตองการทองเท่ียวเสนทางใหมๆ (x̄= 4.28, S.D. = 0.74)  ทานมีความตองการใน

การใชสนามบินเมืองรองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง (x̄= 4.28, S.D. = 0.74) 

ทานตองการสายการบินท่ีมีเสนทางทองเท่ียวเมืองรองท่ีมีคุณภาพ (x̄= 4.27, S.D. = 0.82) ทาน

ตองการสายการบินท่ีมีเสนทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (x̄= 4.21, S.D. = 0.58)  
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ผลการเปรียบเทียบความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง 
 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง จําแนกตามขอมูลทางประชากรศาสตร 

  

  จากตารางท่ี 5 ผลจากการเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันแตกตางกัน

ตอความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมือง

รอง พบวา 

1. ผูโดยสารท่ีมีเพศตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.  ผูโดยสารท่ีมีอายุตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผูโดยสารท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. ผูโดยสารท่ีมีอาชีพตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวน

ประสมทาง

การตลาด 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ดาน

ผลิตภัณฑ 
1.16* 0.00 32.44* 0.00 4.09* 0.00 13.15* 0.00 10.25* 0.00 5.13* 0.00 

ดานราคา 1.69* 0.00 14.59* 0.00 13.15* 0.00 0.82 0.48 3.08* 0.01 1.48 0.21 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

1.66 0.15 16.28* 0.00 2.67* 0.05 9.25* 0.00 4.95* 0.00 5.13* 0.00 

ดานสงเสริม

การตลาด 
-0.49 0.08 23.39* 0.00 7.46* 0.00 12.78* 0.00 7.29* 0.00 6.89* 0.00 

ดานบุคลากร 1.16* 0.00 32.44* 0.00 23.96* 0.00 13.15* 0.00 1.50 0.19 13.25* 0.00 

ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 
3.03* 0.00 36.86* 0.00 6.43* 0.00 3.98* 0.00 10.79* 0.00 14.40* 0.00 

ดาน

กระบวนการ 
3.03* 0.00 36.86* 0.00 3.20* 0.00 3.66* 0.01 3.65* 0.00 22.70* 0.01 

ในภาพรวม 2.17* 0.00 48.99* 0.00 8.91* 0.00 11.69* 0.00 7.13* 0.00 13.64* 0.00 

* < 0.05 
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5. ผูโดยสารท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง จําแนกตามพฤติกรรมผูโดยสาร 
 

สวนประสมทางการตลาด 

เสนทางการ

เดินทาง 

วัตถุประสงคใน

การเดินทาง 

ความถี่ในการใช

บริการ 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชบริการ 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ดานผลิตภัณฑ 14.23* 0.00 3.63* 0.01 0.48 0.61 1.68 0.15 

ดานราคา 8.49* 0.00 0.20 0.94 2.46 0.08 5.52* 0.00 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 20.96* 0.00 3.63* 0.01 7.83* 0.00 2.85* 0.02 

ดานสงเสริมการตลาด 59.15* 0.00 1.33 0.26 17.32* 0.00 1.76 0.14 

ดานบุคลากร 26.84* 0.00 0.31 0.87 0.21 0.80 4.94* 0.00 

ดานการสรางและการสงเสริม

ลักษณะทางกายภาพ 
5.19 0.06 7.87* 0.00 4.65* 0.01 0.92 0.45 

ดานกระบวนการ 16.42* 0.00 4.10* 0.00 0.64 0.52 12.84* 0.00 

ในภาพรวม 32.90* 0.00 7.87* 0.00 2.42 0.09 2.79* 0.03 

* < 0.05 

 จากตารางท่ี 6 ผลจากการเปรียบเทียบความตองการโดยสารสายการบินในประเทศไทยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง พบวา 

1. ประชาชนท่ีมีเสนทางการเดินทางตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ประชาชนท่ีมีวัตถุประสงคในการเดินทางตางกัน มีความตองการโดยสารสายการบินใน

ประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรองโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

3. ประชาชนท่ีมีความถ่ีในการใชบริการตางกัน มีความตองการโดยสารสายการบินในประเทศ

ไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรองโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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4. ประชาชนท่ีมีผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตางกัน มีความตองการโดยสารสายการบินใน

ประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง พบวาในภาพรวมความคิดเห็นของผูโดยสารอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของอินทิรา จันทรัฐ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณภาพ

การบริการสายการบินตนทุนต่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ พบวา ระดับความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอ

คุณภาพการบริการสายการบินตนทุนต่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ใน

ดานทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทัศนะความเชื่อถือได ทัศนะการเขาถึงจิตใจลูกคา และทัศนะ

ลักษณะทางกายภาพและสอดคลองกับ จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี ของผูโดยสารสายการบินนกแอร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินของผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญมาก

ท่ีสุดในดานบุคลากรและพนักงาน รองลงมาไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด 

ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความตองการของผู โดยสารท่ีใชบริการสายการบิน

ภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง พบวา ผูโดยสารท่ีมีขอมูลทางประชากรศาสตร

ตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง 

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิมล ปบ

กระโทก (2558) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูโดยสารชาวไทยท่ีมีตอ

การใหบริการสายการบินตนทุนต่ําเสนทางภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร ผล

การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความพึงพอใจของสวนประสมทางการตลาดของ

ผูโดยสารท่ีมีตอการใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่าเสนทางภายในประเทศ กรณีศึกษาสายการ

บินนกแอร เม่ือพิจารณาสวนประสมทางการตลาดพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานบุคลากร 

รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

กายภาพ และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความตองการของผู โดยสารท่ีใชบริการสายการบิน

ภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง พบวา ผูโดยสารท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการ

ตางกัน มีความตองการสายการบินในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียงเมืองรอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานเสนทางการบิน วัตถุประสงคการเดินทาง 

และผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา สรเพชญพิสัย (2546) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของผูโดยสารระหวางประเทศท่ีมีตอบริการภาคพ้ืนของสาย

การบินไทย ผลจากการวิจัย พบวา ผูโดยสารท่ีมีพฤติกรรมดานการใช E-ticket และการใชบริการ

ของสายการบินไทยใน 1 ปท่ีผานมาแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 1. เนื่องจากผลการศึกษาท่ี พบวา ผูโดยสารมีความถ่ีในการเดินทาง 1-2 ครั้งตอป มีเสนทาง

การบินในภาคตะวันตกและภาคใต นิยมเดินทางเพ่ือไปพักผอน/ทองเท่ียว กับครอบครัว และ

ตองการทองเท่ียวเมืองรองท่ีมีเสนทางใหมๆ ดังนั้นสายการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวของดานธุรกิจการ

ทองเท่ียวควรใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธการใหบริการของการสายการบินใหแก

ผูโดยสารไดอยางเหมาะสม และควรสงเสริมการจัดรายการขายเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการ

เดินทางของผูโดยสาร อีกท้ังควรวางแผนในการสงเสริมการทองเท่ียวในเมืองรองอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการ

กระจายรายได และเพ่ิมเสนทางการบิน เพ่ือการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนตอไป 

 2. เนื่องจากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ความตองการของผูโดยสารสายการบินในประเทศ

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรองโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยผูโดยสาร

ใหความสําคัญกับดานการสรางและสงเสริมลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร และดาน

กระบวนการ เปนอันดับแรกๆ ดังนั้นสายการบินควรพัฒนาการใหบริการท่ีสามารถแสดงเอกลักษณ

ใหกับสายการบินโดยการเชื่อมโยงกับเอกลักษณของทองถ่ินใหชัดเจน เชน การนําเอาเมนูอาหารท่ี

ข้ึนชื่อในทองถ่ินนั้นๆ มาบริการใหกับผูโดยสารของสายการบิน มีการใชพนักงานท่ีสามารถสื่อสาร

ดวยภาษาทองถ่ิน และในการบริการของสายการบินตองมีมาตรฐานการใหบริการ ท้ังบุคลากรและ

อุปกรณเครื่องใชใหมีความทันสมัย พรอมใชงานอยูตลอดเวลา 

 3. เนื่องจากผูโดยสารไดใหขอเสนอแนะท่ีตองการใหสายการบินพัฒนาการบริการ โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดังนั้นสายการบินควรปรับปรุงการบริการดวยการเนนการสรางการรับรูในเสนทางการบิน 

โดยสายการบินเนนการโฆษณาใหเห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตรของเสนทางการบินแตละ

ทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหผูโดยสารตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองมากข้ึน รวมท้ังมีชองทางการจัดจําหนาย

ท่ีทันสมัย สามารถทําใหผูโดยสารสะดวกสบายในการใชบริการมากยิ่งข้ึน โดยการเนนการขายบัตร

โดยสารผานระบบออนไลน เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

 1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเก่ียวกับความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสาย

การบินภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง เชิงปริมาณเพ่ือทําใหทราบถึงขอมูลเชิง

ลึกของความตองการของผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว

เมืองรองโดยตรงและขอมูลสามารถเชื่อถือไดสูงกวาเชิงคุณภาพ 

 2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรเก็บขอมูลจากผูโดยสารท่ีเคยทองเท่ียวเมืองรองเพ่ือใหทราบ

ขอมูลการบริการและปจจัยท่ีสงผลเศรษฐกิจในประเทศ 

  3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบสายการบินภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง  เพ่ือใหทราบถึงปจจัยหลักท่ีสงตอภาพลักษณและนํามาพิจารณา

ชองวางในการใหบริการแกผูโดยสารมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและมุมมอง

คุณคาการพัฒนาชนมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ชลบุรี จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบไมใชหลักความนาจะเปน (แบบบังเอิญ) เครื่องมือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test  

 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีมี เพศ อายุ ระดับชั้นปการศึกษา ภูมิลําเนา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน อาชีพของผูปกครอง ความถ่ีในการบริโภค คาใชจายในการบริโภค รสชาติ ชวงเวลาในการ

บริโภค พฤตกิรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน พฤติกรรมการเลือกบริโภค พฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาออนไลนตางกัน มีมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลน

โดยรวมแตกตางกันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติ 

 

คําสําคัญ: ชานมไขมุกก่ึงสําเร็จรูป ตลาดออนไลน พฤติกรรมการบริโภค 

 

 

                                                           
1,2,3,4,5,6 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
7อาจารยประจาํหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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Abstract 

 This research aims to study and compare Consumption Behavior and value  

perspective to development of the Semi-manufactured pearl milk tea to online 

market based on the opinions of young generation Y. The sample size used in the 

study was 400 students in public and private university in the Chonburi province.  By 

used non-probability methods random sampling (Accidental sampling). The 

instrument used in this study had the 5-level questionnaire (Rating Scale). Statistics 

used for data analysis include frequency, percentage, average, standard deviation     

t-test and F-test. The research findings were: 

 Students had difference gender, age, academic year, birthplace, average 

income per month, occupation of parents, consumption frequency, consumption 

cost, taste, consumption time, social networking behavior, consumer selection 

behavior online shopping decision behavior had Consumption Behavior and value 

perspective to development of the Semi-manufactured pearl milk tea to online 

market no significant differences were found. 

 

Keywords:  Semi-manufactured pearl milk tea, Online market, Consumption 

Behavior 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

วัยรุนยุค GEN Y ในปจจุบัน เปนกลุมบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 18 – 32 ป เปนวัยท่ีอยูในระหวาง

ชวงวัยรุนไปจนถึงวัยทํางาน มีรูปแบบของการดําเนินชีวิตท่ีเติบโตมาพรอมกับคอมพิวเตอรและ  

อินเตอรเน็ต  จึงทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามามีบทบาทเปนสื่อกลางในการสื่อสารในทุก

ดานแทนการพูดกันแบบตัวตอตัวของการใชชีวิตในปจจุบันของวัยรุนยุค GEN Y มีความกลา

แสดงออกชอบความเปนอิสระมีความคิดท่ีแตกตาง เพ่ือความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา      

ซ่ึงหากทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงเราก็จะเห็นไดวาวัยรุนยุค GEN Y มีพฤติกรรมและลักษณะการใช

ชีวิตท่ีคลายคลึงกัน เชน การเลือกรับประทานอาหาร การใชของตามกระแสนิยม เปนตนฯ ใน

ปจจุบันนี้อาหารก่ึงสําเร็จรูปมีอิทธิพลตอคนในสังคมเปนอยางมาก เพราะสภาพแวดลอมสังคมรอบ

ดานสงผลใหเกิดความเรงรีบจึงตองเนนความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ประหยัดเวลาในชวงเวลา

นั้น ๆ อีกท้ังอาหารก่ึงสําเร็จรูปยงัมีระยะเวลาในการเก็บรักษานานกวาอาหารสด และยังงายตอการ

ปรุงแตงเพ่ือนํามารับประทานเหมาะสําหรับวัยรุนยุค GEN Y เปนอยางมากเนื่องจากเปนท่ีนิยมหา
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ซ้ือไดงายเนื่องจากสวนใหญอาหารก่ึงสําเร็จรูปนิยมทําข้ึนมาเพ่ือใหรับประทานไดกับทุกคน ไมวาจะ

ทําอาหารชนิดนั้นเปนหรือไมเปนก็สามารถบริโภคอาหารประเภทนั้นไดเพราะสวนใหญสินคา

สําเร็จรูปจะมีวิธีการทําและข้ันตอนแสดงขางผลิตภัณฑ เพ่ือใหผูบริโภคสามารถประกอบอาหารได

ดวยตัวเอง อีกท้ังอาหารก่ึงสําเร็จรูป หรือ Ready Meal คืออาหารปรุงสุกท่ีสามารถรับประทานได

ทันที หรือเพียงนําไปอุน อบ นึ่ง หรือเขาไมโครเวฟไมก่ีนาทีก็สามารถนําออกมารับประทานได 

ปจจุบันอาหารพรอมรับประทานไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากข้ึนกวานอดีต เนื่องจากความ

กังวลตอการรับประทานอาหารบรรจุกลองท่ีตองใชไมโครเวฟอุนรอนลดลงไป ประกอบกับสอดคลอง

กับไลฟสไตลคนรุนใหมโดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีมีขอจํากัดทางดานเวลาจึงตองการความรวดเร็ว

และสะดวกสบายปจจัยเหลานี้ลวนสงผลใหตลาดอาหารสําเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตมากข้ึน

(สถาบันอาหาร,  2559)  ชานมไขมุกเปนผลิตภัณฑหนึ่งท่ีไดรับความนิยมในการบริโภคในปจจุบันโดยมี

ตนกําเนิดตนทศวรรษท่ี 1988 และเปนสินคาสงออกสําคัญในปจจุบันของประเทศไตหวัน โดยนําเอา

เม็ดแปงมันสําปะหลังตมท่ีเปนวัตถุดิบในการทําขนมพ้ืนเมืองผสมลงไปในชาแลวดื่มพรอมกันรสชาติ

หวานมัน  ของนม กลิ่นหอมของชา และความเหนียวหนึบนุมหนับของเม็ดแปงผสมกันพอดีแตใน

อดีตยังไมเปนท่ีนิยมมากนักจึงทําใหยังไมเปนท่ีรูจักในสังคมเทาท่ีควร (ขาวออนไลนไทยรัฐ, 2561) 

โดยในปจจุบันชานมไขมุกไดรับความนิยม และเขามามีบทบาทอยางมากในประเทศไทยซ่ึงธุรกิจ

ชานมไขมุกมีจํานวนมากหลากหลายรูปแบบ มีการพัฒนามาจากชานมท่ียังไมใสไขมุกมาเปนชานม

ไขมุกซ่ึงมีไขมุกและในปจจุบันไดมีการสรางความแตกตางและความหลากหลาย ดานรสชาติสีสันของ

ไขมุกท่ีมากกวาสีดําท่ีเคยมีเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบริโภคมากยิ่งข้ึนและตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคอยางหลากหลายทําใหเกิดความไดเปรียบและสามารถดึงสวนแบงทางการตลาดให

ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาของแบรนดตาง ๆ ท่ีมีอยูและในปจจุบันมีการแขงขันท่ีสูงมากจึงทําให

ผูประกอบการธุรกิจชานมไขมุกไดมีการคิดคนรสชาติใหม ๆ และสรางความแตกตางเพ่ือแขงขันกัน

ในตลาดของชานมไขมุกตลอดเวลา ทําใหทุกวันนี้ชาไขมุกมีอิทธิพลตอผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกัน

ไปตามความตองการ และกระแสนิยมในปจจุบันก็มีสวนในการเลือกท่ีจะบริโภคอีกดวย อีกท้ังตลาด

ของชานมไขมุกเติบโตอยางรวดเร็วท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงคําวา Bubble Tea และ Boba Tea เปน

กระแสนิยมใหเห็นตามโซเชียลมีเดียของวัยรุน โดยเฉพาะการลงรูปรานเครื่องดื่มใน Instagram และ 

Facebook จากการสํารวจตลาดชานมไขมุกในไทยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจกสิกรไทย พบวามี

มูลคาราว 2,000 ลานบาท โดยบริษัทท่ีมีสวนแบงตลาดมากท่ีสุดคือ โอชายะ Ochaya ท่ีมีสาขา

มากกวา 360 สาขา มีรายไดป 2560 ท่ี 148,202,491 บาท เม่ือเทียบจากป 2558 แลวถือวาเติบโต

มากกวา 1 เทาตัว  รองลงมาคือ แบรนดโคโค CoCo โดยมีรายไดป 2560 ท่ี 41,474,121 บาท ซ่ึงมี

การเติบโตจากป 2559 และ 2558 ถึงปละกวา 40% เชนกัน (ธีรภัทร เจริญสุข, 2561) จากการ

ศึกษาวิจัยของเบญจพลอย โพธิพีรนันท (2559) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภค
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ชานมไขมุกกรณีศึกษาราน tea more ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา    

อายุงาน แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจําหนาย สถานท่ีตั้ง 

ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันยกเวนเรื่องของอายุงานแตกตางกัน มีผลทําใหปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาดไมแตกตาง จากท่ีมาและ

ความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและ

มุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค 

GEN Y ท้ังนี้ผลท่ีคาดวาจะไดรับผูประกอบการชานมไขมุกมีโอกาสทางการตลาดในการเขาถึงความ

ตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคท้ังเปนขอมูลสงเสริมการประกอบธุรกิจในการตัดสินใจตาง ๆ เพ่ือนํา

ธุรกิจมุงสูความสําเร็จในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูป

สูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางคุณคาและการรับรูของผูบริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน,ปริญ ลักษิตานนท, องอาจ ปทะวานิช, ปณิศา มีจินดา, 

 จิระวัฒน อนุวิชชนนท, อรทัย เลิศวรรณวิทย (2552)  คุณคาการรับรูของลูกคา (Customer Value)  

เปนความแตกตางระหวางคุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา (Total Customer Value) ท่ีไดรับ

จากการเปนเจาของและการใชผลิตภัณฑเ ม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนรวมของลูกคา (Total 

Customer Cost) หรือตนทุนท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการเปนเจาของผลิตภัณฑนั้น (ปรับปรุงจาก 

Kotler and Keller, 2009) โดยคุณคาการรับรูของลูกคาเปนการรับรูของตัวเงินทางดานเศรษฐกิจ 

หนาท่ีและผลประโยชนทางดานจิตวิทยาท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากตลาด หรือเปนผลรวมของ

ประโยชนหรืออรรถประโยชนจากผลิตภัณฑบริการใดบริการหนึ่ง คุณคาผลิตภัณฑพิจารณาจาก

ความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑซ่ึงประกอบดวย ความแตกตางดานผลิตภัณฑ ความ

แตกตางดานบริการ ความแตกตางดานบุคลากร และความแตกตางดานภาพลักษณ ความแตกตาง

ท้ัง 4 ดานนี้กอใหเกิดคุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา 4 ดานคือคุณคาดานผลิตภัณฑ (Product 

Value) คุณคาดานบริการ (Services Value) คุณคาดานบุคลากร (Personnel Value) และคุณคา

ดานภาพลักษณ (Image Value) คุณคาท้ัง 4 ประการรวมเรียกวา คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา 
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โดยการสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคา นักการตลาดจะตองสรางความแตกตางทางการแขงขันซ่ึง

ความแตกตางนั้นจะตองสามารถสรางคุณคาในสายตาลูกคา โดยทําใหลูกคารูสึกวาผลประโยชน

ผลิตภัณฑนั้นสูงกวาตนทุนท่ีเขาจะตองจายออกไป 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน 

 จิรธี กําไร (2547) ไดกลาวถึงหลักการทําการตลาด ซ่ึงหลักการทําการตลาดโดยท่ัวไปแลว

จะมีการนําหลัก 4P มาใชในการบริหารแตถาเปนของเรื่องการตลาดบนอินเทอรเน็ต จะมีหลัก

เพ่ิมข้ึนมาตามสถานการณของการประยุกตใชท่ีเรียกวา E – Commerce  

 1. Product ในธุรกิจ E - Commerce แลวถือวาเปนจุดออนยิ่งนัก เพราะวาในขอเท็จจริง

แลว ลูกคาท่ีอยูบนอินเทอรเน็ตไมสามารถท่ีจะมาจับตองสินคาไดเหมือนการเลือกซ้ือสินคาท่ัว ๆ ไป 

พวกเขาทําไดเพียงดูจากรูปและอานคําบรรยายเทานั้น 

 2. Price ในธุรกิจ E – Commerce แลวเรื่องของราคาสินคาท่ีอยูบนรานคาออนไลนทุก

วันนี้ยังประสบปญหาอยูบางเล็กนอยซ่ึงผูประกอบการธุรกิจทางอินเทอรเน็ตหลายทานไดพยายาม

หาทางแกไขและลดปญหานี้ โดยการปรับราคาสินคา, คาขนสง ใหมีความเหมาะสมกับการซ้ือขาย

ผานทางอินเทอรเน็ตแมสวนใหญสินคาท่ีถูกเสนอขายทางอินเทอรเน็ตจะมีราคาถูกวาทองตลาดแต

เม่ือรวมกับคาขนสงแลวจะทําใหสินคามีราคาเพ่ิมข้ึน  

 4. Place ในธุรกิจ E – Commerce มีชองทางในการจัดจําหนายสินคาอยูมากมาย เพราะวา

เปนลูทางท่ีเปดกางมากท่ีสุดสําหรับผูประกอบการธุรกิจ ลูกคาท่ีมีก็เปนลูกคาลุมใหญ ดังนั้น        

การหาชองทางในการจัดจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ตจึงไมใชปญหา แตท่ียังมีอยูบางเห็นจะเปน

เรื่องการใชชองทางไมเหมาะสมกับเว็บไซต ซ่ึงเรื่องนี้จะสงผลโดยตรงกับลูกคากลุมเปาหมาย  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู ในระดับ    

ปริญญาตรี ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี โดยประกอบดวย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี โดยผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงไดใชสูตรการคํานวณแบบ 

W.G.cochran กรณีไมทราบจํานวนประชากรไดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน โดยใชวิธีสุมกลุม

ตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ดวยวิธีการเลือกสุมกลุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ 
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2. วิธีเก็บขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในหัวขอเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการ

พัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y            

เปน การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการตอบ

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคชานมไขมุกและการใชสื่อออนไลน 

 สวนท่ี 3 เก่ียวกับมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตาม

   ความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y 

  ท้ังนี้ ผูวิจัยไดมีการประเมินความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยวิจารณและใหขอเสนอแนะ เพ่ือให

ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย เม่ือไดรับการตรวจสอบแลวจะนําแบบสอบถาม

ใหผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของประเมินความเท่ียงตรง โดยขอคําถามทุกขอมีคามากกวา 0.60 ทุก

ขอ จากนั้นทําการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง ไดคา

ความเชื่อม่ันท้ังหมดเทากับ 0.798 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

  4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใชคาความถ่ี         

คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน เพ่ืออธิบายใหเห็นลักษณะของขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบถามสอบตอพฤติกรรมมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตาม

ความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y 

 4.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐานแตละขอ

ใชสถิติ T- test และ One Way ANOVA (F- test) เพ่ือทดสอบความแตกตางในการวิเคราะห

เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาด

ออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y  
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สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y สามารถนําเสนอผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคได ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 239 คนคิดเปนรอยละ 59.75 มีอายุระหวาง    

19-20 ป จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 จํานวน 

123 คนคิดเปนรอยละ 30.75 โดยมีมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 

40.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 6,000 บาท จํานวน 159 คนคิดเปนรอยละ 39.75 

ผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 ตามลําดับ 

 

2. พฤติกรรมการบริโภคชานมไขมุกและการใชส่ือออนไลน 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีเฉลี่ยในการบริโภคตอสัปดาหตั้งแต 1 – 2 ครั้ง 

จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 มีคาใชจายในการบริโภคตอครั้งเฉลี่ย 41 – 60 บาทตอครั้ง 

จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 62.00 รสชาติท่ีชื่นชอบมากท่ีสุดคือ ชานม จํานวน 144 คน คิดเปน

รอยละ 36.00 มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในชีวิตประจําวันคือ Instagram จํานวน 

218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมความชอบการเลือกบริโภค

รูปแบบในชีวิตประจําวันแบบอาหารปรุงสุกใหม จํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 86 โดยความชอบ

สวนตัวมีปจจัยตอพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซ้ือชานมไขมุกมากท่ีสุดจํานวน 276 คน        

คิดเปนรอยละ 69.00 มีความนาเชื่อถือเปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

สินคาออนไลนมากท่ีสุดจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50  

 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบกึ่งสําเร็จรูปสูตลาดออนไลน

ตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y โดยรวมและรายดานโดยนําเสนอไดตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนของพฤติกรรมมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y      

           (n = 400) 

ขอ

ท่ี 

พฤติกรรมมุมมองคุณคาการพัฒนาชานม

ไขมุกแบบกึ่งสําเร็จรูปสูตลาดออนไลน

ตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y 

  

 

 

S.D. ระดับของ

คุณคา 

 

อันดับท่ี 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.84 0.66 มาก 2 

2 ดานราคา 3.71 0.74 มาก 4 

3 ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 3.84 0.75 มาก 2 

4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.96 0.70 มาก 1 

 รวม 3.84 0.59 มาก  

 

 จากตาราง ท่ี  1 แสดงวา ความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y มีมุมมองคุณคาการพัฒนาชานม

ไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.84) เม่ือพิจารณาเปน

รายดานสามารถเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานการสงเสริมการตลาดอยูใน

ระดับมาก ( = 3.96 ) ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ( = 3.84) ดานสถานท่ี/ชองทางการจัด

จําหนายอยูในระดับมาก ( = 3.84) และดานราคาอยูในระดับมาก ( = 3.71)  

 

4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคา การพัฒนาชานมไขมุกแบบกึ่ง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y โดยนําเสนอไดตามตารางท่ี 2-4 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคา การพัฒนาชานมไขมุกแบบ

ก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y แยกตาม เพศ, อายุ, ระดับ

การศึกษา, ภูมิลําเนา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
พฤติกรรมการบริโภคและ

มุมมองคุณคาการพัฒนา

ชานมไขมุกแบบก่ึง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลน

ตามความคิดเห็นของ

วัยรุนยคุ GEN Y 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รายไดเฉล่ียตอ

เดือน 

 

 

T 

 

 

Sig. 

 

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

F 

 

 

Sig. 

X

X

X X

X X
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ดานผลิตภัณฑ 0.25 0.98 1.035 0.369 0.279 0.840 1.121 0.369 0.547 0.739 

ดานราคา 0.84 0.93 1.692 0.203 0.723 0.548 1.785 0.163 0.570 0.722 

ดานสถานท่ี/ชองทางการ

จัดจําหนาย 

-1.01 0.31 

 

3.533 0.043* 2.569 0.076 0.374 0.825 1.144 0.365 

ดานการสงเสริม

การตลาด 

-0.72 0.47 0.919 0.411 0.770 0.521 1.106 0.376 1.622 0.192 

รวม -0.50 0.61 2.697 0.086 0.727 0.545 0.668 0.620 0.501 0.773 

*< 0.05 

 จากตางรางท่ี 2 แสดงวาผูบริโภคท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ตางกันท่ีมีมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปในภาพรวมแตกตางกันอยางไม

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาในสวนของอายุพบวา ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคา การพัฒนาชานมไขมุกแบบ

ก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y แยกตาม อาชีพผูปกครอง, 

ความถ่ีในการบริโภคตอสัปดาห, คาใชจายในการบริโภคตอสัปดาห, รสชาติท่ีทานชื่นชอบมากท่ีสุด 
พฤติกรรมการบริโภค

และมุมมองคุณคาการ

พัฒนาชานมไข มุ ก

แบบก่ึงสําเร็ จรู ปสู

ตลาดออนไลนตาม

ความคิ ด เ ห็ นของ

วัยรุนยุค GEN Y 

อาชีพผูปกครอง ความถ่ีในการบริโภค

ตอสัปดาห 

คาใชจายในการ

บริโภคตอสัปดาห 

รสชาติท่ีทานชื่นชอบ

มากท่ีสุด 

 

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

F 

 

 

Sig. 

ดานผลิตภัณฑ 2.234 0.094 0.611 0.659 1.527 0.225 1.060 0.420 

ดานราคา 0.912 0.472 1.124 0.368 5.124 0.004* 0.532 0.801 

ดานสถานท่ี/ชอง

ทางการจัดจําหนาย 

2.275 0.090 

 

0.744 0.571 1.409 0.260 0.816 0.584 
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ดานการสงเสริม

การตลาด 

0.773 0.553 0.457 0.767 1.973 0.130 0.649 0.711 

รวม 0.947 0.453 0.533 0.713 4.188 0.010* 0.614 0.739 

*< 0.05 

 จากตางรางท่ี 3 แสดงวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพผูปกครอง ความถ่ีในการบริโภคตอสัปดาห 

รสชาติท่ีทานชื่นชอบมากท่ีสุด ตางกันท่ีมีมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูป       

ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติ สวนผูบริโภคท่ีมีคาใชจายในการบริโภคตอสัปดาห

ตางกันมีมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  

 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคา การพัฒนาชานมไขมุกแบบ

ก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y แยกตามพฤติกรรมการใช

เครือขายสังคมออนไลนในชีวิตประจําวัน พฤติกรรมความชอบการเลือกบริโภครูปแบบอาหารใน

ชีวิตประจําวัน พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซ้ือชานมไขมุก พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา

ออนไลนตางกันมีปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด 

 
พฤติกรรมการบริโภคและ

มุมมองคุณคาการพัฒนา

ชานมไขมุกแบบก่ึง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลน

ตามความคิดเห็นของ

วัยรุนยคุ GEN Y 

พฤติกรรมการใช

เครือขายสังคม

ออนไลนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

พฤติกรรมความชอบ

การเลือกบริโภค

รูปแบบอาหารใน

ชีวิตประจําวัน 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจ

ในการเลือกซื้อชานม

ไขมุก 

 

พฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินคาออนไลน 

 

 

F 

 

Sig. 

 

F 

 

Sig. 

 

F 

 

Sig. 

 

F 

 

Sig. 

ดานผลิตภัณฑ 2.884 0.076 0.865 0.360 0.201 0.935 0.547 0.739 

ดานราคา 0.547 0.585 3.282 0.081 0.244 0.911 1.274 0.307 

ดานสถานท่ี/ชองทางการ

จัดจําหนาย 

0.749 0.482 

 

0.000* 1.000 1.110 0.374 0.561 0.729 
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ดานการสงเสริม

การตลาด 

0.595 0.559 0.976 0.332 0.448 0.773 0.721 0.614 

รวม 1.095 0.349 0.378 0.543 0.068 0.991 0.773 0.579 

*< 0.05 

 จากตางรางท่ี 4 แสดงวาผูบริโภคท่ีมี พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนใน

ชีวิตประจําวัน พฤติกรรมความชอบการเลือกบริโภครูปแบบอาหารในชีวิตประจําวัน, พฤติกรรมการ

ตัดสินใจในการเลือกซ้ือชานมไขมุก พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาออนไลนตางกันมีมุมมองคุณคาการ

พัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปในภาพรวมแตกตางกันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติ สวนผูบริโภคท่ี

มีพฤติกรรมความชอบการเลือกบริโภครูปแบบอาหารในชีวิตประจําวันตางกันความคิดเห็นดาน

สถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบ

ก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y ของนักศึกษามหาวิยาลัยในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี พบวาพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y ของนักศึกษามหาวิยาลัยในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงอธิบายไดวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ชลบุรีสวนใหญมีความความคิดเห็นตอผลิตภัณฑชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูป เปนสินคาท่ีมีความ

แปลกใหมและสามารถตอบสนองความตองการในการบริโภคไดสะดวก งายตอการรับประทานในทุก

ชวงเวลาท่ีตองการ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริโภคมีการคํานึงถึงดานการสงเสริมการตลาด

โดยมีระดับความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในลําดับแรก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ในปจจุบันมีการ

ติดตอกันผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก มีผูประกอบการไดใชบริการ

ผานชองทางนี้เพ่ิมสูงข้ึน เชน Facebook Instagram Twitter เปนตน ทําใหเกิดความหลากหลายใน

ชองทางการติดตอสื่อสาร รวมถึงความสามารถในการเขาถึงผูใชบริการ เชน ผูใชบริโภคสามารถ

สอบถามผานชองทางออนไลนไดทันที และมีการสั่งซ้ือสินคาผานชองทางดังกลาวมากข้ึนอยาง

ตอเนื่องซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของหทัยทิพย พนาวงศและกิตติพงศ คงธนาทรัพย (2561)   

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานจากรานสะดวกซ้ือ

กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ

การซ้ืออาหารแชแข็งจากรานสะดวกซ้ือภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ และยังสอดคลองกับ  

ธนาศักดิ์ ขายกระโทกและคณะ (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาออนไลนของ
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ผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากท่ีสุดไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 

 ผลจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบ

ก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y พบวา 

 ผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพผูปกครอง 

ตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาด

ออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ซ่ึงอธิบายไดวา ในปจจุบันท้ังเพศชายและเพศหญิง ตางก็มีพฤติกรรมในการใชชีวิตท่ีคลายคลึงกัน    

มีความตองการความแปลกใหม มักใหความสนใจในนวัตกรรมใหม ๆ ทันสมัย ท่ีอยูในกระแสนิยม 

และตองการความสะดวกสบาย มีความเรงรีบในการใชชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมใน

การใชชีวิตของวัยรุนยุค Gen Y สวนมากมีชวงอายุท่ีอยูในวัยเรียนและวัยทํางาน ซ่ึงจากการทํา

แบบสอบถามของกลุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี นักศึกษาสวนใหญมีชวง

อายุระหวาง 19-20 ป ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีไมแตกตางกันมากจึงทําใหมีกระบวนความคิด ความชอบ 

และการตัดสินใจท่ีคลายคลึงกัน ท่ีระดับการศึกษาของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีชั้นป

ท่ี 1 ซ่ึงนักศึกษาท่ีเรียนอยูในระดับชั้นการศึกษาเดียวกันในหลายมหาวิทยาลัยท่ีเปดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรการศึกษาท่ีคลายกัน จึงทําใหมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ และมุมมอง ในการ

เลือกตัดสินใจไปในทางเดียวกัน และเนื่องดวยการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเปนระดับการศึกษาท่ี

รวมนักศึกษาจากหลากหลายภูมิลําเนาซ่ึงมีอายุใกลเคียงกันทําใหมีความสนใจ และการรับสื่อ

ออนไลนท่ีคลาย ๆ กัน ทําใหมีความชอบในการเลือกบริโภคท่ีคลายคลึงกัน ท้ังยังเปนกลุมคนท่ีมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีไมแตกตางกันเนื่องจากนักศึกษาในระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีมีคาใชจาย

ในการศึกษาและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นสวนใหญตองใชชีวิตประจําวันอยูหอพัก ดังนั้นจึง

ตองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีไดรับจากผูปกครองเฉลี่ยไมต่ํากวาหรือเทากับ 6,000 บาท              และ

ผูปกครองของนักศึกษาสวนใหญมีการทําธุรกิจสวนตัว จึงทําใหพฤติกรรมการบริโภคชานมไขมุก ใน

ดานของความถ่ีในการบริโภคตอสัปดาห คาใชจายในการบริโภคตอครั้ง ลักษณะความชอบของ

รสชาติ  การใชเครือขายสังคมออนไลน พฤติกรรมการเลือกบริโภค พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชานม

ไขมุกพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนท่ีไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ

ตลาดผูบริโภคและพฤติกรรมผูบริโภคของเหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2559) ไดกลาววา แนวโนม

พฤติกรรมผูบริโภคเกิดจากกระแสท่ีกําลังไดรับความสนใจในปจจุบันสูง สามารถแจกแจงไดดังนี้ คือ 

การรักษาสิ่งแวดลอม การมีความรับผิดชอบตอสังคม การใชสื่อสังคมออนไลน การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส การติดตอสื่อสาร และการสรางนวัตกรรม ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเปนทิศทางกําหนด



 

2269 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคตอยางตอเนื่อง และจากกระแสดังกลาว ผูประกอบการจําเปนตอง

นําประเด็นเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิรญา เตาทอง (2551) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

และปจจัยในการตัดสินใจซ้ือชาสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบ

ระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือชาสมุนไพรของผูบริโภคจําแนกตามสถานะภาพสวน

บุคคล ดานเพศพบวา ไมมีความแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของปยฉัตร เดี่ยววณิชย 

(2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑชาเขียวในอําเภอเมือง     

จังหวัดสุราษฎรธานี ไดกลาวไววาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการบริโภคผลิตภัณฑชาเขียวมาก

ท่ีสุดคือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคาตามลําดับ สวนปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ และอาชีพท่ี

แตกตางกันมีระดับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการบริโภคผลิตภัณฑชาเขียวแตกตางกันสวนอายุ 

สถานะภาพ ระดับการศึกษาและระดับรายไดท่ีแตกตางกันมีระดับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

บริโภคผลิตภัณฑชาเขียวไมแตกตางกัน 

 ผูบริโภคท่ีมีความถ่ีในการบริโภคตอสัปดาห คาใชจายในการบริโภคตอครั้ง ลักษณะความชอบ

ของรสชาติ พฤติกรรมการเลือกบริโภค พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชานมไขมุก การใชเครือขายสังคม

ออนไลน พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน  มีพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการ

พัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูปสูตลาดออนไลนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซ่ึงอธิบายไดวาวัยรุนยุค Gen Y เปนวัยท่ีมีความเปนตัวเองสูง มักใหความสนใจในการเลือกชื้อสินคา

ท่ีตนเองชื่นชอบ และเปนสินคาท่ีอยูในกระแสนิยม โดยวัยรุนยุคนี้จะใชเหตุผลในการเลือกคนหา

ขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนเพ่ือเลือกคุณสมบัติราคา และรวมไปถึงเง่ือนไขในการซ้ือท่ีทําใหพวกเขา

พอใจและทําการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงกลาวไดวาจากขอมูลในการทําแบบสอบถามของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ท่ีสวนมากมีความถ่ีในการบริโภคอยูท่ี 1-2 ครั้งตอ

สัปดาห โดยมีอัตราใชจายในการบริโภคเฉลี่ยตอครั้งสวนมากอยูท่ีประมาณ 41-60 บาทตอครั้ง     

อาจเปนราคาท่ีเทียบเทากับราคาอาหารหนึ่งม้ือในปจจุบัน ดังนั้นวัยรุนยุค Gen Y ท่ีกําลังศึกษาอยู

สวนมากมีรายไดหลักท่ีไดรับจากผูปกครอง เม่ือเฉลี่ยอัตรารายไดท่ีไดรับเปนรายวันแลว จึงทําใหเกิด

ขอจํากัดของการบริโภค แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคาใชจายในการบริโภคตอครั้ง

โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากปจจุบันชานมไขมุกเปน

สินคาท่ีกําลังไดรับความนิยมสูงในหมูวัยรุน จึงทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจชานมไขมุกเพ่ือสรางความ

แตกตางและสามารถต้ังราคาสินคาไดตางกันไป มีการสงเสริมการขายท่ีดีจึงทําใหเกิดการรีวิวในสื่อ

สังคมออนไลนทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจท่ีจะซ้ือ แมวาราคาจะแตกตางกัน และผูบริโภคสวนมาก

ชื่นชอบในรสชาติของชานมมากท่ีสุด เนื่องจากเปนรสชาติตนตํารับของชานมไขมุก จากการศึกษา
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชานมไขมุกสวนมากมาจากความชื่นชอบสวนตัวซ่ึงก็สอดคลองกับ

พฤติกรรมการเลือกบริโภคของผูบริโภค ท่ีสวนมากมีมุมมองคุณคาในการบริโภคอาหารท่ีปรุงสุกสด

ใหม แตเนื่องดวยลักษณะการดําเนินชีวิตในปจจุบันท่ีมีความเรงรีบ และตองการความสะดวกสบาย

ในการบริโภคดังนั้นในบางโอกาสผูบริโภคจําเปนตองบริโภคอาหารก่ึงสําเร็จรูป และเนื่องดวยใน

ปจจุบันมีการใชสื่อสังคมออนไลนอยางแพรหลาย ผูบริโภคสวนมากจึงมีการใชสื่อสังคมออนไลน 

(Instagram) ในการเขาถึงขอมูลการขายโปรโมชั่นตาง ๆ  เพ่ือทําการตัดสินใจในการซ้ือสินคา

ออนไลน ท่ีในปจจุบันมีความสะดวกสบายท้ังในดานการสั่งซ้ือ การบริการ รวมไปถึงการจัดสงสินคา

ใหถึงหนาบานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของวัยรุนยุค Gen Y ในปจจุบัน โดยสอดคลองกับ

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคของ George E. Belch และ Michael A. Belch อางถึงในกมล 

ชัยวัฒน (2558) ไดกลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยปกติจะถูกมองเปนข้ันตอน

ตาง ๆ ท่ีผูซ้ือตองผานในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจ

ข้ึนอยูกับปจจัยภายในทางจิตวิทยาหลายประการไดแก แรงจูงใจ การรับรู การสรางทัศนคติ        

การผสมผสานและการเรียนรูซ่ึงมีผลสําคัญตอนักวางแผนการสงเสริมการตลาดเนื่องจากลวนเปน

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ัวไปของผูบริโภค  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึง

สําเร็จรูปสูตลาดออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ตัวแปรดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด

เปนอันดับ 1 ของตัวแปรท้ังหมด ดังนั้นผูประกอบธุรกิจท่ีตองการพัฒนาชานมไขมุกแบบก่ึงสําเร็จรูป

เขาสูตลาดควรใชตัวแปรดานการสงเสริมการตลาดเขามาชวยในการแนะนําสินคารูปแบบใหมใหเปน

ท่ีรูจักในกลุมผูบริโภค 

 2.จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาดานราคามีคาเฉลี่ยในระดับมาก แตเม่ือเทียบกับปจจัยดาน    

อ่ืน ๆ ดานราคาอยูในอันดับสุดทาย ดังนั้นผูประกอบการจึงควรนําเสนอใหผูบริโภคไดรับรูถึงลักษณะ

ของผลิตภัณฑท่ีมีความแปลกใหม สะดวกและงายตอการรับประทาน โดยผลิตภัณฑมีความเหมาะสม

กับราคาและมีความคุมคากับสิ่งท่ีผูบริโภคจะไดรับจากการเลือกบริโภคผลิตภัณฑมากท่ีสุด 

 3. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงความนิยมในการบริโภคชานมไขมุกรวมถึงการเขาถึง

ขอมูลในสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในยุคปจจุบัน ดังนั้นผูประกอบการทุกระดับสามารถนําผล

การศึกษาไปใชในการสรางรูปแบบการทําการตลาดออนไลน และการพัฒนาความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑชานมไขมุกใหสอดคลองกับพฤติกรรมในยุคปจจุบันและในอนาคตตอไป  
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กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย 
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THE PASSENGER CHOICE OF FULL SERVICE AIRLINES IN THAILAND:  

A CASE STUDY OF THAI AIRWAYS AND BANGKOK AIRWAYS 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษา

สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย 0โดยประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยทําการศึกษา 

คือ 0 ผูโดยสารชาวไทยท่ีใชบริการสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวยจํานวน 400 คน 

แบงเปน ผูโดยสารชาวไทยท่ีใชบริการสายการบินไทยจํานวน 200 คน และผูโดยสารชาวไทยท่ีใช

บริการสายการบินบางกอกแอร เวย  จํานวน 200 คน เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาวิจัยเปน

แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-test for Independent และการวิเคราะหคา

ความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance ผลการศึกษาพบวา  

 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินไทย

และสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินระหวางสายการ

บินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย พบวา ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีสวนประสมทาง

                                                                        

1,2,3,4,5,6,7 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
8อาจารย ดร. สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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การตลาดบริการท่ีตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการในภาพรวมไมแตกตางกัน และพบวาผูใชบริการ

สายการบินบางกอกแอรเวยท่ีมีสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 คือ ดานราคา และดานกระบวนการใหบริการ 

สวนดานท่ีไมแตกตางกัน คือดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ 

 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ สายการบินบริการเต็มรูปแบบ สายการบินไทย         

สายการบินบางกอกแอรเวย 
 

Abstract 

 This research aimed to study and compare the marketing services factor 

affecting behavior the passenger choice of full service Airlines in Thailand: A case 

study of Thai Airways and Bangkok Airways. Its sample consist of Thai Airways 

passengers and Bangkok Airways passengers of 400 people. The sample was Thai 

Airways passenger for 200 people and Bangkok Airways passengers for 200 people. 

The tool used in the research was a 5 level rating scale questionnaire. The statistics 

used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for 

independent and one way analysis of variance. The results showed that.  

 1. Marketing services factor affecting behavior the passenger choice of full 

service airlines in Thailand. A case study of Thai Airways and Bangkok Airways, overall 

was at the high level. 

 2. The comparison of marketing services factor affecting behavior the 

passenger choice of full service Airlines in Thailand: A case study of Thai Airways and 

Bangkok Airways found that Thai Airways passengers is no general significant statistic 

difference in behavior of the passenger with different service marketing mixes and 

found that Bangkok Airways passengers is 0.05 points general significant statistic 

difference in behavior of the passenger with different service marketing mixes, price 

and service process. The aspect that is not different with statistical significance is the 

product, place, promotion, people and physical evidence. 
 

Keywords: Service Marketing Mix, Full Service Airlines, Thai Airways, Bangkok Airways  
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยยังคงเติบโตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงเปนผลมาจาก

การขยายตัวของภาคการทองเท่ียวและการสงเสริมการทองเท่ียวของภาครัฐ ประกอบกับการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วของสายการบินตนทุนต่ํา ทําใหเกิดการแขงขันดานราคา นอกจากนี้หลังจากท่ี

องคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได

ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศท่ีมีความเสี่ยงดานความปลอดภัยดายการบินพล

เรือน ทําใหมาตรฐาน การบินพลเรือนของประเทศไทยกลับมาเปนท่ียอมรับอีกครั้งหนึ่ง ปริมาณ

การจราจรทางอากาศของทาอากาศยานท้ัง 6 แหงของบริษัทการทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

มีจํานวนเท่ียวบินเพ่ิมข้ึน    เปน 436,817 เท่ียวบิน สวนจํานวนผูโดยสารเพ่ิมข้ึนเปน 72.39 ลานคน 

ประกอบกับสมาคมการขนสงทางอากาศระหว างประเทศ ( International Air Transport 

Association: IATA) ไดรายงานสถิติ การเติบโตทางการบินในระยะ 20 ปขางหนาวา ประเทศไทยจะ

กาวข้ึนเปน 1 ใน 10 ของประเทศท่ีมีจํานวนผูโดยสารมากท่ีสุดในโลก และมีศักยภาพทางการบินท่ี

เติบโตข้ึนอยางมากในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ซ่ึงจะกลายเปนแกนรายไดหลักของตลาดการบินโลก 

(การทาอากาศยานไทย, 2561) 

การทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จนั้น นอกจากจะข้ึนอยูกับปจจัยอยางคุณภาพและราคา

สินคาแลว ยังมีอีกหนึ่งปจจัยท่ีมองขามไมไดคือ การบริการลูกคา (Customer Service) ซ่ึงถือเปน

หัวใจสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ (ณัฐกาณต ชินวงศอมร, 2558) ปจจุบันสายการบินตางๆ ไดพยายา

ยามปรับตัวอยางเต็มท่ีในหลายรูปแบบการแขงขันระหวางสายการบินบริการเต็มรูปแบบและสาย

การบินตนทุนต่ํา จึงมีความรุนแรงมาข้ึน สายการบินตางๆ พยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันดวยการลดตนทุนการดําเนินการ ซ่ึงสงผลโดยตรงมายังเรื่องการแขงขันกันในดานคุณภาพ

ของการบริการ (สุภาวดี บุญญาลงกรณ, 2559) จากการแขงขันของสายการบินตางๆ ทําใหมีการจัด

รายการสงเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูดใจใหกับผูใชบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงการจัดรายการสงเสริม

การตลาดของสายการบินทําใหผูใชบริการเกิดความพอใจในดานราคาของการเดินทางในแตละ

เท่ียวบิน แตในระยะยาวความพอใจของผูใชบริการจะข้ึนอยู กับคุณภาพและมาตรฐานของผู

ใหบริการดวย (ภัทรี สุขอุดม และคณะ, 2561) สายการบินบริการเต็มรูปแบบของประเทศไทย ไดแก 

สายการบินไทย และสายการบินบางกอกแอรเวย ในปจจุบันตางก็พัฒนากลยุทธการใหบริการท่ี

สามารถสรางประสบการณในการเดินทางใหกับผูโดยสาร ดังนั้นผูโดยสารของสายการบินบริการเต็ม

รูปแบบจะไดรับท้ังความสะดวกสบายและความคุมคาของคุณภาพการใหบริการ 

ดวยเหตุผลนี้ทางผูวิจัยจึงไดมองเห็นปญหาหรือโอกาส จึงอยากศึกษาถึงปจจัยสวนประสม      

ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย 

ระหวางสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ซ่ึงผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยจะเปนประโยชน
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ตอสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย สามารถนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงกลยุทธ

การใหบริการและพัฒนาสายการบินในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการของผูโดยสารมายิ่งข้ึน 

    

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ          

สายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบิน            

บางกอกแอรเวย  

2. เพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ     

ใชบริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบิน

บางกอกแอรเวย โดยจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการใหบริการ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตน (Independent Variables)    ตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

พฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสาร            

ตอการเลือกใชสายการบินไทยและ        

สายการบินบางกอกแอรเวย  

- เสนทางในการเดินทาง 

- วัตถุประสงคในการเดินทาง 

- วิธีการสํารองท่ีนั่ง 

- คาใชจายในการเดินทาง 

- ความถ่ีในการใชบริการ 

- ชองทางการชําระเงิน 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(7Ps) 

- ผลิตภัณฑ  

- ราคา  

- ชองทางการจัดจําหนาย  

- การสงเสริมทางการตลาด  

- บุคลากร  

- การนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช

บริการ    สายการบินไทยแตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช

บริการ    สายการบินบางกอกแอรเวยแตกตางกัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ       

สายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบิน            

บางกอกแอรเวย ผูวิจัยจึงใชวิธีการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณท่ีประกอบดวย ประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ข้ันตอนการเก็บรวบรวม

ขอมูล          และการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูโดยสารชาวไทยท่ีใชบริการสายการบินไทย และ         

สายการบินบางกอกแอรเวย ท้ังเสนทางบินภายในประเทศและระหวางประเทศ ท่ีอาศัยอยูในจังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูโดยสารชาวไทยท่ีใชบริการ     

สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไมทราบ

จํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงไดใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Cochran, W.G. (1953) ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต ยอมรับความคลาดเคลื่อนท่ี 5 เปอรเซ็น ไดกลุมตัวอยางเทากับ 

384 คน แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงายท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต ยอมรับความคาดเคลื่อนท่ี 5 เปอรเซ็นต ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 

400 คน  

วิธีการสุมตัวอยางเพ่ือเลือกตัวแทนท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จะมีลําดับข้ึนตอนในการสุม

ตัวอยางเปนแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sample) ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sample) โดยแจกแจงแบงสัดสวน

ตามขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง ไดแก สายการบินไทย จํานวน 200 ตัวอยาง และสาย

การบินบางกอกแอรเวย จํานวน 200 ตัวอยาง 

ข้ันตอนท่ี 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience) ซ่ึงเปนการสุม

ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability) โดยจะทําการแจกแบบสอบถาม ตามกลุม
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ตัวอยางท่ีกําหนดไว โดยเลือกกลุมตัวอยางสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ใหได

ขนาดกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด บุคลากร การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการใหบริการ 

ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการใชบริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย 

กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ไดแก เสนทางในการเดินทาง 

วัตถุประสงคในการเดินทาง ความถ่ีในการใชบริการ วิธีการสํารองท่ีนั่ง คาใชจายในการเดินทาง และ

ชองทาง        การชําระเงิน 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใช แบบสอบถาม เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนใน

การสรางเครื่องมือ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยในสวนนี้มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการพฤติกรรมการใชบริการสายการบินบริการ

เต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ไดแก 

เสนทางในการเดินทาง วัตถุประสงคในการเดินทาง ความถ่ีในการใชบริการ วิธีการสํารองท่ีนั่ง 

คาใชจายในการเดินทาง และชองทางการชําระเงิน โดยในสวนนี้มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบิน

บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ไดแก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

โดยใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 

ระดับ (Likert scale)  

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชบริการตามสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย 

กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด 

4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 



 

2279 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary data) ซ่ึงใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 400 คน มี 2 ข้ันตอน 

ข้ันตอนท่ี 1 ทําการสอบถามขอมูล โดยใชคําถามคัดกรองเปนสวนแรกกอนการตอบ

แบบสอบถามในสวนอ่ืนคือ ทําการสอบถามวาเคยใชบริการสายการบนิไทยและสายการบินบางกอก

แอรเวยหรือไม ซ่ึงถาหากเคยใชบริการจะใหทําการตอบแบบสอบถามในสวนถัดไปเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับผูเคยใชบริการสายการบินไทยและ

สายการบินบางกอกแอรเวย 

5. การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากท่ีไดรับขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบครบถวนสมบูรณแลว จึงทําการ

ประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงสามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน 

ดังนี้ 
 

5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ถึงพฤติกรรมการใชบริการ       

สายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอก

แอรเวย ใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การใชบริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการ

บินบางกอกแอรเวย ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกตางกันทาง     

ดานลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว 

 ใชการวิเคราะห Independent-Sample T-test เพ่ือทดสอบปจจัยลักษณะทาง     

ดานประชากรศาสตร 

 

สรุปผลการวิจัย  
 

ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามสายการบินไทย พบวา

ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทย จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 200 คน สวนใหญเปนเพศ
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หญิงคิดเปนรอยละ 52.5 สวนใหญมีอายุตั้งแต 16-25 ป คิดเปนรอยละ 43.5 การศึกษาสวนใหญอยู

ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.0 สถานภาพสวนใหญเปนโสด คิดเปนรอยละ 59.5 มีอาชีพ

เปนนักเรียนและนักศึกษา คิดเปนรอยละ 28.0 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-30,000 

บาท คิดเปนรอยละ 49.5 ตามลําดับ 

ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามสายการบินบางกอกแอร

เวย พบวา ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 200 

คน     สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.5 สวนใหญมีอายุตั้งแต 16-25 ป คิดเปนรอยละ 

38.0 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.5 สถานภาพสวนใหญเปนโสด คิด

เปนรอยละ 59.0 มีอาชีพเปนนักเรียนและนักศึกษา คิดเปนรอยละ 29.5 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 15,000-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.0 ตามลําดับ 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถามสายการบินไทย พบวา ผูโดยสาร

ท่ีใชบริการสายการบินไทย จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 200 คน สวนใหญเลือกใชเสนทางบิน

ภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 56.0 โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียว คิดเปนรอย

ละ 46.5 ซ่ึงมีความถ่ีในการใชบริการไมเกิน 1-2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 63.5 มีวิธีการสํารองท่ีนั่ง

ผานแอพพลิเคชั่นของสายการบิน คิดเปนรอยละ 36.0 มีคาใชจายในการเดินทาง 2,001-3,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 27.5 และชําระเงินผานบัตรเดบิตหรือเครดิต (วีซา, มาสเตอร และเจซีบี) คิดเปนรอย

ละ 25.5 ตามลําดับ 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถามสายการบินบางกอกแอรเวย 

พบวา ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 200 คน 

สวนใหญเลือกใชเสนทางบินภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 66.0 โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทาง

เพ่ือ           การทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 54.0 ซ่ึงมีความถ่ีในการใชบริการไมเกิน 1-2 ครั้งตอป คิด

เปนรอยละ 56.5 มีวิธีการสํารองท่ีนั่งผานแอพพลิเคชั่นของสายการบิน คิดเปนรอยละ 42.0 มี

คาใชจายในการเดินทาง 2,001-3,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.0 และชําระเงินผานเคานเตอร

เซอรวิส คิดเปนรอยละ 44.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ีย (𝒙𝒙�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินไทยและสายการบิน          

บางกอกแอรเวย โดยรวมและรายดาน  
 

 

ขอ 

ปจจัยดานสวน

ประสมทาง

การตลาดบริการ 

สายการบินไทย ระดับ

ความ

คิดเห็น 

อัน 

ดับ 

สายการบิน

บางกอกแอรเวย 

ระดับ 

ความ 

คิดเห็น 

อัน 

ดับ 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. 

1 ดานผลิตภัณฑ  4.18 0.55 มาก 1 4.45 0.84 มาก 1 

2 ดานราคา 3.90 0.70 มาก 5 4.24 0.48 มาก 3 

3 ดานชองทางการ

จัดจําหนาย 

3.94 0.75 มาก 4 4.19 0.45 มาก 6 

4 ดานการสงเสริม

การตลาด 

3.84 0.84 มาก 7 4.23 0.49 มาก 4 

5 ดานบุคลากร  4.11 0.73 มาก 2 4.24 0.51 มาก 3 

6 ดานการนําเสนอ

ลักษณะทาง

กายภาพ 

 

4.06 

 

0.69 

 

มาก 

 

3 

 

4.27 

 

0.50 

 

มาก 

 

2 

7 ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

3.89 0.78 มาก 6 4.22 0.49 มาก 5 

รวม 3.99 0.56 มาก  4.26 0.33 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 แสดงวาระดับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการใชบริการสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมอยูในระดับมาก       

(�̅�𝑥) = 3.99, (�̅�𝑥) = 4.26 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน สายการบิน

ไทยโดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ �̅�𝑥 = 4.18           

ดานบุคลากร (�̅�𝑥) = 4.11 ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (�̅�𝑥) = 4.06 ดานชองทาง                 
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การจัดจําหนาย (�̅�𝑥) = 3.94 ดานราคา (�̅�𝑥) = 3.90 ดานกระบวนการใหบริการ (�̅�𝑥)= 3.89                

ดานการสงเสริมการตลาด (�̅�𝑥) = 3.84 ตามลําดับ และสายการบินบางกอกแอรเวย โดยเรียงลําดับ

ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ �̅�𝑥 = 4.45 ดานการนําเสนอ

ลักษณะ  กายภาพ (�̅�𝑥) = 4.27 ดานราคา (�̅�𝑥) = 4.24 ดานบุคลากร (�̅�𝑥) = 4.24 ดานการสงเสริม

การตลาด    (�̅�𝑥) = 4.23 ดานกระบวนการใหบริการ (�̅�𝑥)= 4.22 ดานชองทางการจัดจําหนาย (�̅�𝑥) 

= 4.19      ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ     

ใชบริการสายการบินไทย 

หมายเหตุ* = <0.05 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการใชบริการสายการบินไทย พบวา 

1. ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีดานผลิตภัณฑตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการสายการบิน

ไทยโดยรวมไมแตกตางกัน 

 

พฤติกรรมการ

ใชบริการ 

 

ดานผลิตภณัฑ 

 

ดานราคา 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

 

ดานบุคลากร 

ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 

ดาน

กระบวนการ

ใหบริการ 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

ดานเสนทาง 3.49* 0.00 3.50* 0.00 2.75* 0.00 3.29* 0.00 3.32* 0.00 1.78 0.07 1.52 0.13 

ดาน

วัตถุประสงค 

 

0.67 

 

0.64 

   

1.36 

 

0.23 

 

2.06 

 

0.07 

 

3.33* 

 

0.00 

 

1.90 

 

0.09 

 

1.29 

 

0.26 

 

1.85 

 

1.10 

ดานความถ่ี 0.76 0.55 3.21* 0.01 1.77 0.13 5.06* 0.00 1.69 0.15 1.61 0.17 1.87 0.11 

ดานวิธีสํารอง

ที่น่ัง 

 

4.77* 

 

0.00 

 

1.57 

 

0.16 

 

6.24* 

 

0.00 

 

4.80* 

 

0.00 

 

18.06* 

 

0.00 

 

15.05* 

 

0.00 

 

9.07* 

 

0.00 

ดานคาใชจาย 1.63 0.16 3.78* 0.00 3.16* 0.01 2.86* 0.02 4.09* 0.00 1.54 0.19 1.88 1.11 

ดานชองทาง

การชําระเงิน 

 

2.01 

 

0.07 

 

2.45* 

 

0.03 

 

2.79* 

 

0.01 

 

3.77* 

 

0.00 

 

3.60* 

 

0.00 

 

6.23* 

 

0.00 

 

2.54* 

 

0.02 

ในภาพรวม 1.04 0.41 0.46 0.96 1.03 0.42 0.88 0.59 0.82 0.66 1.42 0.13 0.84 0.63 



 

2283 
 

2. ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีดานราคาตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการสายการบินไทย

โดยรวมไมแตกตางกัน 

3. ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีดานชองทางการจัดจําหนายตางกันมีพฤติกรรมการใช

บริการสายการบินไทย โดยรวมไมแตกตางกัน 

4. ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีดานการสงเสริมการตลาดตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการ    

สายการบินไทย โดยรวมไมแตกตางกัน 

5. ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีดานบุคลากรตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการสายการบิน

ไทยโดยรวมไมแตกตางกัน 

6. ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีดานลักษณะทางกายภาพตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการ     

สายการบินไทย โดยรวมไมแตกตางกัน 

7. ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีดานกระบวนการใหบริการตางกันมีพฤติกรรมการใช

บริการ  สายการบินไทย โดยรวมไมแตกตางกัน 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ     

ใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย 
 

 

พฤติกรรม

การใชบริการ 

 

ดานผลิตภณัฑ 

 

ดานราคา 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

 

ดานบุคลากร 

ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 

ดาน

กระบวนการ

ใหบริการ 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

ดานเสนทาง 1.90* 0.05 1.81 0.07 1.02 0.30 2.79* 0.00 2.68* 0.00 1.92* 0.05 1.79 0.07 

ดาน

วัตถุประสงค 

 

1.36 

 

0.24 

 

5.75* 

 

0.00 

 

1.33 

 

0.25 

 

0.98 

 

0.42 

 

1.35 

 

0.24 

 

2.49* 

 

0.03 

 

4.10* 

 

0.00 

ดานความถ่ี 0.10 0.98 1.72 0.14 3.30 0.87 0.94 0.44 0.85 0.49 0.44 0.77 0.28 0.88 

ดานวิธี

สํารองที่น่ัง 

 

0.16 

 

0.98 

 

1.07 

 

0.37 

 

1.94 

 

0.07 

 

1.66 

 

0.13 

 

0.84 

 

0.54 

 

0.41 

 

0.86 

 

2.25* 

 

0.04 

ดาน

คาใชจาย 

 

0.67 

 

0.60 

 

1.45 

 

0.21 

 

1.02 

 

0.39 

 

0.98 

 

0.41 

 

0.88 

 

0.47 

 

1.63 

 

0.16 

 

3.08* 

 

0.01 
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หมายเหตุ * = <0.05 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการใชบริการสายการบินสายการบินบางกอกแอรเวย พบวา 

1. ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีดานผลิตภัณฑตางกันมีพฤติกรรมการใช

บริการสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีดานราคาตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการ      

สายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีดานชองทางการจัดจําหนายตางกันมี

พฤติกรรมการใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

4. ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีดานการสงเสริมการตลาดตางกันมีพฤติกรรม   

การใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

5. ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีดานบุคลากรตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการ   

สายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6. ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีดานลักษณะทางกายภาพตางกันมีพฤติกรรม    

การใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

7. ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีดานกระบวนการใหบริการตางกันมีพฤติกรรม   

การใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสาย

การบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ คงกระพัน สุข

ประเสริฐ และนันทสารี สุขโต (2560) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินภายในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร ทุกดานโดยรวม พบวา กลุมประชาชนใหความเห็นวาปจจัยดานสวนประสมทาง

ดานชองทาง

การชําระเงิน 

 

1.49 

 

0.20 

 

6.03* 

 

0.00 

 

5.07* 

 

0.00 

 

7.97* 

 

0.00 

 

2.40* 

 

0.05 

 

6.00* 

 

0.00 

 

9.32* 

 

0.00 

ในภาพรวม 0.31 0.99 2.36* 0.00 1.53 0.08 1.61 0.06 1.20 0.26 1.20 0.26 1.63* 0.05 
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การตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานความนาเชื่อถือของบุคลากรมีผล

ตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร นั้นมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปจจัยดานสิ่งท่ีปรากฏตอสายตาลูกคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน

การผลิต ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสิรมการตลาด และปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมี

ผลตอพฤตกิรรมการใชบริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพฯ นั้นนอยท่ีสุด 

ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการสายการบินไทย ซ่ึงพบวา ผูใชบริการสายการบินไทยท่ีมีสวนประสมการตลาดบริการท่ีตางกัน               

มีพฤติกรรมการใชบริการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนจิรา นาทองคํา (2561) อิทธิพลของปจจัยทางการตลาดตอความ

ตั้งใจในการใชบริการซํ้าของสายการบินตนทุนต่ํา พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig. = 0.289)         

ดานการสงเสริมการตลาด (Sig. = 0.597) และดานกระบวนการใหบริการ (Sig. = 0.778) ไมมี

อิทธิพลหรือไมแตกตางตอความตั้งใจในการใชบริการซํ้าของสายการบินตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ         ท่ีระดับ 0.05  

ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการสายการบินบางกอกแอรเวย ซ่ึงพบวา ผูใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย ท่ีมีสวนประสม

การตลาดบริการท่ีตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ในดานราคา และกระบวนการใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒนไชยศิริ 

(2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินตนตุนตํ่าเสนทางภายในประเทศของ

ผูโดยสาร      ชาวไทย กลุมตัวอยางสวนใหญท่ีเลือกใชบริการสายการบินตนทุนตํ่านั้น มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท่ีเนนความปลอดภัยประกอบดวยการดูราคาคา

โดยสารกอน เพ่ือการตัดสินใจเลือกใชสายการบิน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐฐา อําไพ 

(2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา หรือสายการ

บินหลักของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 โดยสายการบินหลักของนักศึกษาสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูใชบริการสาย

การบินตนทุนตํ่า จะใหความสําคัญกับราคาตั๋วโดยสารเปนอยางมาก สวนพฤติกรรมการใชบริการท่ี

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ  และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ เจนจิรา นาทองคํา (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยทางการตลาดตอความตั้งใจใน

การใชบริการซํ้าของสายการบินตนทุนต่ํา พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig. = 0.289) ดาน

การสงเสริมการตลาด (Sig. = 0.597) และดานกระบวนการใหบริการ (Sig. = 0.778) ไมมีอิทธิพล
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หรือไมแตกตางตอความตั้งใจในการใชบริการซํ้าของสายการบินตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05   
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน   

 1. พฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสาร โดยผูโดยสารมีพฤติกรรมการใชบริการเสนทางบิน

ภายในประเทศ สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ตองใหความสนใจและมีการพัฒนา

เปดเสนทางบินใหมๆ ภายในประเทศใหมากข้ึน เพ่ือใหตรงกับวัตถุประสงคของผูโดยสารท่ีสวนใหญ

เดินทางเพ่ือการทองเท่ียว เพ่ือเปนการเพ่ิมความถ่ีในการใชบริการของผูโดยสารใหมากข้ึนและเพ่ือ

เพ่ิมรายได   ของสายการบินจากคาโดยสารหรือคาใชจายในการเดินทางแตละเท่ียวบินของผูโดยสาร 

ในดานของวิธีการสํารองท่ีนั่ง สายการบินตองใหความสําคัญกับวิธีการสํารองท่ีนั่งผานแอพพลิเคชั่น

ของสายการบิน เนื่องจากเปนท่ีนิยมของผูโดย พัฒนาใหสามารถใชงานไดงายเขาถึงไดงาย และท่ี

สําคัญคือมีความสะดวกรวดเร็ว และในดานของชองทางการชําระเงินสายการบินควรใหความสนใจ 

ในชองทางการชําระเงินผานบัตรเดบิตหรือเครดิต (วีซา, มาสเตอร และเจซีบี) และเคานเตอรเซอรวิส 

ควรมีขอเสนอพิเศษหรือพัฒนาเพ่ือดึงดูดใหผูโดยสารมาใชบริการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

2. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ตอง

ใหความสนใจในดานผลิตภัณฑเปนอันดับ 1 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑในเรื่องของราคาคาโดยสาร

ซ่ึงตองเหมาะสมกับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีผูโดยสารจะไดรับ และในเรื่องของราคาคา

โดยสารท่ีเหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการท่ีผูโดยสารจะไดรับ อันดับท่ี 2 ในดานการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ สายการบินควรจะใหความสนใจในเรื่องภายในหองโดยสาร หองน้ํา ตองมี

ความสะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และในเรื่องลักษณะการแตงกายของพนักงานท่ีใหบริการ

ตองมีความดึงดูดใหนาใชบริการ อันดับท่ี 3 ในดานบุคลากร สายการบินควรจะใหความสนใจในเรื่อง

พนักงานของสายการบินควรพูดจาสุภาพ มีบุคลิกภาพและมารยาทท่ีดี อันดับท่ี 4 ในดานการ

สงเสริมการตลาดสายการบินควรจะใหความสนใจในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ

ตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน และเรื่องการจัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่นตาง ๆ เพ่ือสงเสริม

การขาย 
 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

1. เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบใน   

ประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย จึงควรทํางานวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การสนทนากลุม (Focus 

Group)    การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ควบคูกับการแจกแบบสอบถาม  
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2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในปจจัยตัวอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสายการบินบริการ

เต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย เพ่ือให

ผูประกอบการ และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสามารถนําผลวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาองคกรของตนได 

3. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลในหลากหลายชองทาง นอกจากการกระจายแบบสอบถาม

ดวยวิธีการแจกใหกลุมประชากรโดยตรงเปนหลัก เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลของกลุมตัวอยางท่ี

หลากหลาย 0และสามารถนําไปวิเคราะหและขยายผลเพ่ืออธิบายขอมูลก่ียวกับ 0พฤติกรรมการใช

บริการสายการบินบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยและสายการบิน

บางกอกแอรเวย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. วิเคราะหอัตลักษณจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมสู

การสรางรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event)ท่ีสอดคลองกับบริบทของตําบลนางแล อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย 2. สรางและกําหนดรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event)ท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณและบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยการมีสวนรวมของภาคี

ทองถ่ิน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ท่ีทําการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึกและประชุมระดมความคิดเห็นกับภาคีทองถ่ินเก่ียวกับอัตลักษณจากทุนทางสังคม

วัฒนธรรมของชุมชนตําบลนางแลเพ่ือสรางและกําหนดรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณและบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 จากการศึกษาพบวาอัตลักษณจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมของตําบลนางแล อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 5 ดานไดแก 1) ดานการแตงกายชุดพ้ืนเมืองของคนในชุมชน 2) ดาน
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อาหารทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมายาวนาน 3) ดานการละเลนพ้ืนบานจากภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 4) ดานประเพณีประจําทองถ่ินท่ีหลากหลาย 5) ดานภูมิปญญาและความเชื่อทองถ่ิน

เก่ียวกับวิถีชีวิตการดํารงอยูและการประกอบอาชีพซ่ึงนําไปสูการสรางรูปแบบการจัดงานกิจกรรม

พิเศษ(Event) ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณและบริบทตามข้ันตอนการคนหาและกําหนดรูปแบบการจัด

งานกิจกรรมพิเศษไดแก 1) การกําหนดความตองการ 2) การออกแบบ วางผัง หนาท่ีความรับผิดชอบ 

และการประชาสัมพันธ และ 3) การมีสวนรวมปฏิบัติรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสรางมูลคา

ใหกับงานกิจกรรมพิเศษของชุมชนทองถ่ินไดจริง 

 

คําสําคัญ: รูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ, ทุนทางสังคมวัฒนธรรม, การมีสวนรวมของภาคี

ทองถ่ิน 

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to analyze the identity from the social 

and cultural capital for creating a model of event that conform to context of Nang 

Lae Sub-District, Muang District, Chiang Rai Province2) to create and formulate a model 

of event that correspond to the identity and context of Nang Lae Sub-District, Muang 

District, Chiang Rai Province by local stakeholders participation. This research was a 

qualitative method conducted by Participatory Action Research (PAR) by collecting 

data from in-depth interviews and brainstorming sessions with local stakeholders 

regarding identity from the social and cultural capital of Nang Lae Sub-district to create 

and formulate a model of event that correspond to the identity and context of Nang 

Lae Sub-District, Muang District, Chiang Rai Province. 

 The research results found that the identity from the social and cultural capital 

of Nang Lae Sub-District, Muang District, Chiang Rai Province consists of five aspects;   

1) Local dress, 2) Local food, 3)Local wisdom folk play, 4) Local traditions, and 5)Local 

wisdom and beliefs of way of life and occupation that conduce to formulate a model 

of event corresponding to the identity and context of Nang Lae Sub-District, Muang 

District, Chiang Rai Province by following the procedures; 1) Determination of 
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requirements, 2 ) Design, planning, responsibility and public relations, and 

3)Participation action of event for adding value to the community event. 

Keywords: A Model of Event, Social and Cultural Capital, Local Stakeholders 

Participation 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การทองเท่ียวนับเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเพราะนอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของการคาบริการรวมของ

ประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพัก 

ภัตตาคาร รานจําหนายของท่ีระลึก รานอาหาร การคมนาคมขนสง เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดการลงทุน

การจางงานและการกระจายรายไดสูทองถ่ินโดยในแตละปสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศใน

รูปแบบเ งินตราตางประเทศปละหลายแสนลานบาท รวมท้ังสรางกระแสเงินหมุนเวียน

ภายในประเทศนับแสนลานบาท ขณะเดียวกันธุรกิจการทองเท่ียวกอใหเกิดการจางงานกวา 2 ลาน

คน หรือคิดเปนรอยละ 6-7 ของแรงงานท้ังระบบ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552) รวมท้ังยังชวย

กระจายรายไดและการจางงานไปสูชนบทตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การกระจายรายไดจากการทองเท่ียวไปสูชุมชนในปจจุบันยังกระจุกอยูเฉพาะ

แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญหรือมีชื่อเสียง ทําใหชุมชนบางพ้ืนท่ีไมไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว

เทาท่ีควร ถึงแมวาชุนชนนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีสมบูรณก็ตาม ดังนั้นแผน

นโยบายของภาครัฐในการพัฒนาการทองเท่ียวในปจจุบันจึงกระตุนใหมีการกระจายรายไดสูชุมชน

โดยผานการทองเท่ียวเพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับคนในชุมชนโดยไดยกระดับคุณภาพหวงโซคุณคา 

(Value Chain) ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานของผูประกอบการ/ภาครัฐ/ชุมชน สงเสริม สนับสนุน 

สรางกลไกในการหาผูประกอบการท่ีมีคุณภาพใน Value chain เพ่ือเปนตนแบบกับผูประกอบการ

อ่ืนๆ สรางความเขมแข็งเชิงการตลาดใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีโดยเสริมองคความรูดานการตลาดใหชุมชน

สามารถทําการตลาดไดดวยตนเองจัดกลุมสินคาคุณภาพ และสนับสนุน สงเสริม ใหมีการจัดทํา

สินคา/บริการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมตลาด เพ่ือใหสามารถนําไปเสนอขายไดอยาง

เหมาะสมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และสงเสริมใหเกิดการประกอบการอยางมีคุณภาพและ

มาตรฐานสูง ใสใจสิ่งแวดลอม (ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา, 2558) จะเห็นไดวา การตลาดมีความสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือให

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและสงเสริมใหแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินเปนท่ีรูจักอยาง
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แพรหลายโดยผานการตลาดเชิงกิจกรรมซ่ึงเปนเครื่องมือการตลาดในรูปแบบกิจกรรมท่ีแตละองคกร

หรือผลิตภัณฑสรางสรรคเพ่ือดึงดูดลูกคาเปาหมายใหมีประสบการณตรงกับสินคาและองคกร รวมท้ัง

สามารถสรางยอดขาย ภาพลักษณ ความนาสนใจ และสามารถจดจําบริเวณสถานท่ีจัดงานไดทันที 

(เกรียงไกร กาญจนโภคิน, 2555) ซ่ึงสวนใหญจะออกมาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ

สนับสนุนการประชาสัมพันธการตลาด เชน งานแสดงสินคา (Trade Shows) การประชุม 

(Conferences) งานสัมมนา (Seminars) กิจกรรมสาธารณะกุศล (Charity Event) งานแถลงขาว 

(Press Conferences) และกิจกรรมเพ่ือชุมชน (Community Event) (Giannini Jr., 2010) ซ่ึงการ

จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือชุมชน (Community Event) เปนประเด็นท่ีสามารถสรางความนาสนใจ สราง

ยอดขายและส ง เสริมภาพลักษณ ใหชุมชนไดนํ า เสนอทุนทางสั งคมวัฒนธรรม ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางมนุษยรวมถึงการทองเท่ียวในชุมชนมาเผยแพรใหสาธารณชนไดรับรูและ

เขามาสัมผัสชุมชนเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้แตชุมชนท่ีมีศักยภาพท้ังทุนชุมชน ทุนทางการทองเท่ียวมีอยูท่ัว

ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดในประเทศไทย  

จังหวัดเชียงรายเปนหนึ่งในจังหวัดของเขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมลานนาท่ีมี

เปาหมายหลักในการพัฒนาไปสูการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาเชิงสรางสรรค

เชื่อมโยงอนุภาคลุมน้ําโขงผานมาตรการการยกระดับวัฒนธรรม และภูมิปญญาลานนาสูสินคาและ

บริการทางการทองเท่ียว ซึงปรากฏไดจากวิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision) “เมืองแหงการคา   

การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” 

ตามแผนพัฒนาของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐาน

วัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ                 ซ่ึง

ยุทธศาสตรดังกลาวไดเนนสงเสริมการจัดกิจรรมการทองเท่ียวชวงนอกฤดูกาล (Low Season)  คือ 

การจัด Event Festival โดยจังหวัดเชียงรายไดสงเสริมใหทุกตําบล ทุกอําเภอของจังหวัดเชียงราย

จัดกิจรรมพิเศษ และเผยแพรวิถีวัฒนธรรม ทรัพยากรการทองเท่ียวของชุมชนใหเปนท่ีรูจักกับ

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศบนฐานความเปนอัตลักษณท่ีสอดคลองกับบริบทของ

ชุมชน ตําบลพ้ืนท่ีตางๆของจังหวัดเชียงราย  

พ้ืนท่ีชุมชน ตําบลนางแล ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ตองการท่ีจะใหชุมชนพ้ืนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และแหลง

ทองเท่ียวเชิงเกษตร ตามเปาประสงคการพัฒนาการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลนางแลรวมกับชุมชน

ทองถ่ิน ซ่ึงจากการท่ีคณะผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีในการรวมหารือและคนหาประเด็นพ้ืนท่ีในเบื้องตนกับ

ตัวแทนจากเทศบาลตําบลนางแล ตัวแทนจากกลุมวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนจากชุมชนทองถ่ิน พบวา 

ชุมชนตําบลนางแลมีมีตนทุนทางสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตการดํารงชีพแบบพอเพียง ภูมิปญญาการ
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ดูแลสุขภาพจากสมุนไพร ภูมิปญญาการเกษตรการเพาะปลูกสับปะรดพันธุนางแล สับปะรดพันธุ    

ภูแล เปนพ้ืนท่ีท่ีเปนตนกําเนิดสับปะรดพันธุนางแลท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ ผลไมท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด

เชียงราย และสับปะรดยังเปนพืชท่ีตําบลนางแลกําหนดใหเปนพืช GI ตามนโยบายการพัฒนาการพืช

เกษตรเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย รวมถึงมีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เปนแหลงปาตนน้ํา    

ปาชุมชนท่ีรักษาระบบนิเวศของชุมชน และยังพบวา ในชุมชนตําบลนางแล จะมีการจัดกิจกรรม

เผยแพรประชาสัมพันธของดีตําบลนางแลเปนงานประจําป จะจัดในเดือนพฤษภาคมของทุกป 

เนื่องจากเปนชวงสับประรดพันธุนางแลออกในฤดูกาล (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และเปนการ

สงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาลการทองเท่ียว (Low Season) รวมถึงการนําเสนอวิ ถีชีวิต 

วัฒนธรรม ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาในพ้ืนท่ีตําบลนางแลใหกับประชาชนในจังหวัดเชียงรายและ

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยปท่ีผานมา (2560) ทางเทศบาลตําบลนางแล

รวมกับชุมชนนางแล ไดจัดงานนําเสนอของดีตําบลนางแล ชวงเดือนพฤษภาคม จัด ณ พ้ืนท่ี

สาธารณะตําบลนางแล แตปญหาท่ีพบ คือ 1.) ผูเขารวมงานสวนใหญเปนผูท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตําบลนาง

แล 2.) รูปแบบงานยังไมมีความเปนอัตลักษณหรือเอกลักษณของพ้ืนท่ีตําบลนางแล 3.) การมีสวน

รวมกับหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐมีไมมากพอ 4.) กิจกรรมภายในงานยังขาดความเปน       

อัตลักษณของชุมชน 5.) การบริหารจัดการการจัดงานกิจกรรม ดังนั้นจากปญหาท่ีกลาวมาทาง

เทศบาลตําบลนางแลรวมกับชุมชนจึงมีความตองการยกระดับการจัดกิจกรรมของดีตําบลนางแลใหมี

มาตรฐาน ความนาสนใจ มีอัตลักษณความเปนชุมชนท่ีมีตนทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรการ

ทองเท่ียวและสามารถดึงดูดใจประชาชนชาวเชียงรายและนักทองเท่ียวใหเขามารวมกิจกรรมในเดือน

พฤษภาคมโดยการมีสวนรวมระหวางเทศบาลตําบลนางแล ชุมชนพ้ืนท่ีตําบลนางแล บานดอยดิน

แดงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกท้ังประการสําคัญ เทศบาลตําบลนางแลและชุมชนมีความ

ตองการรูปแบบการจัดงานกิจกรรมท่ีมีความเปนอัตลักษณจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทุนทาง

ทรัพยากรการทองเท่ียว และภูมิปญญาทองถ่ินของพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหตนทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรการ

ทองเท่ียวของตําบลนางแลสูการสรางสรรคตอยอดวัฒนธรรมของชุมชนผานรูปแบบการจัดกิจกรรม

พิเศษ (Event) โดยการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอชุมชนตําบลนางแลในการนํารูปแบบการจัด

กิจกรรมพิเศษมาประยุกตหรือปรับใชในการจัดกิจกรรมของชุมชน อีกท้ังกิจกรรมพิเศษจะสามารถ

สรางการรับรูแกประชาชนในจังหวัดเชียงรายและนักทองเท่ียวไดรูจักชุมชนตําบลนางแลเปนอยางดี

ตอไป 

 

 



 

2294 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะหอัตลักษณจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมสูการสรางรูปแบบการจัดงาน

กิจกรรมพิเศษ (Event) ท่ีสอดคลองกับบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 2. เพ่ือสรางและกําหนดรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event)ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ

และบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method)โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม(PAR)ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1.  ประชากรท่ีใชในการศึกษา  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 1.1 วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือวิเคราะหอัตลักษณจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมสูการสราง

รูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษท่ีสอดคลองกับบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย โดยผูวิจัยไดกําหนดประชากรท่ีใชในสัมภาษณและระดมความคิดเห็นเก่ียวกับตนทุนทาง

สังคมวัฒนธรรมของชุมชนตําบลนางแล ไดแก 1) ปราชญชุมชน จํานวน 10 คน 2.) ผูนําชุมชน 

จํานวน 16 คน 3.) ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมของเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 2 คน 4.) ตัวแทน

จากเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 2 คน  รวมจํานวน 30 คน 

 1.2 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือหาและกําหนดรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษท่ีสอดคลองอัต

ลักษณและบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน

ท่ีเก่ียวของ โดยผูวิจัยไดกําหนดประชากรท่ีใชในการระดมความเห็นตอการสรางรูปแบบการจัดงาน

กิจกรรมพิเศษ ของชุมชนตําบลนางแล ไดแก 1) ปราชญชุมชน จํานวน 5 คน 2.) ผูนําชุมชน จํานวน 

16 คน 3.) ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมของเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 คน 4.) ตัวแทนจาก

เทศบาลตําบลนางแล จํานวน 2 คน 5.) ตัวแทนจากบานดอยดินแดง จํานวน 1 คน 6.) ตัวแทนจาก

กลุมวิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพ จํานวน 3 คน 7.) ตัวแทนจากผูมีสวนเก่ียวของการทองเท่ียวของ

ชุมชนนางแล จํานวน 2 คน รวมจํานวน 30 คน 

2.  วิธีการเลือกตัวอยาง 
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 การเลือกพ้ืนท่ีท่ีศึกษา พ้ืนท่ีในการดําเนินการวิจัย คือ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ซ่ึงมีหลักเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ี คือ 1) เปนพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูภายในเขตเมืองจังหวัดเชียงราย 

ซ่ึงหางจากตัวเมือง 10 กิโลเมตร และท่ีสําคัญหางจากทาอากาศยานนานาชาติเพียง 3 กิโลเมตร

เทานั้น 2) มีการรวมกลุมกันของคนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน การทองเท่ียว และอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน กลุมวิสาหกิจชุมชนตางๆ และ 3) มีผูประกอบการดาน

การทองเท่ียวท่ีเปนคนในชุมชน เชน ท่ีพัก บริษัทนําเท่ียวรานอาหาร แหลงทองเท่ียว เปนตน 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 3.1 แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเก่ียวกับทุนทางสังคมวัฒนธรรม 

 3.2 แบบสัมภาษณการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณของชุมชนนางแลจาก

ทุนทางสังคมวัฒนธรรม 

 3.3 แบบคําถามการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผน การออกแบบการจัด

งานกิจกรรมพิเศษ  

4.  วิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังศึกษา

รูปแบบวิธีการสรางแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือเพ่ือการศึกษา 

 4.2ออกแบบและสรางเครื่องมือ โดยออกแบบเครื่องมือการวิจัยใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจัยและกรอบแนวคิด 

 4.3  นําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดําเนินการประเมินหาคาความสอดคลอง

ภายในของเครื่องมือในการวิจัย (Content Validity) โดยประเมินเชิงโครงสรางและเชิงเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  

 4.4  ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือความถูกตอง สมบูรณและ

ความเชื่อถือของเครื่องมือการวิจัย  

 4.5  ผูวิจัยจัดทําเครื่องมือการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมเปาหมายตอไป  

5.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   
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 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคการวิจัย ตาม 5 ข้ันตอนในการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1  การคนหาอัตลักษณจากทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนตําบลนางแลเพ่ือตอ

ยอดในการสรางรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษของชุมชนตําบลนางแล โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้ 

  1.1 คณะผูวิจัยจัดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยกับผู มีสวนเก่ียวของและรวมระดม

ความคิดถึงความตองการ ปญหาท่ีผานและการจัดกิจกรรมของชุมชนนางแลเพ่ือยกระดับกิจกรรม

และสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนตําบลนางแล 

  1.2 คณะผูวิจัยลงพ้ืนท่ีตําบลนางแลสัมภาษณเก่ียวกับตนทุนทางสังคมวัฒนธรรม

ของชุมชนตําบลนางแลกับกลุมเปาหมาย ไดแกปราชญชุมชน ผูนําชุมชน ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรม

ของเทศบาลตําบลนางแล โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเก่ียวกับทุนทางสังคมวัฒนธรรม 

  1.3 คณะผูวิจัยจัดเวทีคืนขอมูลตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมพรอมท้ังระดมความ

คิดเห็นการคนอัตลักษณของตําบลนางแลเพ่ือเปนฐานขอมูลในการสรางรูปแบบการจัดงานกิจกรรม

พิเศษของชุมชนตําบลนางแล ในชวงเดือนพฤษภาคม 2561 และกิจกรรมพิเศษในวาระอ่ืนๆ โดยใช

แบบสัมภาษณการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณของชุมชนนางแลจากทุนทางสังคม

วัฒนธรรมกับกลุมเปาหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 2  การหาและกําหนดรูปแบบการจดังานกิจกรรมพิเศษของชุมชนตําบลนางแล 

โดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  2.1 คณะผูวิจัยจัดเวทีระดมความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ โดย

กระบวนการมีสวนรวมกับผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงมีประเด็นการระดมความคิดเห็น คือ 

   2.1.1 รวมคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษโดยรับโจทยจาก

พ้ืนท่ี กําหนดวัตถุประสงคหรือแนวทางในการดําเนินกิจกรรมพิเศษ กําหนดผูเขารวม (Visitors)ใน

งานกิจกรรมพิเศษ และรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ  

   2.1.2 รวมวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการประชาสัมพันธ 

   2.1.3 รวมปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ ตกแตงสถานท่ี การฝกซอม

ดําเนินกิจกรรม และการรื้อถอน 
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   2.1.4 รวมประเมินการจัดกิจกรรมพิเศษจากการระดมความคิดเห็นจากผู

มีสวนเก่ียวของจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีตําบลนางแล โดยใชแบบ

คําถามการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผน การออกแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ 

กับกลุมเปาหมาย ไดแก ปราชญชุมชน ผูนําชุมชน ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมของเทศบาลตําบลนาง

แล ตัวแทนจากเทศบาลตําบลนางแล ตัวแทนจากบานดอยดินแดง ตัวแทนจากกลุมวิสาหกิจชุมชน

และกลุมอาชีพ และตัวแทนจากผูมีสวนของการทองเท่ียวของชุมชนนางแล  

  2.2 คณะผูวิจัยจัดเวทีคืนขอมูลใหกลุมเปาหมาย เพ่ือคนหาและกําหนดรูปแบบการ

จัดกิจกรรมพิเศษท่ีสอดคลองกับอัตลักษณและบริบทของพ้ืนท่ีตําบลนางแลรวมกับผูมีสวนเก่ียวของ  

  2.3 คณะผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษท่ีสอดคลองกับอัตลักษณและ

บริบทของพ้ืนท่ีตําบลนางแลเพ่ือใชในการจัดกิจกรรมของดีตําบลนางแลและสงเสริมการทองเท่ียว 

โดยใหผูมีสวนเก่ียวของในทองถ่ินเขามามีสวนรวมปฏิบัติตามการวางแผนท่ีไดรวมกันกําหนดใน

กิจกรรมดังกลาว รวมถึงการตอยอดกิจกรรมพิเศษในวาระอ่ืนๆ 

6.  การวิเคราะหขอมูล  

 การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (PAR) ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) 

โดยกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการสรางรูปแบบกิจกรรมพิเศษท่ีสอดคลองกับอัตลักษณและบริบท

ของพ้ืนท่ีตําบลนางแล รวมกับการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการสัมภาษณแบบ

ก่ึงโครงสรางเก่ียวกับทุนทางสังคมวัฒนธรรม การประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณของ

ชุมชนนางแลจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม และการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผน

และการออกแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ  ซ่ึงจะบรรยายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและ

เครื่องมือท่ีเก่ียวของ 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหอัตลักษณจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมสูการสรางรูปแบบการจัดงาน

กิจกรรมพิเศษ (Event)ท่ีสอดคลองกับบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการ

ระดมความคิดเห็นและสัมภาษณกับผูนําชุมชน ปราชญชุมชน ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมและ

ตัวแทนจากเทศบาลตําบลนางแลเก่ียวกับทุนทางสังคมวัฒนธรรม พบวา ทุนทางสังคมวัฒนธรรมของ

ตําบลนางแล มีดังนี้ 
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1. วัฒนธรรมดานการแตงกายของคนในชุมชนตําบลนางแล ณ ปจจุบันยังคงมีการแตงกาย

ชุดพ้ืนเมืองในประเพณีประจําทองถ่ิน พิธีกรรมตางๆ และวันสําคัญทางศาสนา เชน ชุดพ้ืนเมืองแบบ

ลานนาประยุกต เสื้อหมอฮอม 

2.วัฒนธรรมดานอาหารทองถ่ินของตําบลนางแลมีท้ังอาหารคาวและอาหารหวานท่ีเปน

เอกลักษณทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมายาวนาน ซ่ึงวัตถุดิบท่ีนํามาประกอบอาหารจะเปนพืช ผัก ผลไมท่ี

เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีในชุมชนทองถ่ิน คือ สับปะรดนางแลหรือสับปะรดพันธุน้ําผึ้ง ซ่ึงเปนผลไมท่ี

ไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของตําบลนางแล และพืชหวาย พืชท่ีสรางรายได

ใหกับชุมชนเปนอยางมาก และพืชผักอ่ืนๆท่ีมีในชุมชนทองถ่ิน โดยสามารถแบงเปนอาหารคาว 

ประเภทน้ําพริก ไดแก น้ําพริกตาแดง น้ําพริกลาบ ประเภทแกง ไดแก แกงค่ัวสับปะรด แกงฮังแล

สับปะรด แกงหยวกสับปะรด แกงแคหางหวาย แกงสมชะอมดอกแค ประเภทยํา คือ ยําสาวสับปะรด 

ยําหัวปลี ประเภทตม คือ ตมเลงสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขาวอบสับปะรด หลามไก ขาวเหนียวไรซ

เบอรี่ อาหารชนเผา อีกดวย สําหรับอาหารหวาน ไดแก  ขาวตมมัดสับปะรด ขาวเหนียวมูนสับปะรด 

สับปะรดลอยแกว สับปะรดทับทิมกรอบ บวดฟกทอง บวดกลวย และขาวตมมัดรวมมิตร  

3. วัฒนธรรมดานการละเลน ในอดีตมีการละเลนพ้ืนบานจากภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การ

เลนเดินกะลา เตากะลา โกงเกง ท่ีคนในชุมชนตําบลนางแลยังคงรักษาไวจนกลายเปนกิจกรรมการ

ออกกําลังกายของผูสูงอายุในปจจุบัน ซ่ึงสามารถนํามาสรางเปนกิจกรรมทางการทองเท่ียวของชุมชน

ท่ีมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมได 

4. วัฒนธรรมประเพณีของตําบลนางแลจะเปนประเพณีประจําทองถ่ินท่ีหลากหลายโดย

สามารถจําแนกตามรายเดือน คือ ประเพณีสืบชะตาหมูบาน (มกราคม)  ประเพณีกินวอ (ลาหู) 

(กุมภาพันธ)  ประเพณีปใหมเมือง รดน้ําดําหัว สงเคราะหบาน (เมษายน)  ประเพณีสืบชะตาแมน้ํา

นางแลใน และเทศกาลงานสับปะรด (พฤษภาคม) เทศกาลเขาพรรษา (สิงหาคม) ประเพณีทอดกฐิน 

ทอดผาปา/ ตานกวยสลาก (ตุลาคม) และประเพณียี่เปงหรือลอยกระทง (พฤศจิกายน) 

5. วัฒนธรรมดานภูมิปญญาและความเชื่อของคนในตําบลนางแลเก่ียวกับวิถีชีวิตการดํารง

อยู การประกอบอาชีพ ไดแก อาชีพปลูกสับปะรดนางแลหรือสับปะรดสายพันธุน้ําผึ้ง สับปะรดภูแล 

อาชีพทํานา ทําไร รวมถึงการทําไรนาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม ทําสวน จักสาน แปรรูปสับปะรด 

ปศุสัตว และปลูกผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อของประชาชนอยู 2 กลุมใหญ ไดแก 

กลุมคนชาวพ้ืนเมือง และกลุมชาติพันธุชนเผา (ลาหูและอาขา) ความเชื่อความศรัทธามาจากความ

เชื่อเรื่องผี และความเชื่อทางศาสนา เชน การสืบชะตาแมน้ํานางแล บวงสรวงผาลาดรอยวัว ซ่ึงเปน

ตํานานตนกําเนิดตําบลนางแล จัดข้ึนในวันแรม 8 คํ่า เดือน 8 เหนือ (เดือนพฤษภาคม) มีการขอฝน 
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จุดบั้งไฟ ซ่ึงเปนความเชื่อดั้งเดิมใหมีฝนตกตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการสืบทอดประเพณีเลี้ยงผีขุน

น้ํา ซ่ึงจะทําพิธีในวันถัดมาจากพิธีสืบชะตาแมน้ํานางแล ประเพณีเลี้ยงผีปูยา ประเพณีรดน้ําดําหัวป

ใหมเมือง และประเพณีตามศาสนา 

จากการการคนหาและกําหนดรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event)ท่ีสอดคลองอัต

ลักษณและบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน

ท่ีเก่ียวของกับปราชญชุมชน ผูนําชุมชน ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมของเทศบาลตําบลนางแล 

ตัวแทนจากเทศบาลตําบลนางแล ตัวแทนจากบานดอยดินแดง ตัวแทนจากกลุมวิสาหกิจชุมชนและ

กลุมอาชีพ และตัวแทนจากผูมีสวนเก่ียวของการทองเท่ียวของชุมชนนางแล ตามข้ันตอนการคนหา

และกําหนดรูปแบบท้ัง 3 ข้ันตอน พบวา  

ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดความตองการ โดยกลุมเปาหมายมีสวนรวมตอการรวมคิดเก่ียวกับ

รูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ โดยมีความตองการนําเสนอรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ ของ

ชุมชนตําบลนางแลท่ีแสดงถึงอัตลักษณของชุมชนนางแลในอดีตเพ่ือฟนฟูอัตลักษณเดิมกลับคืนมาให

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปไดอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยู รวมถึงทําให

นักทองเท่ียวไดเรียนรูและไดรับประสบการณการเขารวมงานกิจกรรมพิเศษของชุมชนตําบลนางแล

ของตําบลนางแลใหเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวมากข้ึน 

 สําหรับวัตถุประสงคของงานกิจกรรมพิเศษของชุมชนตําบลนางแล มีวัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมชองทางการจําหนายสินคาท่ีเปนเอกลักษณของดีตําบลนางแล ท้ังดานพืชผลทาง

การเกษตร ดานการรักษาวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวสวน ดานอาหารพ้ืนเมือง ดานประเพณี

วัฒนธรรม ดานแหลงทองเท่ียว และดานสินคา OTOP ของตําบลในการสรางรายไดใหแกกลุมองคกร

อาชีพ ประชาชน ผูประกอบอาชีพและชุมชน 2) ประจําปของตําบลนางแล  3) เพ่ือสงเสริมและ

อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมดานความเปนอยูของชาวเกษตรกรชาวสวนตําบลนางแล และ 4)  เพ่ือ

เผยแพรความรูเก่ียวกับของดีตําบลนางแลใหเด็กและเยาวชน ประชาชนเขาใจถึงวิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาทองถ่ินของตําบลนางแลท่ีควรรักษาและสืบสานใหคงอยู 

 สําหรับกลุมเปาหมาย  พบวามีกลุมองคกรอาชีพและกลุมอาชีพของหมูท่ี 1 ถึง หมู

ท่ี 16 ของตําบลนางแลในการนําสินคาท่ีเปนเอกลักษณของดีดานพืชผลทางการเกษตร ดานการ

รักษาวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวสวน ดานอาหารเมือง ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานแหลง

ทองเท่ียว และดานสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของตําบล รวมถึง ประชาชนในตําบล

นางแล ประชาชนตําบลใกลเคียง และนักทองเท่ียว 
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 สําหรับรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event Theme) ดาน ชื่องานกิจกรรม

พิเศษ คือ  มหกรรมของดีตําบลนางแล “วันวานหวานฉํ่าท่ีนางแล” 

 สําหรับโลโกงานกิจกรรมพิเศษ ไดนําสับปะรดพันธุนางแลหรือน้ําผึ้งท่ีมีรสชาติ

หวานฉํ่า สีเหลืองเขม เปลือกบางไมเหมือนพันธุอ่ืนๆ อีกท้ังเปนผลไมท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร (GI) ของตําบลนางแล มาเปนโลโกงานกิจกรรมพิเศษ ท้ังนี้มีการออกแบบโดยใช

ตัวอักษรสมัยใหมผสมกับตัวอักษรพ้ืนเมือง และตัวหนังสือสีแดงพ้ืนเหลืองเพ่ือดึงดูดใหผูท่ีพบเห็น

เกิดความสนใจและอยากเขารวมงานกิจกรรมพิเศษของตําบลนางแล (ดังภาพ 1) 

 

ภาพ 1 โลโกงานกิจกรรมพิเศษมหกรรมของดีตําบลนางแล  

 สําหรับรูปแบบบรรยากาศภายในงานกิจกรรมพิเศษคือ การสรางบรรยากาศแบบ

ยอนยุค ยอนอดีต และยอนวันวานของอัตลักษณทองถ่ินชุมชนตําบลนางแลใหฟนฟูกลับคืนมาโดย

นําเสนอวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในชุมชนตําบลนางแลท่ีมีอัตลักษณอันโดดเดน รวมถึง

การแตงกายยอนยุคเพ่ือสรางสีสันภายในงาน อาหารและของวางทองถ่ินในอดีต และภูมิปญญา

ทองถ่ินเก่ียวกับอาหาร สมุนไพร รวมถึงการนําเสนอสับปะรดนางแลหรือสับปะรดสายพันธุน้ําผึ้ง  

 สําหรับกําหนดกิจกรรมในงานมหกรรมของดีตําบลนางแล ไดแก 1) กิจกรรมการ

ออกรานสาธิตและจําหนายสินคาเอกลักษณของดีตําบลนางแลท้ังพืชผลทาง อาหารพ้ืนเมือง 

ประเพณีวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียว และสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของตําบล2) 

กิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุง  3) กิจกรรมประกวดสับปะรดพันธุน้ําผึ้ง/พันธภูแล/กลวยน้ําวา/มัน

เทศ/เปดใหญ/ไกใหญ 4)  กิจกรรมประกวดเทพีพ้ืนบาน (ยอนยุค) ตําบลนางแล 5) กิจกรรมแขงขัน

ประกอบอาหารคาวจากสับปะรดพันธุน้ําผึ้ง  6) กิจกรรมแขงขันปดตาตีหมอกินสับปะรดวิบาก 7) 

กิจกรรมนิทรรศการของดีตําบลนางแล และนิทรรศการงานศิลปะท่ีมีชื่อเสียงของตําบลนางแลและ

จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการความรวมมือกับอาจารยสมลักษณ ปญติบุญ (เครื่องปนดินเผาดอยดิน
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แดงตําบลนางแล)  8) กิจกรรมนิทรรศการผลงานวิจัยและงานศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลนางแล โดยบูรณา

การความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 9) กิจกรรมรําวงยอนยุค (ของดีนวัตกรรม

ดานสุขภาพ) โดยควานรวมมือกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลนางแล 

 สําหรับการมีสวนรวมตอการรวมวางแผนการบริหารจัดการรูปแบบการจัดงาน

กิจกรรมพิเศษ ดานระยะเวลา กําหนดจํานวน 3 วัน คือ ระหวางวันท่ี 10-12 พฤษภาคม 2561 ดาน

สถานท่ีดําเนินกิจกรรม กําหนดจัด ณ บริเวณขวงนางแล บานปาออ หมูท่ี 6 ตําบลนางแล อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย 

 สําหรับงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม ทางเทศบาลตําบลนางแลไดจัดสรร

งบประมาณ มหกรรมของดีตําบลนางแล “วันวานหวานฉํ่าท่ีนางแล” 

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ วางผัง หนาท่ีความรับผิดชอบ และการประชาสัมพันธโดย 

ประการแรก กลุมเปาหมายมีสวนรวมตอการออกแบบและวางผังของงานกิจกรรมพิเศษโดยการลง

พ้ืนท่ีรวมกําหนด และวัดขนาดใหขวงนางแล บานปาออ หมูท่ี 6 ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงรายเปนสถานท่ีในการจัดงาน มหกรรมของดีตําบลนางแล “วันวานหวานฉํ่าท่ีนางแล” (ดังภาพ 

2 และ 3)อีกท้ังรวมออกแบบและวางผังของงาน ไดแก การรวมออกแบบซุมทางเขา ขนาด 5.0x4.0 

ม. โดยใชสับปะรดนางแลเปนโลโกหนาซุม รวมออกแบบเวที ขนาด 5.0 x 6.0 เมตรโดยใชพืช ผัก 

ผลไม และของดีตําบลนางแลเปนของตกแตงบนเวที  รวมออกแบบการใชแครเปนท่ีนั่งทานอาหาร

และเกาอ้ีหนาเวที  รวมถึงการวางผังบูธและแครขายอาหาร (กาดม่ัวคัวแลง) รวมออกแบบบูธขาย

สินคา ขนาด  2.0 x 3.0 ม. เปนสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑสินคาและแสดงผลผลิตทางการเกษตร

ของชุมชนประการท่ีสอง กลุมเปาหมายมีสวนรวมกําหนดฝายและหนาท่ีความรับผิดชอบสําหรับงาน

มหกรรมของดีตําบลนางแล คือ  1) ฝายประชาสัมพันธ  ทําหนาท่ี ติดตอบริษัทผลิตปาย

ประชาสัมพันธ และสื่อประชาสัมพันธทองถ่ิน   2) ฝายสถานท่ี  ทําหนาท่ี จัดเตรียมสถานท่ีกอนจัด

งานและวันงาน จัดเตรียมอุปกรณการตกแตงงาน ดูแลความเรียบรอยภายในงาน สถานท่ีจอดรถ  3)  

ฝายออกแบบ ทําหนาท่ีติดตอประสานคนออกแบบ Art Work ตรวจเช็คแบบ Art Work รวบรวม

ขอมูล รายละเอียดเนื้อหาท่ีจะออกแบบ  4)  ฝายกิจกรรมภายในงาน ทําหนาท่ี ติดตอ ประสานงาน 

จัดหาการแสดง นักรอง พิธีกร วางกําหนดการการแสดงบนเวที ดูแลคิวงาน  5)  ฝายเอกสาร ทํา

หนาท่ีจัดเตรียม เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของของแตละฝาย และเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 6)  ฝาย

การเงินและบัญชี ทําหนาท่ี เตรียมเอกสารตั้งเบิกเงิน เก็บเอกสารการจายเงิน ใบเสร็จตาง ๆ และ 7) 

ฝายติดตอประสานงาน ทําหนาท่ี รวบรวมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารการประชุม ผลการดําเนินงาน

ของแตละฝาย ติดตอประสานงานกลุมชุมชน และการจัดซ้ือ ของท่ีระลึก ของแจกภายในงาน 

ประการท่ีสาม  การประชาสัมพันธงานมหกรรมของดีตําบลนางแล โดยกลุมเปาหมายไดรวม
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ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ (Art Work) ไดแก ปาย โปสเตอรและใบปลิวประชาสัมพันธ โดย

นําเสนออัตลักษณท่ีโดดเดนของตําบลนางแล คือ สับปะรดนางแล เครื่องปนดินเผาบานดอยดินแดง 

การแตงกายชุดพ้ืนเมือง และกิจกรรมตางๆ ภายในงานเพ่ือดึงดูดประชาชนและนักทองเท่ียวเขา

รวมงานมหกรรมของดีตําบลนางแล อีกท้ังดําเนินการประชาสัมพันธผานทางสื่อออนไลน ไดแก   

เพจเฟสบุคตางๆ เพจทองถ่ินตาง ๆ และไลน เพ่ือประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชนและนักทองเท่ียว

ไดอยางรวดเร็วและประชาสัมพันธผานทางคลื่นวิทยุทองถ่ิน 

 

ภาพท่ี 2 แบบแผนผัง 2D งานมหกรรมของดีตําบลนางแล 
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ภาพท่ี 3 แบบแผนผัง 3D งานมหกรรมของดีตําบลนางแล 

ข้ันตอนท่ี 3  การมีสวนรวมปฏิบัติรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษโดย ประการแรก 

กลุมเปาหมายมีสวนรวมการเตรียมอุปกรณ ไดแก  ฉากเวที บูธสําหรับขายของ โตะสําหรับ

ลงทะเบียน ลานท่ีพักสําหรับใชรับประทานอาหาร และหองแสดงผลงานนิทรรศการของกลุม

เกษตรกรและกลุมแมบานชุมชนนางแล รวมถึงการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานท่ีจัดงาน ซ่ึง

เปนข้ันตอนท่ีเทศบาลตําบลนางแลและกลุมชาวบานชุมชนนางแลไดนําเอารูปแบบการออกแบบ

แผนผังงาน และการออกแบบตกแตงสถานท่ี มาใชใหเห็นเปนรูปรางมากท่ีสุด ทําใหเทศบาลนางแล

และชาวบานชุมชนนางแลเห็นความสําคัญของการออกแบบและการวางแผนผังงาน ตกแตงงานเพ่ิม

มากข้ึน ประการท่ีสอง มีสวนรวมการฝกซอมดําเนินกิจกรรมตามลําดับพิธีการกอนวันงานจริงถือเปน

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีลดความเสี่ยงในการเกิดขอผิดพลาดในวันงานจริงได และประการท่ีสาม มี

สวนรวมในการรื้อถอนอุปกรณหลังจากสิ้นเสร็จการจัดกิจกรรมพิเศษจริง ท้ังจากกลุมผูรับเหมาท่ีจะ

เขาทําการเก็บอุปกรณภายในงาน เชน ฉากเวที พ้ืนเวที เต็นท โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง อุปกรณไฟฟา 

และสวนของผูประกอบการรานคาท่ีรวมออกบูธภายในงาน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการวิเคราะหอัตลักษณจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมสูการสรางรูปแบบ

การจัดงานกิจกรรมพิเศษ(Event) ท่ีสอดคลองกับบริบทของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงรายในครั้งนี้นั้น ทําใหมีผูนําชุมชน ปราชญชุมชน ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมและตัวแทนจาก

เทศบาลตําบลนางแลรวมกันวิเคราะหตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมของตําบลนางแลท่ีสําคัญพบวา การ
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ประกอบอาชีพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในพ้ืนท่ีตําบลนางแล คือ อาชีพปลูกสับปะรดนางแลหรือ

สับปะรดสายพันธุน้ําผึ้ง ซ่ึงเปนผลไมทองถ่ินท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของ

ตําบลนางแล สามารถสรางไดใหชุมชนมาอยางยาวนานและเปนผลไมท่ีสําคัญและข้ึนชื่อของจังหวัด

เชียงรายอีกดวย อีกท้ังสับปะรดนางแลมีความเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรมดานอาหารทองถ่ินประเภท

อาหารคาว ไดแก แกงค่ัวสับปะรด แกงฮังเลสับปะรด แกงหยวกสับปะรด ขาวอบสับปะรด  และ

อาหารหวาน ไดแก ขาวตมมัดสับปะรด ขาวเหนียวมูนสับปะรด สับปะรดลอยแกว สับปะรดทับทิม

กรอบ จากความสําคัญของสับปะรดนางแลทางกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีจึงตองการนําสับปะรดนางแล

เปนสิ่งสําคัญและจุดเดนในการนําเสนอการจัดกิจกรรมพิเศษของตําบลนางแล ซ่ึงตนทุนทางสังคม

วัฒนธรรมท่ีกลาวมาไดนํามาสรางสรรคตอการกําหนดรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ ของตําบล

นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามกระบวนการ ข้ันตอนการกําหนดความตองการสูการ

ออกแบบ คือ การกําหนดความตองการโจทยการจัดกิจกรรม ไดแก การกําหนดชื่องานกิจกรรม

พิเศษ คือ มหกรรมของดีตําบลนางแล “วันวานหวานฉํ่าท่ีนางแล” รวมถึงนําสับปะรดนางแลมา

ออกแบบเปนโลโกงานกิจกรรมพิเศษ อีกท้ังนําสับปะรดนางแลมาเปนสวนหนึ่งสําคัญของการ

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ (Art Work) ไดแก ปาย โปสเตอรและใบปลิวประชาสัมพันธ และมา

สรางสรรคในสวนของกิจกรรมในงานมหกรรมของดีตําบลนางแล คือ กิจกรรมประกวดสับปะรดพันธุ

น้ําผึ้งอีกดวย จากขอสรุปประเด็นท่ีกลาวมา ผูวิจัยนําไปใชเปนแกนแนวคิดหลักในการกําหนด

รูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ คือ “ภาพรวมของรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษของตําบล 

นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควรนําตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณ

สําคัญมาสรางสรรค ปรับประยุกตใชเปนองคประกอบในการออกแบบรูปแบบการจัดงานกิจกรรม

พิเศษ เพ่ือสรางมูลคาใหกับงานกิจกรรมพิเศษของชุมชนทองถ่ินไดจริง” จึงเปนแนวคิดหลักของการ

กําหนดรูปแบบกิจกรรมพิเศษท่ีสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการผลิตสินคาวัฒนธรรมชุมชนของ

กระทรวงวัฒนธรรม (2560) ท่ีกลาวถึงความสําคัญของการใชทุนทางวัฒนธรรมเอาไววา วัฒนธรรมท่ี

มีอยูในทองถ่ินสามารถนํามาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบประยุกต พัฒนา ตอยอดสรางสรรค

ใหเปนผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทยเพ่ือสรางคุณคาทางสังคม และเพ่ิมมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ             

สรางรายไดใหกับชุมชน  อีกท้ัง งานวิจัยครั้งนี้ไดเนนผลการศึกษาตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมของ

ตําบลนางแลท่ีมีมาจากฐานทุนวิถีชีวิตวัฒนธรรมดานอาหาร อาชีพการเกษตรท่ีมีความผูกพันและ

เหนียวแนนจนกอเกิดเปนวิ ถีชีวิตของชุมชนนางแลมายาวนาน มาสรางสรรคตอยอดสูการ

ประชาสัมพันธวัฒนธรรมของชุมชนสูการรับรูแกนักทองเท่ียวหรือประชาชนในจังหวัดเชียงรายผาน

กิจกรรมพิเศษ ซ่ึงสอดคลองกับลักษณา สตะเวทิน (2542) ไดใหความหมายวา การจดักิจกรรมพิเศษ

เปนเครื่องมือเพ่ือการประชาสัมพันธประเภทหนึ่งท่ีสามารถใชสรางความสัมพันธกับชุมชน หรือ

ประชาชนเปาหมายไดเปนอยางดี การจัดกิจกรรมพิเศษทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความสามมารถ
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และลักษณะของแตละกิจการ นโยบาย วัตถุประสงค ตลอดจนงบประมาณท่ีหนวยงานจะใหการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น อีกท้ังสอดคลองกับการศึกษาของประชิด ทิณบุตรและคณะ 

(2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑเพ่ือเชื่อมโยง

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและความงามของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

ชัยนาท พบวา ผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑในภาพรวมท่ี

เชื่อมโยงถึงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใชอัตลักษณจังหวัดชัยนาทเปนสื่อ

สรางสรรค คือ วัด นก เข่ือน มาเปนสวนประกอบรวมนั้น เปนผลงานการออกแบบท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพท่ีมีคาความคิดเห็นตอภาพรวมผลงาน อีกท้ังประเด็นการนําทุนวัฒนธรรม เอกลักษณ 

อัตลักษณของชุมชนมาสรางสรรคเปนการกําหนดความตองการตอรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ 

ไดสอดคลองกับ ดนัย เรียบสกุล (2558) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ข้ันตอนการสรางงานอีเวนท: กรณีศึกษา

นิทรรศการอาภรณ พบวาข้ันตอนของการจัดงานกิจกรรมพิเศษหรืองานอีเวนทใหประสบผลสําเร็จ 

ตองมีการวางแผนการจัดงานท่ีแนนอน การกําหนดผูเขารวม (Visitors) ท่ีชัดเจน การกําหนด

วัตถุประสงคของการจัดงานกิจกรรมพิเศษ กําหนดรูปแบบของการจัดงาน การวางงบประมาณ

คาใชจาย 

 

ขอเสนอแนะ  

1. การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในดานการคนหาและกําหนดรูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ 

เฉพาะกลุมภาคีทองถ่ินท่ีเก่ียวของควรมีการศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวเพ่ือกําหนดรูปแบบ

การจัดงานกิจกรรมพิเศษดวย 

2. ควรศึกษารูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษ  ท่ีมีหลากหลายขนาด เชน ขนาดเล็ก ขนาด

กลาง ขนาดใหญ  
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Social Capital for Community Base Tourism Management in  

Baan Nong-Aor, Pasang District, Maechan District, Chingrai Province 
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บทคัดยอ 

 ในบริบทสังคมไทย ทุนทางสังคมถือเปนทุนสําคัญท่ีเสริมสรางวิถีชีวิตท่ีดีงามของคน         

ในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศมาชานาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ             

การบรรเทาความรุนแรง และแกปญหาในยามท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเปนสถานการณ

ท่ีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจมีขอจํากัดการแกปญหาและฟนฟูให คนไทยและ

สังคมไทยกลับมาดํารงสถานะเดิมไดจําเปนตองอาศัยทุนทางสังคมชวยสนับสนุน ดังนั้น ถาประเทศ

ไทยสามารถนําทุนทางสังคม ท่ีมีอยูมาอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและตอยอดใชประโยชนไดอยาง

เหมาะสมแลวจะพัฒนาคนในชาติ  ใหมีความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและเกิดความยั่งยืนชุมชน

บานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนชุมชนท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีประวัติมา

ยาวนานและมีประเพณี วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมากระท่ังปจจุบันยังคงรกัษาขนบธรรมประเพณีแบบ

ดังเดิม ชาวบานมีวิถี ชีวิตท่ีเรียบงาย พอเพียง อยูอาศัยกันแบบเครือญาติ ชาวบานสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมและมีกลุมอาชีพตางๆ อาทิ กลุมจักสาน กลุมทอผา กลุมเยาชน กลุมเกษตรกร

ปลูกผักไรสารพิษ และกลุมปลูกดอกคําฝอย เปนชุมชนท่ีไดรับรางวัลหมูบานดีเดนเก่ียวกับการ

จัดการขยะ คนชุมชนอยูดวยกันดวยความสามัคคี มีผูนําชุมชน เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อน 
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กิจกรรมตางๆ ใหประสบผลสําเร็จจากผลของการศึกษาพบวา บทบาทของทุนทางสังคมและภูมิ 

ปญญาบานหนองออ เปนสิ่งท่ีเปรียบเสมือนสาธารณะสมบัติ ท่ีสงผลใหทองถ่ินอยูเย็นเปนสุข และ  

ถาสามารถนําทุนทางสังคมท่ีมีอยูมาอนุรักษ ฟนฟูพัฒนา ตอยอดและนํามาใชประโยชนใน              

การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน อยางเหมาะสมแลว ก็จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน    

ไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

คําสําคัญ: ทุนทางสังคม, ทรัพยากรการทองเท่ียว, การมีสวนรวมของชุมชน 

 

Abstract 

The context of Thai society base on Social capital is considered an important 

that promotes the good lifestyle of people in society and supporting economic 

development both Society and Government of the country. Especially for enhancing 

service efficiency and production processes in the economic sector, relief of violence 

and solving problems during the economic and social crisis which a situation of the 

natural resources and economic capital are limited, solving problems and restoring 

Thai people and Thai society return to their original status, needing social capital to 

help support, so if Thailand can bring social capital that exists to conserve, 

rehabilitate, develop and continue to use appropriately and then develop people in 

the country to be happy, balanced and sustainable. Ban Nong-Aor is a small 

community with a long history and tradition culture. The culture that has been 

inherited until now still maintains the traditional way of life. Villagers have a way of 

Life is simple enough to live together as a family. Most villagers are agricultural, 

workers and there are various occupations such as weaving group, weaving group, 

Young-Leader group, Organic vegetable group and safflower planting group. Therefore, 

community that has received outstanding village awards in waste management. Then, 

people live together with unity, community leaders are important forces to drive 

activities successfully. From the results of the study found that The role of social 

capital and Ban Nong-Aor wisdom Is something like a public treasure that results in a 

pleasant stay and able to use the existing social capital to conserve, restore, develop, 

and use for tourism management by the community appropriately and will help 

improve the quality of life of people in the community for sustainable way. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในบริบทสังคมไทย ทุนทางสังคมถือเปนทุนสําคัญท่ีเสริมสรางวิถีชีวิตท่ีดีงามของคน         

ในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศมาชานาน ทุนทาง

สังคมเปนทุนท่ีมาจากความรวมมือรวมใจของคนในสังคม หรือชุมชนอันสงผลใหเกิดความสัมพันธ

ระหวางคนหรือสถาบันข้ึน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความ ไววางใจ ความเอ้ืออาทรตอกัน และ       

ความชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทุนทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู คุณธรรม 

คุณคา เอกลักษณ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงาม เปนทุนท่ีมาจากความรวมมือรวมใจ  

ของคนในสังคม หรือชุมชนอันสงผลใหเกิดความสัมพันธระหวางคนหรือสถาบันข้ึน ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของความ ไววางใจ ความเอ้ืออาทรตอกัน และความชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทุนทางสังคมยังมี       

ความเชื่อมโยงกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู คุณธรรม คุณคา เอกลักษณ วัฒนธรรม และ         

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงาม (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2548: 176-177) ดังนั้น ถาประเทศไทยสามารถ    

นําทุนทางสังคม ท่ีมีอยูมาอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและตอยอดใชประโยชนไดอยางเหมาะสมแลวจะ

พัฒนาคนในชาติ ใหมีความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง   

ตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การบรรเทา    

ความรุนแรง และแกปญหาในยามท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเปน สถานการณท่ีทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจมีขอจํากัดการแกปญหาและฟนฟูให คนไทยและสังคมไทย

กลับมาดํารงสถานะเดิมไดจําเปนตองอาศัยทุนทางสังคมชวยสนับสนุน (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557) อยางเชนในอดีตบานหนองออ ประสบปญหาบาง

ครัวเรือนไมมีท่ีทํากิน ปญหาหนี้สิน ทางหมูบานไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชเพ่ือการ

ดํารงชีวิต และมีปราชญชาวบานใหภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูตลอดมา โดยปจจุบัน มีพระครูวิสาลบุญ

สถิตเจาคณะอําเภอดอยหลวงและเจาอาวาสวัดหนองออ เปนศูนยกลางทางจิตใจของชุมชนและมี

นายสิงหคํา ยอดมูลคี เปนประธานชมรมโหราศาสตรหมอเมือง เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนดาน

กิจกรรมตางๆ รวมกับผูนําชุมชนการปกครอง ไดแก นายอาคม ศรีจันทร ผูใหญบาน และ

คณะกรรมการการบริหารจัดการชุมชนดานตางๆ ทําใหชุมชนหนองออ มีรากฐานและทุนทาง

ทรัพยากรมนุษยท่ีเขมแข็ง  จากสภาพการดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตนทุน   

ทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนบานหนองออ 

ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ท่ีมีอยูสามารถทําใหเกิดการทองเท่ียวโดยชุมชน      

บานหนองออไดหรือไม อยางไร เนื่องจากการทองเท่ียวโดยชุมชนจะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีทําใหเกิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน อีกท้ังยังเปนการเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมวัฒนธรรมของหมูบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน  

จังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน บานหนองออ ตําบลปาซาง  

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย   

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 ชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนชุมชนท่ีมีขนาดเล็กท่ีมี

ประวัติมายาวนานและมีประเพณี วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมากระท่ังปจจุบันยังคงรักษาขนบธรรม

ประเพณีแบบดังเดิม ชาวบานมีวิถี ชีวิตท่ีเรียบงาย พอเพียง อยูอาศัยกันแบบเครือญาติ ชาวบาน

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีกลุมอาชีพตางๆ อาทิ กลุมจักสาน กลุมทอผา             

กลุมเยาวชน กลุมเกษตรกรปลูกผักไรสารพิษ และกลุมปลูกดอกคําฝอย เปนชุมชนท่ีไดรับรางวัล

หมูบานดีเดนเก่ียวกับการจัดการขยะ คนชุมชนอยูดวยกันดวยความสามัคคี มีผูนําชุมชน เปนพลัง

สําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ใหประสบผลสําเร็จผูศึกษาวิจัยไดทําการศึกษาถึงทุนทางสังคม

ท่ีโดยนําคุณคาทางสังคมท่ีตามคําอธิบายชอง (ประเวศ วะสี, 2542: 27) ท่ีกลาววา ทุนทางสังคมมิใช

เรื่องใหมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยหากแตเปนคุณคาเดิมท่ีสังคมไทย มีอยูสังคมไทย มีคุณคาท่ีเปน   

ทุนทางสังคมของตนเองมานานแลวและมีอยูอยางมากมาย เชน 

1. ระบบคุณคา อุดมการณ ความเชื่อ ท่ีวางอยูบนพ้ืนฐานของความเคารพนอบนอม        

ตอธรรมชาติ หรือกําหนดตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ อันมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน และกระบวนการเรียนรูท่ีชุมชนสรรคสรางและสั่งสมมาเพ่ือการดํารง

ชีพ เชน ภูมิปญญาดานเกษตรกรรม การแพทยพ้ืนบาน การอยูอาศัย เปนตน ซ่ึงเปนความรูท่ีไม 

หยุดนิ่ง (Living Knowledge) และใชญาณวิทยา (Epistemology) ท่ีแตกตางจากการแสวงหา

ความรูแบบตะวันตก เปนองคความรูท่ีกลั่นกรองจากประสบการณท่ีละเอียดลึกซ้ึงและแนบแนนกับ

ธรรมชาติอยางแยกไมออก 

3. ระบบความสัมพันธของคนในชุมชนท่ีมีลักษณะของระบบครอบครัวเครือญาติมีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน โครงสรางความสัมพันธทางสังคมในแนวระนาบเอ้ือใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

ในยามตกทุกขไดอยาก เชน ระบบการเอาม้ือเอาแรงกันในทุกภาค 

4. กฎ จารีต ประเพณี อันเปนลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน ท่ีหลอหลอมจากประสบการณ

ของคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง เปนสํานึกรวมของคนในชุมชนท่ีมุงสรางระบบข้ึนมาเพ่ือควบคุมชุมชนให

ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณคา 
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5. ระบบกรรมสิทธิ์และการจัดการรวมกัน เชน สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอันเปน

สิทธิการใชและดูแลรักษาสิ่งท่ีเปนทรัพยสินรวมของชุมชน และสาธารณะประโยชน 

6. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเปนท่ีมาของภูมิปญญา วิธีคิดท่ีแตกตางกันไปตาม 

ระบบนิเวศ เง่ือนไขท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ และการเมือง 

7. ผูนําทางปญญาของชุมชนหรือปราชญชาวบานท่ีมีภูมิปญญาในการดํารงชีพดานตาง ๆ 

อันไดแก ผูอาวุโส พระ หมอพ้ืนบาน ผูนําเกษตรกร เปนตน 

8. กลุมองคกรท่ีดําเนินกิจกรรมสาธารณะในประชาสังคม เชน องคกรชาวบานเครือขาย

ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน กลุมวิชาชีพ นักวิชาการท่ีดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในประเด็นตางๆ  

รูปแบบทุนทางสังคมหรือการเขามามีสวนรวม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเชิง

โครงสราง (Structure) หมายถึง บทบาทของเครือขายทางสังคมท่ีสงเสริม สนับสนุนโดยกฎ ระเบียบ 

และจารีตท่ีขจัดปญหา Collective Actions ในสังคมจากการใหแบงปนขอมูลขาวสาร ทุนทางสังคม

ในรูปแบบนี้จึงมีลักษณะท่ีเปนวัตถุวิสัย (Objective) และสามารถสังเกตการเกิดข้ึนหรือลดลงได

อยางชัดเจน และ 2) รูปแบบเชิงวิธีการคิด (Cognitive) หมายถึง บรรทัดฐาน (Norms) คุณคา 

(Value) ความไววางใจ (Trust) ทัศนคติ (Attitudes) และความเชื่อ (Belief) ซ่ึงมักเปนสิ่งท่ีจับตอง

ยากและไมเปนตัวตน (Non-Material) และมีลักษณะเปนอัตตวิสัย (Subjective) ทําใหการสังเกต

และวัดการมีอยูหรือเสื่อมสลายไดยาก นอกจากนี้ยังไดสรุปความหมายและองคประกอบของทุนทาง

สังคมใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ดังนี้ “ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา

บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยผูกพันและวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยผานระบบ

ความสัมพันธท่ีมีการสะสมในลักษณะเครือขายขององคประกอบหลักไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม 

และองคความรู ซ้ึงจะเกิดเปนพลังในชุมชนและสังคม” และไดใหองคประกอบหลักของทุนทางสังคม

ไว 4 องคประกอบ ท่ีมีบทบาทและลักษณะการยึดโยงใหเกิดเปนทุนทางสังคม ดังนี้ 

1) คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ท่ีตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติท้ังดานสุขภาพ 

ท่ีมุงใหคนมีรางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได ดานจิตใจใหเปนคนท่ีมีจิตใจดี มีน้ําใจ เอ้ืออาทร 

เคารพกฎเกณฑของสังคม มีวินัย ซ่ือสัตย มีความเสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรักชาติ ฯลฯ 

และดานสติ ปญญาเพ่ือใหมีศักยภาพและความพรอมท่ีจะปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง          

มีความรู และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ เม่ือมารวมตัวรวมคิดรวมทําในกิจกรรมตาง ๆนําความรู ท่ีตนเองมีอยูมาแลกเปลี่ยน          

ก็จะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและกอใหเกิดประโยชนไดกวางขวางยิ่งข้ึน 

2) สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนในชุมชนและสังคม 

ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว เปนสถาบัน
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พ้ืนฐานในสังคมท่ีหลอหลอมคนตั้งแตแรกเกิด เปนแหลงบมเพาะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม

ท่ีดีงาม รวมท้ังจิตสํานึกรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักทําประโยชนเพ่ือสวนรวมสถาบันศาสนา เปนท่ี        

ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมกลอมเกลาจิตใจใหตั้งม่ันอยูในคุณงามความดี สถาบันศาสนา          

ท่ีเขมแข็งจะสรางศรัทธาใหแกคนในสังคมและเสริมสรางการอยูรวมกันอยางสงบสุข สถาบัน

การเมืองการปกครอง ทําหนาท่ีกํากับ ดูแลใหสังคมอยูในระเบียบแบบแผนและใหคนในสังคมปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบท่ีกําหนดรวมกัน สถาบันการศึกษาเปนแหลงสรางความรูทางวิชาการ ควบคูกับ

คุณธรรม จริยธรรมใหแกคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาชน สถาบันภาคธุรกิจเอกชนซ่ึงมี     

ความพรอมทางดานการบริหารจัดการบุคลากรทรัพยากรและเครือขาย เม่ือประกอบกับการใชหลัก

บรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจหรือมีการดําเนินธุรกิจท่ีมีกิจกรรมท่ีสรางสรรคสังคมแลวก็จะเปน

ทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศไดอยางมหาศาล สถาบันสื่อ เปนสถาบันท่ีสามารถชี้นําและ       

มีอิทธิพลสูงตอพฤติกรรมคานิยมของคนในสังคมในวงกวาง 

3) วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมายาวนานและเปนท่ียอมรับในสังคมนั้น ๆ ซ่ึงมี

ความหลากหลายในแตละพ้ืนท่ี เปนในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีท่ีดีงาม คานิยม 

ความเปนไทยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมท่ีเปนในรูปของแหลงประวัติศาสตรโบราณสถาน ฯลฯ 

วัฒนธรรมเปนตัวยึดโยงคนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเองเกิดความหวงแหนภูมิใจท่ีจะ

รักษา อนุรักษ และพัฒนาตอยอดเพ่ือประโยชนตอตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศ 

4) องคความรู ประกอบดวยภูมิปญญาทองถ่ินและความรูท่ีเกิดข้ึนใหมโดยภูมิปญญาทองถ่ิน

เปนศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตของชาวบานท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนฐานคิดและ

หลักเกณฑการกําหนดคุณคาและจริยธรรมท่ีมีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุน

หนึ่ง จากอดีตถึงปจจุบัน ทําใหเกิดความหลากหลายของความรูท่ีนํามาใชประโยชนได และสราง

สมดุลในการอยูรวมกันของคนและธรรมชาติไดอยางเก้ือกูลกัน ความรูท่ีเกิดข้ึนใหมท่ีนํามาใชในทาง

ปฏิบัติไดมีความหลากหลายปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ

ตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของชุมชนได เชน ความตองการของตลาด และการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชอยางเหมาะสมเปนตน (สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2557) 

รําไพพรรณ แกวสุริยะ ไดสรุปความหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ี ยั่งยืนวา หมายถึง 

“การพัฒนาทรัพยากรทางการทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และสุนทรียภาพโดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษา เอกลักษณของ

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมทองถ่ินไวนานท่ีสุด เกิดผลกระทบนอยท่ีสุดและใชประโยชนได ตลอดกาล

ยาวนานท่ีสุด” (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2547:11)  และเทิดชาย ชวยบํารุง ไดกลาวถึงหลักการ

พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 1) การมีสวนรวมของชุมชน 2) การสราง      
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ความรวมมือของกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 3) การจางงานท่ีมีคุณภาพ 4) การแบงปนผลประโยชนจาก

การทองเท่ียว 5) การใชทรัพยากรกอใหเกิดประโยชนท่ีสุด 6) การวางแผนระยะยาว 7) ความสมดุล

ระหวางวัตถุประสงคดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม  8) การสอดคลองกันระหวาง

แผนการทองเท่ียวและแผนพัฒนาดานตาง ๆ 9) ความรวมมือระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูปฏิบัติ 

10) การประสานความรวมมือระหวางแหลงทองเท่ียวกับผูประกอบการ 11) การประเมินผลกระทบ

จากการทองเท่ียว 12) การสรางหลักเกณฑการประเมินผลกระทบ 13) การเนนผลประโยชนชุมชน 

คุณคาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 14) การพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรตาง ๆ       

15) การเสริมสรางลักษณะเดน อัตลักษณของชุมชนนั้น ๆ 16) การคํานึงถึงความสามารถใน       

การรองรับ 17) การรักษามรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(เทิดชาย ชวยบํารุง, 2552)  สรุปไดวา การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนก็คือ การจัดการแหลง

ทองเท่ียวใหมีความยั่งยืนและมีเอกลักษณคงเดิม เพ่ือใหมีนักทองเท่ียวมาเยือนอยางสมํ่าเสมอ  

แนวคิดการมีสวนรวมไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายและอธิบายไว อาทิเชน       

ปาริชาติ วลัยเสถียร ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในลักษณะท่ีเปนกระบวนการ

ของการพัฒนา ตั้งแตตนจนสิ้นกระบวนการ ไดแก การวิจัย (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ 

การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน     

ท่ี เ กิดข้ึน (ปาริชาติ  วลัยเสถียร, 2548) ไดใหความหมายเก่ียวกับคําวา “การมีสวนรวม” 

(participation) หมายถึง ใหขอมูลแกประชาชน รับฟงความคิดเห็น มีสวนรวมในการแกปญหา 

พัฒนาขอตกลงรวมกัน (วันชัย วัฒนศัพท, 2551)  ในขณะเดียวกัน พัชรี สิโรรส กลาวถึงการมีสวน

รวมวา คือ กระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยน

ขอมูลและ  ความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม

และเปนท่ียอมรับรวมกัน ทุกฝายท่ีเก่ียวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มจนกระท่ังถึง

การติดตามและประเมินผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการรับรู- เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการ

รวมกันซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุกฝาย (พัชรี สิโรรส, 2546) 

การทองเท่ียวโดยชุมชน การทองเท่ียวโดยชุมชน (community base sustainable 

tourism) คือ การทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กําหนด

ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิในการจัด     

การดูแลเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน” โดยมองวาการทองเท่ียวตองทํางานครอบคลุม 5 ดาน 

พรอมกัน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยมีชุมชนเปนเจาของและ     

มีสวนในการจัดการ 

นอกจากนี้การทองเท่ียวยังสามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนา โดยใชการทองเท่ียว       

เปนเง่ือนไขและสรางโอกาสใหองคกรชุมชนเขามามีบทบาทสําคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนา
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ชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนท่ีมีแนวโนมวาการทองเท่ียวจะรุกคืบเขาไปถึง 

หรือตองการเปดเผยชุมชนของตนใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง ใหมีการสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรู

เ ก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอํานาจการตัดสินใจโดยเนน

ความสําคัญของการจัดการธรรมชาติแวดลอมและใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชมุชน

ไปพรอมกัน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนบานหนองออ 

ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสภาพ

ท่ัวไปของชุมชนบานหนองออไดแก ประวัตความเปนมาของชุมชน สภาพทางกายภาพ สภาพทาง

สังคม สภาพทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชุมชน และศึกษาในประเด็นของทุนทางสังคม 3 ประเด็น 

ไดแก ทุนมนุษย ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีบทบาทตอกระบวนการ

จัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน   

ประชากรท่ีศึกษาไดแก ชาวบานท่ีอาศัยอยูในหมูบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย โดยไมจํากัดเพศ อายุ และการศึกษา  

ต้นทนุทางสงัคมวฒันธรรมเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวโดยชมุชน 

บา้นหนองอ้อ ตาํบลป่าซาง อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

สภาพทัว่ไปของชุมชน 

ตน้ทุนทางสงัคม 

1. ทุนมนุษย ์

2.ทุนทางภูมปิญัญาและ

วฒันธรรม 

3  ทรพัยากรธรรมชาต ิ

บทบาทของทุนทางสงัคมต่อการ

จดัการการท่องเทีย่วโดยมสีว่นร่วม

ของชมุชน 
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วิธีการเลือกตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงค แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้  

1. ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ไดแก ผูใหญบาน บานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย ในฐานะท่ีมีบทบาทเปนผูนําของชุมชน และเปนผูมีความรูในประเด็นท่ีท่ีคณะผูวิจัย 

ตองการศึกษา  

2. คณะกรรมการหมูบาน บานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปน

ผูบริหารจัดการและผูปฏิบัติงานในชุมชน 

3. ชาวบานท่ีต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ี ชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย    ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนรวม ในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

เครื่องมือท่ีใชวิจัย 

1. หนังสือ เอกสารตางๆ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทุนทางสังคม การจัดการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษและการมีสวนรวม   

2. สมุดบันทึกภาคสนาม เพ่ือจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกต  

3. กลองถายภาพ เพ่ือบันทึกภาพ กิจกรรมตางๆ  

4. เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือบันทึกเสียงจากการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 

5. แนวคําถาม แนวสัมภาษณเก่ียวกับ สภาพท่ัวไปของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ 

ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนจุดเดนของชุมชน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมกิจกรรม ปราชญชาวบาน         

กลุมองคกรตางๆ การมีสวนรวมของชาวบาน การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงมีการกําหนด 

ประเด็นการศึกษาไวลวงหนา   

 

วิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีเปนแบบสัมภาษณ คําถามโดยยึดวัตถุประสงคของการศึกษา เปนแนวทาง

 การจัดทําขอคําถาม 

2. นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเขาสูการประชุมคณะผูวิจัย เพ่ือปรับปรุงขอคําถาม

และ  เตรียมจัดทําแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม ดวยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงของ    

แบบสัมภาษณ จํานวน 3 คน 

3. นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลจริง สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชวิธีการ ดังนี้  

1. การสังเกต (Observation)  

  1.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยคณะผูวิจัยเขาไปมี       

สวนรวม ในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน การประชุมของชาวบาน การประชุมของผูนําของกลุม
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ตางๆ การรวมทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน เปนตน เพ่ือการ

ตั้งขอสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล   

  1.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) คือ การสํารวจ 

สภาพท่ัวไปของบานหนองออ วิถีชีวิตของชุมชน พฤติกรรมการมีสวนรวมของชาวบาน การแสดง

บทบาทของผูนําในชุมชน   

2. การสัมภาษณ (Interview)  

 การสัมภาษณโดยการเขาพบกลุมผูใหขอมูลหลักอยางใกลชิด โดยใชการสัมภาษณแบบเปน

ทางการ (Structural Interview) ใชแนวคําถามมีเนื้อหาท่ี ครอบคลุม ทุนทางสังคมในชุมชน 

บทบาทของทุนทางสังคมในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

การวิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต จะถูกนํามาตรวจสอบ    

ความครบถวนและความถูกตองของขอมูล จัดหมวดหมูของขอมูลตามวัตถุประสงคการศึกษา สรุป 

และนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห ในแตละประเด็นตามวัตถุประสงคการศึกษา 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาและเก็บขอมูลจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการศึกษาทุนทางสังคมวัฒนธรรม

ชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา ขุมชนมีรากฐานทาง

วัฒนธรรมท่ียึดโยงกับพุทธศาสนาและความเชื่อทางจิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรมและพิธีกรรมของ

ชุมชน มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท่ีมีความเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนและเปยมดวยคุณคา (value) 

ในตัวเองและถือวาเปนรากฐานสําคัญของชีวิตครอบครัวและชุมชนในพ้ืนท่ีซ่ึงทางชุมชน บานหนอง

ออนั้นมีทุนทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะประเพณีการทอดกฐินท่ีทางชุมชนมีการจัดทําข้ึน

ทุกป เปนงาน “ปนฝาย ถักทอ กรอ เย็บ เก็บเปนบุญ จุลกฐิน” ท่ีถือวาเปนงานบุญใหญของหมูบาน

ท่ีสืบตอกันมา สําหรับทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม ประกอบดวย การประกอบอาชีพของชุมชน

ซ่ึงเปนกลุมอาชีพสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนไดแก กลุมจักสาน, กลุมทอผา, กลุมปลูกดอกคําฝอย กลุม

เลี้ยงไก พันธุ พ้ืนเมือง และกลุมเกษตรอินทรีย  โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ทุกป                 

เพ่ือดําเนินงานและขอสนับสนุนงบประมาณจากทองถ่ินและหนวยงานราชการ ในสวนของทรัพยากร

การทองเท่ียว ประกอบดวย ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ไดแก ท่ีสวนและท่ีนา  ท่ีสามารถ

มองเห็นวิวดอยนางนอนอยางสวยงาม และหนองน้ําตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบาน 

ในอดีต มีตนออข้ึนรอบหนองน้ํา จึงเรียกนามหมูบานวา “หนองออ” นอกจากนี้แลวชุมชนบานหนอ

ออยังมีทุนทางทรัพยากรมนุษย/ปราชญชุมชน โดยปจจุบัน มีพระครูวิสาลบุญสถิตเจาคณะอําเภอ

ดอยหลวงและเจาอาวาสวัดหนองออ เปนศูนยกลางทางจิตใจของชุมชน และมีนายสิงหคํา ยอดมูลคี 
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เปนประธานชมรมโหราศาสตรหมอเมือง เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนดานกิจกรรมตางๆ รวมกับ

ผูนําชุมชนการปกครองไดแก นายอาคม ศรีจันทร ผูใหญบาน และคณะกรรมการการบริหารจัดการ

ชุมชนดานตางๆ ทําใหชุมชนหนองออ มีรากฐานและทุนทางทรัพยากรมนุษยท่ีเขมแข็ง   

 

อภิปรายผล 

 หมูบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย นั้นเปนหมูบานท่ีมีการพัฒนา

หมูบานท่ีมีการบริหารจัดการชุมชนโดยรวมแรงรวมใจกันของประชาชน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน กอใหเกิดพลังความคิดสรางสรรค สรางสิ่งใหมๆ อีกท้ังยังมีการจัดระเบียบในสังคม

สวนรวมของหมูบาน การงานและกิจกรรมของชุมชน ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันละกัน 

เพ่ือใหผูท่ีไดรับผลประโยชนจากทรัพยากรชุมชน อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน รวมท้ังรักษาผลประโยชน

ของชุมชนและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ใหคงอยูคูชุมชนอยางเขมแข็ง สอดคลองกับงานวิจัย

ของสุปราณี จันทรสง และคณะ (สุปราณี จันทรสง และคณะ, 2558) ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนา      

ทุนทางสังคมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งวา ชุมชนเขมแข็งนั้นจะตองประกอบดวยการพัฒนา 3 ดาน คือ 

ผูนําทางสังคม ภูมิคุมกันใหชุมชน และระบบการเรียนรูของชุมชนตามลําดับ และ ไมตรี อินเตรียะ     

(ไมตรี อินเตรียะ, 2560) สรุปวา การสรางทุนทางสังคมในชุมชนจะตองมีการสะสมทุนกอนคนใน

ชุมชนตองมีมิตรภาพท่ีดีตอกันเปนสวนหนึ่งของกลุมมีการติดตอสัมพันธฉันญาติมิตร และชุมชน    

จะไดรับประโยชนจากความรวมมือจากสมาชิกทุกคน  

 สําหรับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน บานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอ     

แมจัน จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการทํางานของชุมชน 

ประกอบกับชุมชนบานหนองออเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถนําทุนทางสังคมท่ีมีอยูซ่ึงไดแก วิถีชีวิต 

ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมมาฟนฟู พัฒนา โดยตอยอดการนําเสนอ และใหคนในชุมชนเปน        

ผูถายทอดแกนักทองเท่ียวหรือผู ท่ีมาเยือนไดเรียนรูและเขาใจ จึงจะเปนการใชประโยชนใน         

การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาถึงการเปรียบเทียบถึงตนทุนทางสังคมในบริบทอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการจัดการ     

การทองเท่ียวชุมชนหรือเชิงอนุรักษ เพ่ือท่ีจะไดนําผลการศึกษาเปรียบเทียบนี้มาประยุกตใชใหเปน

ประโยชนตอไป 

 2. ควรศึกษาตนทุนทางสังคมเชิงลึกในแตละดานของชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เพ่ือท่ีจะไดทราบผลของการศึกษาและเปนแนวทางในการพัฒนา

ชุมชนตอไป 



 

  2318  
 

เอกสารอางอิง 

ฉัตรชัย ดวงจาด. (2545). การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ: 

 กรณีศึกษาความคิดเห็นชุมชนคลองบางกอกนอย จังหวัดนนทบุรี . กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชลดา  บุญอยู. (2556). ทุนทางสังคมกับการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา        

 บานเกาะพิทักษ ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธหลักสูตร

 ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิต

 วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร. 

เทิดชาย ชวยบํารุง. (2552). บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาการทองเท่ียว

 อยางย่ังยืนบนฐานแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: คณะรัฐมนตรีและ 

 ราชกิจจานุเบกษา. 

เท้ือน  ทองแกว. (2550). สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ.  

 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

ธัญนันท  สินชัย. (2551). การจัดการความรู [KM] ของศูนยควบคุมโรคไขหวัดนกกรมปศุสัตว

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

นิธิ  เอียวศรีวงศ. (2541). ชุมชนเขมแข็งทุนทางสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน

 เพ่ือสังคม. 

บุญดี  บุญญากิจ และคณะ. (2549). การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: 

 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติบริษัทซีเอ็ดยูเคชันจําก่ัด (มหาชน). 

บุญดี บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ. (2555). การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ.  

 กรุงเทพมหานคร: จีรวัฒนเอ็กซเพรส. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). อุตสาหกรรมการทองเท่ียวธุรกิจท่ีไมมีวันตายของประเทศไทย.

 กรุงเทพฯ: ซี.พี.บุคสแตนดารด. 

ประพันธ  นึกกระโทก. (2557). ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนพ่ึงพาตนเอง

 อยางย่ังยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธ

 ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ประเวศ  วะสี. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพริกฟอนเศรษฐกิจสังคม. 

 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอชาวบาน. 

ประภาพรรณ  อุนอบ. (2542). ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม. นครปฐม: โครงการวิจัยและพัฒนา

 ประชาคมพุทธมณฑลมหาวิทยาลัยมหิดล. 



 

  2319  
 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. 2548. นวัตกรรมการเรียนรู: คน ชุมชน และการพัฒนา.  

 กรุงเทพฯ: พิสิษฐ ไทยออฟเซต. 

พจนา  สวนศรี. (2546). คูมือการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism 

 Handbook). กรุงเทพฯ: โครงการทองเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ. 

พยอม ธรรมบุตร. (2548). เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องหลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ. 

 กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พรทิพย กิจเจริญไพศาล. (2553). การศึกษาทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว

 มอญเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี. ปริญญานิพนธ วท.ม.       

 การวางแผนและการจัดการการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม). กรุงเทพฯ: บัณฑิต

 วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พัชรี  สิโรรส. (2546). การมีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ไมตรี อินเตรียะ. (2560, กรกฏาคม). ทุนทางสังคม. วารสารนาคบุตรปริทรรศน. มหาวทิยาลัยราช 

 ภัฏนครศรีธรรมราช. 9(2), 14-25 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมศัพทฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. 

  กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน. 

ราณี อิสิชัยกุล. (2546). การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ

 วิชาชีพการจัดการการทองเท่ียว = Professional experience in tourism 

 management. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รําไพพรรณ แกวสุริยะ. (2547). หลักการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน. 

 [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf. 

ลําปาง  แมนมาตย. (2550). การจัดการความรูในองคกร.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนาม

 มีบุคส. 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ. (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพ: โครงการสรางเสริมการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปน 

 สุข. 

วันชัย  วัฒนศัพท. (2551). คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสิน. นนทบุรี: สถาบัน 

 พระปกเกลา. 

สุถี เสริฐศรี. (2557). แนวทางการจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนในชุมชนคลองโคน  อําเภอเมือง 

 จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

 อุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

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


 

  2320  
 

สุปราณี   จันทรสง และคณะ. (2558). การพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง. วารสาร 

 วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมภ สาขามนุษยศาสตรและ

 สังคมศาสตร. 10(3), 273-283. 

สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม. (2545). เอกสารสรุปประกอบการเรียนการ

 สอนรายวิชา ทอส 513 กลยุทธการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและการ

 ทองเท่ียว. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เสกสรร คํามูลดี และคณะ, “กระบวนการเรียนรูเพ่ือการพึงตนเองอยางยังยืนของชุมชนบาน 

 แมหวานตําบลปาเมียงอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม” 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2550). คูมือการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

 เสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร: 

          สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). 

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2557). ยุทธศาสตรแผนฯ 11. [ออนไลน], 

        แหลงท่ีมา : 

 http://www.nesac.go.th/office/onesac_papers/papers_files/paper_21.php 

อุดม  เชยกียวงศ; และคนอ่ืนๆ. (2548). การทองเท่ียวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงดาว. 

อเนก  นาคะบุตร. (2541). ทุนทางสังคมและประชาสังคมในเมืองไทย.กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

 21 เซ็นจูรี่จํากัด. 

เอ่ียม ทองดี. (2542). “ภูมิปญญาพ้ืนบานกับการปลูกฝงพฤติกรรมทางจริยธรรม”,ดรรชนีวารสาร, 

 ปท่ี 15 ฉบับท่ี 3 (มกราคม 2542): 59-73. 

 



 

2321 
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และทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
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บทคัดยอ 

 บทความการวิจัยและการพัฒนานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะหศักยภาพทุนทางสังคม

วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และประเมินศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมสูการพัฒนาเปน

ชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบลนางแล 2 )เพ่ือพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการ

ทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใชวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลกลุมตัวอยาง การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ

พัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา

กิจกรรมดานการทองเท่ียวบนฐานทุนทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการทองเท่ียวของ

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามตัวชี้วัดจาก สิ่งดึงดูดใจของกิจกรรมการทองเท่ียว ความเปน

เอกลักษณ การมีสวนรวมของนักทองเท่ียว ทักษะการปฎิบัติ ความสุนทรี (ความเพลิดเพลิน) และความรูท่ี

ไดรับจากกิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิงประสบการณจํานวน 5 กิจกรรม 1) 

กิจกรรมการทองเท่ียวการเกษตรและการศึกษา 2) กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม 3)  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 4)  กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 5) กิจกรรมการทองเท่ียว

เชิงอาหารและสินคา (เท่ียวชม ชิม ช็อป)  

 

คําสําคัญ: การพัฒนาชุดประสบการณ  กิจกรรมการทองเท่ียว ทุนทางสังคมวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติทางการทองเท่ียว  

 

                                                                        
1,2,3อาจารยสังกัดสํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  
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Abstract 

  Articles, research and development for this purpose 1) to analyse the 

potential of social-cultural capital, and natural resources and to assess potential 

tourism activities to development  tourism experience of Tambon Nang Lae 2) to 

develop tourism activity experience with the participation of the local stakeholders 

of Tambon Nang Lae  Muang Chiang Rai  by collecting data, in-depth interviews with 

a sampling population ,brainstorming to develop tourism activity experience with the 

the participation of the local stakeholders .The result found that the tourism activities 

on the social -cultural  capital and natural tourism resources of Tambon Nang Lae, 

Muang , Chiang Rai province following from indicators attraction of tourism activities 

,unique , tourists participation, practice skill ,aesthetic and the knowledge ,consist of 

five tourism activities including :1) agricultural and educational activities 2) cultural 

tourism activities. 3) natural tourism activities 4) wellness tourism activities 5) food 

and product tourism activities (visiting -tasting –shopping-sharing) 

 

Keywords: Tourism activity experience, tourist activities, social cultural, natural 

resources 

 

บทนํา 

การทองเท่ียว (tourism) เปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ เพราะการทองเท่ียวนํารายไดเขาสูประเทศปละหลายแสนลานบาท อีกท้ังยังมี

แนวโนมจะทวีความสําคัญมากข้ึนในอนาคต โดยในปพ.ศ. 2560 มีนักทองเท่ียวเดินทางระหวางมาใน

แถบอาเซียนจํานวน 10.7 ลานคน ประเทศไทยยังเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมซ่ึงจะมีนักทองเท่ียว

เดินทางมาสูงสุด 3.4 ลานคนโดยมีนักทองเท่ียวจีนมากเปนอันดับ 1 นําหนานักทองเท่ียวจาก

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรองคการการทองเท่ียวโลกหรือ UNWTO ไดรายงานจํานวน

นักทองเท่ียวโลกตลอดท้ังปในอาเซียน 2560 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.20 สรางรายไดกวากวา 6 หม่ืนลาน

บาท (UN World Tourism Organization: อางใน รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเท่ียว กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา, 2560:7) จากบทบาทท่ีสําคัญของการทองเท่ียว  ประเทศไทยจึงไดเนนย้ําใหการ

ทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีเก้ือกูลเรื่องความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการตางประเทศ 
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ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีตองบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนแหลงทองเท่ียว

คุณภาพท่ีเจริญเติบโตอยางมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานของความเปนไทยโดยนํารายไดสูประชาชนทุกภาค

สวนอยางยั่งยืน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลกท่ีเติบโต

อยางแข็งแรงได นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดจัด 15 กิจกรรม เพ่ือสงเสริมปทองเท่ียววิถีไทย เกไกอยาง

ยั่งยืน ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก ไดแก การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การทองเท่ียว

เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การทองเท่ียวทางน้ํา (Maritime Tourism) การทองเท่ียวเพ่ือ

การแตงงานและการฮันนีมูน (Wedding & Honeymoon Tourism) การทองเท่ียวเชิงการแพทย

และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based 

Tourism) การทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจ (Leisure Destination) และ 8 กิจกรรมเสริม 

ไดแก การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Green Tourism) การทองเท่ียวยามคํ่าคืน (Night Tourism) การ

ทองเท่ียวในธุรกิจไมซ (MICE Tourism) การจัดงานแสดงสินคา (Trade Fair) การจัดกิจกรรม

การตลาดระหวางธุรกิจกับธุรกิจท่ีตางประเทศ (B2B Marketing Activity Aboard) การพัฒนา

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักทองเ ท่ียว (Logistics) การเปนเจาบานท่ีดี (Human 

Resource Development) และการจัดกิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธระหวางประเทศ (Country 

Relationships) อีกท้ังสงเสริมกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณีการละเลนของทองถ่ินตางๆ ซ่ึงมี

เสนหและเอกลักษณท่ีแตกตางกัน เชน เทศกาลลอยกระทง ตรุษจีน สงกรานต ประเพณีเชิงศาสนา 

เชน เขาพรรษา ออกพรรษา ฮารีรายอ ซ่ึงจัดข้ึนท่ัวประเทศตลอดท้ังป รวมถึงการสงเสริมการ

ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ ท่ีมีความสวยงามตามฤดูกาล อีกดวย ซ่ึงไดสงเสริมใหจังหวัด

ทุกภูมิภาคท่ีมีศักยภาพทางดานวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติใหพัฒนาเปนจังหวัดแหงการ

ทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวเพ่ือรองรับการนักทองเท่ียวจากท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 จังหวัดเชียงราย นับไดวาเปนจังหวัดชายแดนท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ เปนพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตรสําคัญทางดานการคา การลงทุน การขนสง และการบริการการทองเท่ียว ต้ังอยูเหนือสุด

ของประเทศ จากอดีตจนถึงปจจุบันดวยความไดเปรียบทางดานลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีดาน

ชายแดนสากลติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน มีเสนทางคมนาคมท้ังทางบกดวยเสนทาง R3A และ R3B 

การคมนาคมทางน้ําผานทาเรือพาณิชยแหงท่ี 2 ของอําเภอเชียงแสนกับทาเรือกวยเหลย ของมณฑล

ยูนนาน ประเทศจีนตอนใต เชื่อมโยงทาเรือเมืองมอม ของสหภาพเมียนมา และทาเรือหลวงพระบาง 

ของ สปป.ลาว นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูงจากฐานทุนท้ังในดาน

พ้ืนท่ีทางธรรมชาติความอุดมสมบูรณของพ้ืนปาท่ีปกคุลุมเทือกเขาสําคัญบริเวณภาคเหนือ ระบบ

นิเวศทางธรรมชาติท่ีเอ้ือตอวิถีชีวิตการดํารงชีพ ความหลากหลายของพืชสมุนไพรท่ีกอเกิดการ

นําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ การดํารงชีพ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือเปนตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
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ท่ีสามารถนํามาตอยอดเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision) “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร 

และการทองเท่ียว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” ตามแผนพัฒนาของ

จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือ

เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยมีกลยุทธการพัฒนาแหลงและ

กิจกรรมการทองเท่ียวบนฐานตนทุนท่ีมีความเปนอัตลักษณของจังหวัดเชียงราย(คณะกรรมการ

บริหารจังหวัดแบบบรูณาการ:ออนไลน.2559) ซ่ึงจังหวัดเชียงรายไดสงเสริมใหทุกตําบล ทุกอําเภอ

ของจังหวัดเชียงรายพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวและสงเสริมใหมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสามารถ

ดึงดูดใจและรองรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศบนฐานความเปนอัตลักษณท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชนพ้ืนท่ี 

 จากนโยบายยุทธศาสตรระดับจังหวัดสูการพัฒนาการทองเท่ียวระดับชุมชน ไดมีพ้ืนท่ีตําบล

นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไดกําหนดยุทธศาตรการพัฒนาการทองเท่ียว โดยมียุทธศาสตร

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว กลยุทธการสงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาเสนทาง

การทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียว การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และยกระดับการทองเท่ียวสากล ดังนั้น

จากยุทธศาตรของพ้ืนท่ีตําบลนางแลเก่ียวกับการยกระดับการทองเท่ียวสากลจึงจําเปนท่ีตองอาศัย

ตนทุนทางสังคมวัฒนธรรม ตนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพและเปนเอกลักษณและอัตลักษณ

ของพ้ืนท่ีเพ่ือจะสามารถยกระดับการทองเท่ียวสูสากลได ท้ังนี้เบื้องตนพ้ืนท่ีตําบลนางแลมีตนทุนทาง

สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตการดํารงชีพแบบพอเพียง มีตนทุนดานอาหารทองถ่ิน ภูมิปญญาการดูแล

สุขภาพจากสมุนไพร วิถีชีวิตชาติพันธุไทลื้อ ภูมิปญญาการเพาะปลูกสับปะรดพันธุนางแล สับปะรด

พันธุภูแลและพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี  อีกท้ังมีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เปนแหลงปาตนน้ํา ปา

ชุมชนท่ีรักษาระบบนิเวศของชุมชน และเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนตนกําเนิดสับปะรดพันธุนางแลท่ีเปนพืช

เศรษฐกิจและผลไมท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้สับปะรดยังเปนพืชท่ีตําบลนางแล

กําหนดใหเปนพืช GI ตามนโยบายการพัฒนาการพืชเกษตรเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายอีกดวย 

 นอกเหนือ จากตนทุนทางสังคมวัฒนธรรม ตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของตําบล 

นางแลท่ีสามารถพัฒนาใหตําบลนางแลเปนแหลงทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงรายได ยังมี

ความเปนอยางยิ่งท่ีตองนําตนทุนดังกลาวมาสรางเปนกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใจ

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศได ซ่ึงกิจกรรมการทองเท่ียว (Activity) เปนหนึ่งใน

องคประกอบการทองเท่ียวท่ีสําคัญอยางยิ่ง Dickman (;1996. อางถึงในสุพาดา สิริกุตตา.2557)

เนื่องจากกิจกรรมการทองเท่ียวจะเปนผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและสรางรายไดใหกับชุมชน

ทองถ่ิน จากการท่ีทีมวิจัยไดลงพ้ืนท่ีตําบลนางแล และไดรวมหารือกับตัวแทนเทศบาลตําบลนางแล 
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ตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนจากผูมีสวนเก่ียวของทางการทองเท่ียวในชุมชนนางแล พบวา 

พ้ืนท่ีตําบลนางแล ไดรวมกันสรางเสนทางละกิจกรรมการทองเท่ียว อาทิ กิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ (การนวดย้ําขาง การศึกษาสมุนไพรทองถ่ิน) กิจกรรมการทองเท่ียววัฒนธรรม (ชมวิถีชีวิต

ชาติพันธุ) กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร (ชมสวนสับปะรด) การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (ชมดอย

ดัง ปนจักรยานชมธรรมชาติ) ซ่ึงถือเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลนางแลใหเปนแหลงทองเท่ียวเพ่ือ

รองรับการทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แตยังพบปญหาคือ 1.) กิจกรรมการทองเท่ียวท่ี

ไดจัดทําข้ึนยังไมสามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวและทํากิจกรรมการทองเท่ียว

ในพ้ืนท่ีนางแลได ท้ังในฤดูกาลทองเท่ียวและนอกฤดูกาลทองเท่ียว 2.) กิจกรรมไมมีจุดเดนท่ีสามารถ

บอกไดวานักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวและทํากิจกรรมแลวจะไดรับอะไรจากการกิจกรรม

ดังกลาว ท้ังนี้ ชุมชนจึงมีความตองการใหกิจกรรมการทองเท่ียวมีจุดเดนท่ีสามารถสรางท้ังความรู 

ความเพลิดแพลิน ทักษะ และประสบการณท่ีไดจากการทองเท่ียว  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะหศักยภาพทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และประเมิน

ศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมสูการพัฒนาเปนชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบล

นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 2. เพ่ือพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน 

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

           ประชากรท่ีใชในศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1  เพ่ือวิเคราะหศักยภาพทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากร-

ธรรมชาติ และประเมินศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมสูการพัฒนาเปนชุดประสบการณกิจกรรม

การทองเท่ียวของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงประชากรท่ีใชในการวิจัย จํานวน  

30 คนประกอบดวย  

 1. ผูนําชุมชน(ระดับหมูบาน) ท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาการทองเท่ียว จํานวน 8 คน 

 2. ปราชญชาวบาน ท่ีมีความรู วิถีวัฒนธรรม จํานวน 10 คน 

 3. ตัวแทนจากเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 2 คน 
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4. ตัวแทนบริษัทนําเท่ียว จํานวน 5 คน 

           5. ตัวแทนนักทองเท่ียว จํานวน 5 คน  

 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวม

ของภาคีทองถ่ิน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงประชากรท่ีใชในการวิจัย จํานวน 35 

คน ประกอบดวย 

 1. ผูนําชุมชน(ระดับหมูบาน) ท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาการทองเท่ียว จํานวน 8 คน 

 2. กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ และกลุมชมรมตางๆท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสราง

กิจกรรมทางการทองเท่ียว จํานวน 12 คน  

 3. ตัวแทนจากเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 4 คน 

 4. ตัวแทนบริษัทนําเท่ียว จํานวน 6 คน 

 5. ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว จํานวน 3 คน 

 6. ปราชญชาวบาน จํานวน 2 คน 

 วิธีการเลือกตัวอยาง  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะเลือกตัวอยางทแบงตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือวิเคราะหศักยภาพทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และประเมิน

ศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมสูการพัฒนาเปนชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบล

นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 

     - การสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลกลุมตัวอยางท่ีมีความรูดานสังคมวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 10 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

     -การประชุมระดมความคิดเห็นโดยผูนําชุมชน,ตัวแทนบริษัทนําเท่ียว ,ภาครัฐ จํานวน 

20 คน โดยวิธีการกําหนดโควตา (Quota Sampling) 

 2.  เพ่ือพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน 

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย  

  - การประชุมระดมความคิดเห็นโดยผูนําชุมชน,ตัวแทนบรษัิทนําเท่ียว ,ภาครัฐจํานวน 35 

คน โดยวิธีการกําหนดโควตา (Quota Sampling)  
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 เครื่องมือท่ีใชวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

วิจัย ดังนี้ 

1. แบบประเมินศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมของชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิง

ปริมาณ 

2. แบบสอบถามเพ่ือประเมินศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียว(เดิม) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล

เชิงปริมาณ 

3. แบบสัมภาษณเชิงลึกอยางมีโครงสราง (In-depth Interview) เก่ียวกับทุนทางสังคม

วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติทางการทองเท่ียว เพ่ือเก็บรวบรมขอมูลเชิงคุณภาพ 

4. แบบประเมินชุดประสบการณทางการทองเท่ียว เพ่ือเก็บรวบรมขอมูลเชิงปริมาณ  

วิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังศึกษา

รูปแบบวิธีการสรางแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือเพ่ือการศึกษา 

 2.  ออกแบบและสรางเครื่องมือ โดยออกแบบเครื่องมือการวิจัยใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจัยและกรอบแนวคิด 

 3.  นําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดําเนินการประเมินหาคาความสอดคลอง

ภายในของเครื่องมือในการวิจัย (Content Validity) โดยประเมินเชิงโครงสรางและเชิงเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  

 4. ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือความถูกตอง สมบูรณและ

ความเชื่อถือของเครื่องมือการวิจัย  

 5.  ผูวิจัยจัดทําเครื่องมือการวิจัยตามวัถตุประสงคการวิจัยเพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมเปาหมายตอไป  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ

การศึกษาขอมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคการวิจัย  
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ข้ันตอนท่ี1 การวิเคราะหศักยภาพทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และ

ประเมินศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมสูการพัฒนาเปนชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียว

ของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 1.) คณะผูวิจัย

จัดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยกับผูมีสวนเก่ียวของของชุมชนตําบลนางแล 2.) คณะผูวิจัยลงพ้ืนท่ีตําบล

นางแลเพ่ือสัมภาษณกลุมเปาหมายเพ่ือใหไดขอมูลปฐมภูมิของทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทุนทาง

ทรัพยกรธรรมชาติทางการทองเท่ียวของชุมชนตําบลนางแลกับปราชญชุมชน ผูนําชุมชน ตัวแทน

จากเทศบาลตําบลนางแลโดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเก่ียวกับทุนทางสังคมวัฒนธรรมและ

ทุนทางทรัพยกรธรรมชาติทางการทองเท่ียว 3.)  สํารวจขอมูลทุติยภูมิจาก เอกสาร ตํารา บทความ 

หนังสือ 4.) คณะผูวิจัยลงพ้ืนประเมินศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมของชุมชนจากนักทองเท่ียว

และตั วแทนบริ ษัทนํ า เ ท่ียว เ พ่ือ พิจารณาว า กิจกรรมการทอง เ ท่ียว เดิ ม ท่ีชุ มชนตํ าบล 

นางแลไดจัดทําไวสามารถนํามาตอยอดสรางเปนชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิด

ความรู ทักษะ ความเพลิดเพลินตอนักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนอยางไร โดยใชแบบประเมินศักยภาพ

กิจกรรมการทองเท่ียวเดิมของชุมชน 5.) คณะผูวิจัยจัดเวทีคืนขอมูลและระดมความคิดเห็นตอ ทุน

ทางสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติทางการทองเท่ียว และผลการประเมินกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเดิมของชุมชนใหผูเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของภาคี

ทองถ่ิน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 1.) 

คณะผูวิจัยจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือการสรางชุดประสบการณการทองเท่ียวตําบลนางแลกับผูมี

สวนเก่ียวของจากภาคีทองถ่ินทุกภาคสวน 2.) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล และสรางเปนชุดประสบการณ

กิจกรรมการทองเท่ียว 3.) จัดเวทีนําเสนอชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียว 

 การวิเคราะหขอมูล  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research Method ) รวมกับการ

วิจัย เชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research Method) สําหรับการเก็บขอมูลวิจัย เชิ งปริมาณ  

ใช วิ ถีการประมวลผลทางสถิติ เชิ งพรรณา (Descriptive Statistics)  วิ เคราะหหาค าส ถิติ  

ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงจะบรรยายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและเครื่องมือ

ท่ีเก่ียวของ 

สรุปผลการวิจัย                  
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การศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวบนฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรม

และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการมี

สวนรวมของภาคีทองถ่ิน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการประเมินศักยภาพกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเดิมสูการพัฒนาเปนชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงรายซ่ึงมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูล เรียงตามวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพ่ือวิเคราะหศักยภาพทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากร-ธรรมชาติ และประเมินศักยภาพ

กิจกรรมการทองเท่ียวเดิมสูการพัฒนาเปนชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบลนางแล อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย  

 จากการระดมความคิดเห็นของผูนําชุมชน ปราชญชาวบานตัวแทนจากเทศบาลตําบลนาง

แล และชาวบานในพ้ืนท่ี สามารถวิเคราะหศักยภาพทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

ของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไดดังตอไปนี้ 

1.1 ทุนทางสังคมวฒันธรรม ประกอบดวย 

1.1.1 คานิยมความเชื่อ 

ตําบลนางแลประกอบดวยประชากรอยู 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมคนชาวพ้ืนเมือง และ

กลุมชาติพันธุชนเผา (ลาหูและอาขา) ความเชื่อความศรัทธามาจากความเชื่อเรื่องผี และความเชื่อ

ทางศาสนา เชน การสืบชะตาแมน้ํานางแล บวงสรวงผาลาดรอยวัวซ่ึงเปนตํานานตนกําเนิดตําบลนาง

แล จัดข้ึนในวัน แรม 8 คํ่า เดือน 8 เหนือ (ประมาณเดือนพฤษภาคม) มีการขอฝน จุดบองไฟ ซ่ึงเปน

ความเชื่อดั้งเดิมใหมีฝนตกตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการสืบทอดประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา ซ่ึงจะทําพิธี

ในวันถัดมาจากพิธีสืบชะตาแมน้ํานางแล ประเพณีเลี้ยงผีปูยา ประเพณีรดน้ําดําหัวปใหมเมือง และ

ประเพณีตามศาสนา 

       1.1.2 วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีสามารถจําแนกตามปฏิทินประจําปได

ดังตอไปนี้     เดือนมกราคม ไดแก สืบชะตาหมูบาน  เดือนกุมภาพันธ ไดแก ประเพณีกินวอ (ลาหู) 

หมูบานลิไข หมู7 เดือนเมษายน  ไดแก ประเพณีปใหมเมือง รดน้ําดําหัว สงเคราะหบาน  เดือน

พฤษภาคม ไดแก สืบชะตาแมน้ํานางแลใน และงานสับปะรดนางแล เดือนมิถุนายนและเดือน

กรกฎาคม ไดแก ทํานา เดือนสิงหาคม ไดแก เทศกาลเขาพรรษา เดือนตุลาคม ไดแก กฐิน, ผาปา, 

ตานกวยสลาก และเดือนพฤศจิกายน ไดแก ประเพณียี่เปง ลอยกระทง 

1.1.3 ภูมิปญญา องคความรู 

ภูมิปญญาและองคความรูของชาวบานในตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เก่ียวกับวิถีชีวิตการดํารงอยู การประกอบอาชีพ ไดแก อาชีพทํานา ทําไรรวมถึงการทําไรนาสวนผสม

เกษตรทฤษฎีใหม ทําสวน จักรสาน  แปรรูปสับปะรด ปศุสัตว และ ปลูกผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้
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แลวยังมีอาหารท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมา ดังนี้ หมูท่ี2  ไดแก น้ําพริกตาแดง  หมูท่ี 6  

ไดแก แกงค่ัวสับปะรด  แกงแคหางหวาย  แกงสมชะอมดอกแค  ยําหัวปลี  บวดฟกทอง บวดกลวย  

หมูท่ี 7 ไดแก  ขาวหุงดาวอินคา  ขาวตมมัดสับปะรด  ขาวเหนียวมูลสับปะรด  ตมเลงสับปะรด  หมู

ท่ี 8 ไดแก  หลามไก  หมูท่ี 10ไดแก  แกงฮังแลสับปะรด  แกงหยวกสับปะรด  ขาวอบสบัปะรด  ยํา

สาวสับปะรด สับปะรดลอยแกว  สับปะรดทับทิมกรอบ   หมูท่ี 15  ไดแก  น้ําพริกลาบ หมูท่ี 16  

ไดแก  น้ําพริกตาแดง และ ทุกหมูบาน  ไดแก  ขาวเหนียวไรซเบอรี่  ขาวตมมัดรวมมิตร 

1.2  ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถจําแนกได 

ดังตอไปนี้ระบบนิเวศ  ไดแก  นาข้ันบันได อางเก็บน้ําหวยโอง 

ปาชุมชน ไดแก   ปาชุมชนดาวดึงส (ปาหา-สันลมเจย) พ้ืนท่ี 80 ไร เปนเนินเขาเตี๊ย ติด

หนองน้ําสาธารณะ 

 ภูเขา น้ําตก ไดแก น้ําตกนางแลใน 

 มนุษยสราง   ไดแก  พิพิธภัณฑบานดํา  ศูนยการเรียนรูเครื่องปนดินเผาดอยดินแดง  วัด

ปฐม  วัดปาออเจดียไมไผ หมูบานกะเหรี่ยงคอยาว  รานกาแฟ ทุงเคียงดอย  สวนสเตอเบอรี่และ

โฮมสเตย   การทองเท่ียวเชิงเกษตร โฮงฮอมพญา (ภูมิปญญาการรักษาแบบลานนา)  หินชางใหญ

ศักดิ์สิทธิ์ 

จากการประเมินศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบลนางแล (เดิม) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

เปนชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยใชการประเมิน

ศักยภาพกิจกรรมดานการทองเท่ียวบนฐานทุนทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเท่ียว

ของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดังตัวชี้วัดจาก สิ่งดึงดูดใจของกิจกรรมการทองเท่ียว ความเปน

เอกลักษณ การมีสวนรวมของนักทองเท่ียว ระยะเวลาในการทํากิจกรรม และความรูท่ีไดรับ โดยกําหนด

ประชากรท่ีใชในการวิจัยโดยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายทําการลงประเมินนกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมของ

ชุมชน จํานวน  35 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยเปนแบบสอบถามซ่ึงมี 2 ตอน 

ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางโดยมีลักษณะเปนแบบ

ตรวจคําตอบ (Check list) ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอกิจกรรมการทองเท่ียว(เดิม)  

ประกอบดวย 6 กิจกรรม 1) กิจกรรมโฮมสเตย 2) กิจกรรมสาธิตกการทําอาหาร 3) กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  

4) กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 5) กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 6) กิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

เกษตร จํานวน 22 ขอ ของชุมชนตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบมาตรสวน
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ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ท่ีมีลําดับความพึงพอใจการเลือกตอบ คือ 5 = ระดับมากท่ีสุด 4 =

ระดับมาก 3=ระดับปานกลาง 2=ระดับนอย 1=ระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงผลดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 จํานวนและคารอยละขอมูลพ้ืนฐานของ ของชุมชนตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย (n=35) จํานวนเพศชาย จํานวน 20 คน (รอยละ 57) และเพศหญิง จํานวน 15 คน (รอยละ 43 )

กลุมประชากรสวนใหญอายุ 50 ปข้ึนไปมีจํานวนมากท่ีสุดคือ จํานวน 12 คน (รอยละ 34.4)  ระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน (รอยละ 40) อาชีพขาราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 15 คน 

(รอยละ 42.8) 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ 

กิจกรรมท่ี 1 โฮมเสตย ระดับความพึงพอใจในภาพรวมพบวา ระดับความพึงพอใจของ

กิจกรรมโฮมเสตย ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด(𝒙𝒙�4.21,S.D=0.70)  เม่ือพิจารณาในแตดานของสิ่ง

ดึงดูดในการทองเท่ียว พบวาดานแหลงทองเท่ียวมีผลตอความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเทากัน 

(𝒙𝒙�4.31,S.D=0.63) และดานอาหารรองลงมา (𝒙𝒙�4.25,S.D=0.74) เปนดานท่ีพักและดานกิจกรรม

สันทนาการท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากเทากัน (𝒙𝒙�4.14,S.D=0.73)  

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสาธิตการทําอาหาร (Cooking class) ในภาพรวมพบวา ระดับความ

พึงพอใจของกิจกรรมสาธิตการทําอาหาร ระดับความพึงพอใจมาก(𝒙𝒙�4.05,S.D=0.75)  เม่ือพิจารณา

ในแตดานของสิ่งดึงดูดในการทองเท่ียว พบวาดานความอรอยมีผลตอความพึงพอใจในระดับมาก

ท่ีสุดเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี(𝒙𝒙�4.17,S.D=0.70)รองลงมาเปนดานกิจกรรมสาธิตการทําอาหารและ

ดานราคาของกิจกรรมประกอบอาหารมีความพึงพอใจในระดับมากเทากัน (𝒙𝒙�4.0,S.D=0.80)  

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพจากการประเมินกิจกรรมการทองเท่ียวเดิม ในภาพรวม

พบวา ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด(𝒙𝒙�4.33,S.D=0.70)   

เม่ือพิจารณาในแตดานของสิ่งดึงดูดในการทองเท่ียว พบวาดานภูมิปญญามีผลตอความพึงพอใจใน

ร ะดั บม าก ท่ี สุ ด  โ ด ย มี ค า เ ฉ ลี่ ย (𝒙𝒙�4.45,S.D=0.61) ร อ ง ล งม า เ ป น ด า นส ง เ ส ริ ม สุ ขภ า พ 

(𝒙𝒙�4.28,S.D=0.82) ดานราคาเหมาะสม(𝒙𝒙�4.37,S.D=0.64)  และดานความสะอาดของ พ้ืนท่ี 

(𝒙𝒙�4.25,S.D=0.74) ตามลําดับโดยความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติจากการประเมินกิจกรรมการทองเท่ียวเดิม 

ในภาพรวมพบวา ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ(𝒙𝒙�4.22,S.D=0.69)  

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาในแตดานของสิ่งดึงดูดในการทองเท่ียว พบวาดานการ

อนุรักษธรรมชาติมีผลตอความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (𝒙𝒙�4.40,S.D=0.60)   รองลงมาเปนดาน
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ความปลอดภัย (𝒙𝒙�4.25,S.D=0.70)  ดานเวลาโดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี (𝒙𝒙�4.14,S.D=0.73) และดานราคา

ท่ีเหมาะสม (𝒙𝒙�4.11,S.D=0.75)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ตามลําดับ  

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในภาพรวมพบวา ระดับความพึงพอใจ

ของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ระดับความพึงพอใจมาก (𝒙𝒙�4.10,S.D=0.74)  เม่ือพิจารณา

ในแตดานของสิ่งดึงดูดในการทองเท่ียว พบวาดานการอนุรักษวัฒนธรรมมี ผลตอความพึงพอใจใน

ระดับมาก(𝒙𝒙�4.17,S.D=0.70)  รองลงมา เปนด านการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ด านวัฒนธรรม 

(𝒙𝒙�4.11,S.D=0.75)  ดานราคาเหมาะสม (𝒙𝒙�4.08,S.D=0.74) และดานเวลา(𝒙𝒙�4.05,S.D=0.76) โดยมี

ความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน  ตามลําดับ  

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร ในภาพรวมพบวา ระดับความพึงพอใจของ

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร ระดับความพึงพอใจมาก(𝒙𝒙�4.11,S.D=0.67)  เม่ือพิจารณาในแต

ดานของสิ่งดึงดูดในการทองเท่ียว พบวาดานการเรียนรูทางการเกษตร มี ผลตอความพึงพอใจใน

ระดับมาก (𝒙𝒙�4.20,S.D=0.67) รองลงมาเปนดานราคาท่ีเหมาะสม(𝒙𝒙�4.11,S.D=0.63) และ ดานเวลา

โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี(𝒙𝒙�4.02,S.D=0.70) มีความพึงพอใจในระดับมาก 

2. เพ่ือพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของภาคีทองถ่ิน ตําบลนางแล  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการดําเนินการวิจัย จากการประชุมระดมความคิดเห็น ( Focus Group) 

เพ่ือสรางกิจกรรมชุดประสบการณทางการทองเท่ียว โดยสรางกิจกรรมชุดประสบการณทางการทองเท่ียว 

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวดัเชียงรายบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการทองเท่ียวและผลของการประเมินกิจกรรมทางการทองเท่ียว เดิมในชุมชน ประกอบดวย กิจกรรม

ทางการทองเท่ียวเชิงประสบการณจํานวน 5 กิจกรรม ดังนี ้ 

2.1 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรและการศึกษา เสนทางกิจกรรมประกอบดวย การ

สาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ  การเรียนรูเลี้ยงหมูหลุม  การศึกษาดูงานและการเรียนรู หมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูการเลี้ยงไกสามสายพันธ และการเรียนรูการปลูกสับปะรดแบบเกษตร

อินทรีย กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสับปะรด 

2.2  กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม เสนทางกิจกรรมประกอบดวย การเรียนรู

พิพิธภัณฑบานดํา  การเรียนรูภูมิปญญาเครื่องดินเผาดอยดินแดง การเรียนรูศิลปะลานนาวัดปฐม- 

พุทธาราม  การเรียนรูศิลปะลานนาวัดปาออเจดียใต  การสาธิตและทดลองการทําบายศรีสูขวัญ และ

การชมการแสดงการเตนจะคึ (กิจกรรมชนเผา) 

2.3  กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประกอบดวย การชมความสวยงามของทิวทัศนนา

ข้ันบันไดการสัมผัสธรรมชาติน้ําตกนางแลใน และการเดินปาบนท่ีราบสูงดอยดัง (สันลายแทง)  
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2.4  กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย การรักษาแบบลานนาโดยใช 

ภูมิปญญาโฮงฮอมพญา การนวดเพ่ือสุขภาพโดยวิธี การย่ําขาง และการอบสมุนไพรโดยภูมิปญญา

ลานนา 

2.5 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหารและสินคา (เท่ียวชม ชิม ช็อป) ประกอบดวย การชิม

สับปะรดอินทรียและเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีทําจากสับประรด การชมและชิม สวนสตรอเบอรี ่

ไรชมดอย การชิมชาดาวอินคา และการดื่มกาแฟสับปะรดเพ่ือสุขภาพ 

ผลของการสรางกิจกรรมการทองเท่ียวจํานวน 5 กิจกรรม สงผลใหเกิดชุดประสบการณ

กิจกรรมการทองเท่ียวของตําบลนางแลบนพ้ืนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี  

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายแบบองครวมในมิติดานการเกษตรและการศึกษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ธรรมชาติ และอาหารทองถ่ิน โดยมิติดังกลาวจะใหนักทองเท่ียวมีสวนรวมเรียนรูรวมกับ

ชุมชนทองถ่ินและกอเกิดความรูดานการเกษตร อาทิ การเรียนรูการปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย 

การเรียนรูเลี้ยงหมู การเลี้ยงไกสามสายพันธ ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ การเรียนรูภูมิปญญา

เครื่องดินเผาดอยดินแดง ศิลปะลานนาวัดปฐมพุทธาราม และความรูดานสุขภาพ อาทิ การนวดเพ่ือ

สุขภาพโดยวิธีการย่ําขาง การอบสมุนไพรโดยภูมิปญญาลานนา อีกท้ังนักทองเท่ียวจะไดรับทักษะ

การปฏิบัติดานศิลปะ วัฒนธรรม คือ การสาธิตและทดลองการทําบายศรีสูขวัญ นอกจากนี้ยังไดรับ

สุนทรี (ความเพลิดเพลิน) ระหวางการทองเท่ียว คือ การชมการแสดงการเตนจะคึ (กิจกรรมชนเผา) 

การชมความสวยงามของทิวทัศนนาข้ันบันได การสัมผัสธรรมชาติน้ําตกนางแลใน การชมและชิม 

สวนสตรอเบอรี่ ไรชมดอย การชิมชาดาวอินคา และการดื่มกาแฟสับปะรดเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงถือไดวา

เปนรูปแบบกิจกรรมท่ีจะใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณดานความรู ทักษะ สุนทรี (ความ

เพลิดเพลิน) อันเปนเอกลักษณของการทองเท่ียวชุมชนนางแล 

 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาครั้งนี้ พบประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมชุดประสบการณของ

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีจะใหนักทองเท่ียวไดรับ

ประสบการณดานความรู ทักษะ สุนทรี (ความเพลิดเพลิน) อันเปนเอกลักษณของการทองเท่ียว

ชุมชนนางแล จากกิจกรรมความหลากหลายการทองเท่ียว 5 กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมการ

ทองเท่ียวการเกษตรและการศึกษา กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงศิลปะ กิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

ธรรมชาติ กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหารและสินคา 

สอดคลอง ภัทรพร พันธุรี (2558) ไดทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหาร โดยผาน

ประสบการณของนักทองเท่ียวในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
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อาหารสามารถสรางประสบการณใหกับนักทองเท่ียวมากท่ีสุดทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ

ไดอยางแทจริง Quan S., and Wang, N. (2004). และอีกท้ังยังสอดคลองกับ ธินิกานต สังขสุวรรณ 

(2018) “กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีเกาะเสม็ด” ท่ีพบวาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมีการ

เปลี่ยนแปลงซ่ึงนักทองเท่ียวตองการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการทองเท่ียวและตองการไดรับ

ประสบการณเรียนรูสิ่งใหมจากการทองเท่ียว ท้ังวิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การ

สรางกิจกรรมทางการทองเท่ียวชุดประสบการณตําบลนางแล ยังสอดคลองไปตาม แผนการพัฒนา

ยุทธศาสตรของประเทศซ่ึงเปนกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว ตั้งแตป 2561-2580 สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(2561) โดยมีจุดมุงหมายการทองเท่ียวระดับโลก 

โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค มุงเนนการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สงเสริมการ

ทองเท่ียวผานการพัฒนาสินคาและบริการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทยแผนไทยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการสงเสริมสุขภาพอีกดวย 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือการพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียว

บนฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเท่ียวมุงเนนการสรางกิจกรรมให

เหมาะสมกับกลุมนักทองเท่ียวทามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวในยุคโลกาภิวัฒน 

2. การสรางการรับรูทางการทองเท่ียวใหกับกลุมนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว

ตางประเทศมุงเนนวิถีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณอัตลักษณในระดับโลก 

  จากการนําผลไปใชประโยชน 

1. เพ่ือการพัฒนาชุดกิจกรรมทางการทองเท่ียวควรเตรียมความพรอมของชุมชน

และการบริหารจัดการ 

2. การสรางเครือขายการทองเท่ียวระหวางหมูบาน, องคกรทองถ่ิน, ภาคเอกชน 

และหนวยงานทางการทองเท่ียวในระดับชาติ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและหาความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคและ

ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดภาวะหนี้สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

บางพระ จํานวน 260 คน  โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี คารอยละและการหาคา

ความสัมพันธของขอมูลใชการทดสอบ ไคสแควร 
 

 ผลการศึกษาพบวา บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานสถานภาพทาง

ครอบครัว บุตรในอุปการะ รายไดเฉลี่ยตอเดือน พฤติกรรมการใชจายเงิน มีความสัมพันธตอการเกิด

ภาวะหนี้สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              

ท่ีระดับ 0.05   
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภค ปจจัยท่ีมีผล การเกิดภาวะหนี้สิน 

 
 

Abstract 

 The objective of this research was to study and determine the relationship of 

consumption behavior and factors affecting the debt condition of personnel in 

                                                           
1,2,3,4,5,6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
7 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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Rajamangala University of technology Tawan-ok and the sample size used in the study 

was personnel at Rajamangala University of Technology Tawan-ok Bang Phra Campus, 

and 260 people and used simple random sampling. The instrument used 

for data collection was a questionnaire. Statistics used in data analysis were  

frequency, percentage, the correlation of data using Chi-square test.  

 The research Findings were: Personnel had difference gender, age, education 

level, Job position, Marital status children who are in foster care, average income per 

month, expenditure behavior had difference significantly relationship with debt 

condition at the level of 0.05.  
 

Keywords: Consumption behavior, Factors affecting, Liability 

 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปญหาหนี้สินของคนไทยเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

ปญหาหนี้สินไดสรางความทุกขยากใหแกคนไทยเปนจํานวนมากและตอเนื่อง ท้ังเปนตัวอุปสรรค

สําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ถึงแมรัฐบาลจะพยายามแกไขปญหา แต

ปรากฏวาปญหาหนี้สินก็ยังไมผอนคลาย (สมมาตุ มหารักษ, 2545) 

หนี้สินสวนมากท่ีกอใหเกิดปญหาคือการกอหนี้สินท่ีไมกอใหเกิดรายได เพราะความยึดติดอยู

กับวัตถุนิยมและความไมรูจักพอ หลงอยูกับกระแสทางการตลาดท่ีคอยออกผลิตภัณฑสินคาใหมๆ

ออกมาเพ่ือใหเกิดความตองการครอบครอง จนสุดทายตองกอหนี้สินเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของตนเอง อีกสาเหตุของการกอหนี้สินคือ คานิยมทางสังคมผิดๆ การท่ีบุคคลบริโภคมากเกินความ

จําเปนอันเนื่องจากการทําตามกัน เขาทํานองเห็นชางข้ีข้ีตามชาง (ธีระยุทธ ตันพัฒนอนันต, 2557) 

เห็นผูอ่ืนซ้ือทรัพยสินใหมๆ ทําใหเกิดความตองการ การกลัวไมทันกระแสนิยม และการตกอยูภายใต

อิทธิพลของการโฆษณาสินคาใหม ซ่ึงสาเหตุเหลานี้สงผลใหผูคนในสังคมถูกกระแสวัตถุนิยมครอบงํา 

ตกเปนทาสวัตถุและมีหนี้สินจากการท่ีความตองการมีมากข้ึน  

บุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนกลุมหนึ่งท่ีไดรับ

ผลกระทบจากปญหาภาวะหนี้สิน เพราะดําเนินชีวิตอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําคัญ

ทางเศรษฐกิจท่ีสงผลทําใหการดํารงชีวิตท่ีมีคาใชจายและคาครองชีพท่ีสูงและมีความจําเปนตอง

ขวนขวายใหไดมาจากการกูหนี้ยืมสิน ท้ังจากแหลงเงินกูในระบบและนอกระบบ เพ่ือนํามาจับจายใช

สอยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังเชนปจจุบัน บวกกับสภาพชีวิตบุคลากร

ทางการศึกษามีสถานภาพทางสังคมและรายไดท่ีคอนขางต่ํา ทําใหมีปญหาดานการเงินอยางรุนแรง



 

2338 
 

นั่นคือ กําลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินชนิด “รายไดไมเพียงพอกับรายจาย” แตการจับจายสินคา

เพ่ือการอุปโภคและบริโภคถือเปนความจําเปนเพ่ือการดํารงชีพข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงนํามาสูการหยิบยืม 

การกูหนี้สิน ผนวกกับการเปดโอกาสในการใหกูยืมของแหลงเงินกูจากสถาบันตาง ๆ ท่ีมีมากข้ึนและ

งายข้ึน รวมถึงจํานวนเงินท่ีสามารถใหกูยืมไดมากกวาเงินเดือนหลายเทา ซ่ึงเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีทํา

ใหบุคลากรทางการศึกษาเกิดภาระหนี้สิน  
 

จากท่ีมาและความสําคัญดังกลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจการศึกษาวิจัย เรื่อง

พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดภาวะหนี้สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ังนี้ผลท่ีคาดวาจะไดรับคือ การหาแนวทางในการแกไขปญหาภาวะ

หนี้สินของ  บุคลากรทางการศึกษา และนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน ซ่ึงปญหาภาวะหนี้สินดังกลาวหากอยูในระดับท่ีไมเหมาะสมจะทําใหภาวะหนี้สินท่ีเกิดข้ึนสงผล

เสียท้ังทางตรงและทางออมกับบุคลากรทางการศึกษาและมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี

ในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดภาวะหนี้สินของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดภาวะหนี้สินของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการบริโภคการเขาใจพฤติกรรมการบริโภค

จําเปนตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเขามาอธิบายท้ังนี้เพราะวาพฤติกรรมการบริโภคมีความเก่ียวของ

กับทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีนักทฤษฎีไดคิดคนกันข้ึนมาดวย ซ่ึงในท่ีนี้จะนําเสนอเฉพาะทฤษฎีและแนวคิด

สําคัญๆ ท่ีเ ก่ียวของกับพฤติกรรมการบริโภคเทานั้น โดยจะอธิบายในประเด็นท่ีเ ก่ียวของ

ความสัมพันธกันซ่ึงจะนําไปสูความคิดท่ีตอเนื่องเพ่ือเปนประโยชนตอการวิเคราะหและศึกษา

พฤติกรรมการบริโภค  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนี้สิน 

 1.1 ความหมายของสินเช่ือ 

 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จํานวนเงินท่ีบุคคลหรือกิจการซ่ึงเรียกวา "ลูกหนี้" (อังกฤษ: 

debtor) ติดคางอยูจะตองชดใชใหแกอีกผูหนึ่งซ่ึงเรียกวา "เจาหนี้" (อังกฤษ: creditor) บางทีก็เรียก

สั้น ๆ วา "หนี้" (เสนีย  ปราโมช, 2527) กลาววา “หนี้คือความผูกพันท่ีมีผลในกฎหมายซ่ึงบุคคลฝาย
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หนึ่งเรียกวาเจาหนี้ ชอบท่ีจะไดรับชําระหนี้มีวัตถุเปนการกระทําหรืองดเวนหรือสงมอบทรัพยสินจาก

บุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวาลูกหนี้” 

 จากคําจํากัดความท่ีไดมีผูใหความหมายของความ “หนี้” สามารถสรุปไดวา หนี้คือพันธะหรือ

ความผูกพันทางกฎหมายระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ โดยท่ีผูท่ีเปนหนี้หรือลูกหนี้มีภาระหรือหนาท่ีท่ี

จะตองชําระหนี้ใหแกอีกผูหนึ่งซ่ึงเรียกวา "เจาหนี้" ตามจํานวนเงินท่ีติดคางอยูภายในระยะเวลาท่ีได

กําหนดและตกลงทําสัญญากันไว ซ่ึงเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองสิ่งท่ีตองกระทําเพ่ือใหลูกหนี้ชําระหนี้

จนกวาจะครบจํานวน โดยหนี้แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ หนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบ  

 1.2 สาเหตุการเกิดหนี้ 

 สาวิตรี รังสิภัทรและคณะ (2554) ไดศึกษาถึงสาเหตุของการเปนหนี้สิน พบวา เกิดจากปจจัย

สวนบุคคล ปจจัยดานการศึกษา และปจจัยดานเศรษฐกิจ โดยแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินดวย 

การแกไขระดับบุคคลและครอบครัว ในระดับบุคคลแกไขโดยการวางแผนประกอบอาชีพดวยความ

มานะอดทน ขยันขันแข็ง มีวินัยในการใชจายเงิน วางแผนกําหนดระยะเวลาใชคืนหนี้และพยายามทํา

ตามแผนใหได มีการนําหลักศาสนามาแกไขปญหาหนี้สิน และหาทางเจรจาประนอมหนี้กับเจาหนี้

โดยไมใชวิธีการหนีหนี้ มีความยับยั้งชั่ง ใจในการซ้ือของ วางแผนการใชบัตรเครดิต สวนระดับ

ครอบครัว โดยใหสมาชิกในครอบครัวชวยกันประหยัดและ ตัดคาใชจายท่ีไมจําเปนออก หารายได

เพ่ิมเติมใหกับครอบครัว การจัดสรรการใชจายท่ีแบงเปน 3 สวน คือ คาใชจายในครอบครัว คาใชจาย

เพ่ือการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และเงินออม 

 1.3 ความสามารถในการชําระหนี้ 

 ความสามารถในการชําระหนี้เม่ือกลาวถึงความสามารถในการชําระหนี้มักจะหมายถึงการ

วิเคราะหปจจัยท่ีเปนสวนประกอบของความสามารถในการชําระหนี้เชนความสามารถในการหา

รายได (คาจางเงินเดือนและรายไดอ่ืน ๆ) แบบแผนการใชจายจํานวนสมาชิกในครอบครัวเสถียรภาพ

การจางงานการศึกษาอาชีพและจํานวนหนี้สินท่ีมีอยูสิ่ งเหลานี้จะนําไปใชในการประเมิน

ความสามารถในการชําระหนี้ (ปยะธิดา ควงแกว, 2557) หลักการวิเคราะหสินเชื่อท่ีใชกันท่ัวไปนิยม

ใชหลักนโยบาย 5 C’s และ 4 P's ดังตอไปนี้ 

  1.3.1 หลักของ 5 C’s ประกอบดวย 1) Characteristic หมายถึง คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ

เปนการวิเคราะหลักษณะภายในของบุคคลท้ังทางดานพฤติกรรมและบุคลิกลักษณะรวมถึงอุปนิสัย 

2) Capacity ความสามารถในการชําระหนี้ วิเคราะหดวยความสามารถในการหารายได  3) Capital 

หมายถึง แสดงถึงความม่ันคงทางการเงินของผูกู เปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งในการอนุมัติสินเชื่อ 

4) Condition หมายถึง สถานการณแวดลอมท่ัวไปโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจ 5) Collateral 

หมายถึง หลักประกันในการวิเคราะหสินเชื่อ เพ่ือใหกูยังมีหลักประกันอ่ืน ๆ แทนการชําระหนี้ ซ่ึง

หลักประกันหรือหลักทรัพยคํ้าประกัน 
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  1.3.2 หลักของ 4 P’s ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการขอกู (Purpose) คือ การขอ

สินเชื่อเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินกูยืมระยะยาวเพ่ือลงทุนในทรัพยสินถาวร  2) จํานวนเงินตน

ท่ีใหกู (Principal)  3) การปองกันความเสียหาย (Protection) ธนาคารผูใหสินเชื่อควรตองพิจารณา

เรียกหลักประกันจํานวนหนึ่งจากผูขอสินเชื่อเสมอ 4) ตัวลูกคาผูขอสินเชื่อ (People) เปนการ

วิเคราะหประวัติสวนตัว ความซ่ือสัตยความนาเชื่อถือทางการเงิน อายุ ระดับการศึกษา ความรู

ประสบการณ เปนตน เพ่ือใหทราบถึงความตั้งใจในการชําระหนี้คืนของผูขอสินเชื่อ รวมถึงการแสดง

ใหเห็นถึงความตั้งใจในการใหความรวมมือกับผูใหสินเชื่ออีกดวย 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

 2.1 ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 

 Assael (1998 อางถึงใน นธกฤต วันตะเมล, 2555) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการ

บริโภคไววาเปนกระบวนการในการซ้ือการใชสินคาเพ่ือสนองความตองการหรือสรางความพอใจ

ใหแกตัวผูบริโภคเองโดยผูบริโภคจะมีการใชกระบวนการในการตัดสินใจซ่ึงก็คือการประมวลผล

ขอมูลท่ีไดรับมาเก่ียวกับสินคาตาง ๆ จากนั้นก็จะทําการพิจารณาตราสินคาท่ีเปนตัวเลือกแลวจึงทํา

การประเมินผลกอนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือสินคาในท่ีสุด 

 2.2 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) 

 เปนสวนท่ีเกิดจากการเรียนรูคานิยมธรรมเนียมปฏิบัติศิลปะกฎหมายอุปนิสัยความเชื่อคานิยม

ซ่ึงกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งท้ังนี้พฤติกรรมท่ีมาจากการเรียนรูและผลลัพธของ

พฤติกรรมมีท่ีมาจากสวนประกอบยอย (สุภาภรณ พลนิกร, 2548) 

 2.3 ปจจัยดานสังคม (Social Factor) 

 ปจจัยดานสังคมเปนปจจัยท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือการ

ใชจายโดยกลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเดียวกันและกลุมอ่ืน ๆ เก่ียวกับคานิยมในการ

เลือกซ้ือสินคา พฤติกรรมการบริโภคและการดํารงชีวิต รวมท้ังทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล 

เนื่องจากบุคคลมักจะตองการใหเปนท่ียอมรับของกลุมลักษณะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีสําคัญๆ มีดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืน ๆ, 2541)  

 2.4 ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor) 

 การตัดสินใจของผู ซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของแตละคนดานตาง ๆ ซ่ึง

ประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืน ๆ, 2541) อายุ (Age) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life 

Cycle Stage) อาชีพ (Occupation) สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือ

รายได (Income) การศึกษา (Education) คานิยมหรือคุณคา (Values) 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและคานิยม 

เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาทัศนคติและคานิยมเปนความรูสึกนึกคิดของมนุษยหรือบุคคลท่ี

ตอบสนองหรือแสดงออกตอสิ่งเราและความตองการในท่ีนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ

ทัศนคติ ลักษณะท่ีสําคัญ และองคประกอบของทัศนคติ โดยไดมีนักวิชาการไดใหนิยามความหมายไว

ดังนี้ 

3.1 ความหมายดานทัศนคติ 

 คําวา “ทัศนคติ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude” มาจากคําวา “Aptus” ในภาษา

ลาตินความหมายของคําวา “ทัศนคติ” นั้นมีผูใหความหมายไวหลายความคิดอาทิ Webster 's New 

World Dictionary of American English หมายถึง (1) ทาทีกิริยาอาการหรือบุคลิกท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมความรูสึกอารมณ  (2) อาการกิริยาทาทางการวางตัวของการแสดงออกเชิงพฤติกรรม

ความรูสึกหรือความคิดท่ีแสดงใหเห็นทาทีความคิดเห็น (3) ทาทีการวางตัวเจตคติความคิดเห็นของ

บุคคลบางครั้งคํานี้ใชในความหมายวา “เจตคติ” หรือ“ ทาท่ี” ดังเชนคํานิยามในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดนิยามคําวา “เจตคติ” หมายถึงทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่ง

ใดสิ่ งหนึ่ งนิวคอมบ  (Newcomb) ไดกลาวถึง “ ทัศนคติ” เ กิดจากการได รับ อิทธิพลจาก

สภาพแวดลอมซ่ึงจะแสดงพฤติกรรมออกเปน 2 ลักษณะคือลักษณะชอบหรือพึงพอใจอยากใกลชิด

สิ่งนั้น ๆ ละลักษณะไมพอใจเกลียดชังไมอยากใกลสิ่งนั้นดี (Good) ไดกลาวถึง “ทัศนคติ” คือความ

พรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีเปนการสนับสนุนหรือตอตานสถานการณบางอยาง

บุคคลหรือสิ่งใด ๆ  
 

 3.2 ทฤษฎีคานิยม (value theory)  

 แฟรงเกล (Frankel) (Frankel, J. R., 1977) ไดกลาววา “คํานิยม” คือความคิดรวบยอด

เก่ียวกับสิ่งท่ีมีความสําคัญตอชีวิตเม่ือบุคคลใหคานิยมตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวแสดงวาเขาจะยึดถือสิ่งนั้น

เปนสิ่งท่ีควรมี ควรทําและพยายามท่ีจะรับสิ่งนั้น คานิยมจะอยูในสมองและจิตใจของบุคคลเปน

มาตรฐานเฉพาะและนารักษาไว มนุษยมีคานิยมเปนของตนเอง แมวาจะไมรูวาสิ่งนั้น ๆ เปนคานิยม

ก็ตามคานิยมชวยใหตัดสินใจวาสิ่งนั้นดีหรือเลวอยางไร คานิยมเปนเครื่องแสดงทิศทางของบุคคลอีก

ดวย นอกจากนี้ยังมีคํานิยามเก่ียวกับคานิยมในลักษณะท่ีแตกตางกันดังนี้  

1) คานิยมเปนลักษณะยืนยงถาวร ลักษณะดังกลาวนี้เปนเครื่องกําหนดบุคลิกภาพของกลุม

คนในสังคมกระบวนเรียนรูในสังคม ดังนั้นคานิยมจึงทําหนาท่ีเปนบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติ

ในวิถีชีวิตและใชในการประเมินตัดสินใจการชื่นชมยกยองและการตําหนิติเตียนตัวเองและผูอ่ืน 

 2) คานิยมมีลักษณะในเชิงเปรียบเทียบดานความสําคัญ ความหลากหลายของกระบวนการ

เรียนรูหรือ “การขัดเกลาทางสังคม” (Socialization) ท่ีฝงรูปอยูในสถานการณทางสังคมนั้น ทําให
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คานิยมเกิดข้ึนหลากหลายเชนกันและมีความสําคัญแตกตางกันในเวลาเดียวกันจึงทําใหเกิดข้ันตอน

ในการติดสินใจเลือกคานิยมในลําดับความสําคัญท่ีแตกตางกัน ดังนั้นคานิยมจึงทําหนาท่ีเปนแบบ

แผนในการตัดสินใจระหวางทางเลือกตาง ๆ  

3) คานิยมมีลักษณะเก่ียวพันกับความเชื่อ สังคมทําหนาท่ีปลูกฝงความเชื่อใหแกสมาชิกใน

สังคมและยอมรับวาเปนสิ่งท่ีถูกตองท่ีตองปฏิบัติตาม  
 

 3.3 ทฤษฎีบริโภคนิยม 

 สแวกเลอร (Swagler, 1994) การบริโภคนิยมเปนพฤติกรรมการบริโภคมีความซับซอน

เนื่องจากเปนพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมสมเหตุสมผล ตรงไปตรงมา ตามประเภท ลักษณะ และ

ปริมาณท่ีควรจะเปน ไดแก การใชจายฟุมเฟอย การบริโภคเพ่ือโออวด การซ้ือโดยขาดการไตรตรอง 

และความเปนวัตถุนิยม อาจกลาวโดยรวมไดวา พฤติกรรมการบริโภคลักษณะนี้ เปนลักษณะของ

ความนิยม ความลุมหลง หรือคลั่งไคลในการซ้ือ และการบริโภคอยางท่ีเรียกวาการบริโภคนิยม” ซ่ึง

อาจตรงกับคําวา “Consumerism”  
  

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 

ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s Theory of Motivation) (เกียรติพงษ อุดมธนะธีระ, 

2561) เปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงลําดับข้ันความตองการของแตละบุคคล โดยมีท้ังหมด 5 ระดับดวยกัน 

เริ่มจากความตองการระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไปจนถึงความตองการความสําเร็จสวนตัว ดังนี้ 

 1) ความตองการของรางกาย (Physiological Needs) เปนระดับของ ความตองการข้ัน

แรก ซ่ึงเปนความตองการพ้ืนฐานท่ีสําคัญและท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต ท่ีมนุษยทุกคนจําเปนตอง

ไดมาเพ่ือความอยูรอด เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ การหลับนอน การขับถาย เปนตน 

ความตองการทางเพศ ความตองการท่ีเปนปจจัยท่ีใชในการดํารงชีพ เปนตน  

 2) ความตองการความปลอดภัยและความม่ันคง (Safety and Security Needs) เม่ือ

ความตองการดานรางกายไดรับ การตอบสนองอยางเพียงพอแลว มนุษยก็จะมีความตองการในเรื่อง

อ่ืนเปนลําดับตอไปคือ ความตองการความปลอดภัย เปนความตองการท่ีเหนือกวาความตองการเพ่ือ

ความอยูรอด  

 3) ความตองการทางสังคม (Social Needs) หรือความตองการความรักและการยอมรับ 

(Sense of Belonging and Love Needs) เปนความตองการท้ังในแงของการใหและการไดรับ

ความรัก เม่ือความตองการท้ังทางดานรางกายและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ

แลว มนุษยก็จะมีความตองการในเรื่องความรักและความเปนเจาของข้ึนมาอีก ความตองการ

ประเภทนี้เก่ียวของกับการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะมนุษยทุกคนตองการเปนสวนหนึ่งของกลุมท่ี

ตนเองจะตองเก่ียวของดวย  



 

2343 
 

 4) ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) เปนความตองการไดรับการยกยองใน

เรื่องคุณลักษณะสวนตัว เปนความตองการท่ีจะรูสึกวาตนเองมีคาท้ังในสายตาตนเองและสายตาของ

ผูอ่ืน รวมถึงการไดความนับถือในความสามารถและสถานะจากสังคม เชน ตองการไดรับการเคารพ

นับถือ ตองการมีชื่อเสียง ตองการมีศักดิ์ศรี มีฐานะดีในสังคม เปนตน  

 5) ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) เปน

ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เม่ือความตองการท้ัง 4 ข้ันดังกลาวไดรับการตอบสนองอยาง

เพียงพอแลว มนุษยจะมีความตองการท่ีจะรูจักตนเองตรงตามสภาพท่ีตนเองเปนอยู เขาใจถึง

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความตองการของตนเอง โดยไมมีการปกปองและบิดเบือน  

ซ่ึงถาบุคคลใดสามารถบรรลุความตองการในข้ันนี้จะไดรับการยกยองเปนบุคคลพิเศษ เชน ความ

ตองการท่ีเกิดจากความสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ นักรองหรือนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง เปนตน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  

 การศึกษานี้คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

พ้ืนท่ีบางพระ โดยมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ท้ังหมด 590 คน อางอิงจาก 

www.rmutto.ac.th [2562, 14 พฤษภาคม43] 

 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ผูวิจัยไดนําเอาจํานวนประชากร ท้ังหมด 590 มาใชในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือ

ใชในการสุมแจกแบบสอบถาม โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 

เปอรเซ็นต ซ่ึงไดจํานวนขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 238.38 คน หรือ 239 คน แตในการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้คณะผูวิจัยไดเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเพ่ือปองกันความผิดพลาดของกลุมอยางจึงไดกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 260 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย โดยหนวยงานท่ีคณะผูวิจัยได

ดําเนินการสุมตัวอยางตอบแบบสอบถามมี ดังนี้ กองคลัง 11 คน กองนโยบายและแผน 9 กอง

บริหารงานบุคคล 10 คน กองพัฒนานักศึกษา 12 คน กองกลาง 7 คน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 47 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 35 คน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 12 คน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 คน สํานักงานประกันคุณภาพ 9 คน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 18 คน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 19 คน คณะสัตวแพทยศาสตร 21 

คน สถาบันเทคโนโลยีการบิน 12 คน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 11 คน 

http://www.rmutto.ac.th/
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ฝายบัญชีและการเงิน 12 คน ฝายประชาสัมพันธ 8 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ

ดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหนี้สิน เพ่ือ

นํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

2) สรางแบบสอบถามและนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ

ขอคําแนะนําเพ่ือนํามาปรบัปรุงแบบสอบถาม 

3) หลังจากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิจัย เพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งใหสมบูรณ และเพ่ือใหไดขอคําถามและนําไปดําเนินการวิจัยในลําดับถัดไป 

4) นําแบบสอบถามท่ีแกไขเรียบรอยแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของแบบสอบถาม เม่ือแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงแลวจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูล ตามจํานวนกลุม

ตัวอยางท่ีกําหนดไวตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีมาจากการรวบรวมแบบสอบถาม

ท้ังหมดท่ีไดมาดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย โดยแบงออกเปน 5 ตอนท่ีสําคัญ ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 คําถามท่ีเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปดานประชากรศาสตร โดยแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด  

 ตอนท่ี 2 เก่ียวกับขอมูลปจจัยทางฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ตอนท่ี 3 เก่ียวกับขอมูลพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดภาวะ

หนี้สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ตอนท่ี 4 เก่ียวกับขอมูลภาวะหนี้สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

  ตอนท่ี 5 เก่ียวกับขอคิดเห็นแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ซ่ึงคณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บตัวอยางดวยตนเอง พรอมท้ังแจกแจงวัตถุประสงค และขอ

ความรวมมือในการเก็บขอมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
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 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมอยูในหนังสือ

ตําราทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการบริโภคและขอมูลเก่ียวกับการเกิด

ภาวะหนี้สินของบุคลากรหรือประชาชนท่ัว ๆ ไป 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

     ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหทางสถิติ โดยการประมวลผลขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. การตรวจสอบขอมูล โดยการคัดแยกแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล

 2. กําหนดรหัสของขอมูล เพ่ือนําขอมูลเขาสูโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  3. ทําการประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

    4.คณะผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ สําหรับการทดสอบ

สมมตฐิานเพ่ือทดสอบความสัมพันธของขอมูลใชคา ไคสแควร 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 59.62 อายุ 31-

35 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 37.69 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 175 คน คิด

เปนรอยละ 67.31 เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 36.54 มีสถานะ

ทางครอบครัว เปน โสด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 54.23 ไมมีบุตรในอุปการะจํานวน 177 คน 

คิดเปนรอยละ 68.08 ท่ีอยูอาศัยเปนบานพักสวนตัวจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 51.54  

 2. ขอมูลปจจัยทางฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรและครอบครัว 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,001 บาทข้ึนไป จํานวน 139 

คน คิดเปนรอยละ 53.46 มีรายไดสุทธิของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 30,000 บาท 

จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 24.23 มีคาใชจายสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 6,001 บาท ข้ึนไป 

จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 47.31 มีคาใชจายอ่ืน ๆ 3,001-5,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเปน

รอยละ 34.62  
 

3. ขอมูลปจจัยพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดภาวะหนี้สินของ

บุคลากร 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือสินคาเปนจํานวน 1-2 ครั้งตอเดือน จํานวน 

123 คน คิดเปนรอยละ 47.31 มีรูปแบบการเลือกชําระคาสินคาเปน เงินสด จํานวน 145 คน คิด

เปนรอยละ 55.77 มีเหตุท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาคือ ซ้ือเพราะมีความจําเปนตอการ
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ดํารงชีวิต จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 71.54 มีคาใชจายท่ีเกิดจากพฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ี

เกินความจําเปนคือ การรับประทานอาหารนอกบาน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 38.46 

 4. ขอมูลปจจัยทางภาวะหนี้สิน 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะทางการเงินรายรับมากกวารายจายจํานวน 119 คน 

คิดเปนรอยละ 45.77 มีสถานะของการกูเงินคือ กูยืม จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 51.15 และไม

กูยืม จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 48.85 มีสาเหตุการเปนหนี้ คือ คนท่ีไมกูยืม จํานวน 129 คิด

เปนรอยละ 49.62 มีสาเหตุการเปนหนี้ คือ หนี้จากการผอนสง เชน บาน รถยนต จํานวน 76 คน คิด

เปนรอยละ 58.01 มีแหลงกูยืม คือ ธนาคารพาณิชย จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 80.15 มีการ

ผอนชําระเงินตน และดอกเบี้ยตอเดือน อยูระหวาง 5,001-10,000 บาท จาํนวน 60 คน คิดเปนรอย

ละ 45.80 มีระยะเวลาผอนชําระนอยกวาหรือเทากับ 12 เดือน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

32.07  

 5. ขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นแนวทางการแกไขปญหาหนี้สิน 

 ผูตอบแบบสอบถามมีการแกปญหาหนี้สิน  ไมได จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 19.62 และ 

ได จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 80.38 เหตุผลท่ีมีการแกปญหาหนี้สินไมได คือ ระยะเวลาผอน

นาน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 64.71 มีแกปญหาหนี้สินได คือ ไมเพ่ิมหนี้สิน จํานวน 72 คน 

คิดเปนรอยละ 34.46 องคกรชวยแกปญหา ไมได จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 56.15 และได 

จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 43.85 ซ่ึงการแกปญหาหนี้สินไดนั้นดวยวิธีเพ่ิมรายไดและสวัสดิการ 

จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 54.87 

 6. การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับภาวะหนี้สินของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 6.1 จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาวะทางการเงินของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ พบวา บุคลากรผูท่ีมีระดับ

การศึกษาและตําแหนงงานมีความสัมพันธกับสภาวะทางการเงิน 

  6.2 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสาเหตุการเปนหนี้ของกลุม

ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพบวา บุคลากรท่ีมีอายุและตําแหนงงานมีความสัมพันธ

กับสาเหตุการเปนหนี้ 

  6.3 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแหลงกูยืมของกลุมตัวอยางท่ีเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย พบวา บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว มี

ความสัมพันธกับแหลงกูยืม  
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 6.4 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการผอนชําระเงินของกลุม

ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย พบวา บุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาและตําแหนงงานมี

ความสัมพันธกับการผอนชําระเงิน  

 6.5 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระยะเวลาผอนสงของกลุม

ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยพบวา บุคลากรท่ีมีเพศและตําแหนงงานมีความสัมพันธกับ

ระยะเวลาผอนสง  

 6.6 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาวะทางการเงินของกลุม

ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา 

บุคลากรท่ีมีรูปแบบการชําระสินคา คาใชจายเกินจําเปน มีความสัมพันธกับสภาวะทางการเงิน  

 6.7 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสถานะการกูเงินของกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวาบุคลากรท่ี

มี รูปแบบการชําระเงิน คาใชจายเกินจําเปน มีความสัมพันธกับสถานะของการกูเงิน  

 6.8 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสาเหตุการเปนหนี้ของกลุม

ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา 

บุคลากรท่ีมีรูปแบบการชําระสินคา  มีความสัมพันธกับสาเหตุการเปนหนี้  

 6.9 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแหลงกูยืมของกลุมตัวอยางท่ีเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา บุคลากรท่ีมี

รูปแบบการชําระสินคา มีความสัมพันธกับแหลงกูยืม 

   

อภิปรายผล 

 จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาวะทางการเงินและสาเหตุการ

เปนหนี้ของกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

บางพระซ่ึงพบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาและตําแหนงงานมีความสัมพันธกับสภาวะทางการเงิน

และสาเหตุการเปนหนี้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรมีการศึกษาสูงมักจะไมร่ํารวยมากแตตองการ

ชีวิตความเปนอยูท่ีดีซ่ึงมักจะซ้ือสินคาคุณภาพดีราคาสูงเพ่ือแสดงออกถึงสัญลักษณแหงความสําเร็จ 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา ชั้นทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ของ         

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541)  และตําแหนงงานท่ีสูงมักมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีคอนขางสูงแตก็ทําใหมี

คาใชจายท่ีสูงตาม ซ่ึงสงผลตอการมีสภาวะทางการเงินท่ีรายรับมากกวารายจาย ทําใหบุคลากรมี

ความจําเปนท่ีจะตองกูยืมเพ่ือใหมีเงินเพียงพอตอใชจาย  

  การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแหลงกูยืมของกลุมตัวอยางท่ีเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซ่ึงพบวาบุคลากรท่ีมี
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว มีความสัมพันธกับแหลงกูยืม อันเนื่องมาจากมี

วุฒิภาวะท่ีพรอมและมีความรูความสามารถพอท่ีจะทําใหแหลงกูยืมสามารถใหกูยืมได 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการผอนชําระเงินของกลุมตัวอยางท่ี

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา บุคลากรท่ี

มีอายุ ระดับการศึกษาและตําแหนงงานมีความสัมพันธกับการผอนชําระหนี้ ซ่ึงสอดคลองกับผล

การศึกษาความสามารถในการชําระหนี้ของ (ปยะธิดา ดวงแกว, 2557) ท่ีไดกลาวถึงหลักการ 5 C’s 

และ 4 P's วาเปนปจจัยท่ีเปนสวนประกอบของความสามารถในการชําระหนี้ ประกอบดวย 

ความสามารถในการหารายได (คาจาง เงินเดือนและรายไดอ่ืน ๆ) แบบแผนการใชจาย จํานวน

สมาชิกในครอบครัว เสถียรภาพการจางงาน การศึกษา อาชีพ และจํานวนหนี้สินท่ีมีอยู  โดยอายุ

และระดับการศึกษาเปนคุณสมบัติของบุคลากรท่ีกูยืมท่ีชวยสะทอนถึงแนวโนมความรับผิดชอบการ

ชําระหนี้ในอนาคตได  และตําแหนงงานจะแสดงถึงความม่ันคงทางการเงินของบุคลากรท่ีกูยืม ซ่ึง

เปนหลักประกันวาบุคลากรจะสามารถชําระหนี้สินได 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระยะเวลาผอนสงของกลุมตัวอยางท่ี

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา บุคลากรท่ี

มีเพศและตําแหนงงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาผอนสง อันเนื่องมาจากมีเพศและตําแหนงงานท่ี

ตํ่าทําใหรายไดเฉลี่ยตอเดือนของบุคลากรไมเพียงพอตอการใชจายสงผลทําใหความสามารถในการ

ชําระหนี้นอยลงและตองใชระเวลาผอนสงท่ีนานข้ึน 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาวะทางการเงินของกลุมตัวอยางท่ี

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา บุคลากรท่ี

มีรูปแบบการชําระสินคา คาใชจายเกินจําเปน มีความสัมพันธกับสภาวะทางการเงินและสถานะของ

การกูเงิน อันเนื่องมาจากความตองการในการซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูงแตดวยความท่ีบุคลากรไมไดมี

รายไดตอเดือนท่ีมากพอสงผลใหบุคลากรตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและเลือกชําระสินคาในรูปแบบการ

ผอนชําระสินคาผานบัตรเครดิตและดวยพฤติกรรมการบริโภคตามคานิยมกระแสสังคม ซ่ึงเปน

คานิยมและทัศนคติท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกินความจําเปนและทําใหบุคลากรมีคาใชจาย

ท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหสภาวะทางการเงินของบุคลากรมีรายจายมากกวารายรับ และนําไปสูการกูยืมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการ ความอยากไดอยากมีและเปนหนาเปนตาในสังคมตามคานิยมและทัศนคติ

ของบุคลากรในท่ีสุด 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสาเหตุการเปนหนี้ของกลุมตัวอยางท่ี

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา บุคลากรท่ี

มีรูปแบบการชําระสินคา  มีความสัมพันธกับสาเหตุการเปนหนี้ อันเนื่องมาจากการเปนหนี้จาก

สินเชื่อประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล ซ่ึงเปนสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองใหแกการ
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ดํารงชีวิตของบุคลากรในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา หนี้ของบุคลากรมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเกิดจากการ

ผอนสงท่ีอยูอาศัย รถยนตและรถจักรยานยนต เปนหลัก 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแหลงกูยืมของกลุมตัวอยางท่ีเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระซ่ึงพบวา บุคลากรท่ีมี

รูปแบบการชําระสินคา การตัดสินใจซ้ือ มีความสัมพันธกับแหลงกูยืม อันเนื่องมาจากบุคลากรมีการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูง และเลือกชําระสินคาดวยบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลซ่ึงเปน

การกูยืมเพ่ือลงทุนในสินทรัพย  และสถาบันทางการเงินมีการสงเสริมดานการตลาดท่ีสรางแรงจูงใจ

ใหบุคลากรเกิดการกูยืมเพ่ิมข้ึน เชน ดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาการผอนสงนาน เปนตน  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีสามารถใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานเพ่ือเสนอแนะสําหรับผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง โดย

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือท่ีจะแกไขปญหาภาวะหนี้สินท่ีเกิดข้ึนของบุคลากรควบคูไป

กับการสรางรายได และดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระยะยาว มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. ควรทําการสงเสริมใหบุคลากรมีระบบข้ันเงินเดือนหรือคาตอบแทนการเลื่อนตําแหนง

และเงินเดือนใหสูงข้ึนและสงเสริมใหมีรายไดพิเศษ 

 2. ควรมีการเพ่ิมคาครองชีพและสวัสดิการใหแกบุคลากรในดานท่ีอยูอยูอาศัย การศึกษาตอ 

การจัดใหมีรายไดเพ่ิมและควรสงเสริมใหบุคลากรมีการประกอบอาชีพเสริมและเพ่ิมคาตอบแทนให

มากข้ึน 

 3. การสงเสริมใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับการวางแผนใชเงิน การใชบัตรเครดิตและ

จัดการเงินกู เปนตน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการใหความรู

ดานวินัยการใชเงิน เทคนิคการออมเงินและการลงทุน และวิธีลดพฤติกรรมการใชจายฟุมเฟอยเปน

ตน 

 4. การสงเสริมใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับการกูยืม ซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจใน

การกูยืมของบุคลากรไดอยางถูกตอง เพ่ือลดการเกิดปญหาจากการกูยืมท่ีผิดวิธีหรือกูยืมนอกระบบท่ี

จะสงผลกระทบตอสภาวะทางการเงินและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนใหความรูดานการกูยืม

ท่ีกอใหเกิดประโยชนและรายไดเพ่ิม หรือวิธีการหลีกเลี่ยงการสรางหนี้เพ่ิม เปนตน 

 5. ควรจัดสวัสดิการดานการกูเพ่ิมข้ึนและจัดหาแหลงเงินกูท่ีใหอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําและระยะ

การผอนสงท่ีนานข้ึน เพ่ือเปนทางเลือกใหบุคลกรในมหาวิทยาลัยท่ีมีความประสงคท่ีจําเปนตองกูยืม 
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